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Abstrakt: 

Práce představuje romské ženy jako vhodnou cílovou skupinu celoživotního učení a 

zdůrazňuje roli vzdělávání žen při snahách o iniciaci sociální změny v romských 

komunitách. Vzdělávání romských žen může být efektivní a mít významný dopad na 

celou romskou komunitu v případě, že je realizováno poučeně a s respektem k jejich 

pozici v komunitě, socioekonomické situaci a etnicitě. Práce se zaměřuje na současné 

postavení romské národnostní menšiny a především romských žen v České republice. 

Předkládá obraz romské ženy, vykresluje kontext jejího života i koncept 

vícenásobného znevýhodnění, kterému čelí. Zamýšlí se nad úlohou vzdělávání při 

snaze o sociální začleňování i zmocňování žen a uvádí příklady úspěšných iniciativ 

z několika zemí světa. V poslední kapitole práce přináší rady pro jakékoli budoucí 

vzdělavatele této specifické cílové skupiny, jak vzdělání plánovat a realizovat.  

 

Klíčová slova: 

Romové, žena, vzdělávání, kvalifikace, kompetence, sociální změna, emancipace, 

zmocnění. 

 

 

 

Abstract: 

This thesis introduces Romani women as an eligible target group for the lifelong 

learning and emphasizes the role of women when trying to initiate social change in 

Roma communities. Education of Roma women can be effective and have a 

significant impact on the entire Roma community in case that it is implemented 

considering their role and position in communities, their socio economic status and 

their ethnicity. The thesis focuses on the current situation of the Roma minority and 

especially Roma women in the Czech Republic. It presents an image of Roma 

women, portrays the context of her life as well as the concept of multiple 

disadvantages Roma women face. It examines the role of education in the pursuit of 

social inclusion and empowerment of women and provides examples of successful 

initiatives from several countries. The last chapter provides advice for any future 

educators of this specific target group, how to plan and implement the education. 
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0 Úvod 

 

Jak trefně poznamenala Norma Montesino z Univerzity v Lundu: „Již v literatuře 

z 18. století se objevují stejné formulace jako dnes – Romové jsou popisováni jako 

společensky nepřijatelní outsideři a měli by být převychováni na užitečné občany. 

Ostatní k nim mají zaujmout paternalistický postoj. (…) Na to, kolik je vlastně 

Romů, se jimi zabývá nebo zabývalo nebývalé množství lidí a ti všichni se pasovali 

do pozice expertů na Romy. (…) Integrace dnes není realitou, klíč ke své 

budoucnosti mají v rukou Romové.“ (Montesino, 2013).  

 

Bakalářská práce nejprve představí současnou situaci romské národní menšiny 

v České republice a romské ženy jako vhodné aktéry změny přímo v komunitách, ať 

již sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. V podmínkách 

vyspělé České republiky představují sociálně vyloučené lokality ohraničené celky 

vyznačující se chudobou se všemi jejími konsekvencemi a tato práce představí 

občanské, kompetenční i kvalifikační vzdělávání jako prostředek k žádoucí sociální 

změně – k  zastavení rozrůstání sociálního problému, jakým sociální vyloučení jistě 

je, a ke zmocnění a emancipaci. Hlavním cílem práce je ma podkladě dvanáctileté 

zkušenosti autorky práce se vzděláváním romských žen definovat specifika 

vzdělávání romských žen plynoucích z jejich pozice v komunitě, jejich 

socioekonomické situace a etnicity a čtenáři budou seznámeni s hlavními zásadami 

práce nutnými pro úspěch vzdělávání. Bude vysvětlena potřeba podpory z vnějšku 

při snaze o zmocnění a emancipaci romské národnostní menšiny jako nezbytného 

předpokladu sociální inkluze jejích příslušníků. 

 

Jelikož jsou romské ženy odbornou literaturou v ČR dosud opomíjeny, k popisu 

současné situace budou využity především výsledky rešerše sociologických analýz a 

výzkumů provedených mezinárodními organizacemi jako jsou Světová banka, 

Agentura EU pro základní práva, OECD, Amnesty Interational a výsledky Výzkumu 

o postavení romských žen provedeného nevládní organizací Slovo 21. V částech 

popisujících historickou zkušenost a současný život Romů využiji titulů předních 

českých romistů a doplním je fakty uváděnými ve vládních a evropských 

dokumentech. Při argumentaci nutnosti zavádění vzdělávacích příležitostí pro 

romské ženy se budu odvolávat na strategické dokumenty přijaté na úrovni Evropské 
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unie i České republiky, především Memorandum o celoživotním vzdělávání a na něj 

navazující strategii Evropa 2020 (Sdělení Evropské komise Evropa 2020. Strategie 

pro inteligentní a udržitelný růst podporující začleňování), českou vládní Strategii 

integrace Romů do roku 2020, dále na Úmluvu o odstranění všech forem 

diskriminace žen (CEDAW) OSN i dobrou praxi z rozvojových zemí a propojit tak 

téma vzdělávání žen se záměrem EU a ČR podporovat další vzdělávání dospělých. 

Z andragogické literatury jednak vyberu tu, která je v návaznosti na sociální změnu, 

jednak použiji poznatky didaktických titulů. Využiji rovněž vlastních poznatků 

získaných během dvanáctileté praxe ve vzdělávání romských žen v rámci projektů 

Romské ženské skupiny Manushe, sekce organizace Slovo 21, přičemž jako zdroj 

použiji projektovou dokumentaci, osobní poznámky a zápisy z porad a diskusí 

s kolegy z let 2002–2015.  
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1 Romové v České republice 

 

Kapitola v první části pojedná o Romech jako národnostní menšině. Stručně podá 

přehled zásadních historických mezníků vývoje romské menšiny v České republice, 

jejichž konsekvence sahají až do současnosti. Bude se věnovat popisu postavení 

Romů v české společnosti, a to především sociálnímu vyloučení, situaci ve 

vzdělávání a v zaměstnávání. Souvislostem je nutné porozumět a situaci vnímat jako 

výchozí podmínky pro tvorbu takových vzdělávacích programů pro dospělé Romky, 

které naleznou odezvu u cílové skupiny a zároveň budou užitečné. Kapitola končí 

částí popisující institucionální zajištění romské integrace a představením přístupu 

současné vlády k otázce integrace Romů.  

 

1.1 Romská národnostní menšina 

 

Předně je si uvědomit, že Romové žijí na území Čech a Moravy již šest set let, první 

historická zmínka o nich pochází již z roku 1399, od patnáctého století pak historické 

prameny mluví o Romech (Cikánech) běžně (Nečas, 2000, s. 32). Díky 

sedentarizačním opatřením za vlády Marie Terezie Romové v Čechách, na Moravě i 

na Slovensku žijí již od osmnáctého století usedle (Fraser, 2002, s. 133). Začátkem 

20. století žilo v Čechách a na Moravě 1593 usedlých Romů (Nečas, 2000, s. 40). 

