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Anotace

Diplomová práce s názvem Romské dítě ve výchovně-vzdělávacím procesu si klade za
cíl popsat specifika romského žáka ve vztahu k jeho výchově a vzdělávání v porovnání
s dětmi z majoritní společnosti. V první části se práce věnuje historii romského etnika a
její vliv na současné postavení Romů ve společnosti. V další části popisuje výchovu a
vzdělávání romských dětí jak v rodinách, tak ve školním prostředí, a snaží se
pojmenovat možné překážky, které zabraňují úspěšné integraci romských dětí mezi své
české spolužáky. V závěru práce, v praktické části, je rozebrána vlastní zkušenost práce
s romským žákem v konfrontaci s teoretickými poznatky popsanými v první části práce.

Annotation

The thesis titled Roma child in the educational process aims to describe the specifics of
Roma pupil in relation to his upbringing and education compared with children from the
majority society. The first part deals with the history of Roma and its impact on the
current situation of the Roma in society. The next section describes the education of
Roma children in both families and at school, and try to identify possible barriers that
prevent the successful integration of Roma children among their Czech peers. In
conclusion, the practical part is disassembled own experience working with Romani
pupil in confrontation with theoretical knowledge described in the first part.
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Úvod
Vztah majoritní společnosti vůči romskému etniku se dá charakterizovat jako značně
problémový. Není to však otázkou posledních několika let, je nutné hledat příčiny
v dávné minulosti. Proto jsem se rozhodla toto ožehavé téma rozebrat ve své práci a
snažit se najít hlavní příčiny tohoto odvěkého problému a jeho souvislost s výchovou a
vzděláváním romských dětí v české společnosti. Kromě toho mě toto téma zajímá
z důvodu negativního vnímání romského etnika mezi širokou veřejností bez ohledu na
vzdělání či společenské postavení lidí, kteří romské etnikum všeobecně odsuzují. Tzv.
cikáni jsou v očích většinové společnosti vnímáni jako nepřizpůsobiví a napětí mezi
majoritou a romskou minoritou tak stále roste.
Ovšem kde hledat prvotní problém? Jak to všechno vzniklo? Kromě historie a původu
tohoto etnika se ve své práci zaměřím především na výchovu a vzdělávání romských
dětí. To, jak jsou romské děti vychovávány v rodině a později ve školním prostředí, se
odráží na jejich pozdějším chování, žebříčku hodnot a vůbec přístupu ke svému životu.
Romské děti budou mít jistě svá specifika vzhledem k nelehké minulosti jejich etnika a
ne vždy kladného vztahu, který k nim chová jejich okolí. Proto chci ve své práci
rozebrat, jaké tyto děti mohou mít ve školním prostředí problémy a jak lze tyto
problémy překonávat. Určitě je důležitý kladný vztah pedagoga ke všem dětem bez
ohledu na etnický původ, ovšem neméně důležitý je přístup rodičů těchto dětí. Pokud
nebude mít jakékoliv dítě, nejen to romské, oporu ve své rodině, bude se muset potýkat
nejen s překážkami, které mohou nastat ve škole (nepřipravenost, negativní vztah
spolužáků nebo dokonce i pedagogů), ale bude muset překonávat především rozdílný
postoj ke školnímu prostředí právě u své rodiny, která může vzdělávání vnímat jako
něco zbytečného.
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Rozhodně se ale ve své práci nechci pouštět do jakéhokoliv zobecňování, protože právě
díky tomu vznikají problémy mezi jednotlivými kulturami. Pravdou ale zůstává, že
problém s romským etnikem na našem území můžeme pozorovat už stovky let. Proč
tomu tak je? Z jakého důvodu byly v minulosti romské děti ve velkém počtu posílány ze
základní škol do škol zvláštních (dnes praktických)? Je to z důvodu nižšího intelektu
těchto dětí, nebo je na vině právě dlouhotrvající konflikt mezi rozdílnými kulturami,
který nepřispívá úspěšné školní kariéře romských dětí? Na tyto otázky se chci ve své
práci zaměřit a pokusit se na ně najít odpověď. Nebude to jistě lehký úkol, zároveň však
vnímám tzv. romský problém jako velmi aktuální. Pokud jej nebudeme řešit, bude to
mít negativní dopad na celou společnost, protože v ní bude neustále vzrůstat nenávist
mezi jejími občany. A v takové společnosti nemůže zákonitě nastat ani prosperita
v jakémkoliv ohledu.
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Teoretická část

1. Historie Romů

1.1 Původ Romů

Prapůvodní domovinou Romů je Indie, ovšem dosud nám není jasné bližší místo určení.
V oblasti dnešní Indie vznikla jedna z nejstarších civilizací na světě. Tato civilizace
nesla název mohendžodáro-harappská (též protoindická), a to podle dvou objevených
měst Mohendžodáro a Harappa ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Jednalo se o
vyspělou civilizaci, což nám dokládají archeologické objevy. Byly nalezeny pozůstatky
domů z pálených cihel s koupelnami i toaletou, kanalizační systém a také písmo, které
však dodnes zůstává nerozluštěno. Později do této oblasti vpadli indoevropští
nájezdníci. „Někteří indologové a romisté se v poslední době přiklánějí k odvážné
hypotéze, která předpokládá, že předkové dnešních Romů náleželi k původnímu
obyvatelstvu Indie, jež bylo kolem poloviny druhého tisíciletí př. n. l. podmaněno již
zmíněnými indoevropskými nájezdníky.“1 Vpád kočovných kmenů znamenal pro
původní obyvatelstvo značné nebezpečí. Nájezdníci si je chtěli podmanit částečně
vyvražděním, částečně vyhnáním na nepřístupná místa. Zbytek původního obyvatelstva
byl asimilován. To se však nestalo ze dne na den, proces asimilace trval stovky let.
Kočovníci, kteří vpadli na toto vyspělé území, přejali místní kulturu, která byla na vyšší
úrovni než ta jejich.

1

HORVÁTHOVÁ, J. Kapitoly z dějin Romů. Praha: Lidové noviny, 2002, 84 s. ISBN 80-7106-615-X,
str. 5.

9

Dobyvatelé vytvořili nový společenský systém, aby si tak zajistili místo na jeho
vrcholu. (Dnes je všeobecně známý pojem pro společenské rozdělení v Indii, a tím je
kastovní systém.) Nejvyšší postavení zaujímali tzv. Indoárijci. „Termínem arijah
(árijec) se označovali příslušníci dobyvatelských kmenů sami; teprve později se slovo
stalo synonymem urozenosti.“2 Byly rozlišovány 3 základní stavy neboli varny (jak je
tomu dodnes v již zmíněném kastovním systému):

o bráhmani – kněží nebo učenci,
o kšátrijové – bojovníci nebo vládci,
o vajšijové – obchodníci
o později vznikl další stav tzv. šúdrové, což byli řemeslníci a zemědělci, tedy
podrobené obyvatelstvo.

Různá etnika byla vždy součástí okrajové společenské vrstvy, která měla horší
postavení než samotní šúdrové. Později kasty (džáti) nahrazují tzv. varny.
Domové byli původní obyvatelé. Tvořili samostatné etnikum, které je blízce příbuzné
Romům. Podle archeologických nálezů se můžeme domnívat, že Domové mohli
vytvořit vlastní stát. Ten však později zanikl, Domové byli podrobeni a stali se tak
příslušníky nejnižší kasty. Dnes se Domové věnují zejména řemeslům jako je kovářství,
košíkářství a dále pěvecké, taneční a hudební činnosti – tzv. lidovým uměním. Toto
etnikum však nikdy nevytvořilo žádnou vlastní literaturu a to z jednoho prostého
důvodu, kvůli absenci znalosti písma. Na druhou stranu však vyniká bohatou ústní
lidovou slovesností. To vše jsou prvky shodné s romským etnikem.
Členové určitě kasty vykonávali řemeslo či profesi, která se dědila z generace na
generaci. To označujeme termínem řemeslné kočovnictví. Aby mohli realizovat tuto
2

HORVÁTHOVÁ, J. Kapitoly z dějin Romů. Praha: Lidové noviny, 2002, 84 s. ISBN 80-7106-615-X,
str. 5.
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činnost, byl k tomu nutný územní pohyb. Pokud totiž na některém místě poklesla
poptávka po nabízeném zboží, členové kasty byli nuceni přesunout se na nové území,
kde se odbyt opět zvýšil. Rodová společenství se často štěpila na menší útvary, bylo tak
jednodušší se přesouvat po území a hledat nové zákazníky. V Indii můžeme takové
chování pozorovat dodnes. Tato územní migrace se však neodehrávala pouze z důvodů
ekonomických, dalším aspektem byla i společenská situace. Velmi nízké postavení ve
společnosti bylo dalším důvodem ke kočovnému životu. Vyjadřovalo to snahu se
tohoto nevýhodného postavení zbavit.

Romové tvořili zřejmě heterogenní společenství již od dob svých předků v Indii.
Předpokládá se, že patřili k jednotlivým domským kastám, které často odvozovaly své
označení podle profese, kterou vykonávaly. Poté, co Domové odešli z indického
subkontinentu, pro obyvatele jiných kulturních oblastí se pro jejich označení vžilo
jednotné „Dom“, jako výraz pro odlišení vzhledem k jejich antropologické rozdílnosti.
V Evropě se ujalo označení Rom. „Srovnávací lingvistika změnu hlásky vysvětluje tím,
že indické cerebrální hlásky d, t, dh, rh se vlivem evropských jazyků, které je nemají,
mění v dialektech evropských Romů většinou v r, v Arménii v l (Lomové), v arabském
jazykovém prostředí na předopatrové d (Domové).“3 Označení Rom je tedy starší než
další termín, který označuje toto etnikum, tedy označení Cikán. Domové však nemuseli
mít vždy ve své zemi tak nízké postavení. V průběhu času docházelo na území Indie,
stejně tak jako v jiných zemích, k významným politickým zvratům.
Jak již bylo zmíněno, migrace probíhala hned z několika důvodů. Především šlo o
profesní stránku, tedy snahu nalézt odbyt pro své zboží a tím si zajistit ekonomickou
stabilitu. Dále to byla snaha dosáhnout lepších životních podmínek odchodem na území,
kde nebudou zaujímat to nejhorší postavení. Kromě tohoto sociální hlediska zaujímalo
3

HORVÁTHOVÁ, J. Kapitoly z dějin Romů. Praha: Lidové noviny, 2002, 84 s. ISBN 80-7106-615-X,
str. 7.
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nevýznamné postavení také hledisko geografické. Po pravidelných obdobích sucha
následovaly hladomory, před kterými chudí obyvatelé prchali na pohostinnější území.
V neposlední řadě je nezbytné zmínit jako důvod k odchodu z pravlasti ohrožení od
vpádů nájezdníků, zejména Arabů a Mongolů. Vznikaly tak války, které samozřejmě ty
nejchudší obyvatele ohrožovaly nejvíce. Všechny výše zmíněné důvody však
nemůžeme považovat za jediné nebo jediné správné. Víceméně se jedná o hypotézy,
protože z tohoto období se nám nedochovalo mnoho materiálů, ze kterých bychom
mohli čerpat. Je však vysoce pravděpodobné, že se jedná především o tyto důvody.

Romové z Indie odešli, ovšem nevíme kdy a jakým způsobem - zda to bylo jednorázově
či postupně. Můžeme pouze přibližně říci, že to bylo mezi 3. a 10. stoletím. Jsme však
schopni určit, jakými zeměmi prošli a jak dlouho v nich zhruba pobyli. To vše zjistíme
díky slovním výrazům, které z těchto zemí přejali do svého jazyka. Nejčetnější je
výskyt slov perského původu – ty se nacházejí téměř ve všech romských dialektech.
Další oblastí je Arménie, kde žijí Lomové – název od původního výrazu Domové. Další
zemí je Řecko. Všechny romské dialekty totiž obsahují slova řeckého původu. Migrace
dále pokračovala přes území Malé Asie, úžinu Bospor a Dardanely, a dále přes Balkán
až do Evropy. Cestou dělali různé kratší či delší přestávky a postupně se od sebe
skupiny odštěpovaly a usazovaly směrem na západ od své původní domoviny, Indie.

1.2 Příchod do Evropy

S příchodem Romů do Evropy nepřímo souvisí také jejich rozšířené označení Cikán.
Podle hypotézy vzniklo označení Cikán z výrazu Atsínganoi (Atsigános, Athinganoi).
Byly tak označovány skupiny, které praktikovaly kacířské aktivity, mezi něž se
například řadilo věštění a černá magie. Dnes však není jisté, zda tímto termínem byli
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označováni právě Romové. Mohli s nimi být pouze omylem ztotožňováni. Je ovšem bez
debat, že se jedná o velmi rozšířené označení Romů v Evropě, které má již od počátku
pejorativní nádech. Urovnání vztahů mezi majoritou a minoritou není možné, pokud
nerespektujeme nebo neznáme souvislosti označování jednotlivých etnik.
Pojmenování Cikán mělo samozřejmě v každé zemi jiné, ovšem velmi podobné
označení. Německy to byl Zigeuner, italsky Zingar, francouzsky Tsigan, maďarsky
Cigány apod. Ne všichni Romové lpí na označení Rom. Existuje nespočet romských
skupin a podskupin, které toto označení odmítají a používají své vlastní. Taková
označení jsou nejrůznější a mohou být pozůstatkem od profesního pojmenování
indických kast.

Romové, jakožto obyvatelé jiného kontinentu, se po příchodu do Evropy značně
odlišovali. Ať už barvou pleti, ošacením, nebo rozdílným způsobem chování. Všechny
tyto prvky byly zcela odlišné od evropské kultury, a tak se Romové Evropanům zdáli
odpudiví. Projevil se tak typický strach z neznámého. Tmavá pleť nebyla u obyvatel
evropského kontinentu samozřejmě tolik obvyklá. Stejně tak by člověk světlé pleti
působil například právě v Indii, odkud Romové pocházejí. Přinejmenším by působil u
místních obyvatel rozrušení.
Strach z neznámého se projevil i ve vztahu církve k Romům. Ta považovala za kacířské
až satanské vše, co neznala. Tento postoj pramenil z obav, že by cizí vlivy mohly
oslabit její moc. Romové sami sebe většinou považovali za křesťany, ovšem v ortodoxní
středověké Evropě nesplňovali náboženské představy církve. Ta byla vnímána jako
prostředník mezi člověkem a Bohem, což Romové neuznávali. Navíc Romové
vyznávali netradiční druhy zábavy – například krocení zlé zvěře a tanec tzv. hadích žen.
Církevní hodnostáři však na některých místech podobnou zábavu zapověděli.

13

Na evropském území se vyskytovalo mnoho různých skupin Romů. Někteří z nich jen
bezcílně kočovali, jiní se věnovali svému řemeslu, které se dědilo z generace na
generaci. Tito kočovníci se po území také pohybovali, ale živili se vlastními silami, bez
nutnosti parazitování na místním obyvatelstvu. Skupiny Romů, které pouze putovaly
z místa na místo, se mimo žebroty zřejmě živily i kriminální činností. Naproti tomu
kočovní řemeslníci se pouze výjimečně uchylovali k drobným krádežím, a to v dobách,
kdy měli malé tržby a nebylo možné se uživit v plné míře. Navíc Romové ve
společnosti vždy působili jako cizí element, takže i v případě, kdy se snažili vykonávat
své řemeslo, díky kterému by byli schopni se sami uživit, jim v tom bránily zásahy
zvenčí. Romové totiž nepatřili do cechovních organizací, které byly chráněny před
konkurencí.
Dalším způsobem, jakým se Romové občas živili, bylo herectví. Na herce se však před
vynálezem filmu a televize, tedy před koncem 19. století, pohlíželo spíše s despektem.
Nemůžeme si tedy představovat, že by Romové-herci požívali nějakých zvláštních
výsad. Stále byli vnímáni jako nepřizpůsobiví cizinci.

Počátky pronásledování a vyhánění Romů sahají až na konec 15. století. V roce 1427
byli Romové exkomunikováni arcibiskupem v Paříži, protože nebyli ochotni se
přizpůsobit a dodržovat křesťanské zásady. V letech 1496 – 1498 se konal sněm Svaté
říše římské národa německého, který vydal usnesení, na jehož základě docházelo
k vyhánění Romů. Později bylo dokonce tolerováno zabití cikána. Pokud někdo usmrtil
člověka romského původu, nejednalo se o vraždu, nebyl tedy ani trestán. V 16. století
kulminoval odpor vůči Romům. Sílící snahy o jejich vyhnání byly na našem území
zaznamenány v roce 1538, kdy se na Moravě konal zemský sněm, který vydal usnesení,
že Romové mají z Moravy zmizet během následujících čtrnácti dní. A již v roce 1545
nastalo za krále Ferdinanda I. vyhánění Romů z celého území Českého království.
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Zprvu bylo nařízeno, aby jim nebylo tělesně ubližováno. V roce 1549 bylo toto nařízení
ještě jednou zopakováno a připomenuto. Ovšem už v roce 1556 došlo ke zpřísnění.
Muži měli být po chycení mučeni a následně usmrceni, ženy a děti byly využívány
k práci. Jedním z nařízení byl zákaz usmrcování žen a dětí utopením. Z toho lze
vyvodit, že lidé používali tak kruté násilí, že muselo být ze strany panovníka
korigováno a mírněno.
Třicetiletá válka znamenala pro Romy útlum v pronásledování, takže se opět začali
postupně usazovat na našem území. Další radikální zásah vůči obyvatelům romského
původu nastal v roce 1697 za panovníka Leopolda I. Došlo k zákazu pobytu Romů na
celém území Rakouska. Pokud by byli chyceni, bylo dovoleno jejich beztrestné zabití.
Občas se také pořádala hromadná pronásledování a vraždění Romů. Od roku 1706 byly
na hranicích Českého království vyvěšovány tabule, které názorně vyobrazovaly tresty
pro Romy, kteří se odváží hranice překročit. Dále byly zpřísněny tresty pro lidi, kteří by
Romy ukrývali, poskytovali jim jídlo či ošacení nebo jim jinak pomáhali. Lze však
usoudit, že se takoví lidé přeci jen našli, protože Romové se na naše území stále vraceli.
Za vlády Karla VI., v roce 1717, došlo k opětovnému zpřísnění postihů. Tresty pro
muže většinou znamenaly mučení a smrt. Ženy a děti byly tzv. označkovány vypálením
symbolu na záda či uříznutím ucha nebo jeho části. Malé děti byly posílány na
převýchovu, jejich rodiče se pro ně ale velmi často vraceli.

1.3 První pokusy o asimilaci na našem území

Ještě v polovině 18. století, na počátku vlády Marie Terezie, fungovala protiromská
opatření a tresty za tzv. potulku v podobě bičování, cejchování a při opětovném
porušení až trest smrti. Marie Terezie však věděla, že to k ničemu nevede, a proto od
60. let 18. století prosadila program asimilace, tedy postupné usazování Romů. Cílem
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bylo to, aby se z kočujících Romů stali rolníci, což se dělo prostřednictvím
nejrůznějších opatření: upouštělo se od jejich označování cikán, měnila se jim příjmení
z romských na běžně používaná česká, bylo jim zakazováno používat svůj mateřský
jazyk, museli dodržovat pravidla katolické víry a velký důraz byl kladen na povinnou
školní docházku.
V programu asimilace pokračoval také Josef II., nejstarší syn a následovník Marie
Terezie. Romové byli nejvíce usazováni na Moravě na konfiskovaných pozemcích
církevních řádů, které byly zrušeny. Celkem se tak jednalo o dvacet měst, přičemž
Romové zůstali usazeni v pěti z nich. Těchto pět osad bylo však srovnáno se zemí za
druhé světové války. Asimilační program nebyl ve všech zemích říše jednotný. Pouze
v Uhrách došlo k nejvýraznější asimilaci, velká část Romů se zde usadila a zůstala.

Od počátku 19. století měli sami Romové tendence začít se usazovat a získávat vlastní
trvalá území v podobě osad a sídlišť. Tento trend zapříčinil fakt, že kočování se stávalo
více a více nepohodlné. Bylo totiž zdrojem nejistoty, nebezpečí a v neposlední řadě
souviselo i s nízkými výdělky za práci. První romské osady vznikaly v dostatečné
vzdálenosti od obcí, jejichž obyvatelé nechtěli mít s Romy nic společného. Obce se tak
navíc chtěly zbavit povinnosti sociálně zaopatřovat potřebné a chudé Romy. Důsledkem
toho vznikaly izolované osady, tzv. ghetta. Romové se tak v podstatě stali bezdomovci
bez povinnosti navštěvovat školu. Spolu s nedokonalou znalostí českého jazyka k tomu
vlastně ani neměli příležitost.
Od druhé poloviny 19. století se začali někteří Romové usazovat v obcích. Byli sice
chudí, ale stávali se z nich regulérní obyvatelé obce a jejich děti povinně navštěvovaly
školu. Oblastí, kde k takovému usazování docházelo nejvíce, byla Morava. Obyvatelé
s nimi navazovali ekonomické a později i přátelské vztahy. Pokud se Romové chtěli
integrovat do společnosti, museli podstoupit vynucenou asimilaci. To v praxi
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znamenalo přijetí norem většinové populace v oblasti chování, oblékání, hodnot apod.
Romové byli navíc nuceni zpřetrhat rodové vazby na svou původní komunitu. Jen tak se
byli schopni naplno začlenit do společnosti.

1.4 Romové a druhá světová válka

Německo se od roku 1935 stavělo k romskému etniku stejně jako k Židům. Byli
považováni za občany druhé třídy a všeobecně vnímáni jako nebezpečí pro ostatní
obyvatele. To vše vycházelo z rasových důvodů. „Norimberské zákony ze září 1935
označily Židy a Romy za rasy cizí, neárijské krve.“4 Osud Romů a Židů byl v období
druhé světové války v mnoha ohledech podobný, ovšem o obětech romského etnika
nemáme zdaleka tolik informací, protože se přesné evidence a seznamy, tak jak to bylo
u Židů, nevedly. Norimberské zákony byly vyhlášeny v polovině září roku 1935 a jejich
jádrem bylo vyloučení židovského i romského obyvatelstva z veřejného života. „První
z těchto zákonů, Zákon o říšském občanství, stanovil, že občanem Říše může být pouze
Němec nebo člověk s „příbuznou krví“. Druhý zákon, Zákon na ochranu německé krve
a německé cti, zakazoval uzavírat sňatky mezi Židy a Němci a zapovídal také jejich
mimomanželský styk.“5 To se samozřejmě týkalo i romského etnika. V Berlíně byl v té
souvislosti zřízen Říšský úřad pro „rasový výzkum“. V roce 1936 zřídilo Říšské
ministerstvo zdravotnictví speciální oddělení – Ústav pro rasovou hygienu – kterou vedl
dr. Robert Ritter. Na popud dr. Rittera byla již v roce 1936 provedena nedobrovolná
sterilizace Romů. Cílem tohoto činu bylo oddělení Romů od Němců, poté jejich
nasazení do pracovních táborů a následné vyhlazení. Někteří vedoucí představitelé Třetí
říše považovali Romy za větší hrozbu, než kterou pro ně představovali Židé. Na rozdíl
4
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od Židů měli Romové také těžší postavení ve smyslu pokrevní příbuznosti. Člověk,
který měl byť jen jednoho z prarodičů romského původu, byl automaticky považován za
míšence a deportován do koncentračního tábora. (Žid, který měl jednoho židovského
prarodiče nepodléhal tehdejším zákonům.) Tzv. „cikánskou otázkou“ se zabývalo
nespočet odborníků – byli mezi nimi například sociologové, psychologové, kriminalisté,
lékaři a další. To vše mělo za cíl dokázat méněcennost Romů na odborné úrovni.
Z důvodu oddělení od německého národa a zabránění sňatkům mezi Cikány a Němci,
měli být Cikáni zaevidování a rozděleni podle původu a způsobu života. Vznikly tak tři
kategorie: rasově čistí Cikáni, cikánští míšenci a lidé, kteří vedli „cikánský“ způsob
života. Heinrich Himmler, říšský vůdce SS, šéf gestapa a organizátor hromadného
vyvražďování, navrhl na doporučení dr. Rittera, aby část rasově čistých Cikánů byla
ponechána v kmenových

společenstvích

jako

jakési

živé muzeum.

V těchto

společenstvích měly být zachovány veškeré zvyky i jazyk vybraných rasově čistých
Cikánů. Přednost ve výběru měli mít Cikáni z Německa či z německy mluvící části
Čech a Moravy. Naproti tomu maďarští a balkánští Cikáni byli ihned vyhlazováni
v pracovních táborech. Joseph Goebbels a Martin Bormann však byli proti, a proto se
tento projekt nikdy prakticky neuskutečnil. Seznamy rasově čistých Cikánů nebyly
brány v potaz a ke všem se tudíž přistupovalo stejně.
Na konci roku 1939 byl vydán zákaz kočování, který měl být nejpozději do konce ledna
roku 1940 prakticky zrealizován. Kdo tento příkaz neuposlechl, byl umístěn do kárného
tábora. Na našem území se jednalo o Lety u Písku a Hodonín u Kunštátu. Obvinění
z neuposlechnutí nového nařízení bylo však zneužíváno a často byli do těchto táborů
posíláni Romové bezdůvodně. Obcím se totiž nelíbilo, když se Romové usazovali
v jejich blízkosti. Tímto způsobem se jich pak zbavovali.
Před nacistickou okupací žilo na území Čech a Moravy zhruba sedm tisíc Romů, po
válce se jich vrátilo pouze kolem pěti set. Na Slovensku byl odlišný průběh, protože zde
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nedocházelo k přímému vyhlazování. V období druhé světové války zde žilo přibližně
sto tisíc Romů. „Romské obyvatelstvo se diferencovalo na kočující olašské Cikány a
Cikány žijící usedlým způsobem života. Olašští Cikáni se po většinu roku přemísťovali
ve vozech krytých plachtou a tažených koňmi nebo putovali pěšky a tábořili ve stanech.
V přechodných obydlích se zdržovali zpravidla jen v zimě.“6 Diskriminováni byli
především kočující Romové, později se jednalo i o Romy žijící usedlým způsobem
života. Kočující Romové byli nuceni odprodat svoje vozy i tažná zvířata, pokud tak
neučinili, tento majetek jim byl zabaven. Následně došlo ke zrušení tzv. kočovnických
listů a Romové se od té doby museli zdržovat v obcích pod policejním dozorem. Opustit
danou obec mohli jedině s písemným povolením. Nová nařízení se týkala i Romů, kteří
žili usedlým způsobem života. Zvláštním nařízením byli vystěhováni ze svých osad,
které se nacházely u veřejných cest, a museli se usadit na předem určených místech.
Ministerstvo vnitra zřídilo na Slovensku tzv. východoslovenské pracovní útvary, do
kterých bylo umístěno na tři tisíce vězňů, z nichž více jak polovinu tvořili Romové.
Vězni zde vykonávali zejména stavební práce, například stavbu silnic a železnice.
Diskriminaci, s jakou se potýkali Romové v období druhé světové války, můžeme
srovnat s utlačováním židovského obyvatelstva v Německu. Byly zakládány romské
osady na zvlášť určených místech. V případě, že osoby romského původu neměly
lékařské potvrzení o tom, že nepřenášejí nakažlivé choroby, jim bylo zakázáno cestovat
veřejnými dopravními prostředky a do některých měst a obcí byl Romům vstup povolen
jen v určité dny a hodiny. Tato izolace zapříčinila omezený kontakt s majoritní
společností a přispěla k narušení sociálních vazeb i mezi samotnými Romy.
Na samém konci války, v letech 1944-1945, byli Romové postupně vyvražďováni
během likvidace romských osad. Po skončení války měli romští obyvatelé nárok na

6
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finanční odškodnění za způsobené újmy na zdraví. Aby se jim takového odškodnění
dostalo, potřebovali k tomu posudek od lékaře. Lékařské prohlídky byly však často
neobjektivní, stávalo se tedy, že finanční odškodnění bylo zamítnuto nebo bylo přiznáno
jen velmi nízké. Po změnách v pravidlech o odškodňování nenastala žádná větší změna.
Mnoho Romů neumělo číst ani psát, a tak se pro ně komunikace s úřady stávala
nepřekonatelnou překážkou k dosažení adekvátního odškodnění. Kromě finančního
vypořádání nebylo v prvních desetiletích po skončení války ani běžné, aby se o
romských obětech mluvilo či psalo na pamětních deskách v koncentračních táborech.
Často také panoval názor, že věznění a likvidace romských občanů probíhala zcela
zákonně na základě jejich asociálního chování ve společnosti. „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.“7

1.5 Asimilační a integrační snahy v letech 1945-1989

Po druhé světové válce se do Čech a na Moravu vrátilo z koncentračních táborů jen
několik desítek romských rodin (přesné záznamy neexistují). Na Slovensku se vraceli
Romové z pracovních táborů a olašští Romové začali opět s kočovným způsobem
života. Pohyb osob přes hranice nebyl v poválečných letech nijak evidován, tudíž nám
chybí i záznamy o osobách romského původu na našem území. S jistotou ale víme, že
do Čech a na Moravu putovali Romové kvůli pracovnímu uplatnění. Průmyslová centra
v pohraničních oblastech nabízela zaměstnání pro Romy ze Slovenska, Maďarska,
Rumunska i Polska.
7
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V roce 1951 vydalo Ministerstvo vnitra v novém poválečném uspořádání státu příkaz
k sečtení Romů a zaznamenání způsobu jejich života. V každém kraji tak vznikla
evidence romských obyvatel, na základě které vydalo v roce 1952 Ministerstvo vnitra
nařízení s názvem „Úprava poměrů osob cikánského původu“.8 Na základě tohoto
nařízení bylo přijato několik bodů převýchovy romského obyvatelstva:

o zapojení Romů do pracovního procesu,
o kontrola vyplácení mezd,
o dohled nad školní docházkou dětí a zajištění předškolní výchovy,
o výchova majoritní společnosti z hlediska odstranění rasové nesnášenlivosti,
o dohled nad rovným zacházením s romskými obyvateli na úřadech,
o odstraňování negramotnosti Romů,
o evidence romského obyvatelstva,
o usazení kočujících Romů.

Plnění tohoto program ovšem nebylo dostatečně důsledné. Po roce 1952 tak bylo
ukončeno řešení tzv. „cikánské otázky“. Naopak o dva roky později, v roce 1954, vydal
sekretariát UV KSČ požadavek na zlepšení celkové životní úrovně Romů. Romští
občané neměli být opomíjeni při zvyšování kvalifikace a přidělování bytů. Dále byl
kladen důraz na rozvoj jejich kreativity a umělecké stránky osobnosti. Tento požadavek
byl však řešen jen v některých bodech a nedůsledně. „Problematikou vzdělávání
romských dětí se zabývala 1. celoslovenská konference učitelů vyučujících zanedbané
cikánské děti, která se konala v Bratislavě v roce 1954.“9
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Významným byl rok 1958, kdy byl Národním shromážděním vydán zákon č. 74/1958
Sb., o trvalém usídlení kočovných a polokočovných osob. To byl počátek tzv. „sociální
asimilace Romů“, při které mělo dojít ke splynutí s majoritní společností. Toto násilné
usazování kočovných Romů, a navíc jejich rozptýlení po celém území, mělo za
následek narušení vazeb mezi samotnými Romy. O rok později, v roce 1959, byla
uskutečněna evidence kočujících a polokočujících osob. Celkem bylo takto zaevidováno
46 500 osob, mezi nimiž byli často i Romové, kteří dojížděli za prací do Čech a na
Moravu ze Slovenska. Všem těmto osobám bylo přiděleno zaměstnání i ubytování. Pod
dohledem Veřejné bezpečnosti a národních výborů se nesměli stěhovat ani měnit
zaměstnání.
V 60. letech byla snaha zrealizovat osvětové akce pro majoritní společnost. Uskutečnilo
se jich však jen několik a pouze na slovenském území. Na Slovensku neměli Romové
žádné pracovní uplatnění, v důsledku čehož se stěhovali na území Čech a Moravy za
svými příbuznými, aby zde našli zaměstnání. Romské osady na Slovensku začaly být
likvidovány na počátku 60. let, ovšem již na počátku let 70. musela být tato akce
pozastavena z důvodu nedostatku volných bytů pro vysídlené Romy. Tzv. „řízený
rozptyl“ Romů ze Slovenska do Čech a na Moravu měl za cíl přesídlit 1100 romských
rodin. Kvůli rodovým vazbám uvnitř romské komunity a odměřenosti většinové
populace vůči občanům romského původu, byla nakonec přesídlena necelá polovina,
přesněji 494 romských rodin. To vše zajišťoval Vládní výbor pro řešení otázek občanů
cikánského původu. Bohužel ani jeden ze členů toho Výboru nebyl romského původu.
Později, v roce 1968, byla tato koncepce shledána nereálnou a Vládní výbor byl zrušen.
Na počátek 70. let se datuje vznik významné směrnice „O výchově a vzdělání výchovně
zanedbaných a prospěchově opožděných cikánských dětí“.10 Tato směrnice obsahovala
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mimo jiné důraz na zřizování adaptačních tříd při mateřských školách a speciální třídy
pro zvláště opožděné děti. Dalším bodem bylo například zakládání speciálních oddělení
ve školních družinách, školních klubech a dětských domovech. Mateřské školy měly
přednostně přijímat děti nezaměstnaných matek a ve školkách měla být přednostně
vyučována tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova.
Dále byl kladen důraz na nácvik správných hygienických návyků. Pozornost byla
směřována nejen na samotné děti, ale také na jejich rodiče. Význam přitažlivosti školy
pro děti byl aplikován i na jejich rodiče. Co se týče učitelů, významným bodem nové
směrnice byla účast na postgraduálním studiu kurzu romštiny, aby tak byli lépe schopni
komunikovat s romskými dětmi, které mají problém s českým jazykem. V neposlední
řadě byl kladen důraz na předškolní diagnostiku dětí, aby tak byly adekvátně zařazeny
do jednotlivých tříd. Výše jmenované body kladly důraz na svébytnost romského etnika
se snahou pochopit specifika jejich života a jazyka. Předchozí roky totiž ukázaly, že
materiální zabezpečení Romů nezmění ze dne na den jejich životní styl, ani vztah
majoritní společnosti k nim. Bohužel se tato opatření před rokem 1989 neujala.

1.6 Romové dnes

Před rokem 1989 byli Romové nuceni zapojit se do pracovního procesu na pozicích
nekvalifikované pracovní síly. „Po roce 1989 se zhoršilo sociálně-ekonomické
postavení části tohoto etnika. Zhoršení jeho postavení se netýká ani tak materiálního
standardu života jako spíše životních šancí a přístupu k nim – jde o zaměstnání a
bydlení. Stále větší význam nabývá otázka vzdělání, kde Romové přes jistý pokrok stále
výrazně zaostávají.“11 Na druhou stranu Romové získali, tak jako všichni občané,
svobodu a nové možnosti k prosazování svých požadavků z oblasti sociální, kulturní i
11

NAVRÁTIL, P. A KOL. Romové v české společnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 223 s. ISBN 807178-741-8, str. 174.
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politické. Po 17. listopadu 1989 vznikla v Praze Romská občanská iniciativa, která se
později transformovala v politickou stranu. Kromě této politické strany vznikala řada
dalších romských občanských hnutí, které si vzaly za cíl prosazovat zájmy romských
obyvatel – opět tak vešla na scénu otázka zaměstnanosti, bydlení, negramotnosti,
vysoké kriminality, rasové nesnášenlivosti a jednání Romů s úřady.
Nové společenské zřízení v zemi přineslo také nové problémy. Mnoho Romů si začalo
zvykat na možnost žít ze sociálních dávek, jejichž výše je srovnatelná s příjmy
v nekvalifikovaných zaměstnáních. To vše souviselo i s tím, že na rozdíl od období
komunismu, kdy platila pracovní povinnost, se najednou v novém politickém zřízení
úřady nestaraly o to, aby každému jednotlivci zajistily zaměstnání. „Změna byla
radikální. Kdo se choval jako dosud, byl většinou propuštěn a musel si zvyknout žít „na
podpoře“. Kdo si chtěl udržet zaměstnání, musel se zpravidla daleko více snažit. Mnozí
ovšem rychle vycítili daleko volnější prostor pro nejrůznější aktivity, které jim začaly
přinášet příjem několikanásobně nebo i mnohonásobně vyšší, než měli dosud, ať už
legálně, nebo nelegálně.“12
O romském etniku se dozvídáme negativní informace dnes a denně z médií. Jedná se
zejména o otázku nezaměstnanosti a všeobecném povědomí o Romech jako o lidech,
kteří nechtějí pracovat a využívají sociální dávky financované z peněz daňových
poplatníků. Dále se často hovoří o devastaci bytů, holdování alkoholu, provozování
prostituce a nejrůznějších kriminálních deliktech.

12

ŘÍČAN, P. S Romy žít budeme – jde o to jak. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 143 s. ISBN 80-7178-250-5,
str. 30.
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2. Romské etnikum a jeho specifika

2.1 Tradiční romská komunita

„Romská komunita, ať již žijící kočovně či usedle v osadě, byla tvořena většinou rodem
nebo vícegenerační rozšířenou rodinou.“13 Romská komunita má jasně danou hierarchii
a souhrn nepsaných etických norem. V čele stojí tzv. vajda, který je vnímán jako
přirozená autorita uvnitř dané komunity. Velmi vážení a požívající velkou úctu jsou
staří lidé. Ti jsou vnímáni jako nositelé moudrosti a životní zkušenosti a vždy se těšili
dobrému postavení ve skupině. Některé starší ženy byly dokonce považovány za tzv.
vědmy a přisuzovala se jim schopnost komunikovat s nadpřirozenými bytostmi a
vesmírem.
Majorita má klasické představy o romské komunitě jako o nesourodé jednotce, je tomu
ale právě naopak. Jelikož se Romové už od příchodu na evropský kontinent potřebovali
uchránit před nepřátelským okolím, museli být jednotní. Jednání a chování jednotlivých
členů komunity tak podléhalo přísnému dozoru ostatních členů. Pojem soukromí není
tudíž pro Romy úplně jasný, což přetrvává u některých z nich do dnešní doby. Chápou
ho odlišně než my. I kvůli tomu často vznikají problémy při společném soužití obyvatel
romského původu a jejich českých spoluobčanů.
Postavení ženy v romské komunitě bylo podrobeno přísnějším nárokům na její chování.
Žena měla být vzorem ctnosti, protože zajišťovala pokračování rodu. Byla to totiž žena,
kdo se staral o výchovu dětí, péči o domácnost, přípravu a často i obstarávání jídla.
Naprosto zapovězena byla pro ženu například nevěra, s čímž souvisí také absence
výskytu prostituce u romských žen. To se ovšem změnilo v dobách komunismu.

13

HORVÁTHOVÁ, J. Kapitoly z dějin Romů. Praha: Lidové noviny, 2002, 84 s. ISBN 80-7106-615-X.,
str. 24.
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Postupně totiž docházelo k rozpadu romské komunity a tedy i jejích hodnot a norem. Co
se týče nevěry u mužů, ta byla všeobecně tolerována. Pro muže byla velmi důležitá jeho
čest. Proto mezi sebou romští muži navzájem komunikovali tak, aby se slovy nedotkli
cti toho druhého. Sňatky mezi členy odlišných romských skupin byly naprosto
zapovězeny.