Čeští a moravští Romové byli před válkou víceméně integrováni do života tehdejších 

vesnic, již za první republiky bylo známých několik romských vysokoškoláků 

(Horváthová, 2000, s. 48–64). Z protektorátu v rozmezí let 1943–1944 byli Romové 

jakožto asociálové transportováni do pracovních a koncentračních táborů (např. Lety 

u Písku, Osvětim-Březinka, a další), odkud se po válce z celkových více jak pěti tisíc 

osob vrátili pouze 583 romští vězni (Nečas, 2000, s. 44). Skupina českých Romů, tj. 

Romů usazených a integrovaných na území Čech a Moravy po dlouhá staletí, byla 

nacisty vyhlazena téměř úplně a lze tedy hovořit o genocidě (Horváthová, 2002, s. 

47).  

 

Během padesátých a šedesátých let přicházeli na popud vládou najatých náborářů do 

pohraničních a průmyslových oblastí Čech slovenští Romové. Jako nekvalifikovaná 

pracovní síla zde byli velmi potřební při obnovování průmyslu a infrastruktury. 

Romové se pak podíleli se na obnově válkou zničeného průmyslu v zemi, stavěli 
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silnice a prováděli kopáčské práce, dobývali uhlí a další nerosty (Davidová, 2000a, s. 

70). Následkem uplatnění Zákona č. 74 o trvalém usídlení kočujících osob z roku 

1958 byly usazovány doposavad kočující skupiny Olašských Romů.1 

 

Komunistický stát si vytkl za cíl naučit Romy pravidelné docházce do školy, 

vykonávání zaměstnání, dodržování norem a plnění občanských povinností 

(Davidová, 2000a, s. 73). Romové se měli zařadit mezi ostatní obyvatele a postupně 

se měly smazat veškeré rozdíly a specifika jejich kultury, která byla považována za 

méněcennou, a to včetně jazyka Romů – romštiny (Horváthová, 2002, s. 51–52). Po 

staletí upevňované a užívané normy a hodnoty pozbyly v určitém smyslu ze dne na 

den platnosti, nebylo nadále žádoucí se jimi řídit a respektovat je, naproti tomu 

hodnoty majoritní společnosti, jež bylo třeba náhle přijmout, byly Romům cizí, 

v mnohém byly pro ně nepochopitelné. Chování postavené na tradiční kultuře a 

hodnotách nahrazovali vzorci chování odpozorovanými z jejich aktuálního 

sociálního okolí (dělnické komunity průmyslových oblastí).2  

 

Opatření státní politiky vůči Romům v období 1945–1989 s sebou ovšem přinesla i 

několik pozitivních změn. Zdravotní a sociální péče byla dostupná všem. Díky 

povinné školní docházce bylo zabráněno reprodukci negramotnosti (i když velká část 

Romů byla automaticky zařazována do zvláštních škol, jak bude v dalším textu 

doloženo). Mnozí Romové získali kvalitní bydlení i zaměstnání a zařadili se do 

majoritních pracovních kolektivů, kde navazovali pracovní i přátelské vztahy. Tito 

jedinci odpovídající představám o integrovaném konformním občanovi si mohli do 

určité míry zvyšovat kvalifikaci a své děti posílat na střední školy a učiliště. Díky 

vysoké míře zaměstnanosti byla obzvláště osmdesátá léta dvacátého století obdobím 

blahobytu, který Romové do té doby nepoznali. 

 

Během Sametové revoluce vystupovali Romové jako rovnocenní partneři 

Občanského fóra a tato spolupráce měla kořeny již v dobách vydání Charty 77, v níž 

byl signatáři artikulován požadavek na zrovnoprávnění Romů. Po Listopadu 1989 se 

                                                 
1 Předci současných Olašských Romů přišli z oblastí dnešního Rumunska (Valachia) po zrušení 

romského otroctví v roce 1856 (srov. Horváthová, 2002; Fraser, 2002).  

 
2 Odkládání dětí do ústavů a prostituce, dnes spojované s romskou menšinou, nikdy nebyly součástí 

romské kultury, naopak vždy šlo o prohřešky trestané v komunitě nejpřísněji, tj. vyloučením ze 

skupiny. 
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Romové stali uznanou národnostní menšinou. Podle § 2 zákona 273/2001 Sb. o 

právech příslušníků národnostních menšin je národnostní menšina „společenství 

občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují 

od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a 

tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být 

považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj 

vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů 

jejich společenství, které se historicky utvořilo“ (Česko, 2001, s. 6461). Získali tak 

právo na sdružování, účasti na řešení záležitostí týkajících se romské menšiny, na 

vícejazyčné názvy a označení, na užívání romštiny v úředním styku a před soudy i ve 

věcech volebních, na vzdělávání v romštině, na rozvoj kultury a rozšiřování a 

přijímání informací v romštině. Řadu těchto práv dosud nerealizovali.  

 

Historická zkušenost zanechala následky v podobě oslabené identity a národního 

sebeuvědomění Romů. V roce 1991 se k romské národnosti přihlásily zhruba třicet 

tři tisíce osob.3  V zatím posledním sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 se k romské 

národnosti přihlásilo zhruba třináct tisíc osob, zatímco romštinu jako svůj rodný 

jazyk uvedlo přes čtyřicet jedna tisíc obyvatel (ČSÚ, 2011). Skutečný počet 

příslušníků romské národnosti v České republice neznáme, neboť od roku 1998 

nesmí být etnicita zjišťována ani evidována.4 Proto se při určování počtu Romů 

žijících v ČR pohybujeme v rovině kvalifikovaných odhadů. Podle Evropského 

centra pro práva Romů žilo v Česku v roce 2003 mezi 250–300 tisíc Romů, současné 

kvalifikované odhady se pohybují kolem 200 tisíc osob. 

 

Je třeba zmínit, že Romové v ČR nejsou homogenní skupinou, žije tu celkem šest 

subetnických skupin, které se liší tradicemi, zvyky, hodnotami i historií 

(Pulkrábková, 2009, s. 172). Balvín upozorňuje, že andragog vzdělávající příslušníky 

romské menšiny by měl mít povědomí o celém komplexu tradic, komunikačních 

vzorců, hodnotových škálách a jazyce Romů, Romy samotnými nazývaným romipen 

(Balvín, 2011, s. 51, 55). Proto zde uvádím základní fakta o jednotlivých sub 

etnických skupinách, jejich vztazích a vzájemné percepci mezi jejich příslušníky, 

                                                 
3 Stojí za tím několik důvodů: 1) neznalost rozdílu termínů národnost a občanství, 2) obava se zneužití 

informace o romské národnosti (zkušenost 2. světové války), 3) neochota identifikovat se s 

„problémovou“ skupinou obyvatel (např. Pulkrábková, 2009, s. 171–210).  
4 V současnosti upravuje 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změnách některých 

zákonů. 
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které mohou hrát významnou roli ve skupinové dynamice a vlastně i rozhodovat o 

tom, zda vzdělávání bude úspěšné či nikoli.  

 

Většina Romů žijících v současnosti v České republice je potomky Romů přišedších 

ze Slovenska v padesátých a šedesátých letech dvacátého století a bude patrno 

z dalšího textu, že právě jich se tato práce týká především. Slovenští Romové 

představují asi 75–85 % ze všech Romů v Česku (Horváthová, 2002, s. 63–65). 

 

Olašští Romové představují asi 10–15 % z celkového počtu Romů žijících v Česku 

(Horváthová, 2002, s. 64) a od ostatních skupin se v mnoha ohledech liší. Olašská 

komunita používá vlastní dialekt romštiny, je vysoce endogamní a zakládá si na 

zachování tradic. Dodnes aplikuje vlastní právo a spory řeší vlastními soudy (tzv. 

krisi). Olaši volí mezi sebou krále, kteří jsou autoritami jednak uvnitř komunity, ale 

reprezentují také navenek (pokud se tedy v médiích mluví o romských králích, jde 

právě o krále Olašškých Romů, tedy ne všech Romů). Horváthová uvádí, že si Olaští 

Romové cení povolání, kde se využívá rozum a inteligence, jako jsou různé 

obchodnické činnosti, provoz restaurací, ale i drobné podvody nebo kapsářství. 

Olašští Romové se považují za ty „pravé“ Romy, na další skupiny, především na 

slovenské Romy, které nazývají Rumungre, pohlížejí s despektem. To je snad 

důsledek přežívajících kastovních pojetí (Horváthová, 2002, s. 64–65, srov. 

Hübschmannová, 1999, s. 2). V heterogenní skupině romských žen by tato 

skutečnost byla velmi významným elementem skupinové atmosféry a dynamiky.  

 

Zbývající podíl Romů žijících v České republice, tedy asi 10 %, tvoří tzv. maďarští 

Romové, dále Sinti, neboli němečtí Romové, a čeští a moravští Romové. Maďarští 

Romové již většinou nemluví romsky, ale maďarsky. Migrace do Čech, tradice a 

rozvrstvení komunity jsou podobné jako u skupiny slovenských Romů. Skupina 

německých Romů nese označení Sinti. Toto pojmenování je mezinárodně 

respektováno, např. v Německu má významné postavení organizace Centrální rada 

Sintů a Romů. Mají vlastní dialekt romštiny obsahující mnoho slov přejatých 

z němčiny. Sinti se živí hudbou a obchodem a jde o velmi uzavřenou skupinu střežící 

své tradice a vnitřní pravidla (Horváthová, 2002, s. 65). 
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Jak je tedy vidět, platí zde beze zbytku romské přísloví: Roma nane jekh. Nejsou 

všichni Romové stejní. 

 

1.2 Postavení Romů ve společnosti 

 

V roce 2012 provedla Světová banka, UNDP a Agentura EU pro základní práva 

šetření s názvem Situace Romů v 11 členských státech EU, které srovnávalo situaci 

romské a neromské populace. Zpráva z šetření říká, že v Evropské unii žije 10–12 

milionů Romů a ti tak jsou nejpočetnější národnostní menšinou EU. V mnoha 

státech, včetně České republiky, patří mezi marginalizované skupiny, jejich integrace 

do společnosti je nedokonalá, často čelí sociálnímu vyloučení, chudobě a 

anticiganismu. Mají ztížený přístup k bydlení a službám, vykazují horší zdravotní 

stav ve srovnání s majoritní populací. Jsou diskriminováni v přístupu ke vzdělávání a 

zaměstnávání. Jejich participace na chodu společnosti je nedostatečná. 

Předsudečnému chování a stereotypům čelí všichni Romové, bez rozdílu sociálního 

statusu (European Union Agency for Fundamental Rights a UNDP, 2012).  

 

Pojem anticiganismus se stal běžnou součástí odborného diskurzu a vyjadřuje 

paušalizující negativní postoje vůči Romům. Rada Evropy termín vysvětluje jako: „ 

…výraz zaujatosti, předsudků a stereotypů, které motivují každodenní chování 

mnoha členů majoritních skupin vůči členům společnosti romské…“ (Council of 

Europe, 2012, s. 39, přeložila M. H.). Podporují ho nepřímo i tradiční a nová média, 

ve kterých se šíří tzv. hate speech. Sociální sítě jsou hojně využívány k podněcování 

nesnášenlivosti vůči Romům.5  

 

Sociální vyloučení 

Asi polovina z odhadovaného celkového počtu Romů žijících v České republice žije 

v podmínkách sociálního vyloučení. To představuje kolem 80–100 tisíc osob. 

Sociálním vyloučením se rozumí ztížení přístupu k institucím a službám, tedy i 

k možnostem pomoci, vyloučení ze společenských sítí a nedostatek nebo absence 

sociálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Lidé žijící v podmínkách 

sociálního vyloučení jsou v 70–100 % případů nezaměstnaní, často nízko 

                                                 
5 Zpráva Rada Evropy uvádí příklad využití sociálních sítí při organizování antiromského pogromu 

v Litvínově v roce 2008 (Council of Europe, 2012, s. 55). 
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kvalifikovaní, odkázáni na sociální pomoc státu, žijící ve špatných bytových 

podmínkách nebo v provizorních ubytovacích zařízeních (ubytovnách). Sociální 

vyloučení s sebou nese zhoršené zdraví, zadluženost a sociálně patologické jevy 

(GAC, 2006; Council of Europe, 2012; Sekce pro lidská práva, 2013, 2014). Špatné 

životní prostředí, přelidněnost, nedostatečné soukromí, prostorová o sociální 

vyloučenost lokality, společně s dlouhodobou nezaměstnaností a omezováním ze 

strany majitelů mají negativní dopad na obyvatele, kteří ztrácejí poslední zbytky 

snahy o změnu své situace a rezignují (Sekce pro lidská práva, 2012, s. 95–98). 

V roce 2006 mělo celkem 167 obcí alespoň jednu vyloučenou romskou lokalitu 

(GAC, 2006, s. 19). 