Lidé často mívají o romském způsobu chápání života a jeho smyslu neadekvátní,
romantizující představy. Představují si, že Romové se pouze toulají světem a užívají si
svůj svobodný život. To ovšem popírá fakt, že kočovný život je ve své podstatě drsný a
neúprosný. Romové příliš nelpí na materiálních statcích, tudíž o ně ani příliš nepečují.
V minulosti byli totiž závislí pouze na tom, co jim kdo věnoval. Navíc v důsledku
neustálého pohybu po území pro ně nemělo velký smysl vše si ponechávat. Co nebylo
nezbytně nutné, bylo tzv. na jedno použití. Majetek byl pro všechny členy dané skupiny
společný, proto byly také vyloučeny vzájemné krádeže.
Další zajímavostí v romských komunitách je také zvýšená péče o handicapované,
nemocné a sirotky. Pomoc byla často namířena i mimo romskou komunitu, tedy
neromským marginálním skupinám, které měly špatné sociální postavení ve společnosti.
Případné tresty za porušování norem uvnitř komunity určovala rada starších mužů.
Nejtěžším trestem bylo vyloučení ze skupiny. Takové vyloučení totiž znamenalo
v nejhorším případě ohrožení na životě daného jedince, který se najednou ocitl v často
nepřátelsky se chovajícím prostředí majoritní společnosti, před kterou se sám nedokázal
ubránit. Veškeré zákony, pravidla a normy byly uplatňovány většinou starších uvnitř
skupiny. Vzhledem k majoritní společnosti se však neuplatňovaly.

V České republice jsou nejvíce zastoupeni Romové slovenští, kteří tvoří asi 75 – 85 %
z celkového počtu Romů na našem území. Samotní slovenští Romové se dělí na další
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skupiny podle původu, mezi kterými jsou větší či menší rozdíly. Dalších 10 % tvoří
olašští Romové, kteří se také dělí na mnoho skupin a podskupin. Na našem území se
však historicky objevovaly pouze dvě skupiny:

o Lovárové, kteří se živili jako handlíři s koňmi,
o Kalderaši jakožto výrobci kotlů.

Dnes u nás žijí pouze potomci Lovárů. Další skupinu tvoří Romové maďarští, kteří na
našem území tvoří 10 – 15 % z celkové počtu Romů. Poslední dvě skupiny jsou u nás
zastoupeny pouze v malé míře. Jsou to zbytky českých Romů, kteří byli zabíjeni
v období druhé světové války v koncentračních a pracovních táborech, a Romové
němečtí, tzv. Sintové.

2.2 Původní romská řemesla

Řemeslně kočující Romové se v minulosti živili především jako kováři, brusiči,
dráteníci, výrobci zboží ze dřeva apod. Kočující Romové často provozovali také
činnosti jako akrobacie, tanec, cvičení divoké zvěře a herectví. Tzv. tuláci se živili
zejména podomním prodejem zboží jako je například ovoce a zelenina či zboží z druhé
ruky. Dále se věnovali sběru surovin a ženy poměrně často využívaly své věštecké
schopnosti. Založily tak svoji výdělečnou činnost na hádání z karet či z ruky. Další
činnosti, kterým se Romové bez řemesla věnovali, byl sběr lesních plodů, hub a
léčivých bylin. Mezi nejbohatší Romy se řadili handlíři s koňmi. Za prodej koně totiž
nedostávali materiální statky, ale jako jediní si vydělávali peníze. Kromě prodeje se ale
také věnovali „veterinární“ praxi u sedláků, takže časem získali relativně dobré
postavení i v majoritní společnosti. „Usedlí Romové provozující činnosti, jež přinášely

27

užitek domácímu obyvatelstvu, se začali rychleji než ostatní integrovat do venkovské
společnosti. Majoritou byli totiž přijímáni daleko lépe než kočovní, a především byli
v nesrovnatelně lepší ekonomické situaci. Na nejvyšší úroveň se postupně vypracovali
Romové z významných hudebnických rodů, zejména díky společenské poptávce po
originálním hudebním projevu v perfektním provedení. Tak bylo právě romským
hudebníkům jako prvním umožněno usazovat se mezi Neromy.“14
Monoprofesnost,

která

fungovala

v pravlasti

Indii,

už

nemohla

s nástupem

industrializace v 18. a 19. století vyhovovat potřebám lidí, a tak se Romové museli
postupem času začít profesně přizpůsobovat. Vykonávali více profesí v závislosti na
ročním období či na území, kde se právě nacházeli.

2.3 Romský jazyk a jeho vliv na výchovu a vzdělávání

Romský jazyk se řadí do novoindické větve jazyků, na jehož počátku byl sanskrt. Díky
analýze romského jazyka se podařilo odhalit indický původ Romů, k čemuž došlo
v průběhu 18. století. Romština má mnoho různých dialektů, což souvisí s pohybem
Romů z pravlasti do různých částí světa. Jak Romové putovali a zastavovali se na kratší
či delší dobu na různých územích, přejímali slova jazyka toho národa, kde právě sídlili.
Základ romštiny však zůstává stále stejný, je tedy teoreticky možné, že jsou Romové
z celého světa schopni domluvit se mezi sebou.
Jelikož Romové nepoužívali písmo, nebylo možné, aby vytvořili vlastní literaturu.
Přesto však vytvořili bohatou kulturu založenou na zpěvu, tanci a hudbě. Absence
používání písma se odrazila i při výchově a vzdělávání romských dětí v rodinách. To
neprobíhalo soustavně a organizovaně. Děti se všechny své dovednosti naučily stálou
interakcí s dospělými, protože se často účastnily zajišťování chodu domácnosti. Dále se
14
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romské děti, stejně jako ty neromské, seznamovaly prostřednictvím pohádek s pravidly
a normami běžného soužití. Romské pohádky jsou však odlišné od těch, na které jsme
zvyklí. Hlavním tématem bývá záchrana člověka vlastními silami díky mazanosti a
vychytralosti. Kromě pohádek můžeme romskou kulturu sledovat i v hudbě a písních,
do nichž Romové vkládali své životní zkušenosti. Odlišný žánr však hráli v případě, kdy
se jednalo o objednávku. V takové situaci hráli spíše pro zábavu a potěšení posluchače.

Romský jazyk je momentálně ve velmi špatném stavu, za což může období komunismu,
kdy bylo Romům přímo zakazováno, aby svůj mateřský jazyk používali. Na přelomu let
60. a 70. však došlo k uvolnění, díky kterému mohl vzniknout Svaz Cikánů-Romů,
který se chtěl zasadit o to, aby byl romskému etniku přiznán politický status národnosti
a oni tak mohli používat vlastní jazyk. Ačkoliv byl svaz záhy po svém založení
rozpuštěn – fungoval od srpna 1969 do března 1973 – „měl obrovský význam pro
etnické sebeuvědomění Romů.“15 Po rozpuštění Svazu došlo ze strany státu opět
k potlačování národní identity Romů, což se změnilo až po necelých 20 letech, po
listopadové revoluci. „Po listopadu 1989 dostali Romové oficiální možnost pěstovat
svůj jazyk a kulturu. Bohužel, ta možnost přišla v době, kdy se čtyřicetiletým
asimilačním tlakům podařilo romštinu do značné míry rozvrátit, a co je horší, kdy se
podařilo v mnoha Romech rozvrátit postoj k jejich jazyku, kultuře.“16 V důsledku
tohoto omezení Romové svůj jazyk postupně zapomínali a bohužel si v dostatečné míře
neosvojili ani jazyk český, z něhož používali pouze jeho hovorovou či slangovou
podobu, vznikl tak tzv. romský etnolekt češtiny. Někteří Romové často používají
omezený jazykový kód, protože se stýkají s nejnižšími sociálními vrstvami obyvatel.
Svým dětem tak tuto omezenější jazykovou výbavu automaticky předávají, což jim
15

HÜBSCHMANNOVÁ, M., Romské pohádky. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1999, 312 s. ISBN 80-7168-6581, str. 7.
16
HÜBSCHMANNOVÁ, M. Šaj pes dovakeras. Můžeme se domluvit. 4. vyd. Olomouc: Univerzita
Palackého, 2002, 129 s. ISBN 80-244-0496-6, str. 99.
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brání v rozvoji rozumových schopností. Navíc se v „romštině zřídka používají obecné
pojmy jako ovoce, zelenina, nábytek atd.; v některých případech ani neexistují. Myšlení
je proto velmi konkrétní a děti se musí učit nejen novým českým slovům, nýbrž i
novým pojmům a zvykat si na jejich užívání.“17 Tento problém se samozřejmě podílí i
na neúspěšnosti romských dětí ve školním prostředí. Děti se naučily mluvit částečně
romsky a částečně česky, ovšem ani jeden jazyk neovládaly na sto procent. Dnes již
víme, že děti, které se naučily romský jazyk jako svůj mateřský, lépe ovládaly češtinu či
jiný jazyk, který se v pozdějším věku učily.

17

ŘÍČAN, P. S Romy žít budeme – jde o to jak. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 143 s. ISBN 80-7178-250-5,
str. 112.
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3. Výchova a vzdělávání romských žáků

3.1 Romský žák a jeho specifika

Pro každého žáka jsou důležité vazby na vlastní rodinu, u romských dětí je však tato
vazba často intenzivnější. „V situaci, kde absentují závazky jiného charakteru, jako jsou
závazky profesionální a vztahy s majoritním obyvatelstvem, hraje rodina predominantní
sociální roli.“18 V rodině získává dítě obraz o vlastní identitě. Znamená to, že ví, kdo je,
kam patří a jakou má roli v prostředí, kde žije. Člověk si vlastní identitu formuje
prostřednictvím interakce se svými blízkými. Hodnoty, které si takto osvojí a následně
se jimi řídí, mu zajišťují pozitivní hodnocení ze strany jeho nejbližšího sociálního okolí.
Pokud však tyto hodnoty nesdílí majoritní společnost, dostávají se členové minority do
svízelné situace. A právě do takové situace se může lehce dostat romský žák, který si
z domova do školy přináší naučené mechanismy, díky nimž se ve škole může dostat do
konfliktu se svými vrstevníky i učiteli. To může později vést k sociálnímu vyloučení.
Romský žák pak reaguje únikem, izolací, často však také útokem a agresí vůči svému
okolí.

Romské děti jsou ve škole často konfrontovány s negativními postoji vůči svému
etnickému původu, což následně znesnadňuje jejich integraci do majoritní společnosti.
Jelikož je romskému dítěti dáváno jasně najevo, že do světa „bílých“ nepatří, nemá ani
snahu tuto překážku překonávat. V takové situaci se naopak raději stáhne, protože si
nedokáže samo pomoci, neví si rady. Ve své rodině se s takovými projevy nesetkalo, a
tak je pro něj nesnadné se s nimi vyrovnat. „S tímto vyrovnáváním mu pomáhají rodiče,

18

BALVÍN, J. Výchova a vzdělávání žáků jako pedagogický systém. 1. vyd. Praha: nakladatelství Radix,
2004, 207 s. ISBN 80-86031-48-9, str. 44.
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od nichž lze stěží čekat takovou zralost a mravní sílu, aby se aspoň snažili vést dítě
k sociálně konstruktivní reakci. Častěji v něm podpoří pocit křivdy a touhu po
odvetě.“19 V takové situaci se nemůžeme divit, když romské děti přijímají hodnoty
majoritní společnosti pouze naoko, neztotožní se s nimi, protože sami sebe vnímají na
základě postoje společnosti jako někoho cizího, kdo mezi ně nepatří. Navíc sami rodiče
romských žáků mají na školu často negativní vzpomínky, není pro ně tudíž
jednoznačné, zda mají své dítě škole svěřovat. Nespatřují totiž v instituci, kterou je
škola, záruku budoucí ekonomické stability, potažmo dobrého sociálního postavení ve
společnosti. Navíc v minulosti „romští rodiče navzdory povinné školní docházce své
děti do školy neposílali, protože vzdělání jim bylo při pohybu v kočovném voze málo co
platné a nepřinášelo životu žádný viditelnější užitek. Školu proto dlouho chápali jenom
jako nutné zlo, nebo v ní dokonce viděli represivní instituci a podle toho zaujímali
nedůvěřivý, až nepřátelský vztah také k pedagogické veřejnosti a ke školským úřadům
vůbec.“20 Takové vnímání školy jako nepřátelského prostředí podpořil i fakt častého
umísťování romských dětí do zvláštních, dnes již praktických škol. „Před rokem 2005
(než vstoupil v platnost nový školský zákon 561/2004 Sb.) nesly praktické školy název
„zvláštní“ školy a stále tak jsou vnímány širší veřejností. Jsou to školy neprestižní, na
nichž člen většinové společnosti nechá studovat své dítě v krajním případě, kdy není
pochyb o jeho mentálním handicapu a jsou vyloučeny ostatní důvody možného
selhávání dítěte na běžné základní škole.“21

Romské dítě je při nástupu do školy znevýhodněné hned z několika různých faktorů.
Kromě toho, že rodiče mají ke škole často negativní vztah, se jedná o to, že „velmi málo
19
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romských dětí prochází mateřskou školou a výchova v romské rodině zpravidla není
dobrou přípravou pro školní práci. Dítě zřídka získává zkušenost s knížkou, hračkami,
tužkou a papírem (mnohem spíše s televizí a videem). Chybí omalovánky, doplňovačky,
hádanky, kvízy, stavebnice.“22 A právě i z těchto důvodu je těžké zjistit školní
připravenost romských dětí pomocí standardních metodik, které se běžně používají. Je
proto nutné vnímat specifika romského žáka z hlediska jeho sociálního zázemí. Pokud
není romské dítě schopno vybarvit omalovánky, bude to nejspíše tím, že omalovánky
nikdy nedrželo v ruce. Naopak může být zdatnější v činnostech, které vykonávají
dospělí. Romské děti jsou často zvyklé podílet se na chodu domácnosti nebo se dobře
orientují v mezilidských vztazích, protože žijí s dospělými v neustále interakci.
Po vstupu na základní školu má romský žák v prvních ročnících často ke své učitelce
velmi kladný vztah. Je přítulný, milý a rád se učí. Situace se ale mění kolem pátého
ročníku, kdy se projeví tzv. „volání krve: zhorší se prospěch, dítě začne být vzpurné,
ztrácí zájem o školu. Zčásti to lze vysvětlit časně nastupující pubertou, určitou roli může
hrát i to, že se zvýrazňují typicky romské fyzické rysy, jimiž je dítě vzhledem
k převažující protiromské averzi stigmatizováno.“23 Dalším důvodem je určitě také
náročnější látka ve vyšších ročnících a postoj romské rodiny žáka, která vnímá
vzdělávání na druhém stupni za zbytečné. Romské dítě musí ve své komunitě fungovat
od časného věku jako dospělý, což se nesnoubí s jeho žákovskou rolí. Romské dítě je
kvůli zhoršenému prospěchu ve vyšších ročnících frustrované, často opakuje ročníky a
nezřídka se chová agresivně jak ke svým spolužákům, tak ke své učitelce. Ze školy tak
odchází demotivované vzhledem k dalšímu vzdělávání. Někteří se po absolvování
základní školy ocitají bez zaměstnání odkázaní na sociální dávky, jiní začnou
navštěvovat nějaký učební obor, ovšem ne vždy se skutečně vyučí. Malá část romských
22

ŘÍČAN, P. S Romy žít budeme – jde o to jak. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 143 s. ISBN 80-7178-250-5,
str. 111.
23 23
ŘÍČAN, P. S Romy žít budeme – jde o to jak. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 143 s. ISBN 80-7178-2505, str. 115.

33

žáků pokračuje na středních školách a jen ve výjimečných případech pokračuje romský
student až na vysokou školu. Pokud se romský žák dostane na odborné učiliště či střední
školu, nemá lehké postavení. Často bývá totiž diskriminován ze strany svých spolužáků
a v některých případech i ze strany svých učitelů, navíc ho často nepodporuje ani
rodina, která nevnímá vzdělání jako něco důležitého.

3.1.1 Aktivizující výukové metody

Jednou z nejlepších metod, jak zapojit romské děti aktivně do výuky, je využití jejich
talentu v oblasti pohybové, hudební a dramatické. „Toto nadání je patrně dědičné a jeho
rozvoj podporuje jak přítomnost vzorů k napodobení, tak tradiční volnost romské
výchovy, minimálně užívající zákazů a uvolňující spontánnost.“24 A právě tento
temperament se podílí na neschopnosti udržet pozornost po delší dobu, což souvisí
s potřebou častějších přestávek a střídáním aktivit. Pokud je učitel schopen propojit
talent dětí s vyučovacím procesem mluvíme o tzv. situační pedagogice. To znamená
„chápání vyučovacího procesu nejenom jako předávání poznatků a dovedností, ale i
jako prožití a procítění hodnot, které jsou důležité pro zvnitřnění vyučovacího procesu a
přípravu na život zacílený na upevnění sebevědomí, sebeidentifikace a přípravu na
řešení sociálních situací, které jsou pro romské dítě často nepříznivé ve vztahu
k sociální realitě jeho rodiny a negativnímu vztahu majoritní společnosti k Romům jako
celku.“25
Pro romské děti se doporučuje právě vzhledem k jejich temperamentu aplikovat metody
aktivizující a komplexní. Jednou z osvědčených metod ve výuce nejen romských žáků
je hra. „Hra rozvíjí nejenom rozum, ale i city, tvořivost a fantazii. Atributem hry je
24
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volba a rozhodování. Jde o rozvoj schopnosti optimálního rozhodování nejenom ve
smyslu racionálním, ale také estetickém a etickém. Schopnost volit z mnoha alternativ
svědčí o autonomii a mravní identitě osobnosti.“26 Výhodou hry je propojenost
s reálným životem v modelových situacích a rolích. Dále dítě při hře rozvíjí své
komunikační dovednosti a kultivuje vztahy s vrstevníky. Dítě se učí rozhodovat samo za
sebe a rozvíjí tak smysl pro odpovědnost za své jednání. Specifickým druhem jsou
etické situační hry, které se začaly rozvíjet od 50. let minulého století. Etické situační
hry, které jsou realizované formou tvořivé dramatiky, plní svůj výchovný smysl, pokud
hráč (žák) svůj prožitek ze hry nevnímá pouze jako naučenou roli, ale dokáže si osvojit
jakýsi mravní návod pro své vlastní jednání. Mluvíme tak o „zprostředkované sociální
zkušenosti“.27 Nemělo by se jednat pouze o vnější nápodobu. Žádoucí je, aby děti
projevily morální cítění a hlubší porozumění odpovědnosti za vlastní jednání.
V neposlední řadě by se měly děti prostřednictvím her naučit rozeznávat dobro a zlo.
Rozpoznání dobra a zla nemusí být vždy jednoduché a jednoznačné, což odpovídá
skutečnému životu. Málokdy existuje jedno správné řešení, a proto se žáci učí
posuzovat danou situaci z různých hledisek.
Dítě se od rodičů učí, co je dobré a jak by se mělo chovat. Všechny tyto naučené
mechanismy jsou upevňovány odměnami, které dítě za požadované chování od rodičů
dostává. Ve chvíli, kdy se dítě dostane do kolektivu vrstevníků v mateřské nebo
základní škole, začne se konfrontovat s odlišnými postoji dětí, za kterými stojí odlišná
výchova. Děti se tak ve vzájemné interakci učí respektu a toleranci, o to více, je-li
v kolektivu dítě odlišné národnosti.
Samozřejmě jsou při hře přítomny i vnější činitelé v podobě odměn a trestů. Ovšem
mnohem důležitější je funkce odměny ve formě „pocitu vnitřního uspokojení
26
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z vlastního způsobu řešení situace (např. hrdost na sebe sama, pocit důstojnosti naplnění
smyslu své činnosti, poznání pozitivních důsledků mravní odpovědnosti a povinnosti
apod.). Trest se projevuje jako nepříjemný pocit vnitřního rozladění, nespokojenosti se
svým postojem a jednáním (např. stud za sebe sama, špatné svědomí, tíživý pocit
z negativních důsledků neodpovědného jednání apod.)“28 Nespornou výhodou
dramatického ztvárnění různých rolí je prožití jak pozitivních, tak negativních vnitřních
pocitů v modelové podobě. U dětí se tak rozvíjí mravní vědomí při nácviku
autentických životních situací.
Ze strany učitele je důležité, aby dětem prostřednictvím situačních her nevnucoval
mravní hodnoty, spíše by se měl snažit o to, aby si sami žáci postupně vytvářeli vlastní
mravní vědomí. S tím souvisí také práce učitele se žáky, která je přiměřená jejich věku,
schopnostem a sociálnímu či kulturnímu zázemí. To je samozřejmě výraznější u
romských žáků. Žáci si zkouší pomocí hry různé modelové situace připomínající reálný
život. Nacvičují si tak rozhodování v různých rolích, které ztvárňují, a za různých
podmínek. Po přehrání modelové situace by měla následovat diskuze, jakési shrnutí
poznatků dětí i učitele. Na základě toho se učitel snaží děti motivovat k přemýšlení o
toleranci, empatii, odpovědnosti za své jednání, pravdomluvnosti, ochotě pomoci
druhým a lásce k bližnímu.
Děti se pomocí situačních her učí rozhodovat i v nejednoznačných situacích, učí se
vytvářet pozitivní mezilidské vztahy a nést odpovědnost za svou volbu. Ve vztahu
k romským dětem jsou situační hry zvláště důležité, protože Romové byli po staletí
majoritou pronásledováni, a tak si vytvořili dvojí hodnotový systém. To, co bylo uvnitř
romské komunity sankcionováno, se vzhledem k majoritní společnosti jako přestupek
nepovažovalo. Romové se tak naučili používat přetvářku, lež a lstivé chování.