 

Vzdělávání 

Na mezinárodní úrovni panuje shoda v názoru, že Romové mají ztížený přístup ke 

vzdělávání, čelí diskriminačním praktikám a doplácí na nepřipravenost systémů 

vzdělávání na inkluzi žáků s jakoukoli formou speciálních vzdělávacích potřeb.  

 

Evropský soud pro lidská práva v listopadu 2007 konstatoval, že Česká republika 

porušila právo skupiny žalujících romských dětí na vzdělání bez diskriminace tím, že 

je umístila do tehdejších zvláštních škol poskytujících méně kvalitní vzdělání (pro 

žáky s lehkým mentálním postižením), a uložil České republice přijmout nápravná 

opatření k zajištění rovného přístupu všech romských dětí ke vzdělávání (European 

Court of Human Rights, 2007, s. 74).  

 

V červenci 2012, pět let po vydání rozsudku, vydala Česká školní inspekce 

Tematickou zprávu České školní inspekce: Postup transformace bývalých zvláštních 

škol ve školním roce 2011/2012. Podíl romských žáků, kteří se v nich vzdělávali 

podle vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP), činil 

dle kvalifikovaných odhadů ředitelů škol 26,4 %, což neodpovídá výskytu diagnózy 

LMP v populaci (Česká školní inspekce, 2012, s. 4).  

 

Tento příklad potvrzuje, že české školství je stále velmi málo inkluzívní, neumí 

integrovat jakkoli znevýhodněné žáky. Bylo, a stále je, zvykem umisťovat do škol 

mimo hlavní vzdělávací proud děti mentálně, fyzicky i sociálně handicapované. Mezi 

posledně jmenované patří i řada romských dětí. Segregace romských dětí ve 
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vzdělávání započala již v padesátých letech dvacátého století, když některé spádové 

školy s vyšším počtem romských žáků přeřazovaly část dětí do tehdejších zvláštních 

škol (Balabánová, 1999, s. 4). Zatímco v sedmdesátých letech navštěvovalo základní 

školu 84 % ze všech romských dětí dané věkové skupiny, v osmdesátých letech to 

bylo 79 % a v roce 1990 již jen 59 %. Jak se snižoval počet romských dětí 

v základních školách, narůstal jejich počet ve školách zvláštních (Pulkrábková, 2009, 

s. 183). Generace dnešních romských matek vzešla tedy téměř v polovině případů ze 

zvláštní nebo praktické školy.  

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 2012 ve zprávě 

Equity and Quality in Education: Supporting Disadvanteged Students and Schools 

analyzovala vzdělávací systémy ve členských státech (OECD, 2012). Ze srovnání 

vyplývá, že současný vzdělávací systém v ČR nepodniká žádné kroky k inkluzi 

znevýhodněných skupin dětí, žáků a studentů do hlavního vzdělávacího proudu a 

naopak zachovává sociální stratifikaci české společnosti. Nedochází tak k vzestupné 

mobilitě socioekonomicky znevýhodněných dětí. To je pro ČR neekonomické, neboť 

se zvyšují její náklady na řešení důsledků budoucí nezaměstnanosti a sociálního 

vyloučení Romů (Sekce pro lidská práva, 2014, s. 64).  

 

Česká vláda, alespoň formálně, problém uznává a v nově přijaté Strategii romské 

integrace do roku 2020 stanovuje cíle intervencí v oblasti školství a vzdělávání 

v celém spektru od zajištění předškolní výchovy romských dětí až po podporu 

terciárního vzdělávání a podporu vzdělávání dospělých Romů (Odbor lidských práv 

a ochrany menšin Úřadu vlády, 2014, s. 42–52). K přijetí těchto opatření významně 

přispěl tlak mezinárodních i tuzemských nevládních organizací vyvíjený především 

od doby zlomového rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a 

ostatní versus Česká republika. Stále existuje prostor pro aktivizaci Romů, především 

romských matek, k účinnému prosazování práv jejich dětí na kvalitní vzdělání. 

 

Zaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti mezi Romy se přes snahy zavést účinná opatření od roku 1989 

spíše zvyšuje. Romové čelí častěji v porovnání s většinovou populací dlouhodobé 

nezaměstnanosti, kdy je nezaměstnaných více členů domácnosti v ekonomicky 

aktivním věku (Sekce pro lidská práva, 2013, s. 88). Výzkum provedený českou 
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vládou a iniciovaný Světovou bankou v roce 2008 s názvem Česká republika: šance 

na zlepšení zaměstnanosti Romů konstatoval, že jen 27 % Romů v produktivním 

věku mělo zaměstnání. Podle zprávy jsou na tom Romové na pracovním trhu hůře ve 

srovnání s jinými málo kvalifikovanými a sociálně vyloučenými Čechy (Světová 

banka, 2008, s. 8). 

 

V konkurenci na dnešním trhu práce je pro nízko kvalifikované Romy velmi těžké 

obstát. Data z roku 2012 obsažené ve zprávě k výzkumu Situace Romů v 11 

členských státech (European Union Agency for Fundamental Rights a UNDP, 2012) 

pak říkají, že ze zkoumaného vzorku respondentů žijících v okolí sociálně 

vyloučených lokalit aktivně participuje na trhu práce 50 % Romů a 74 % neromů. 

Míra nezaměstnanosti Romů je 39 %, zatímco u neromů  6 %. Velice málo Romů je 

osobami samostatně výdělečně činnými, pouze 2 % (European Union Agency for 

Fundamental Rights a UNDP, 2012). Analýza GAC konstatuje v některých sociálně 

vyloučených lokalitách nezaměstnanost ve výši 70–100 %.  Disproporce je dána 

odlišnou úrovní vzdělání a kvalifikace a diskriminací ze strany zaměstnavatelů (GAC 

Consulting, 2006). Kvalifikační vzdělávání Romů, především žen, se zdá být jedním 

z mála nástrojů ke zlepšení jejich zaměstnatelnosti. V tomto ohledu můžeme jako 

pozitivní hodnotit existenci Národní soustavy kvalifikací (NSK), i když pro romské 

ženy se i zde naskýtají jistá omezení. O NSK a bariérách v přístupu k ní pro romské 

ženy pojednám v dalších kapitolách. 

 

Je nutné poznamenat, že převažující stereotypy, že Romové nechtějí pracovat, nejsou 

pravdivé. Než vyřkneme tento soud, je třeba zamyslet se nad celkovou situací 

romské menšiny, jejím postavením v rámci celé české společnosti i nastavením 

systému sociální pomoci. Po několikátém odmítnutí zaměstnavatele z důvodu 

romské národnosti lidé ztrácejí jakoukoli motivaci v hledání práce pokračovat, 

propadají se do neaktivity a jsou ohroženi sociálně patologickými jevy. V mnoha 

případech jsou mzdy nabízené za nekvalifikovanou práci na tak nízké úrovni, že se 

skutečně nevyplatí do práce nastoupit, výdaje na dojíždění, stravování apod. by 

minimální mzdu ještě snížily. Třetí skutečností je problém zadlužení, lépe řečeno 

předlužení romských domácnostní, kdy by na eventuální mzdu byly uvaleny 

exekuční příkazy. Odhady krajských koordinátorů pro romské záležitosti hovoří o 

zadluženosti až 70 % romských rodin (Sekce pro lidská práva, 2013, s. 90). Proto v 
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prostředí vyloučených lokalit jsou častější nelegální pracovní vztahy. Zpráva z 

regionálního šetření Situace Romů v 11 členských státech udává, že 32 % romských 

respondentů ve věkové kategorii 24–64 let pracovalo neformálně bez pracovní 

smlouvy, u věkové kategorie 15–24 let se jednalo dokonce o 47% podíl (European 

Union Agency for Fundamental Rights a UNDP, 2012, s. 16–18). 

 

I v této oblasti je otevřený prostor pro vzdělávací aktivity, a to především v rámci 

prevence zadlužování. Ženy jsou těmi, kdo hospodaří s rodinným rozpočtem a tak se 

stávají vhodnou cílovou skupinou takového vzdělávání. 

 

Politická participace Romů a institucionální rámování romské integrace 

Na počátku demokracie, po prvních demokratických volbách v roce 1990, kdy byla 

Romská občanská inciativa součástí kandidátní listiny Občanského fóra, měli 

Romové jedenáct zástupců v zákonodárných sborech. Ve volbách roku 1992 již ale 

žádný z nich znovu zvolen nebyl. Dosud poslední romskou poslankyní pak byla 

v letech 1999–2002 Mgr. Monika Mihaličková. V posledních volbách do poslanecké 

sněmovny, na podzim roku 2013, kandidoval nebývale vysoký počet Romů, o hlasy 

voličů se ucházelo celkem 20 romských kandidátů. Žádný z nich neobdržel 

dostatečný počet hlasů.  

 

Od roku 1997 mají Romové jako jediná národnostní menšina svůj poradní orgán 

vlády, tedy Radu vlády pro záležitosti romské menšiny.6 Zasedají v ní zástupci 

romské občanské společnosti společně se zástupci jednotlivých resortů. Těmi jsou 

nejčastěji ministři nebo jejich náměstci. Radě předsedá ministr pro lidská práva, 

rovné příležitosti a legislativu. Rada může přijímat usnesení, která jsou postupována 

vládě jako doporučení ve věcech týkajících se romské národnostní menšiny. Zástupce 

romské menšiny figuruje také v Radě vlády pro národnostní menšiny (existuje na 

podkladě zákona o 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin). 

 

Cílené koncepce integrace romské menšiny jsou tvořeny od roku 1997, ta poslední 

byla na léta 2011–2013. Strategie romské integrace do roku 2020 (Romská strategie), 

byla přijata vládou v únoru tohoto roku (Odbor lidských práv a ochrany menšin 

Úřadu vlády, 2014). Reaguje na Doporučení Rady EU ohledně účinných opatření 

                                                 
6 Autorka práce je od roku 2014 členkou tohoto orgánu. 
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v oblasti integrace Romů ve členských státech7 (2013), kterým se ukládá členským 

státům přijmout účinná opatření do konce roku 2016. Navrhovaná strategie se od 

předchozích liší zaměřením na emancipaci a zplnomocnění romské národnostní 

menšiny jako základního předpokladu k eliminaci její diskriminace v české 

společnosti a k plnohodnotné participaci nejen ve věcech týkajících se Romů 

samotných, ale i ve společnosti jako takové (Odbor lidských práv a ochrany menšin 

Úřadu vlády, 2014, s. 29–33).  

 

Integraci Romů strategie chápe jako „… dvoustranný proces, probíhající jak na 

straně Romů, tak na straně většinové společnosti…Zahrnuje nejen sociální a 

ekonomické začlenění Romů, tedy vyrovnání jejich postavení v oblastech vzdělání, 

zaměstnanosti, bydlení, ale rovněž integraci v oblastech jako jsou kultura a tradice. 

Zahrnuje také posílení společného historické vědomí a paměti národa, vytvoření 

tolerantního, nexenofobního prostředí a integraci romské menšiny v rovině politické. 

Součástí a prostředkem integrace je též emancipace romské menšiny, neboť jen 

sebevědomá menšina je schopna vytvořit zdravé vztahy jak s majoritou, tak i 

s jinými minoritami.“ (Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády, 2014, s. 

12).  

 

Jednotlivé specifické cíle romské integrace do roku 2020 jsou navázány na orgány 

s příslušnou gescí (jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí, Česká 

školní inspekce a další). Strategie je základním dokumentem a jednotlivými gestory 

budou tvořeny akční plány zajišťující realizaci a naplnění stanovených cílů. Ze 

strany romské národnostní menšiny ale bude třeba formulovat požadavek na naplnění 

emancipačních cílů Romské strategie a to mohou udělat pouze aktivizovaní členové 

romských komunit, kteří umí realizovat svá občanská práva. Zde se otevírá prostor 

pro extenzivní programy občanského vzdělávání v romských komunitách. Bude 

objasněno, proč by jejich cílovou skupinou měly být především romské ženy. 

 

 

 

                                                 
7 V angl. originále Council recommendation on effective Roma integration measures in the member 

states, Council of the European Union, 2013.  
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2 Postavení romské ženy ve společnosti, komunitě a rodině 

 

Kapitola se zaměřuje na představení kontextu života romské ženy. Její postavení ve 

společnosti definuje na podkladě vícenásobné diskriminace a s využitím výsledků 

výzkumů zaměřených na úroveň vzdělávání a zaměstnanost žen provedených 

mezinárodními organizacemi. Na základě romistických a antropologických zdrojů i 

dlouhodobých zkušeností se vzděláváním Romek získaných prostřednictvím Romské 

ženské skupiny Manushe je v této kapitole popsáno, jak se mění role romské ženy 

během jejího života. Představen bude výzkum o postavení romských žen, který 

zjišťoval názory Romek na určité oblasti života. Zjištění výzkumu pomohou 

vykreslit postavení romské ženy v romské rodině a komunitě. Cílem kapitoly je 

popsat souvislosti života romské ženy, která se může stát účastnicí vzdělávání.  