28

BALVÍN, J. Výchova a vzdělávání žáků jako pedagogický systém. 1. vyd. Praha: nakladatelství Radix,
2004, 207 s. ISBN 80-86031-48-9, str. 165.

36

Miron Zelina29 dokonce vnímá výchovu jako důležitější než samotné vzdělávání.
Nejedná se o degradaci smyslu vzdělávání, spíše jde o význam spojení výchovného
působení na skutečný život dítěte ve společnosti, s druhými lidmi. Tomu by mělo
napomáhat i výchovné působení ve škole. „Má v ní být méně pamětního učení, více
prostoru pro spontánnost a tvořivost, větší respekt k individualitě dítěte; má každému
jedinci pomoci rozvíjet ty schopnosti, které má (včetně praktické a sociální inteligence)
a nežádat po něm schopnosti, které nemá.“30

3.2 Vzdělávání romských žáků a osobnost učitele

„Zkvalitňování výchovy a vzdělávání romských žáků je jednou z významných součástí
celkové koncepce integrace romských komunit do společnosti.“31 Pro učitele romských
žáků je důležitá nejen hluboká znalost pedagogiky samotné, ale také znalost a orientace
v romské kultuře, jejich dějinách a současném životním stylu. Romské dítě se nesmí
posuzovat pouze v prostředí školy, tak jak ho učitel vidí „teď a tady“. Podstatná je
znalost historických souvislostí vývoje romského etnika ve vztahu k majoritní
společnosti. Emancipace romského národa má úzkou souvislost se vzděláváním
romských žáků. I dnes se můžeme s důvěrou obracet na ideje Jana Amose Komenského
a jeho filozoficko pedagogické východisko, jehož základem je humanismus.
Komenského myšlenka o škole jako o dílně lidskosti zní ve vztahu k multikulturní
výchově i v dnešní době velmi moderně. Lze ji mimo jiné charakterizovat jako potřebu
rovnoprávného začlenění Romů do výchovně vzdělávací soustavy.
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Komenský se ve svém rozsáhlém díle Obecná porada o nápravě věcí lidských obrací na
Evropany s požadavkem, aby společně pracovali na nápravě všech záležitostí, které se
týkají člověka. S tím souvisí i utváření lepšího lidství v rodinách, školách a v životě
vůbec. K tomu nám má sloužit škola jako dílna lidskosti. V takové škole má dostat
příležitost ke vzdělání a všestrannému zdokonalování každý jedinec bez rozdílu. Velmi
důležitá je také Komenského teorie, jak zušlechťovat všechny lidi ve vzájemné interakci
a komunikaci na společně sdíleném prostoru a ve společně sdíleném čase – a to právě ve
škole. Škola jako dílna lidskosti vyjadřuje potřebu humanizace ve vztahu k dětem jiné
národnosti a kultury, navíc zdůrazňuje existenci harmonických vztahů mezi subjektem a
objektem výchovy, tedy mezi učitelem a jeho žáky. Ke skutečné humanitě dospějí žáci
pouze v prostředí, kde panuje multikulturní vzájemnost. „Cílem multikulturní výchovy
je občanská společnost, jejíž členové se budou – jako jednotlivci i jako skupiny –
navzájem respektovat, tolerovat a kulturně obohacovat. Všechny děti, bez ohledu na
příslušnost k etnické, náboženské, sociální nebo jiné skupině, mají získat zkušenost
soužití, jež se vyznačuje spravedlností, rovností, spoluprací a vzájemnou vstřícností.“32
Učitelé by studium pedagogiky a její následné praktické využívání ve své profesi
neměli vnímat pouze jako souhrn metod a doporučení. Výchova a vzdělávání je složitý
systém nejobecnějších vztahů mezi učitelem a jeho žáky. V širším pohledu jsou to pak
vztahy mezi člověkem a přírodou a mezi lidmi navzájem – jako součást složitého
společenského systému. Tento pohled nám zprostředkovává filozofie výchovy, která je
jako součást pedagogiky užitečná právě i učitelům romských žáků a romským
pedagogickým asistentům. Z hlediska filozofie výchovy můžeme pedagogiku chápat
jako nauku o výchově, která má za cíl naplňovat určitý smysl, obsah života jednotlivce.
Při edukaci romských žáků nastává však problém, že naplňování smyslu života je
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rozdílné. „Proto by měla multikulturní pedagogika zabývající se edukací romských žáků
vymezit rozdíly v chápání otázek smyslu života u Romů i u majoritní společnosti.“33

Ve výchovném procesu je tudíž nutný etický přístup, na jehož základě vychovatel či
učitel nejedná vůči svým žákům autoritativně, ale snaží se respektovat jejich odlišné
chápání světa. S odlišným přístupem jsme se mohli setkat dříve. „V minulém systému
se škola zaměřovala spíše na asimilační, autoritativní a nedemokratické působení na
romského žáka, a ve svých důsledcích tak působila i na jeho rodinu a komunitu.“34
Demokracie jako vláda lidu znamená ve školním prostředí vzájemnou spolupráci
pedagogů a rodičů žáků. Učitel by měl respektovat specifika romské kultury a způsobu
výchovy romských dětí. Každý učitel by tak měl být zároveň i psychologem. Neměl by
vnímat romskou rodinu jako překážku při rozvoji osobnosti romského dítěte. Pokud
najde cestu, jak zapojit do edukačního procesu i rodiče, má napůl vyhráno. Ze
zkušenosti pedagogů víme, že v případě, kdy je romské dítě ve škole trestáno, rodiče
těchto dětí mají vůči škole negativní postoj. V opačném případě, když se učitel snaží
vyzdvihnout pozitiva v práci s romským žákem, rodiče začnou školu vnímat jako
přátelské prostředí a jsou ochotni spolupracovat na výchově a vzdělávání svého dítěte
s jejich vyučujícími.
Jako příklad postupné změny přístupu romských rodičů ke škole lze uvést odlišné
chápání významu slova učit se (romsky sikhl’ol). Podle Mileny Hübschmannové, která
toto slovo rozebírá, význam slova naznačuje, jak probíhá proces učení v tradiční romské
rodině. Jedná se zejména o učení spontánní, tedy učení pozorováním a nápodobou.
Vzhledem k historickému pozadí Romů bylo pro tuto komunitu potřebnější a především
lépe uskutečnitelné učit se tímto způsobem. Otázkou však zůstává, zda je tedy vůbec
33
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možné naučit romské děti záměrnému, organizovanému učení, které vyžaduje určitou
vůli a koncentraci.
Ze škol, kde převládají romští žáci, se můžeme dozvědět, že dochází ke změně přístupu
rodičů romských žáků ke vzdělání svých dětí. Někteří zůstávají k výsledkům svých dětí
lhostejní, v mnoha případech však dochází k pozitivnímu posunu. To dokládá i
poznatek Hübschmannové: „Při učení svých dětí a při jejich přípravě do školy se začíná
v romských rodinách používat místo slovesa te sikhl’ol sloveso ve tvaru te sikhl’arel pes
(učit se spontánně se mění na učit se záměrně).“35 Učitelé, kteří zohledňují všechny tyto
činitele, tak nemusejí podléhat pedagogickému pesimismu, naopak mohou tyto své
poznatky využít prakticky ve své pedagogické činnosti. Uveďme například začlenění
využití smyslů a pohybové nápodoby do výuky (což je romským dětem historicky
blízké) a postupná transformace k racionálnímu uchopení učební látky.

Učitel by měl respektovat biologické, psychologické a sociologické zákonitosti vývoje
každého jednotlivce. V souvislosti s výchovou a vzděláváním romských žáků je navíc
tento požadavek rozšířen o respektování podmíněnosti specifickými sociálními
podmínkami a historickým vývojem tohoto etnika. Jedná se především o dlouhodobou
izolovanost od majority a s tím související odlišný způsob života. Pokud učitel včas
nerozpozná specifika ve výchově romských žáků, může se stát jeho výchovné působení
neúčinné. Učitel nikdy nepůsobí ve výchovně vzdělávacím procesu sám. „Kritériem
rozhodování o tom, jaké aktivity mohou pomoci určitým žákům není a nemůže být
subjektivní představa vyučujícího o tom, co by mohlo žákovi pomoci, ale především
zjištěná úroveň rozvoje kognitivních procesů (vnímání, pozorování, pozornosti,
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myšlení, paměti, fantazie) a psychických obsahů (vědomostí, dovedností, zkušeností,
návyků).“36
Výchova navíc zajišťuje předávání kultury lidstva a na budoucí generací záleží, jak toto
kulturní dědictví využije pro svůj další rozvoj. Výchova tedy jinými slovy zajišťuje
kontinuitu historického vývoje. Uchování a další rozvoj různorodých kultur můžeme
vnímat jako součást kultury celého lidstva. Právě proto je důležitý multikulturní přístup
ve výchově a vzdělávání.

3.3 Další vzdělávání učitelů romských žáků

Budoucí učitelé romských dětí by měli během své profesní přípravy projít specifickým
výcvikem. Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů37, musí učitel základní školy získat odbornou kvalifikaci
vysokoškolským vzděláním, které získá studiem v akreditovaném studijním programu.
Klasické pedagogické vzdělání a seznámení se s obecnou didaktikou je vhodné propojit
s poznatky o romské kultuře, kterou je nutno vnímat sice jako odlišnou, ovšem
rovnocennou s kulturou naší či jakoukoliv jinou. Ve chvíli, kdy se učitel s romskou
kulturou seznámí, měl by z ní následně také vycházet při své pedagogické činnosti. To
znamená, že vybírá takové výukové metody, které budou korespondovat s poznatky o
romské kultuře. Tzv. „multikulturní učitel“ by se měl orientovat v různých kulturách,
mezi kterými by měla mít své místo i kultura romská. Dále je pro takového učitele
důležité, aby byl schopen orientovat se ve vztazích mezi jednotlivými kulturami a
nalézal cesty, jak lze členy těchto kultur vést ke vzájemnému respektu. „Mnoho práce
36
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v tomto směru odvádí Masarykova univerzita v Brně. Do budoucna směřuje i v roce
2002 založený Kabinet multikulturní výchovy, který v květnu 2003 realizoval velkou
konferenci na téma Multikulturní výchova, přičemž se příspěvky zúčastněných
odborníků stanou základem vysokoškolských skript o multikulturní výchově.“38
Co se ve všech ohledech jeví jako kontraproduktivní, je tendence „natírání romských
dětí nabílo.“39 Nemůžeme však situaci učitelů romských žáků příliš zjednodušovat.
Učitelé totiž často nejsou na pedagogických fakultách dostatečně připravováni na práci
s romskými dětmi, kterou lze označit minimálně jako nestandardní. Ve vyučovacím
procesu jsou tak náhle vystavováni konfrontaci svých hodnot s těmi romskými.
V takové chvíli se z učitele stává spíše osoba, která se snaží romského žáka „předělat
k obrazu svému“. Takový žák pak cítí určitou frustraci, když se ve škole ze všech stran
snaží potírat jeho přirozenost a v podstatě ho trestat za to, co je v jeho rodině nejen
tolerováno, ba dokonce podporováno. Je tedy podstatné, aby se učitel nejen seznámil
s romskou kulturou na teoretické úrovni, ale také aby své poznatky uměl využívat při
své práci s romskými žáky. V tomto směru je významný také fakt seznámení učitele se
sociálním a rodinným zázemím žáka a podle toho k němu individuálně přistupovat.

Jako příklad odlišnosti, se kterou se učitel může u svých romských žáků setkat, lze
uvést běžně používané pojmy prosím a děkuji. Romština nemá pro tato slova vhodný
ekvivalent, protože Romové své žádosti formulují tak, že slovo prosím v nich nemá své
místo. Na první pohled se tak může zdát, že romské dítě není zdvořilé, což je
vystupňováno ve chvíli, kdy nenavštěvuje mateřskou školu. V romských rodinách se
velmi sporadicky objevuje i slovo děkuji. „Místo děkování se spíše chválí. Dobré jídlo,
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dobře vykonaná práce se pochválí, neděkuje se.“40 Tyto jazykové odlišnosti a další jiné
drobnosti nejsou projevem nevychování, jedná se pouze o zažité vzorce chování. Učitel
romských žáků by měl umět rozlišovat mezi nekulturností svých žáků a jejich
přirozeným chováním jako výrazem zažitých stereotypů.
Jak již bylo výše zmíněno, učitel by měl ke svým žákům přistupovat rovnocenně, ovšem
ani tento přístup se v konečném důsledku nemusí jevit jako ten nejlépe zvolený. Žádné
dítě, ostatně stejně tak jako žádný jiný člověk, není stejné. Proto je třeba ke každému
z nich přistupovat individuálně s ohledem na další okolnosti (jako je rodina, sociální
zázemí, zdravotní a psychický stav apod.). „Každé z nich vyrůstalo v jiné rodině, má
jiné potřeby, každé z nich jinak myslí, cítí, prožívá, reaguje. Všechny děti jsou si ve
třídě, ve škole rovné a my se musíme ke všem chovat slušně, respektovat jejich
individualitu, jejich potřeby. Každé z nich je však jedinečné a potřebuje jiný přístup.“41
To však jistě není nic jednoduchého. V plné třídě dětí je složité, ba dokonce téměř
nemožné vědět o každém dítěti jeho životní příběh a podle něj k žákovi přistupovat.

Příkladem pozitivního přístupu učitele vůči romským žákům je PhDr. Miroslav Dědič
(*1925). Český učitel, který působil v romské osadě na Slovensku. Chtěl na vlastní kůži
poznat život romského člověka a naučit se základy romštiny. Po druhé světové válce
totiž působil v prvním romském internátu v Květušíně na Šumavě a chtěl svým
svěřencům alespoň částečně rozumět. „Romské děti přesídlenců z východního
Slovenska o školu zpočátku nejevily žádný zájem, postupně si je ale Miroslav Dědič
získal – hraním na housle, fotbalem, individuálním přístupem a také díky lepším
stravovacím a životním podmínkám ve škole.“42 Původně v Květušíně fungovala pro
romské děti škola, která byla založena v roce 1950. Již v roce 1951 byla však škola
40
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dostupné

na

zrušena, protože se romské rodiny rozhodly osadu opustit. Děti se však ke svému panu
učiteli vrátily, a tak škola pokračovala ve svém působení jako škola internátní. To
vnímal Miroslav Dědič pozitivně, protože věřil, že děti, které budou odtrženy od
špatných rodinných vzorů, se rychleji emancipují. Dědič vycházel z humanismu a
pedagogiky Jana Amose Komenského a svou práci vnímal jako své celoživotní poslání.
Za to bychom na něj a jeho práci neměli zapomenout a měla by být inspirací každému,
kdo se rozhodne pracovat s dětmi ať už jako pedagog či vychovatel.

Humanistický přístup ke každému jedinci bez ohledu na národnost a kulturu je
nezbytnou podmínkou v multikulturní výchově a vzdělávání. Humanizace výchovy by
měla žákovi poskytnout dobrou orientaci ve světě, schopnost vlastního úsudku a volby,
ale také schopnost žít ve společenství s druhými lidmi. V praxi to znamená, že by měl
učitel svým výchovným působením v žácích pěstovat a rozvíjet vlastní národní identitu
v souladu s výchovou k porozumění jiným lidem s jejich rozdílným kulturním zázemím.
Takové působení ovlivňuje obecnou podobu společnosti – tedy to, zda taková
společnost bude harmonická, nebo zda budou její obyvatelé navzájem znepřáteleni.
Humanizace výchovy spočívá mimo jiné také v odmítnutí tradiční školy. Prof. PhDr.
Miron Zelina, DrSc., profesor na Univerzitě Komenského v Bratislavě, charakterizuje
tradiční

školu

následujícím

způsobem:

„Jedná

se

o

školu,

která

člověka

profesionalizuje, ale nepolidšťuje, nerozvíjí. Škola, je uzavřená a nepřipouští do svého
výchovného působení rodiče dětí, odpojuje se tak od vnějšího světa. Je to škola, která je
pro děti spíše zdrojem stresu, není tak schopna připravit je na skutečný život, jde v ní
pouze o předání informací bez praktického dopadu na život dětí.43
Klasický model výuky spočívá v pouhém předávání učiva směrem od učitele k žákovi.
Veškerý neúspěch je pak dáván za vinu žákovi, nikoliv učiteli. Předpokládá se totiž, že
43
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učitel odvedl svou práci už tím, že látku žákovi předal pouhým výkladem. Pokud žák
selže, je to proto, že nemá dostatek schopností nebo vůle. Naproti tomuto přístupu stojí
škola komplexní edukační péče44. Podle ní by měl učitel zkoumat příčiny neúspěchu
svých žáků a snažit se přistupovat k nim takovým způsobem, aby byli schopni učivo se
nejen naučit, ale také ho umět prakticky využívat ve svém životě. Učitel by měl
využívat svých dovedností, aby byl schopen určit příčiny případného školního
neúspěchu. V případě romských žáků jde velmi často o příčiny vnější. Romské dítě
jinak vypadá, český jazyk ovládá pouze částečně a na základě toho může být
diskriminováno jak ze strany učitele, tak se strany svých spolužáků. Ovšem důležité
jsou i příčiny vnitřní. Romské děti často nejsou ztotožněny s významem vzdělání pro
budoucí profesní dráhu. Pro učitele je pak obtížné dětem ukázat cestu ke vzdělání jako
k určité životní hodnotě.

3.4 Romští asistenti pedagoga a přípravné třídy

„Do roku 1997 působili na českých školách převážně čeští učitelé romských žáků. I
když již zde působili i učitelé romští, byli v menšině a ve skutečnosti vlastně realizovali
požadavky majoritního českého školství, které byly orientovány asimilačně.“45 Od roku
1997 však školy s převahou romských žáků začínají ve větším počtu zaměstnávat
romské pedagogické asistenty, čímž se mění i metodické postupy ve výuce. Je
samozřejmé, že české děti se budou ve škole učit o české historii a budou jim
vštěpovány hodnoty českého občana. Je však nutné takovou výuku obohatit o poznatky
kultur cizích, včetně té romské. Tzv. klasické metody výuky jsou některými pedagogy
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zatracovány jako zastaralé. Do roku 1997 bylo tedy běžnou praxí ve školách České
republiky, kde se vzdělávali žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, působení
jednoho pedagogického pracovníka – učitele – ve třídě. Od roku 1997, kdy vešla v
platnost vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských
školách46, byla poprvé ustanovena možnost souběžného působení dvou pedagogických
pracovníků v jedné třídě. Zajištěno bylo nejen efektivnější speciálně pedagogické
působení na žáky, ale i jejich bezpečnost. Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou
pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým
pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky,
při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází.47

Tzv. romští vychovatelé se začali uplatňovat především v přípravných třídách. Tento
projekt lze hodnotit jako velmi úspěšný, a tak není divu, že se využívání a zařazování
romských asistentů do vyučovacího procesu stává čím dál tím žádanější. Jejich hlavní
přínos spatřujeme v tom, že se sníží procento romských dětí, které dosahují pouze
nejnižšího možného stupně vzdělání. Romský asistent dbá na zachování romské identity
a respektování jejich kultury. „K překonání sociokulturního handicapu potřebují tyto
děti přípravný program a cílenou asistenci.“48
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Asistent pedagoga do určité míry zaručuje zefektivnění vzdělávání romských žáků, ale
také zlepšení komunikace s rodiči těchto dětí. Učitelé, kteří měli možnost pracovat
s romskými asistenty, hodnotí tuto spolupráci v zásadě pouze kladně a hlavní přínos
spatřují v oblasti:

o jednoznačně snadnější komunikace s rodiči romských žáků – například kritika je
mnohem lépe přijímána od romského asistenta než od českého učitele,

o v důsledku lepší komunikace s rodiči se lépe pracuje se samotnými žáky, u
kterých je například zaznamenáno zlepšení školní docházky a v souvislosti s tím
i disciplína a kázeň ve vyučovacích hodinách,

o romští asistenti také přispěli ke zvýšení zájmu svých žáků o volnočasové
aktivity,

o v neposlední řadě se může asistent individuálně věnovat žákům, kteří jsou ve
výuce slabší nebo pomalejší a potřebují specifičtější přístup.

Romský asistent pedagoga se stává pro své žáky vzorem. Je to on, kdo zachovává
romskou kulturu a hodnoty, čímž je zaručeno i jejich další předávání budoucím
generacím. Zároveň je to také prostředník mezi oběma světy, mezi světem romského
etnika a světem majoritní společnosti.
Dalším pozitivním bodem jak pro romské žáky, tak i pro jejich české vrstevníky, je
kooperace českého učitele a jeho romského asistenta. Když děti vidí, že spolu dokážou
spolupracovat a navzájem se respektovat, je to pro ně impuls ke stejnému chování. Tuto
zkušenost hodnotí velmi pozitivně také rodiče těchto žáků. Asistent pedagoga vytváří ze
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školy bezpečné prostředí, což se ještě násobí ve chvíli, kdy se asistenti podílejí na
organizaci mimoškolních aktivit se zaměřením na hudbu či sport. Atraktivita školy tak
pro romské žáky opět vzrůstá.

“Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 odst. e) zákona 563/2004 Sb. a § 4
vyhlášky č. 317/2005 Sb., tzn. studium pro asistenty pedagoga s dosaženým základním
vzděláním: § 4

o Studiem pro asistenty pedagoga (§ 20 písm. e/ zákona č. 563/2004 Sb.) získává
jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou
součástí jeho odborné kvalifikace.

o Studium se uskutečňuje v zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin.

o Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném
složení získává absolvent osvědčení.”49

Kromě asistentů pedagoga, kteří jsou nápomocni při integraci romských dětí do české
školy, se uplatňuje institut přípravných tříd, které u nás fungují od roku 1993 jako prvek
usnadňující dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí připravit se na školní
docházku. Umožňují tak právě i romským dětem snadnější přechod z rodiny do
školního prostředí. Kromě již zmíněných překážek kulturních a sociálních byla
podstatným podnětem ke zřízení těchto tříd jazyková bariéra, která znesnadňuje
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romským dětem rovnocenně se zapojit do vyučovacího procesu. „Těžiště práce spočívá
v rozumové výchově, skládající se z několika složek (jazykové a komunikativní
výchovy, rozvoje matematických představ a rozvoje poznání) a v rozvíjení zručnosti a
praktických dovedností dětí. Velký význam má pro tyto děti také výtvarná, hudební a
tělesná výchova.“50 Přípravné třídy navštěvuje nižší počet žáků, obvykle je to 10 – 15
dětí. Učitel volí takové tempo, které vyhovuje všem, a snaží se navodit příjemnou
atmosféru, která nebude žáky stresovat, naopak je povzbudí a bude motivovat do
budoucna. Každá škola si vypracovává vlastní rámcový vzdělávací program právě na
základě znalostí o schopnostech a dovednostech dětí. Přípravná třída není součástí
povinné školní docházky. Děti se neklasifikují a na konci roku nedostávají klasické
vysvědčení, pouze jakési osvědčení o absolvování například v podobě pochvalného
listu.
Přípravné třídy se však také setkaly s odmítavými postoji. Pro vedení a učitele
mateřských škol se zdají být přípravné třídy zbytečnou institucí, mají pocit, že
přípravnou fázi pro vstup do první třídy základní školy zabezpečí v dostatečné míře
sami. Problém však nastává, když romští rodiče své dítě do mateřské školy neposílají.
„Ve většině případů se obsah, metodika, vytváření prostředí pro výuku i výukové
materiály opíraly o zkušenosti „přípravných ročníků“ mateřských škol.“51
Projekt přípravných tříd vzešel původně ze strany Romů. Správně vycítili, že vstup do
školy je pro dítě zásadní událostí v životě. Stejně tak se vyjadřují i odborníci. „Známý
psycholog, profesor Zdeněk Helus označuje vstup do školy za prahovou událost, zážitek
v životě dítěte.“52
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3.5 Vládní dokumenty, nadace a občanská sdružení

Ve druhé polovině 90. let minulého století vznikly dva vládní dokumenty, které přispěly
k pozitivním společenským změnám, včetně změn uvnitř romského etnika. „Prvním
takovým dokumentem byla tzv. Bratinkova zpráva, na jejímž základě bylo vytvořeno
Usnesení vlády České republiky ze dne 29. října 1997 č. 686 ke Zprávě o situaci romské
komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě. Dalším takovým
dokumentem je Usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2000 č. 599 ke
Koncepci politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich
integraci do společnosti.“53 V roce 2001 navíc vešel v platnost zákon o národnostních
menšinách, který umožnil legislativní zázemí pro uplatnění systémových změn.
Dalším změnám ve vztahu k výchově a vzdělávání romských žáků přispívá také
založení mnoha nadací – například Nadace rozvoje občanské společnosti, Open Society
Fund – a občanských sdružení jako je obecně prospěšná společnost Nová škola, Hnutí
spolupracujících škol R, Humanitas Profes, R-Mosty, a regionálních občanských
sdružení – Kulturní svaz Jekhetane v Ústí nad Labem, Romane čhave v Pardubicích a
DROM v Brně. Dále se jeví jako nezbytné využití některých evropských dokumentů.
Můžeme zmínit například Rámcovou úmluvu Rady Evropy o ochraně národnostních
menšin nebo Listinu lidských práv a svobod.
Důležitou roli sehrály programy alternativní pedagogiky, přípravné třídy, romští
pedagogičtí asistenti ve školách, kurzy pedagogického minima pro romské asistenty,
školení pro učitele a ředitele škol s převahou romských žáků, pedagogická literatura
s romskou tematikou a další. Učitel romských dětí by měl při své práci zvažovat i
složité vazby společnosti na přírodu a vesmír. Tím se zabývá ekologie světa a vesmíru,
v jejímž zájmu je také snaha o uchování různých kultur.
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3.5.1 Hnutí R

Na počátku 90. let vznikla myšlenka uspořádat setkání učitelů romských žáků, aby si
mohli předávat své zkušenosti a společně nalézat kompromisy ve vztahu ke specifikům
vzdělávání romských žáků. Tato myšlenka se svým způsobem podařila zrealizovat doc.
PhDr. Jiřímu Vomáčkovi, CSc., tehdejšímu prorektorovi Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně. Docent Vomáčka na této Univerzitě založil Ústav pro studium romské kultury,
jehož součástí se navíc stalo tzv. Hnutí spolupracujících škol R. Po roce 1989 se
proměnila snaha romské děti za každou cenu asimilovat s českým prostředím. Naopak
na počátku 90. let odstartovala tzv. „multikulturní výchova se zaměřením na romského
žáka.“54 Nelze však mluvit o transformaci, která by proběhla ze dne na den. Ještě
poměrně dlouho mnoho učitelů nevnímalo specifika romských dětí jako významný
faktor k proměně svého přístupu k nim a tzv. zvláštní školy byly stále plné romských
dětí, které byly vnímány jako inteligenčně podprůměrné. Několik učitelů však ze svého
profesního, ale i osobního přesvědčení začalo pracovat na soustavné a nelehké práci
s takto znevýhodněnými dětmi a připravilo tak půdu pro skutečnou multikulturní
výchovu.
Hnutí bylo založeno v roce 1992 v Ústí nad Labem. „Je to organizace učitelů a
vychovatelů romských dětí, odborníků, kteří se zabývají zkoumáním romské kultury,
historie, jazyka apod. Dominantou jejich zájmu se stalo vzdělávání Romů. Právě
v Hnutí R svým způsobem vyrostla řada osobností, které se upřímně a erudovaně
snažily ve školách s převahou romských žáků dosáhnout transformace dosavadní školy
na školu multikulturní.“55 Jak již bylo zmíněno, zakladatelem byl docent Jiří Vomáčka,
který se snažil vytvořit koncept univerzálního vzdělávání. To znamená, že ve
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vzdělávání měly být překonávány rozdíly kulturní, etnické i náboženské. Učitelé k tomu
měli přispívat respektováním specifik svých žáků. Na počátku 90. let minulého století
vstupovaly do tohoto hnutí školy zejména z oblastí, kde byla vysoká koncentrace
romských obyvatel jako jsou severní Čechy, Ostravsko, Karvinsko a Praha.56
Hnutí R má ve svém středu zájmu žáka a jeho potřeby. S tím souvisí i absence trestání a
ponižování žáka. To totiž velmi často vede jak šikaně mezi žáky samotnými, tak
k pěstování rasismu ve společnosti. Dalším pozitivním aspektem je spolupráce s rodiči
žáků. V neposlední řadě je důležitá znalost sociálního a kulturního zázemí žáků a
následné přizpůsobení svého pedagogického působení na základě těchto poznatků. Tyto
principy jsou samozřejmě platné i pro vzdělávání českých dětí, ovšem děti romské jsou
kvůli své odlišnosti jak fyzické, tak kulturní, častěji zasaženy negativním přístupem ze
strany učitele.

3.5.2 Nová škola

„Obecně prospěšná společnost Nová je škola je nezisková, nevládní organizace.
Hlavním cílem je podpora inkluzívního vzdělávání menšin, cizinců nebo sociálně či
kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.“57 Nová škola vznikla v roce 1996. Hlavní
oblastí působnosti je Praha, své projekty však realizuje na celém území České
republiky. Kromě znevýhodněných dětí se orientuje na práci s pedagogy i širokou
veřejností.
Jedním z hlavních přínosů Nové školy je projekt zavádění romských pedagogických
asistentů na základní školy, kterým je navíc k dispozici v případě jejich dalšího
vzdělávání v podobě akreditovaných kurzů a dalších projektů. Další významnou
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činností je projekt doučování v programu Rozlety, který se realizuje prostřednictvím
práce dobrovolníků. Žáci a studenti jsou doučováni v odpoledních hodinách v českém
jazyce, anglickém jazyce a matematice. Kromě toho se jednou měsíčně pořádají
víkendové akce v podobě sportovních a kulturních aktivit či výtvarných dílen.
V neposlední řadě mohou děti a studenti využívat počítačovou učebnu pro své vlastní
zájmy.
Jak již bylo řečeno, služby Nové školy jsou orientovány na žáky a studenty, kterým
zajišťuje doučování, mimoškolní aktivity a také poradenství v oblasti profesního
uplatnění po absolvování školy. Dále se orientuje na pomoc při dalším vzdělávání
asistentů pedagoga, a školám nabízí zlepšení spolupráce mezi učiteli a jejich asistenty.
Dobrovolníci si mohou v projektech doučování zvýšit svou kvalifikaci a mimo jiné
získají také praxi pro své budoucí uplatnění.

3.5.3 Doučování

Řada neziskových organizací se věnuje doučování romských žáků. To je realizováno
v době mimo školní vyučování a často ho praktikují dobrovolníci. Nelze spolehlivě
dokázat, do jaké míry se toto doučování přímo odráží na prospěchu v učebním procesu,
je však jisté, že je tento projekt přinejmenším pozitivní v prevenci nežádoucího chování
těchto dětí v odpoledních hodinách v době po vyučování. Navíc je doučování spojeno
s dalšími zájmovými aktivitami, a tak je pro děti takové trávení volného času
atraktivnější a tyto činnosti dělají dobrovolně.
„Doučování romských žáků je zvláště efektivní v době na konci povinné školní
docházky, když se žáci hlásí na střední odborné školy či odborná učiliště, a je potřeba
zvýšit jejich šance u přijímacích zkoušek.“58 Bohužel často nastává problém až po
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přijetí romského žáka na některý typ výše zmíněných škol. Důvody jsou nejrůznější, ale
pouze výjimečně se jedná o nezvládnutí učiva. Častěji se objevují problémy související
s celkovou atmosférou ve škole a s pocitem ohrožení v novém prostředí. Neméně
důležitý je také fakt, že řada rodičů romských žáků nemá středoškolské vzdělání, pomoc
s učivem z jejich strany je tak téměř nemožná. Mentor, tedy člověk, který se doučování
věnuje, je většinou mladý člověk, často student vysoké školy, který ve svém volném
čase pomáhá romskému studentovi s učivem a také se znovunabytím sebevědomí
v novém prostředí školy. Mentor pracuje téměř bez nároku na honorář a navíc může se
svým „svěřencem“ podnikat nejrůznější činnosti od návštěvy kina po seznámení
středoškoláka se svým oborem, který sám studuje. Může tak i nepřímo ovlivnit jeho
rozhodnutí předčasně opustit střední školu či odborné učiliště.
Projekt od svého založení prošel několika změnami. Pokud by totiž nabízel pouze
doučování, zřejmě by se nesetkal s takovou úspěšností. Proto jsou v nabídce nejrůznější
volnočasové aktivity a navíc se rozšířila cílová skupina klientů. Kromě romských dětí se
nabídka služeb vztahuje i na děti dalších minorit žijících na našem území. Jedná se
například o děti Vietnamců či Ukrajinců, dále také uprchlíků a dalších imigrantů.

3.5.4 Romano suno

Romano suno neboli romský sen je literární soutěž, kterou pořádá od roku 1997 obecně
prospěšná společnost Nová škola. Soutěž je určena romským dětem na základních
školách v celé České republice, které ještě umí romsky. Zde mají možnost uplatnit
znalost svého jazyka v podobě vlastního příběhu. Mnoho dětí už ale romský jazyk
nepoužívá nebo jen velmi okrajově. „Romštinu používají jen k mluvení a důsledkem
vývoje (historického, společenského, kulturního) je jejich romština ovlivněna češtinou a
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slovenštinou. Řeč dětí je chudá, agramatická.“59 Projekt Romano suno motivuje žáky
aktivně romský jazyk používat a tím i kultivovat. Používání romštiny se ukázalo jako
důkaz svébytnosti tohoto jazyka. Témata soutěže jsou nejrůznější. Pro ilustraci se jedná
například o romské zvyky a tradice, témata týkající se rodiny a přátel, tajná přání dětí
apod. Práce dětí nám tak vydávají svědectví o jejich životech, vnitřním prožívání, o
radostech a starostech a o osudu jejich rodiny, který znají například z vyprávění svých
blízkých. Soutěž je také doplněná o výtvarnou část. Romské děti tak mohou své pocity
vyjádřit například pouze pomocí barev. Texty v romštině jsou následně překládány také
do češtiny a jsou k nahlédnutí i veřejnosti. Navíc se můžou stát výukovým materiálem
ve školách. „Vítězné příspěvky vybírá odborná porota složená z rodilých mluvčích
romštiny, včetně romského spisovatele Emila Ciny či absolventů oboru romistika na FF
UK.“60

59

PAPE, I. Jak pracovat s romskými žáky, Praha: Slovo 21, 2007, 55 s., str. 36.
Nová škola: Romano suno, [online], dostupné na http://www.novaskolaops.cz/pilot/co-je-romanosuno/, staženo dne 6.2.2014
60

55

Praktická část

4. Výzkumná část
Ve své práci na téma Romské dítě ve výchovně-vzdělávacím procesu jsem vycházela
z nastudovaných poznatků z dostupné literatury týkající se romského etnika. Zabývala
jsem tím, jaké mohou nastat problémy při vzdělávání romských žáků, a jakým
způsobem lze tyto problémy překonávat, abychom tak zvýšili možnost integrace
romských dětí do kolektivu svých vrstevníků z majoritní společnosti. Ze získaných
poznatků jsem utřídila informace, na základě kterých se budu v praktické části své práce
zaměřovat na romského žáka Základní školy v Kmetiněvsi, kde jsem působila v rámci
individuální pedagogické praxe. Měla jsem jedinečnou možnost pracovat se žákem
nejen v prostředí školy, ale také v prostředí jeho domova. Naskytla se mi tak příležitost
poznat osobnost žáka samotného při práci ve škole, ale i jeho rodinné zázemí a jeho vliv
na školní úspěšnost žáka.