 

2.1 Vícenásobné znevýhodnění 

 

Sociální status romských žen bývá definován s ohledem na kombinaci znevýhodnění, 

jimž čelí, a která je řadí mezi nejvíce zranitelné skupiny obyvatel země, reálně 

ohrožené chudobou. Jde o znevýhodnění na podkladě: 

 

a) genderu, tedy příslušnosti k ženskému pohlaví;8 

b) etnického původu, tedy příslušnosti k národnostní menšině; 

c) patriarchálního uspořádání romské společnosti. 

 

Ad a) Nerovnost pohlaví (genderová nerovnost) byla mezinárodní odbornou 

komunitou identifikována jako překážka v dosažení udržitelného rozvoje již v roce 

1979, kdy Valné shromáždění OSN přijalo Úmluvu o odstranění všech forem 

diskriminace žen, tzv. CEDAW (Organizace spojených národů, 1979). V roce 1995 se 

na Čtvrté světové konferenci o ženách konané v Pekingu pod hlavičkou OSN usnesly 

členské státy na tzv. Pekingské akční platformě. Jde o politický rámec pro dosažení 

genderové rovnosti a rovného postavení žen ve světě. Je v ní definováno dvanáct 

kritických oblastí, ve kterých celosvětově zůstává postavení žen nerovné, a ve 

kterých by se situace měla změnit (United Nations, 1995, s. 18–109):  

                                                 
8 Mluví se o feminizaci chudoby (Mareš, 1999, s. 51).  
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1. ženy a chudoba; 

2. vzdělávání a výcvik žen; 

3. ženy a zdraví; 

4. násilí páchané na ženách; 

5. ženy a ozbrojené konflikty; 

6. ženy a hospodářství; 

7. ženy v mocenském postavení a při rozhodování; 

8. institucionální mechanismy na podporu žen; 

9. lidská práva žen; 

10. ženy a sdělovací prostředky; 

11. ženy a životní prostředí; 

12. dítě rodu ženského/děvčátko.  

 

Vlády jednotlivých členských států podávají každých pět let OSN zprávu o 

naplňování Pekingské akční platformy.  

 

Ad b) Etnický původ, tedy příslušnost k romské národnostní menšině, zakládá 

diskriminaci v  různých oblastech života, nejčastěji však v oblasti zaměstnávání, 

vzdělávání, zdravotní péče a přístupu k bydlení. Romové mají omezené životní 

možnosti a horší kvalitu života (European Union Agency for Fundamental Rights, 

UNDP, 2012; Council of Europe, 2012).9 Avšak odlišné normy chování i hodnotové 

žebříčky mohou být také zdrojem omezení a problémů v soužití a vedou k izolaci 

prostorové i kulturní, čímž se jen prohlubuje ohrožení chudobou. Vznik ghett, tedy 

městských enkláv obývaných výhradně zástupci určité rasy nebo etnické menšiny, je 

průvodním znakem sociálního vyloučení, ať již úmyslného nebo samovolného, které 

se týká téměř poloviny Romů a tedy i romských žen. Asi 84 % občanů považují 

soužití Romů a majority za problematické (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 

2014, s. 1). 

 

Ad c) Genderové stereotypy romské komunity vycházející ze samotné patriarchální 

romské kultury pak mohou být dalším znevýhodňujícím faktorem. Ke genderovým 

rolím romských žen se rozepisuji v části 2.2.2 této práce. 

 

                                                 
9 Vláda ČR toto připouští a Strategie romské integrace do roku 2020 tuto skutečnost zdůrazňuje. 
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Romská ženská skupina Manushe: Výzkum o postavení romských žen 

V září 2014 byly nevládní organizací Slovo 21 zveřejněny výsledky Výzkumu o 

postavení romských žen, které mohou být pokládány za dobrý zdroj informací o tom, 

jak svou situaci hodnotí samotné romské ženy. Iniciátorem a realizátorem výzkumu 

byla Romská ženská skupina Manushe, neformální sdružení fungující v rámci Slova 

21 od roku 2000.10  

 

Skupina byla ustavena ženskými aktivistkami s cílem otevřít dialog o genderové 

rovnosti v romských komunitách. U počátků činnosti skupiny stála, mimo jiné, Jiřina 

Šiklová, socioložka a zakladatelka Gender studies, o.p.s. Skupina vychází 

z přesvědčení, že romská žena se potýká s trojí diskriminací tak, jak bylo popsáno 

výše – jak žena, jako Romka a jako žena v tradičním prostředí romských komunit. Ve 

své činnosti se zabývá otázkou, jak se romská společnost může vyvíjet směrem 

k rovnosti pohlaví bez toho, aby byly narušeny tradiční hodnoty a vazby v komunitě 

nebo rodině, a jak využít potenciál romských žen ke změně v komunitě.  

 

Pod heslem „Edukace, sebevědomí, emancipace“ rozvíjí kapacity romských žen tak, 

aby byly schopny vyjádřit své potřeby a dokázaly je naplnit. Jako matky, sestry, 

dcery atd. mají romské ženy nepopiratelný vliv na členy svých rodin a mohou být 

pozitivním rolovým modelem i aktérem změny (v angličtině užívaný pojem „agents 

of change“) uvnitř romských komunit. Skupina neformálními vzdělávacími postupy 

šíří myšlenku emancipace mezi romské ženy, ale do dialogu vtahuje také romské 

muže. Jde o občanskou iniciativu působící po celé České republice prostřednictvím 

sítě více jak sto sedmdesáti členek a členů. Formou realizace projektů v současnosti 

Romská ženská skupina Manushe vzdělává romské ženy pro oblast angažovanosti ve 

veřejném a politickém životě a podporuje silné ženské osobnosti při aktivizaci 

lokálních romských komunit.  

 

V minulosti skupina organizovala ojedinělou Konferenci 100 romských žen (rok 

2006), jejíž usnesení se setkala se zájmem členů tehdejší vlády. V letech 2006, 2010 

a 2014 skupina realizovala roční tréninky romských žen s cílem podpořit je 

v politické angažovanosti. Ze tří ročníků vzešlo šest ženských romských kandidátek 

ve volbách a patnáct romských ženských aktivistek. V roce 2009 natočila skupina 

                                                 
10 Autorka této práce působí dvanáct let jako koordinátorka skupiny. 
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dokumentární film Ženy v poli, přestavující pohled tří z absolventek na společenskou 

angažovanost. Film byl oceněn dvěma zahraničními filmovými festivaly. Byl také 

převzat do vysílání České televize.  

 

Skupina je také aktivní na mezinárodním poli, je zapojena do sítě organizací 

podporujících genderovou rovnost v romských komunitách v různých evropských 

státech s názvem Phenjalipe (sesterství), a do České a Evropské ženské lobby. 