4.1 Cíl výzkumu

Cílem výzkumu je zmapování a analýza školního i domácího prostředí romského žáka.
Prostřednictvím této analýzy chci konfrontovat zjištěné informace s poznatky
obsaženými v odborné literatuře zabývající se mírou školní úspěšnosti romského žáka
ve škole. Součástí tohoto výzkumu bude také zjištění a pojmenování překážek bránících
úspěšnému zvládání školních povinností, které mohou být zapříčiněné jak nezájmem o
dítě ze strany rodičů, tak specifiky výchovy a vzdělávání romských žáků ve škole.
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4.2 Metody výzkumu

Pro zpracování praktické části jsem využila kvalitativní metodu - terénní výzkum, jehož
výhodou je zejména práce v přirozeném, autentickém prostředí. Ve svém výzkumu jsem
se snažila popisovat chování členů rodiny, ve které jsem působila, a získané informace
interpretovat v kontextu zkoumaného jednání romského žáka. Při svém pobytu v rodině
bylo nejdůležitější rozpoznat možná zkreslení chování jejích členů. K tomu může dojít
už jen pouhou přítomností mé vlastní osoby. Stěžejní metodou, kterou jsem používala,
je zúčastněné pozorování, které nabízí osobní vhled do situace zkoumaného jednotlivce.
Zároveň je žádoucí žádným způsobem nezasahovat do přirozeného života rodiny.
V opačném případě by mohlo dojít k nepřirozenému vývoji situace. Je jasné, že není
možné sledovat chlapce a jeho rodinu dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Proto
jsem si stanovila určitý časový plán, který bude z hlediska cíle mého výzkumu
relevantní. Společná práce s romským žákem se odehrávala především v době
vyučování ve škole a v době domácí přípravy na vyučování - v odpoledních hodinách
v místě jeho bydliště. Zde jsem měla možnost zároveň pozorovat ostatní členy rodiny a
domácnost samotnou s její každodenní atmosférou.
Metoda terénního výzkumu má mnoho variant. Já jsem si pro svou práci vybrala jednu
z nich, tzv. akční výzkum. „Akční výzkum klade proti obecnému modelu terénního
výzkumu mnohem větší důraz na účel a na dopad výzkumné činnosti. Nedílnou a
významnou součástí akčního výzkumu je zpětná vazba spočívající v dopadu výsledků
výzkumu na zkoumané osoby.“61 Moje práce s romským žákem totiž spočívala ve snaze
aktivně změnit jeho vztah ke vzdělávání, což probíhalo vzájemnou spoluprací jak ve
škole, tak v místě jeho bydliště. Data pro svůj výzkum jsem získávala primárně ze své
vlastní činnosti. Jedná se tedy o materiál, který vznikl nezprostředkovanou, přímou
61
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činností. Podle Miovského62 existují čtyři základní požadavky, které by měl výzkum
splňovat:

o Prvním z nich je přístupnost terénu výzkumníkovi.
Tuto podmínku jsem splnila po vzájemné domluvě s matkou romského žáka.
Situace pro mě byla o to jednodušší, když se za mě zaručila paní ředitelka
Základní školy v Kmetiněvsi, která je současně třídní učitelkou žáka.

o Dále je důležité, aby měl výzkumník v terénu reálné místo (funkci).
Nejlepší je možnost vystupovat v některé z rolí, kterou umožní terén. Při své
práci ve škole a v rodině jsem vystupovala v roli osobní asistentky romského
žáka.

o Další důležitý požadavek je schopnost udržet si kritický odstup od zkoumaného.
Důkladná příprava může být narušena nepředvídatelnými událostmi, proto je
důležité umět improvizovat. V mém případě se jednalo o jasné stanovení hranic
ve vztahu s matkou chlapce.

o V neposlední řadě je důležité, aby byly cíle výzkumu eticky obhajitelné.
Výzkumná práce by měla probíhat vždy ve prospěch zkoumaných osob. S tím
souvisí například sběr dat potřebných pro výzkum. Veškeré informace, které
nejsou podstatné pro výzkum, a sloužily by jiným účelům, podléhají tajemství.
Jejich sběr by byl v rozporu s etickými pravidly.
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o Z hlediska akčního výzkumu existuje ještě jeden důležitý bod, a tím je praktická
užitečnost výzkumu.
Individuální prací s chlapcem jsem se snažila docílit zlepšení jeho prospěchu ve
vyučování a celkového přístupu ke vzdělávání.

4.3 Výzkumný vzorek

Romský chlapec, se kterým jsem pracovala, navštěvuje první třídu Základní školy
v Kmetiněvsi. Je mu sedm let a žije ve společné domácnosti s matkou a svými třemi
sestrami. Mladší ze sester jsou staré tři a pět let a navštěvují mateřskou školu, která se
nachází v budově jmenované Základní školy. Nejstarší z dětí je osmiletá dívka, která
navštěvuje druhou třídu Základní školy v Kmetiněvsi. Můj výzkum spočíval pouze
v práci s chlapcem. Ostatní sourozence jsem vídala doma, nejstarší dívku občas i ve
škole a ve školní družině. Na základě teoretických poznatků, které jsem načerpala
studiem odborné literatury, jsem se chtěla přesvědčit o míře jeho připravenosti
absolvovat první třídu, potažmo základní školu jako celek.

4.4 Formulace hypotéz

Hypotéza č. 1: Špatná školní připravenost žáka se odvíjí od nemožnosti či nezájmu
rodičů o vzdělávání svého dítěte.

Hypotéza č. 2: Jazyková bariéra brání školní úspěšnosti romského žáka při vstupu na
základní školu.

59

Hypotéza č. 3: Při vzdělávání romského žáka na základní škole je důležité střídání
aktivit z hlediska udržení jeho pozornosti.

4.5 Terénní výzkum

Terénem se v tomto případě rozumí přirozené prostředí romského žáka, kde dochází
k jeho výchově a vzdělávání. Jedná se tedy o školu, případně školní družinu, a jeho
domov. Na Základní škole v Kmetiněvsi se vzdělávají žáci pouze na prvním stupni. Je
to malá škola, dá se říci rodinného charakteru. První třídu navštěvuje pouze 12 žáků, je
tedy zajištěn individuální přístup dle specifických potřeb jednotlivých žáků. Důraz je
kladen na rozpoznání potřeb jedince na základě jeho schopností, dovedností a vloh.
Škola je tak připravena zajistit péči jak dětem nadaným, tak dětem se specifickými
poruchami chování a učení. Navíc škola úzce spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou na Kladně a v Roudnici nad Labem, a dále také se Střediskem
výchovné péče ve Slaném. Ačkoliv je škola takto zajištěna, jsou zde samozřejmě žáci,
kteří mohou nepatrně za svými spolužáky zaostávat. Mezi ně patří také romský chlapec,
se kterým jsem pracovala. Po rozhovoru s jeho třídní učitelkou jsem usoudila, že hlavní
problém bude spočívat v nedostatečnosti či dokonce absenci domácí přípravy, nikoliv
v jeho nízkém intelektu.

Domácí prostředí je vyhovující, ovšem kvůli finanční situaci matky samoživitelky, je
vcelku chudé na jakékoliv podněty. Oblečení pro děti matka dostává z velké části od
svých známých či sousedů. Hračky jsou většinou také „zděděné“. Horší už je to ale
s vybavením domácnosti. Kromě základního postaršího nábytku je prostředí strohé. To
se odráží i na vybavenosti dětského pokoje. Chybí psací stůl a pokoj je navíc stísněný.
Domácí úkoly si chlapec píše většinou v kuchyni u jídelního stolu, někdy také
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v obývacím pokoji u konferenčního stolku, kdy je současně zapnuta televize. Jedná se o
malý domek se zahrádkou. Matka obývá jednu místnost s nejmladší dcerou. Ostatní tři
sourozenci obývají další pokoj dohromady. Dále se v domě nachází velmi skromně
zařízená kuchyně, obývací pokoj a koupelna s toaletou. Ač jsou prostory domku pro
tolik osob nedostačující, panuje v domě pořádek. Děti jsou vedeny již od útlého věku,
dle slov matky, k tomu, aby se na péči o domácnost podílely.

Ani jeden ze sourozenců se se svým otcem nevídá, na jejich výchově se tedy podílí
pouze matka. Nejstarší dcera a syn mají stejného otce, mladší dívky mají každá jiného.
Prarodiče z matčiny strany žijí na Ostravsku, s dětmi se tedy vídají pouze občas,
většinou v době letních prázdnin. Vztahy v rodině se mi zdály být v pořádku, matka se
chová k dětem láskyplně, i když na ně kvůli zaměstnání nemá tolik času, kolik by
potřebovaly. Právě z toho důvodu tráví sourozenci většinu volného času společně, starší
z dětí se starají o ty mladší. Také díky tomu je mezi sourozenci opravdu hezký vztah,
založený na vzájemné zodpovědnosti a pocitu sounáležitosti. Na druhou stranu jsou
sourozenci zvyklí nejvíce sami na sebe, a tak o pěstování vztahů se svými vrstevníky
nejeví velký zájem.
Matka je svobodná, je jí 30 let a své čtyři děti vychovává sama. Po základní škole
vystudovala učební obor prodavačka a této práci se věnovala do doby, než otěhotněla se
svým prvním dítětem. V té době žila na Ostravsku a kvůli partnerovi, otci nejstarší
dívky a chlapce, se přestěhovala na Kladensko do obce Kmetiněves, kde žije (v domě
po rodičích svého prvního partnera) se svými dětmi dodnes. Od doby prvního
těhotenství je na mateřské dovolené, pouze občas si přivydělává v restauraci ve zdejší
vesnici. Pomáhá zde při úklidu nebo jako pomocná síla v kuchyni. Pracovní doba je buď
v dopoledních hodinách, kdy jsou děti ve škole a školce, nebo v odpoledních hodinách.
Pokud pracuje odpoledne, hlídají se děti samy navzájem.

61

4.6 Fáze výzkumu
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(terénní deník):

o Přiblížení a mapování

Základní škola v Kmetiněvsi, se kterou jsem již v minulosti spolupracovala, mi
nabídla práci s romským chlapcem s možností nahlédnout do jeho osobního a
rodinného života. Rozhodla jsem se proto ihned, že takovou příležitost využiji,
abych tak mohla konfrontovat teoretické poznatky, které jsem načerpala
z odborné literatury, s realitou. Zajímalo mě, jak se romský žák vyrovnává
s nástupem do první třídy, i když nenavštěvoval mateřskou školu a v podstatě
svůj předškolní věk trávil pouze s matkou a starší sestrou.

o Vstup do terénu a orientace

Po kontaktování paní ředitelky, které proběhlo v listopadu roku 2013, jsme se
domluvily na společné práci, která měla začít v lednu následujícího roku.
Prostředí školy v Kmetiněvsi jsem již znala z předchozí spolupráce, takže
odpadla fáze seznamování se s prostředím samotným a mohla jsem se ihned
zaměřit na romského chlapce.

o Iniciace kontaktu

První kontakt proběhl v pondělí 6. ledna v době po vyučování ve školní družině,
kterou chlapec navštěvuje několikrát v měsíci. Zpočátku jsem se seznamovala se
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všemi dětmi, přičemž družinu navštěvuje průměrně 18 dětí každé odpoledne. Po
úvodním seznámení jsem probírala s paní vychovatelkou vztahy v kolektivu
školní družiny. Zajímalo mě, zda má některý z žáků výrazné kázeňské problémy
či neshody s ostatními spolužáky. Kromě obvyklých mírných konfliktů jsem se
nedozvěděla nic závažnějšího. Jednu připomínku k romskému chlapci však paní
vychovatelka měla. Všimla si, že se častěji straní kolektivu než ostatní děti. Není
schopen kolektivní práce, nejčastěji si hraje ve dvojici, vždy s někým jiným.
Jednoho nejlepšího kamaráda nemá, ale zároveň nemá s žádným spolužákem ani
výraznější problémy.
Poté, co jsem děti asi hodinu sledovala při jejich hrách, jsem se připojila
k romskému chlapci, který se po chvilce hry se spolužáky vzdálil, a hrál si sám.
Navázala jsem s ním konverzaci, která zpočátku z jeho strany trochu vázla. Přeci
jen jsem pro něj byla cizí nový člověk, takže jeho ostych byl adekvátní situaci.
Po nějaké době, kdy jsme se bavili o škole, jeho oblíbených předmětech a
aktivitách, které rád děla, jsme se dostali k hudbě, kterou má rád. Kvůli tomu
jsem mu ukázala svůj mobilní telefon, ve kterém mám hudbu nejrůznějších
žánrů. Chlapec začal být za krátkou dobu přístupnější. Snažila jsem se, abych
nebyla při svém snažení o navázání kontaktu příliš urputná. Naštěstí jsem se mu
ale trefila do vkusu co se týče hudby, kterou poslouchá. Ze svého telefonu jsem
mu pustila oblíbenou skladbu, o kterou měl hned zájem. Od této chvíle už v naší
komunikaci nebyl větší problém. První den tedy došlo k úspěšnému navázání
kontaktu v prostředí školní družiny.
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o Asimilace a hlavní část fáze získávání dat

Hned druhý den (v úterý 7. ledna) jsem se zúčastnila vyučování v první třídě,
kterou chlapec navštěvuje. Třídní učitelka mě uvedla jako svoji asistentku a
první den jsem byla k dispozici všem žákům, kteří potřebovali poradit, pomoci.
Ve chvíli, kdy všichni žáci pracovali samostatně, jsem je pouze sledovala,
přičemž jsem se nejvíce zaměřovala právě na romského chlapce. První, čeho
jsem si u něj všimla, byla kratší doba koncentrace než u ostatních dětí. Častěji
vyrušoval vykřikováním v hodině nebo povídáním si se spolužáky. S třídní
učitelkou jsem byla domluvena tak, že mohu ve vyučování zasáhnout tak, jak
uznám za vhodné, samozřejmě za předpokladu, že tím nebudu narušovat průběh
hodiny. Proto jsem se začala chlapci věnovat individuálně, snažila jsem se ho
motivovat k pokračování v práci tím, že jsem se ho doptávala na dosud
probranou látku. Zpočátku mi ukazoval svůj pracovní sešit (právě probíhala
hodina matematiky) a vysvětloval mi zadání jednotlivých úloh, které měl již
splněné z předchozích hodin. Mohla jsem se tak zároveň seznámit s jeho
způsobem práce a navíc jsem ho tím vtáhla zpět do samostatné činnosti. Stejně
jako jeho spolužáci, používal při některých příkladech počítadlo, které mají žáci
k dispozici, kdykoliv cítí, že by ho mohli potřebovat. Sčítání a odčítání do deseti
zvládal maximálně za použití prstů, při počítání do dvaceti už si však pomáhal
počítadlem. V dalších hodinách čtení a psaní jsem zjistila, jak chlapec zvládá
tyto předměty. Ve čtení byl velmi zdatný, mezi nejlepšími ve třídě. Co se týče
psaní, bylo to již horší. Úprava byla velmi nedbalá, práci měl hotovou sice
rychle, ovšem bez ohledu na celkový efekt. Poslední hodinu měly děti pracovní
činnosti, kde pracovaly na společném projektu. V této hodině jsem viděla
obdobné chování jako ve školní družině. Ačkoliv nebylo nijak zvlášť nápadné,
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stranil se chlapec práci v kolektivu, spíše ostatní sledoval a v případě, že jeho
návrh neprošel před spolužáky, měl tendenci se urazit a přestat pracovat úplně.

Další den probíhal obdobně, kromě matematiky a českého jazyka jsem měla
možnost vidět hodinu prvouky a tělesné výchovy. Již podle chlapcova vyprávění
o tom, co ho baví dělat ve volném čase, jsem usoudila, že v tělocviku na tom
bude dobře, a nemýlila jsem se. Výraznější rozdíly mezi dětmi nebyly, ale
předpokládala jsem správně, že pohybová aktivita bude opravdu chlapcova silná
stránka. Kromě her na rozcvičení jako je hra na slepou bábu a závody
v družstvech, se paní učitelka zaměřila v další polovině hodiny na gymnastiku.
Děti chodily a přeskakovaly lavice, dělaly kotouly vpřed i vzad, válely sudy
apod. Cokoliv žáci dělaly na čas, každý si přál mít chlapce ve svém družstvu. I
z tohoto chování bylo jasně patrné, že chlapec bude ve sportu vynikat a jeho
spolužáci to umí náležitě ocenit. V jeho chování byl patrný velký rozdíl od
předchozího dne v předmětu pracovní činnosti, kdy se chlapec spíše stranil. Po
vyučování šel chlapec do školní družiny, kam jsem ho následovala a kde mě
také mile překvapil, když poprvé vyhledával moji přítomnost. Bavili jsme se
především o hudbě a dokonce jsem se dočkala i krátké taneční ukázky.
Choreografii údajně nacvičil podle hudebního kanálu, který sleduje v televizi.

Ve čtvrtek 9. ledna jsem se ve třídě cítila už naprosto přirozeně. V matematice a
českém jazyce jsem s chlapcem pracovala společně, a poslední hodina výtvarné
výchovy byla věnována vzpomínce na Vánoce. Děti si mohly zvolit techniku,
jakou budou kreslit, a v zásadě měly volnou ruku i ve výběru konkrétní podoby
obrázku, pouze se měly soustředit na téma Vánoc. Chlapec měl za krátkou dobu
obrázek hotový, podle jeho slov ho výtvarná výchova příliš nebaví. Rozhodla

65

jsem se proto, že ho poprosím, aby mi alespoň ukázal svou dosavadní tvorbu,
kterou si všechny děti nechávají ve škole, každý ve svém „šuplíku“ na pomůcky.
Obrázky byly většinou ledabylé, na druhou stranu ale také v mnoha ohledech
originální. Tam, kde děti používají klasické pastelky či vodové barvy, chlapec
kreslí prsty a vytváří tak osobité obrázky.
První týden jsem tedy věnovala seznámení se s chlapcem, vytvoření vzájemné
důvěry, navázání společného zájmu a přislíbení, že zkusíme v některých
předmětech, zejména v matematice a psaní, společným úsilím zapracovat tak,
aby došlo ke zlepšení prospěchu. Na příští týden jsme se domluvili, že spolu
budeme pracovat od úterý do čtvrtka a poprvé se budeme věnovat i společné
domácí přípravě v místě jeho bydliště.

Další společná práce probíhala každý týden vždy od úterý do čtvrtka po dobu tří
měsíců – od ledna do března tohoto roku. Stěžejní byla práce ve vyučovacích
hodinách ve škole nebo v odpoledních hodinách ve školní družině. Nejčastěji
jsme ale odpoledne trávili u chlapce doma, kde jsem pobývala dvě až tři hodiny.
Většinu času jsme se věnovali přípravě na školní vyučování, ale aktivity jsme
střídali podle toho, do jaké míry byl chlapec schopen udržet pozornost. Ve
volných chvílích mezi přípravou do školy jsme hráli různé společenské hry jako
je Člověče, nezlob se, pexeso apod. Také díky tomu jsme se více a více
sbližovali. Chlapec mě nevnímal pouze jako „paní učitelku“, ale také jako
partnera pro volný čas. A právě ve volných chvílích byl prostor pro zmapování
jeho postoje ke vzdělávání a dalším povinnostem, se kterými se ve škole
setkává. Mohli jsme si povídat o běžných dětských představách a snech a já
jsem tak měla možnost přesvědčit se o tom, že se jedná o normálního prvňáčka,
který má pouze odlišné kořeny než jeho spolužáci ve škole.
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V rámci práce s romským chlapcem jsem žákům připravila dvě situační hry,
díky kterým jsem mohla proniknout do chlapcova myšlení nenásilnou formou, a
to při sledování jeho reakcí v rámci jednotlivých her:

Hra č. 1: Hra na rodiče a děti

Žáci dostali za úkol vytvořit dvojice a nacvičit si scénku, ve které jedno z dětí
představuje rodiče a druhé jeho dítě, přičemž ve druhé polovině hry si role
vyměnili, aby si tak vyzkoušeli obě polohy. Úkolem bylo zinscenovat situaci,
kdy se žák-dítě vrací ze školy s nějakým problémem a žák-rodič na to musí
zareagovat. Žáci měli nějaký čas na rozmyšlení, načež každá dvojice nadiktovala
paní učitelce stručný název své připravené scénky. Následně jsme se všichni
rozsadili po obvodu třídy, abychom tak uvolnili prostor pro inscenace. Většinou
měli žáci nacvičený návrat ze školy se špatnou známkou či poznámkou (černým
puntíkem). V několika případech se jednalo o ztrátu či zničení nějaké věci apod.
Někteří žáci-rodiče reagovali domluvou, jiní vyhrožovali fyzickým trestem, ale
v zásadě se navrhovaná řešení příliš nelišila. Překvapením pro mě byla scénka
romského chlapce, který jako jediný nepřišel „domů“ s žádným běžným
problémem. Ve scénce po návratu domů oznámil svému „rodiči“, že zabil svého
spolužáka. Při přehrávání této scénky se jeho spolužáci smáli, což romského
chlapce povzbuzovalo. V rámci scénky omlouval své jednání tím, že si
spolužák, kterého zabil, začal, a proto se musel bránit. Jeho „rodič“ reagoval
domluvou a výhrůžkou fyzického trestu. Ostatní žáci to vnímali jako vtipnou
scénku, hlasitě se smáli a v tu chvíli byla scénka spontánně ukončena. Když se
žáci ve svých zinscenovaných rolích vystřídali, hrál romských chlapec „otce“,
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který řešil vcelku banální problém, který se často opakoval, a to špatnou známku
své „dcery“. Řešení spočívalo v domluvě a trestu v podobě úklidu svého pokoje.
Na závěr, když se všichni žáci vystřídali v rolích rodičů a dětí, jsme si sedli
doprostřed učebny do kruhu a shrnuli jsme společné snažení. Žáci seděli po
dvojicích, ve kterých sehrávali scénky, a měli vždy připomenout, jakou scénku
předváděli, na základě čeho ji vymysleli a důvod navrhovaného řešení, kterým
problém ve scénce řešili. Poté, co každá dvojice shrnula základní body, byli
vyzváni ostatní žáci, aby vyjádřili případné připomínky nebo zda podobnou
situaci už někdy na vlastní kůži zažili. Když hovořil o své scénce romský
chlapec, zjišťovala jsem, na základě čeho si vybral takové téma, téma zabití
druhého člověka. Dále jsem promluvila k celé třídě a snažila jsem se vysvětlil,
že to rozhodně není obvyklé řešení problému. Pokud řešíme spory s druhým
člověkem, snažíme se volit takovou variantu, abychom nikomu neubližovali,
protože sami bychom také nechtěli, aby nám někdo působil bolest. V případě,
kdyby si děti nevěděly rady, měly by požádat o pomoc dospělého člověka. Na
závěr každý žák řekl, zda někdy zažil situaci, kdy ho někdo jiný nějakým
způsobem napadal, a jak se s takovou situací vypořádal. Většinou se jednalo o
drobné spory mezi spolužáky nebo kamarády ve škole. Romský chlapec na
samém konci naší společné debaty prohlásil, že to byla jenom hra a že by nikoho
„nezabíjel ani nemlátil“.
Po vyučování jsem si s chlapcem o sehrané scénce promluvila ještě v soukromí a
snažila jsem se, abychom společně přišli na to, proč si vybral takové téma. Zdá
se, že se jednalo o kombinaci toho, že se chtěl předvést před spolužáky (což se
mu podařilo, protože scénka vyvolala vlnu smíchu), zároveň si myslím, že je
částečně na vině časté sledování televize bez dozoru dospělého. Nemyslím si, že
by televize sama o sobě mohla v dětech pěstovat nepatřičné představy a chování.
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Záleží ovšem na tom, jaké pořady malé dítě sleduje a zda z toho vůbec může mít
nějaký rozum, když kolem něj není dospělá osoba, která by mohla dění
v televizoru komentovat a tím i korigovat.
Hra na Rodiče a děti měla v žácích evokovat odpovědnost za vlastní chování,
schopnost předvídat situaci a umět řešit nejrůznější spory, které mohou nastat ve
škole, venku s kamarády nebo doma s rodiči a sourozenci.

Hra č. 2: Startovní čára

Hru s názvem Startovní čára jsme se žáky hráli s odstupem jednoho dne po
hodině tělesné výchovy, kde jsme se při rozcvičce věnovali soutěži v běhu.
V tělocvičně jsme si označili startovní čáru, ze které vybíhaly všechny děti
současně, doběhly na druhou stranu tělocvičny a zpět a podle toho jsme vyhlásili
pořadí od prvního až po toho posledního. Poté hodina tělocviku probíhala podle
předem stanoveného plánu. Druhý den jsme hodinu matematiky zahájili hrou
s názvem Startovní čára. Na tabuli jsem barevnou křídou znázornila startovní
čáru a k ní ještě další dvě, jednu před a druhou za původní startovní čáru. Smysl
spočíval v tom, že si žáci měli promyslet své schopnosti a sami označili bod na
libovolné startovní čáře. Pokud jej zakreslili na té první, měli nejméně výhodnou
situaci, dávali ostatním časový náskok. Naopak v případě, že se nakreslili na
startovní čáru před tou původní, měli největší náskok právě oni. Dá se říci, že
všichni žáci se rozhodovali na základě svých úspěchů či neúspěchů ze závodu
v běhu z předchozího dne. U několika dívek se projevila snaha ulehčovat si
situaci tím, že se zakreslily na nejvýhodnější startovní čáru, přestože jsou v běhu
velice zdatné. Romský chlapec se, stejně jako jeho spolužáci-chlapci, rozhodl
zakreslit na tu nejméně výhodnou pozici, tedy na první startovní čáru, aby tak
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dal většině svých spolužáků náskok. Jeho rozhodnutí bylo vcelku předvídatelné,
protože ve sportu a obecně v pohybových aktivitách skutečně vyniká.
Co však žáci nevěděli, byla následná „desetiminutovka“ z probraných příkladů
na sčítání a odčítání do dvaceti. Ta byla ihned opravena s přihlédnutím na právě
zvýrazněné body na pomyslných startovních čarách na tabuli. Pokud tedy někdo
napsal své jméno na nejméně výhodnou pozici, dostal za stejný počet chyb, jako
jiný spolužák na nejvýhodnějším místě, horší známku. Mnoho žáků tak bylo
překvapeno, když poprvé dostali horší známku, než jsou běžně zvyklí. Romský
chlapec nemá s počty zásadní problém, ovšem potřebuje více času, což mu při
„desetiminutovce“ není umožněno. Byl ohodnocen známkou tři, což je o stupeň
horší, než je to u něj obvyklé. Žáci si na základě této hry měli uvědomit své
reálné schopnosti, naučit se nepodceňovat, ale také nepřeceňovat své síly.
Na závěr se mohli žáci libovolně přesunout na jinou, pro ně výhodnější startovní
čáru. Učinili tak především žáci, kteří dostali poprvé špatnou známku. Romský
chlapec zůstal na stejném místě s odůvodněním, že si matematiku natrénuje a
nepotřebuje tak žádné úlevy. Projevila se u něj tak do určité míry jeho
tvrdohlavost, ale také urputnost a schopnost sebezapření, což si myslím, že by
mu mohlo pomoci v jeho vzdělávání a dosahování cílů, které nemusejí být vždy
jednoduché.

o Návrh a implementace opatření

Na základě společné práce v prvním týdnu jsem si vymezila dva základní cíle,
kterých bych chtěla společnou prací s romským chlapcem dosáhnout. První
z nich se týká práce ve škole. Jelikož je chlapec temperamentní, potřebuje tedy
častěji střídat aktivity během vyučovací hodiny. Toho lze dosáhnout díky
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povedené architektuře učebny. Lavice jsou sice uspořádány klasicky ve třech
řadách, ovšem zadní část třídy slouží jako jakási herna. Nejvíce se využívá
samozřejmě o přestávkách mezi hodinami, ovšem některé hodiny jsou
koncipované tak, že lze tuto část učebny využívat i během výuky.
Další činnost, kterou jsem chtěla s chlapcem praktikovat, je pečlivější domácí
příprava, která souvisí i s mými občasnými návštěvami u něj doma. Jak již bylo
řečeno, neměla jsem větší problém dostat se do chlapcovy domácnosti, protože
se za mě u jeho matky přimluvila třídní učitelka, která mě představila jako
slečnu na doučování. Já jsem ovšem chtěla tento moment využít nejen pro
samotné doučování, ale také pro zmapování rodinného zázemí chlapce a s tím
souvisejících podmínek pro jeho výchovu a vzdělávání.

Od 14. ledna jsem tedy s chlapcem začala soustavně pracovat v rámci školní
výuky a navíc i v odpoledních hodinách. Po vyučování jsme tedy společně
vyrazili k němu domů, což je asi deset minut chůze od budovy školy. Chlapcova
matka nás očekávala, došlo k základnímu seznámení a pak mě chlapec provedl
po domě i po zahradě. Hned poté jsme se pustili do společné práce. Domácí úkol
byl jak z matematiky, tak z českého jazyka. S matematikou, která chlapcovi dělá
větší problémy, jsme začali nejdříve.

o Vyhodnocení zavedeného opatření

Naše společné snažení ve výuce a domácí přípravě žáka mělo kladný efekt na
rozvoj jeho schopností a dovedností. Otázkou zůstává, do jaké míry bude žák
schopen udržet si stejné výsledky i po ukončení naší vzájemné spolupráce.
V rovině schopnosti udržení pozornosti v hodinách a zvýšeném zájmu o učivo
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jsme dosáhli pozitivního ovlivnění. Žák se díky individuální péči vyrovnal
v předmětech jako je matematika a český jazyk svým spolužákům ve třídě.
Došlo k celkovému zklidnění jeho mnohdy výbušné povahy a to mělo jasně
kladný vliv na zvládání nároků ve vyučovacím procesu. Častějším střídáním
aktivit i v rámci jednotlivých hodin se zásadně zlepšila koncentrace žáka, což
má prokazatelný vliv na jeho prospěch a zvládání běžného učiva.
Zpočátku nebylo snadné chlapce, a posléze především jeho matku, přesvědčit o
účinnosti domácí přípravy na školní vyučování. Společnými silami jsme ale
s chlapcem dosáhli toho, že každé naše odpolední setkání započalo
vypracováním domácího úkolu a poté zopakováním probrané látky ve formě
počítání příkladů z matematiky nebo procvičování psaní písmenek, která mu
dělala největší problém. Často jsme také četli, což bylo na začátku práce naším
největším problémem. Podařilo se mi však chlapce motivovat tím, že po každé
kapitole dostal za úkol přečtený příběh ztvárnit buď nakreslením obrázku, nebo
fyzickým předvedením – dramatizací. Když chlapcova matka viděla naši domácí
přípravu do školy, vyjadřovala se v tom smyslu, že je ráda, že se chlapci někdo
věnuje, protože ona na to obvykle nemá čas. Nyní je však svědkem toho, že si
chlapec dokáže osvojit vědomosti a dovednosti na stejné úrovni jako jeho
spolužáci. Asi po měsíci společné domácí přípravy s chlapcem se jeho matka od
třídní učitelky dozvěděla o pokrocích svého syna, což byl zásadní zlom v jejím
přístupu. Od té doby se na domácí přípravě podílela společně s námi. Ve dnech,
kdy jsem do rodiny nedocházela, se podle slov chlapce situace změnila jen
částečně. Matka pomáhala s domácí přípravou pouze občas. Chlapec se ale
naučil domácí úkoly zpracovat ihned po návratu domů ze školy nebo školní
družiny, což považuji za pozitivní výsledek. Samostatně zpracované úkoly
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samozřejmě nebyly odvedeny s takovou pílí, ale velmi oceňuji chlapcovu snahu.
Díky pozitivní motivaci jsme dosáhli v tomto směru opravdu velkého pokroku.
Kromě domácí přípravy jsem zaznamenala kladné výsledky i ve vyučovacím
procesu ve škole. Díky možnosti individuální práce se žákem jsme docílili
zlepšení pozornosti v hodinách na základě častějšího střídání aktivit. Na rozdíl
od domácí přípravy nám zlepšení práce ve škole trvalo přibližně o dva týdny
déle, takže zhruba po měsíci společné práce, která probíhala vždy asi tři dny
v týdnu. Chlapec má tendenci nechat se rozptýlit od bystřejších spolužáků, takže
bylo občas složité přinutit ho ke koncentrování se na danou látku a pracovat
soustavně alespoň po dobu několika minut.

o Ukončení kontaktu a uvolnění z vazeb

S chlapcem jsem byla od začátku naší práce domluvená, že jsem u nich ve škole
pouze dočasně a budu se muset vrátit do své vlastní školy. Myslím si, že i tato
informace pro něj měla pozitivní charakter, protože se začal velmi zajímat o to,
proč chodím ještě do školy. V jeho představě chodí do školy pouze děti, a tak
jsem mu vysvětlila, že když bude chtít a bude se věnovat učení, bude moci
jednoho dne chodit také na vysokou školu. Bylo hezké pozorovat jeho nadšení a
já si mohu jen přát, aby mu vydrželo minimálně po celou dobu školní docházky.
Pevně věřím, že škola, kterou chlapec navštěvuje, udělá vše proto, aby zvýšila
jeho úspěšnost i v budoucím studiu na druhém stupni a na některém typu střední
školy.
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4.7 Ověření hypotéz

Hypotéza č. 1: Špatná školní připravenost žáka se odvíjí od nemožnosti či nezájmu
rodičů o vzdělávání svého dítěte.

První hypotéza se v rámci mého vlastního výzkumu potvrdila. Matka chlapce se
o vzdělání svých dětí příliš nezajímá. Její zájem většinou končí u zajištění
školních pomůcek. Její nevelký zájem se odráží také v absenci spolupráce na
domácích úkolech. To se logicky odráží v nedostatečné připravenosti chlapce na
školní výuku a také jeho nedostatečné motivaci. Chybí mu totiž v tomto směru
vzor, který by mohl napodobovat.

Hypotéza č. 2: Jazyková bariéra brání školní úspěšnosti romského žáka při vstupu na
základní školu.

Další hypotéza se v tomto případě nepotvrdila. Romská rodina, ve které jsem
působila, nepoužívá romštinu téměř vůbec. Díky tomu neměl chlapec při vstupu
do první třídy základní školy jazykový problém a mohl se tak v tomto směru
plnohodnotně zapojit do vyučovacího procesu.

Hypotéza č. 3: Při vzdělávání romského žáka na základní škole je důležité střídání
aktivit z hlediska udržení jeho pozornosti.

Poslední hypotéza se v mém výzkumu potvrdila. Ačkoliv romský chlapec
navštěvuje třídu s nízkým počtem žáků, kde je ze strany pedagoga zajištěn
individuálnější přístup, není možné se každému z nich věnovat do té míry, jak
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by bylo potřeba. Během mého působení jsem se však mohla naplno věnovat
pouze romskému chlapci, kterému koncentrace dělala větší obtíže než jeho
spolužákům. Při společné práci jsme dokázali tyto obtíže překonat. Individuální
práce se zaměřením na častější střídání aktivit v rámci jedné vyučovací hodiny
se potvrdila jako efektivní ve vztahu k lepšímu zvládání zadaného učiva.
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4.8 Zhodnocení výzkumného šetření

Ve svém terénním výzkumu jsem se zaměřila na posouzení úspěšnosti romského dítěte
na základní škole při vstupu do první třídy, a na možné problémy, které vznikají při jeho
výchově a vzdělávání ve škole, ale i doma. Dále bylo mým cílem ověřit, zda tyto
problémy pramení z málo podnětného rodinného prostředí (špatné materiální zázemí,
nízká vzdělanost nebo neochota rodičů, absence motivace dětí ke vzdělání apod.) nebo
zda jsou způsobeny nepřipraveností učitelů vhodnými pomůckami či metodami
zohledňující specifické potřeby romských žáků. A v poslední řadě, zda se nejedná o
nedostatečnou intelektuální kapacitu romského žáka.
Ze tří stanovených hypotéz se dvě potvrdily. Jedná se o hypotézu č.1 „Špatná školní
připravenost žáka se odvíjí od nemožnosti či nezájmu rodičů o vzdělávání svého dítěte“
a hypotézu č. 3“ Při vzdělávání romského žáka na základní škole je důležité střídání
aktivit z hlediska udržení jeho pozornosti“. V rámci mého působení v rodině žáka se
částečně podařilo ovlivnit chování matky, která se začala o vzdělání svých dětí více
zajímat, což se promítlo v její spolupráci při domácí přípravě na vyučování. Otázkou
však zůstává, jak dlouho tento stav setrvá poté, co přestanu rodinu pravidelně
navštěvovat. To souvisí i s mým působením ve škole, kde jsem se snažila podpořit delší
udržení pozornosti žáka střídáním aktivit a individuální péčí. Třídní učitelka se v rámci
možností snaží ve svých hodinách o totéž, nemůže se však věnovat romskému chlapci
v takové míře, jako jsem měla možnost já. Je tedy otázkou, do jaké míry bude romský
žák schopen pracovat bez osobní péče, kterou jsem mu poskytovala v době naší
společné práce.
Hypotéza č. 2 „Jazyková bariéra brání školní úspěšnosti romského žáka při vstupu na
základní školu“ se nepotvrdila, což nepovažuji za relevantní výsledek. V teoretické části
své práce jsem popsala, že romský jazyk je vinou dramatické historie romského etnika
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na ústupu. V rodině žáka, kde jsem působila, to bylo jasně patrné. Z toho důvodu nebyl
žádný problém ve smyslu překonávání jazykové bariéry při nástupu do první třídy.
Terénní výzkum pro mě byl novou zkušeností, za kterou jsem velmi ráda. Mohla jsem si
tak jednoduše ověřit své hypotézy, které jsem sestavila v podstatě pouze na základě
informací z odborné literatury. Práce to nebyla jednoduchá, ale když jsem po prvním
měsíci pozorovala pozitivní výsledky, věděla jsem, že má smysl. Díky svému výzkumu
jsem dospěla k názoru, že by bylo možné motivovat mnoho dětí, které musí překonávat
různé překážky, je ovšem pravdou, že by bylo nutné rapidně zvýšit počty
pedagogických asistentů na základních školách.
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Závěr
Romové nikdy nevytvořili vlastní literaturu, protože nepoužívali písmo. Vlastní zážitky,
zkušenosti, zvyky, tradice, obyčeje a přísloví byly odnepaměti předávány následujícím
generacím ústně – ve formě písní, pohádek, pořekadel a anekdot. Právě kvůli tomu ale
ve společnosti přetrvává spousta zkreslených názorů na romské etnikum, protože ústní
předávání je při sestavování romských dějin nedostatečné. Musíme se tak spoléhat
pouze na záznamy pocházející z neromských pramenů, které jsou však často velmi
zavádějící. Odráží se v nich pohled většinové společnosti. Dobové záznamy se o
Romech běžně nezmiňují, pouze jedná-li se o nějakou negativní zkušenost. To je nutné
chápat jako značné zkreslení pohledu na romskou menšinu. Pokud si však chceme
budovat relevantní názory na dění kolem sebe, včetně tzv. romského problému či
romské otázky, je nutné znát dějiny, pokud možno očištěné od zavádějících nebo
dokonce lživých informací. Pokud to neuděláme, budeme se stále potýkat se
stereotypními a zautomatizovanými názory na romské etnikum.
Při své práci jsem veškeré negativní názory na Romy nechala stranou, abych mohla
zpracovat objektivní práci, která se pokusí přijít na příčiny neúspěchu mnoha romských
žáků. Pracovala jsem jak s odbornou literaturou, tak s konkrétním romským žákem.
Mohla jsem díky tomu porovnat teoretické poznatky s praktickou stránkou. Působila
jsem na základní škole, kde mají pedagogové možnost věnovat se dětem individuálněji
než je tomu ve školách s vysokou koncentrací dětí v jedné třídě. Z tohoto hlediska jsem
byla mile překvapena, protože zde měl romský žák opravdu dobré zázemí. Naproti tomu
jsem se v literatuře setkala i s případy, kde je pedagogický sbor více či méně vůči dětem
z romského prostředí zaujatý. V takové atmosféře je pro dítě opravdu těžké překonat
veškeré překážky pocházející z nepřijetí jeho vlastní osoby. Dalším významným
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činitelem určujícím školní úspěšnost romských dětí, jsou rodiče těchto dětí. O tom jsem
se přesvědčila i během své práce s romským chlapcem. Matka samoživitelka své děti do
školy posílá, ovšem na jejich prospěchu jí příliš nezáleží, čemuž odpovídá i domácí
příprava, na které se většinou nepodílí vůbec. Tento poznatek koreloval s informacemi,
které jsem získala z literatury. Opět se nechci pouště do zjednodušování či zobecňování,
pouze reprodukuji poznatky, které jsem zažila na vlastní kůži v romské rodině.
Posledním aspektem, který jsem zkoumala, byla intelektuální připravenost romského
žáka při nástupu do první třídy základní školy. V případě chlapce, se kterým jsem
pracovala, jsem zaznamenala jeho nepřipravenost spíše sociální. Jelikož nenavštěvoval
mateřskou školu, není zvyklý na kolektiv stejně starých dětí, se kterými by měl
kooperovat jak v hodinách, tak ve volném čase (například ve školní družině). Myslím si
ale, že v prostředí, ve kterém se nachází, má velkou šanci tuto překážku rychle
překonat. Za celou dobu jsem se totiž nesetkala s žádnými negativními postoji vůči jeho
osobě jak ze strany spolužáků, tak pedagogického sboru.
Důležitým, ovšem určitě ne novým poznatkem, je to, že v dětech je budoucnost. Ne
však jen v dětech českých, německých, amerických apod., ale ve všech dětech. Dejme
jim šanci prostřednictvím kvalitní výchovy a vzdělání změnit svět v lepší místo. Místo,
kde nebude panovat nenávist vůči druhým na základě jiné barvy pleti nebo odlišných
zvyků a hodnot, které vyznávají. Žijeme v multikulturní společnosti, ať už se nám to líbí
nebo ne. Je jen na nás, jak budeme přistupovat ke svému okolí a jaké vztahy s ním
budeme vytvářet.
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Přílohy
Příloha A - Rozhovor s třídní učitelkou chlapce