V březnu roku 2015 autorka této práce a zároveň koordinátorka skupiny prezentovala 

situaci romských žen a politické výcviky během padesátého devátého zasedání 

Komise pro postavení žen Organizace spojených národů v New Yorku. Toto zasedání 

bylo zaměřeno na revizi implementace Pekingské akční platformy v jednotlivých 

členských státech. Činnost Romské ženské skupiny je závislá na grantech a dotacích, 

které získává nejčastěji ze zahraničních zdrojů a dále pak prostřednictvím 

Evropského sociálního fondu (Romská ženská skupina Manushe, projektová 

dokumentace). 

 

Provedení výzkumu o postavení romských žen v České republice bylo logickým 

vyústěním dosavadní činnosti skupiny. V  České republice doposavad chyběla 

relevantní data, na základě kterých by mohly být formulovány politiky a dílčí 

opatření vedoucí k žádoucím změnám. K provedení výzkumu se skupina spojila 

s Katedrou studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze (FHS UK). Výzkum o postavení romských žen byl proveden 

v období listopad 2013 až květen 2014 a jeho výsledky zveřejněny v září 2014.  

 

Specifikem výzkumu bylo angažování Romek do jeho přípravy i realizace. Členky 

Romské ženské skupiny Manushe určily tematické okruhy šetření, připomínkovaly 

podobu strukturovaného dotazníku, byly proškoleny jako tazatelky, provedly 

dotazníkové šetření a vedly fokusní skupiny s dalšími romskými ženami. Výzkum 

byl sondou názorů romských žen na vybraná klíčová témata v oblastech: 

 

 spokojenost se životem; 

 pohlavní nerovnost; 

 vztahy, rodinný život a komunita; 

 vzdělání; 
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 zaměstnání; 

 zdraví a reprodukce; 

 bydlení; 

 účast na veřejném životě; 

 životní priority; 

 komunikace. 

 

Kvantitativní data byla získána prostřednictvím dotazníkového šetření mezi šesti sty 

romskými ženami ve dvaceti třech městech České republiky a byla doplněna 

kvalitativními nálezy získanými během fokusních skupin realizovaných v deseti 

lokalitách s celkem šedesáti ženami. Citovaný výzkum (Slovo 21, 2014b) umožnil 

determinovat postavení romských žen v české společnosti a získaná data jsou využita 

dále v této práci. 

 

 

2.2 Romská rodina a genderové role romských žen 

 

Romská rodina 

Rodina byla a je základní institucí romského společenství. Je středobodem života 

Romů a jejich hlavní hodnotou. Má zásadní vliv na socializaci, enkulturaci, citový a 

společenský život jejich příslušníků. Neodpovídá pojetí rodiny v neromské 

společnosti, romská rodina není pouze tzv. nukleární rodinou složenou z otce, matky 

a dětí, ale počítá se do ní i široké příbuzenstvo, které je ovšem vnímáno jako blízké.11 

Hübschmannová (1999, s. 27) podává definici romské rodiny: „Romská fameľija je 

příbuzenská pospolitost v rozsahu tří až pěti generací se všemi přivdanými a 

přiženěnými.“ Široká romská rodina je funkční sociální jednotkou. Rodina poskytuje 

sociální, psychologickou i ekonomickou pomoc. Pospolitý život je jistotou pro 

každého člena komunity (Davidová a kol., 2010, s. 52–59). 

 

Tradiční romská rodina prochází v současnosti velkými změnami uspořádání i 

funkcí, které tradičně zastávala. Několika generační soužití rodin stále existuje, avšak 

v domácnostech žije méně členů, než tomu bývalo dříve. Nejčastěji jsou romské 

                                                 
11 Romština má například různá slova pro děti bratranců a pro děti sestřenic. 
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domácnosti čtyřčlenné (20,7 %), tříčlenné (15,9 %) a šestičlenné (14,6 %). 

(Davidová a kol., 2010, s. 59–69).  

 

Jak klesá počet členů domácností, klesá také počet dětí v rodinách. Romky 

v dotazníkovém šetření Výzkumu o postavení romských žen v České republice (Slovo 

21, 2014) měly nejčastěji dvě děti (29 %) a tři děti (19 %). Celkem 17 % 

respondentek mělo čtyři děti a více. Ke stejným zjištěním došla také Davidová a 

kolektiv ve výzkumu Kvalita života, střední a zdravá délka života v aspektu 

determinant zdraví u romského obyvatelstva v České a Slovenské republice (2010). 

Zvyšuje se naopak věk početí prvního dítěte, výzkum Slova 21 konstatuje, že 34 % 

žen rodilo prvně mezi 18ti a 19ti lety, zatímco Davidová a kolektiv porovnávali 

situaci ve slovenských romských osadách, kde se model tradičního romského 

společenství stále vyskytuje, s realitou České republiky, a zjistili u žen ve 

slovenských romských osadách poměrně časté mateřství u 14–15letých dívek (asi 20 

% ze všech respondentek). 

 

Model romské rodiny vždy odpovídal tradičnímu, patriarchálnímu pojetí. Pozice 

romské ženy byla podřazená a jejím úkolem bylo starat se o manžela a děti, 

zabezpečovat výživu rodiny a obstarávat domácnost. Historička Jana Horváthová 

k tomu dodává: „Zatímco navenek byl garantem rodiny a její cti muž, po ženě se 

požadovalo, aby byla vzorem morálky uvnitř rodiny. Měla přece ve svých rukou 

budoucnost rodu – vychovávala děti.“ (Horváthová, 2002, s. 26).  Ještě v roce 1999 

Hübschmannová interpretovala pohled Romů na roli ženy takto: „Dobrá žena musí 

být čistotná, věrná svému manželovi, musí mu být dobrou manželkou a dětem 

dobrou matkou.“ (Hübschmannová, 1999, s. 34).  

 

Autoři výzkumu Kvalita života, střední a zdravá délka života v aspektu determinant 

zdraví u romského obyvatelstva v České a Slovenské republice (2010) již konstatují 

změnu v postavení romské ženy v rodině. Primární role ženy zůstává stejná, ale 

postavení vůči muži dnes směřuje k rovnocennosti, a to především u mladších 

generací (Davidová a kol. 2010, s. 69). To potvrzují i odpovědi respondentek 

Výzkumu o postavení romských žen (Slovo 21, 2014b). Na otázku kdo v rodině 

rozhoduje, 44 % žen uvedlo, že rozhodují společně s mužem. A 34 % žen dokonce 

uvedlo, že rozhoduje žena, a odpověď rozhodně muž zvolilo pouhých 22 % 
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dotázaných žen. Svou odpověď často doplňují o výrok: „Muž je hlavou rodiny, ale já 

jsem krkem, který tou hlavou otáčí.“ (Slovo 21, 2014b, s. 17). 