„Školní úspěšnost romských žáků z pohledu učitele“

1. Pohlaví – žena

2. Věk – 43 let

3. Nejvyšší dosažené vzdělání – Mgr. Pedagogická fakulta UK

4. Profese – ředitelka a třídní učitelka na ZŠ Kmetiněves

5. Počet let v zaměstnání (práce s romskými dětmi) – 19 let

6. Umíte romsky? Pokud ne, vnímáte to jako handicap při práci s romskými žáky?
-

umím pár slovíček, které slyším děti často používat
jako handicap to nevidím, jelikož v dnešní době romské děti vlastní jazyk příliš
neovládají, spíše ho používají mezi kamarády, aby se zviditelnily a vyčlenily ze
skupiny „bílých dětí“

7. Jsou podle vašeho názoru romské děti dostatečně připravené na vstup do 1. třídy
ZŠ?
o všechny
o většina
o 50 na 50
o jen málo z nich
o žádné
o jiné: Záleží především na tom, v jakém prostředí vyrůstají. Pokud je romské dítě
z rodiny žijící ve městě, která nemá žádné příjmy kromě dávek nebo žije na
ubytovně apod., tak jsou podle mě nepřipravené na jakoukoli ze školních
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záležitostí (stejně jako jejich rodiče). Na druhou stranu se děti z menších
romských rodin žijících na vesnici, či ve městě, kde rodiče pracují a mají stálý
příjem, režim apod., jsou na vstup do 1. třídy, vcelku (v rámci jejich možností)
připravené. Pak jsou tu také děti z dětských domovů, u kterých pozoruji nadšení,
že nastupují do základní školy a zpočátku jsou se školními dovednostmi
srovnatelné se svými vrstevníky. To se ovšem může (ale také nemusí) časem
změnit. Byla jsem již několikrát svědkem toho, když romské dítě vstoupilo na 2.
stupeň ZŠ a začalo se z kolektivu dětí samo vyčleňovat a jako kdyby začalo být
hrdé na svůj původ. V tom by problém nebyl, ale s tím často souvisí delikventní
chování těchto žáků. Vidím to jako takovou masku, únik před skutečným
světem, protože ten začíná mít na dítě na 2. stupni již vyšší požadavky. Tady by
měl co nejdříve zasáhnout vyučující a snažit se žáka motivovat. Ovšem, jak jsem
se již zmiňovala, taková situace je velmi složitá ve chvíli, kdy dítě pochází
z nestabilní rodiny.

8. Pokud ne, v čem podle vás spočívají příčiny tohoto neúspěchu?
o jazyková bariéra
o špatné rodinné zázemí (nezájem rodičů, patologie v rodině,…)
o nižší intelekt romských žáků
o státní politika
o přístup majoritní společnosti
o jiné: viz. předchozí odpověď

9. Jaké jsou zásadní rozdíly mezi romskými a neromskými žáky? (pokud nějaké
zásadní rozdíly sledujete)
o nepřipravenost romského žáka na vstup do 1. třídy
o nezájem rodičů o vzdělání svého dítěte
o diskriminace ze strany pedagogů či spolužáků
o motivace romského žáka
o nedostatečná domácí příprava romského žáka
o potřeba specifických metod výuky
o jiné
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- všechny výše jmenované body jsem ve své praxi zažila, snažíme se ale
v naší škole naprosto eliminovat jakékoliv náznaky diskriminace ze strany
pedagogického sboru či kolektivu dětí

10. Je domácí příprava na vyučování u romských dětí dostatečná? Pokud ne, z jakého si
myslíte, že je to důvodu?
o nezájem rodičů
o rodiče neovládají látku
o jiné………………………………………………………………
- jelikož vyučuji pouze na 1. stupni ZŠ, tak si nemyslím, že by důvodem bylo
neovládání látky ze strany rodičů, skutečně se spíše setkávám s nevalným
zájmem; romští rodiče jsou často k potřebě vzdělávání svých dětí skeptičtí

11. Liší se metody výuky romských žáků? Pokud ano, jaké metody se ve vztahu
k romským dětem podle vás osvědčují?
o více názorných ukázek
o individuální přístup k romskému žákovi
o častější střídání aktivit pro udržení koncentrace romského žáka
o jiné………………………………………………………………

12. Jsou romské děti vybavené školními pomůckami (psací potřeby, sešity, přezůvky,
atd.)? Pokud ne, v čem si myslíte, že je problém?
o nezájem rodičů
o nezájem dítěte
o finanční tíseň rodičů
o jiné: U dětí, které mají rodiče ze stabilního prostředí, se tolik nestává, že by
neměly potřebné vybavení do školy. U žáků ze sociálně slabých rodin, kde
nemají ani na bydlení, ošacení a potraviny, je jasné, že nenosí do školy potřebné
pomůcky. Je potom na straně školy, aby tento problém kompenzovala ze svých
rezerv. Osobně se ale s tímto problémem příliš často nesetkávám.
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13. Které předměty dělají romským žákům největší problémy?
o český jazyk (čtení, psaní)
o matematika
o prvouka (přírodověda, vlastivěda)
o anglický jazyk
o tělesná výchova
o výtvarná výchova
o pracovní činnosti
o hudební výchova

14. Které předměty naopak romským žákům nedělají problém, nebo v nich vynikají?
o český jazyk (čtení, psaní)
o matematika
o prvouka (přírodověda, vlastivěda)
o anglický jazyk
o tělesná výchova
o výtvarná výchova
o pracovní činnosti
o hudební výchova
- není to tak, že by v ostatních předmětech tolik zaostávali, ale pokud se
bavíme vyloženě o vynikání v nějakém předmětu, tak jsou to skutečně
pohybové aktivity a aktivity spojené s vnímáním hudby, zpěvem a opět
s pohybem, tedy tancem
- myslím si, že je to dáno i jejich temperamentem a bezprostředností

15. Jaká je podle vaší zkušenosti spolupráce s rodiči romských žáků?
o výborná
o dobrá
o špatná
o velmi špatná nebo žádná
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o jiné: asi nedokážu jednoznačně odpovědět, ale spíše převažuje spolupráce
dobrá; samozřejmě jsem se ale za ta léta setkala v mnoha případech i s horšími
případy naprostého nezájmu

16. Existuje něco, co by vám pomohlo s prací s romskými žáky? Pokud ano, co by to
bylo?
o asistent pedagoga
o přípravné třídy nebo povinnost předškolní výchovy
o menší počet žáků ve třídě
o možnost používat specifické pomůcky při vyučování (názorné pomůcky,
učebnice přizpůsobené romskému etniku, apod.)
o specifická profesní příprava pro práci s romskými žáky
o jiné: ačkoliv máme ve třídách opravdu nízký počet žáků, jsme velmi malá škola,
tak bych uvítala pomoc asistenta pedagoga, přeci jen se vyučující nemůže
věnovat každému žákovi tak, jak by leckdy potřeboval

17. Je podle vás dostatečná podpora státu? (finanční prostředky pro příspěvek na školní
pomůcky, platy asistentů pedagoga, specifické výukové materiály, apod.)
Podpora státu je v určitých směrech dostatečná, jedná se ale především o dávky,
kterými rodiče rozhodně nekupují pomůcky na vyučování. Platy asistentů
pedagoga nejsou dostačující a z toho důvodu není tolik asistentů, aby se dala
obsáhnout celá poptávka ze stran základních škol. Školní pomůcky a výukové
materiály na školách v omezeném množství jsou, to nevidím jako největší problém.
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Příloha B – Ukázky práce romského žáka ze ZŠ Kmetiněves
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Příloha C – Ukázka vítězné práce soutěže Romano suno

Letím do vesmíru
(volné téma; líčení – co by bylo, kdyby)

Tomuhle jsem nevěřil ani já. 30. února 2012 nás nečekaně navštívili američtí vojáci.
Byli dva a měli s sebou jednoho psa, kterej furt štěkal. Koukal jsem jako tele na nová
vrata. Co tu chtějí??? Naštěstí uměli česky. Oznámili mi, že si mám sbalit a odjet s nimi
do Washingtonu, že poletím do vesmíru. Kdo je tady blázen? Já nebo oni?? Utíkal jsem
do koupelny dát si studenou sprchu. Určitě je to sen, ale když jsem vykoukl z okna,
pořád tam ještě čekali. Běžel jsem za maminkou, ta si samozřejmě myslela, že si
vymýšlím. Při pohledu z okna nevěřila svým očím a omdlela jako špalek. V panice jsem
do batohu naházel to nejdůležitější (aspoň jsem si to myslel) a pelášil dolů. Doma jsem
zanechal vzkaz, že se brzy vrátím. Nasedli jsme do limuzíny, odjeli na letiště a rovnou
odletěli do Washingtonu. Když jsme přijeli k Bílému domu, řekli mi, že půjdu spát,
abych měl na zítřek dostatek energie. Brzo ráno, ještě za tmy, mě odvezli k raketě. Při
navlékání do skafandru mě napadlo, jestli to vůbec přežiju. Nastoupili jsme do rakety a
začalo odpočítávání. Deset, devět, osm, sedm…… Cítil jsem se jako bůh. Už jsme ve
vesmíru, všude kolem tma, jenom hvězdy se třpytily jako korálky. Byl jsem ten
nejšťastnější Rom na světě. Dozví se o tom celý svět. Nic lepšího mě v životě nemohlo
potkat!!!

Patrik Zsiga, žák 9. třídy
vítěz soutěže Romano suno pro rok 2011
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Příloha D – Romská pohádka
O romském chlapci, kufru, obru a třech psech64

Byl jednou jeden Rom, samozřejmě bohatý. Jeho žena obtěžkala, samozřejmě s ním,
narodil se jim chlapec, který samozřejmě rostl. No, mezitím Rom samozřejmě umřel a
tak se bohatství ztrácelo, ztrácelo, ztrácelo, až se ztratilo docela. Neměli nic než trochu
zelí a petržele na zahrádce. No ale sotva jim zelí trochu povyrostlo, bylo pryč, než je
stačili sklidit. Lítal k nim totiž zlatý ptáček a ten jim to zelí žral. „Jdi, chlapče, na
zahradu,“ povídá matka, „a podívej se, kdo nám to naše zelí krade.“ Chlapec vzal
pušku, jde na zahrádku, přiletí zlatý pták, velký jako půl světa, chlapec po něm střelí –
zlomil mu křídlo.
„Joj, Janíčku, když jsi mě postřelil, musíš mě taky vyléčit. Budu u vás bydlet.“
A tak se k nim nastěhoval. Neměli už, co mu dát k jídlu, sežral najednou celou krávu a
k tomu vypil čtyři sudy vody. Když sežral dvě krávy a vypil osm sudý vody, křídlo se
mu zahojilo.
Zlatému ptákovi se zahojilo křídlo a tak povídá: „Poslouchej, Janíčku, pojď se mnou. Já
poletím a ty mě budeš následovat.“
Pták letěl, zářil zlatem, Janíček za ním. Přiletěli k vodě, ta voda byla samozřejmě tak
horká, že do ní strčíš ruce nebo obličej a rozvaří se ti. Jak se Janíček přes tu vodu
dostane? Poslouchejte dobře, chlapci. Pták zaletí domů, vrátí se, nese Janíčkovi
prostěradlo, romský chlapec nasedne na prostěradlo a přepluje vodu. Přepluje a pták ho
vede k sobě domů.
„Tati, tady ti vedu romského chlapce, co mě střelil do křídla. Proto jsem nemohl přiletět
dřív, byl jsem samozřejmě střelen. Bydlel jsem u nich, snědl jsem mu dvě krávy, vypil
jsem osm sudů vody z jejich study a přitom jsem se uzdravil.“
64

HÜBSCHMANNOVÁ, M., Romské pohádky. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1999, 312 s. ISBN 80-7168-6581, str. 81-84.
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„No, synáčku, měli bychom mu dát nějaký dáreček, ne?“
Ptákův otec nanosil dovnitř stříbrné kufry, zlaté kufry, diamantové kufry, ale pták
chlapci po cestě poradil, aby nechtěl nic jiného než ten starý, shnilý kufr u dveří.
„Nechci nic jiného než ten starý, shnilý kufr u dveří.“
Ptákův otec povídá: „Shnilý kufr?“
„Jsem chudý, shnilý kufr mi stačí.“
„Ať se ti teda vede do smrti dobře, chlapečku.“
Romský chlapec přišel na velkou louku, byl zvědavý, co v tom kufru je. Byly to vlastně
dva kufry. Otevře první, z kufru lezou vojáci, tlačí se ven, je jich tolik, že už celý svět je
obalený vojáky, stojí si na hlavách. Chlapec otevře druhý kufr, z kufru lezou krávy,
slepice, koně, prasata, husy, jablko není kam hodit. Chlapec pláče, jak je dostanu
zpátky? A to už nad ním stojí chlap, hlavu v oblacích, obr samozřejmě.
„Janíčku, Janíčku, když se mi devětadevadesátkrát zapřísáhneš, že si nevezmeš za ženu
princeznu, královskou dceru, naženu ti vojáky do kufru.“
Janíček se devětadevadesátkrát zapřísáhl, kdepak by ho napadlo brát si za ženu
královskou dceru. No, obr vzal kyj a všechny vojáky, krávy i slepice nahnal zpátky do
kufru. No, byl to přece obr, ne.
Jde Janíček s kufrem, raduje se, už je bohatý. Přijde domů, zapomněl, že se obrovi
devětadevadesátkrát zapřísáhl, a samozřejmě, chce se oženit s princeznou.
„Poslouchej, mami, jdi ke králi pro princeznu.“
„Ať tě šlak trefí, myslíš si, že dá král dceru žebrákovi?“
„Jen mě, mami, poslechni.“
A tak Romka jde, protože se bála. Jde k bráně, volá: „Králi, posílá mě můj chlapec,
jestli bys mu nedal za ženu svou nejmladší princeznu.“
„Jděte, pusťte na tu cikánku býka, ať ji roztrhá.“
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Matka utíká domů: „Chlapče, pustili na mě býka, div mě neroztrhal.“ Jen jdi, mami,
zpátky, nic se ti nestane.“
Nutil ji, nutil ji, šla tedy znova – a král poslal na chlapce své vojsko. Jak vojáci přišli,
Janíček otevřel svůj shnilý kufr a hop, celý svět je obalený Janíčkovými vojáky.
Královým vojákům skáčou hlavy dolů, král posílá nové a nové vojáky, všem hlavy
dolů, král už nemá na skladě ani jediného vojáčka, sedne tedy na kočár, jede k Janíčkovi
sám. Celá králova armáda pobitá, i Janíček už vypotřeboval svůj kufr.
„No,“ povídá král, „vidím, že jsi bohatší než já, tak si mou dceru můžeš vzít.“
Janíček jde, pěkně oblečený, černé šaty, klobouk, učesaný, usedne s princeznou na
kočár a hybaj do kostela. A najedou obr!
„Janíčku, Janíčku, však já tě chytím. Nebudeš víc chodit po zelené travičce.“
Janíček se dá na útěk. Utíká, utíká do hustého lesa, ať nás před ním Pánbůh chrání.
V tom lese je koliba, v kolibě bydlí čarodějka. Janíček už nemůže dál, je zmožený, musí
se trochu prospat.
„Jaj, moje dobrá babičko, dovol, abych si u tebe trochu odpočinul. Hned vstanu a půjdu
dál.“
Najedl se, napil se, nasytil se, pospal si, vzbudila ho a jde dál. A ta čarodějka mu dala
do kapsy kousek bramboru.
Janíček si samozřejmě pospal u druhé i třetí čarodějky a každá mu dala do kapsy kousek
bramboru.
Přijde romský chlapec k vodě, prostřel prostěradlo, prostěradlo ho nese na druhou
stranu. A to už k břehu dobíhá obr, ale na druhou stranu nemůže.
„Poslouchej, Janíčku,“ volá obr, „nevadí, když jsem tě nechytil dnes, však já tě chytím
příští týden. Polívku, co je na tom světě přichystaná pro tebe, tu budu jíst já.“
No, Janíček doplaval a druhou stranu, lehl si, usnul. Na tři brambory zapomněl. A
najednou mu z kapsy vyskočí tři psi. Tři velcí psi. Ty brambory se mu totiž v kapse
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proměnily ve psy, samozřejmě. Jeden se jmenuje Těžký, druhý Silný a třetí
Slyšnadálku. No, samozřejmě, Janíček vstane a padne na zadek strachy. Ale psíci už
k němu běží, vrtí ocásky, a tak se chlapec nebojí.
Janíček přijde k jedné gádži, prosí, jestli by ho nevzala na nocleh. Psi chodí každý den
na lov, dva, tři zajíce přinesou, má dost i Janíček i ta gádži. Je co jíst. A obr chodí po
světě, po celém světě hledá Janíčka.
Jednou ráno povídá Těžký: „Jsem dnes nějak nemocný, zůstanu doma.“
Zakopal se do země, do půli světa se propadl, je to Těžký, ne, přikryl se hlínou. A
Janíček jde na lov se dvěma psy. No nic, když je nemocný, nechám ho doma u gádži.
Jde se dvěma psy, Slyšnadálku povídá: „Jsem dnes nějak nemocný, musím se léčit.“
Zakope se do země, přikryje hlínou. Janíček jde sám s jedním psem.
Ale Silný povídá: „Jsem dnes nějak nemocný.“
Zakope se do země, přikryje se hlínou. Ať se uzdraví, myslí si Janíček a jde sám. Jde
sám bez psů. Ty psy totiž rozstonal obr.
No, obr už přichází. Romský chlapec vyleze na vysoký strom, obr třese stromem ve
velkém hněvu. Už setřásl s Janíčka košili, už s něho setřásl kalhoty, už s něho setřásl
klobouk a sako, už sedí Janíček dočista nahý na stromě.
A Slyšnadálku povídá: „Bratři, obr třese s Janíčkem, jste už zdraví?“
Psi se rychle uzdravili, popadnou obra do zubů, třesou jím. Třesou jím, třesou, až se
z něho sype písek a kameny. Celá hora písku se z něho vysypala. Ten obr byl totiž
stvořený ze skály.
Když ten chlapec viděl, jak to všechno dopadlo, vzal si psy s sebou domů k mamince.
Oženil se s princeznou ještě jednou a žili a žili a mě už samozřejmě bolí pusa.
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