 

Pouze 22 % Romek by si dokázalo představit, že by jejich manžel nastoupil 

rodičovskou dovolenou a že by tak péče o dítě připadla muži.12 Výchově a péči o děti 

se věnuje v 59 % právě pouze žena, 38 % respondentek deklarovalo péči 

v součinnosti s mužem. Matka bývá ve spojení se školou dítěte, řeší každodenní 

problémy. Otec se zapojuje ve chvíli, kdy problém naroste a vyžaduje razantnějšího 

řešení. O domácnost se v 59 % případů stará žena, společná starost obou manželů je 

v 38 % romských domácnostní (Slovo 21, 2014b, s. 17).  

 

Proměny role romské ženy během jejího života  

Během života romská žena prochází různými etapami a její sociální status se zvyšuje. 

Významným posílením pozice ženy je porod dítěte, ještě lépe pak druhého dítěte. Ve 

stáří se romská žena dočkává všeobecného respektu a vážnosti a její postavení je 

takřka rovnocenné s muži.  

 

Romská děvčata jsou již od útlého věku zapojována do chodu rodiny. Pomáhají 

matce s domácími pracemi, nápodobou se učí vše, co je třeba pro roli ženy. Velice 

brzy se umí postarat o mladší sourozence nebo další děti v rodině, dokonce i o 

kojence a batolata. Už kolem desátého roku (Horváthová, 2002, s. 25) dokážou uvařit 

oběd pro celou rodinu, zastanou většinu domácích prací.  

 

Od puberty jsou romské dívky limitovány v tom, kam a s kým mohou chodit. Ještě 

v osmnácti letech často nemohou mimo domov bez doprovodu, vždy musí s nimi být 

alespoň kamarádka nebo stejně stará příbuzná, a rodiče přesně určují, v kolik hodin 

se mají vrátit domů. Je-li to možné, jsou doprovázeny svými bratry, kteří se starají o 

to, aby se sestra nedostala do řečí nebo do nebezpečí.  

 

                                                 
12 V dřívějších dobách se nestávalo, aby se romská žena vzdala svého dítěte. Za podobný čin by byla 

vyloučena z komunity. Změna životních podmínek a vliv asimilace měly v tomto ohledu neblahý vliv. 

Dnes je mnoho opuštěných dětí v dětských domovech romské národnosti. Je to průvodní jev sociální 

patologie, která se týká pouze části romské populace. Druhá část Romů takové matky odsuzuje a 

morálně se od nich distancuje. 
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Po příchodu do rodiny svého manžela zúročí žena to, co se naučila v domácnosti své 

matky. Musí dokázat, že zastane domácnost a postará se o manžela a budoucí děti. 

Učí se od své nové tchýně, kterou bylo zvykem nazývat druhou matkou. Dodnes mají 

tchýně v romské komunitě dost velký vliv na své „nevěsty“, což někdy může vést ke 

konfliktům, ale častěji se novomanželka snaží tchýni vyhovět a přizpůsobit se jejím 

nárokům.  

 

Romské přísloví „Nane čhave, nane bacht  ̶ Nejsou děti, není štěstí“ ilustruje, jak 

důležité jsou pro Romy děti. Žena, která děti mít nemůže, ať již z přirozených 

zdravotních důvodů, nebo po více či méně vědomé sterilizaci, je nedostatečně ženou 

(zde odkazuji na materiály Ligy lidských práv k problému sterilizace romských žen), 

a je společensky přijatelné, když ji muž opustí. Děti jsou v romské rodině na prvním 

místě a každodenní starost o ně není brána jako nutné zlo, ale jako potěšení. Romské 

děti jsou zvyklé být opečovávané, v neustálém kontaktu s dospělými. Potřeby dětí 

bývají určující pro chod rodiny.  

 

Snad právě proto těhotná žena požívá zvláštních výsad a dodržuje určité zásady. 

Ostatní by se měli snažit udržovat těhotnou v dobré náladě, izolovat ji od problémů a 

nepříjemností (například není zvykem chodit během těhotenství na pohřby). 

Porodem dítěte žena posílí své postavení v komunitě, stává se z ní matka. Matka má 

v tradiční romské kultuře významné postavení. K matce se chodí pro radu, útěchu, 

porozumění, pomoc i rozhřešení. Je dobré matku poslechnout, a to i v dospělém 

věku, neboť ona má více životních zkušeností a se svými dětmi to myslí dobře.13  

 

S věkem stoupá společenská prestiž romské ženy, starší ženy se těší velké vážnosti a 

postupně se smazávají rozdíly v postavení mužů a žen. Jejich moudrost a životní 

zkušenosti jsou ceněny a tak mohou radit a hodnotit chování ostatních, jsou 

autoritami především pro všechny ženské členky rodiny, ale také pro mladší muže.  

 

 

                                                 
13 Jak důležité je postavení matky dokládá romský folklor, zejména vysoký počet písňových textů 

věnovaných matce, mateřské péči a lásce (Horváthová, 2002, s. 26). Odráží se to také v náboženské 

víře. Romové jsou nejčastěji katolíci a nejvíce uctívají Pannu Marii jako Matku Boží. To představuje 

navázání na tradici ženské bohyně jakožto „rodičky, ochránkyně, tvůrčí síly, která je typickým idolem 

právě původního obyvatelstva Indie,“ (Hübschmannová, 1999, s. 25).  
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2.3 Determinanty životní úrovně romských žen 

 

Z Výzkumu o postavení romských žen (Slovo 21, 2014b) vyplynulo, že vstup romské 

ženy na pracovní trh po skončení mateřské dovolené je z důvodu nedostatečného 

vzdělání a nízké kvalifikace velmi problematický. Špatné postavení romských žen na 

trhu práce dokládá výzkum Světové banky a vlády ČR (2008) těmito údaji: „Nízká 

nezaměstnanost mezi Romy je do značné míry způsobena odtržením žen v nejlepším 

věku od pracovního trhu (z důvodu mateřství a péče o rodinu, pozn. M. H.). Podíl 

romských žen v pracovní síle je poloviční ve srovnání s celkovým podílem českých 

žen: 31 % oproti 62 %.“ (Světová banka a vláda ČR, 2008, s. 8). Dalším faktorem 

nízké účasti Romek na pracovním trhu by mohla být podle Světové banky 

nedostupnost služeb péče o děti – pouze 36 % romských dětí navštěvovalo mateřské 

školy nebo nultý ročník základní školy (Světová banka a vlády ČR, 2008, s. 8).  

 

Níže uvedená tabulka porovnává dosažené vzdělání Romů a neromů ze sociálně 

vyloučených lokalit a uvádí výsledky specificky pro muže a ženy. Ačkoliv žily 

účastnice výzkumu v obdobných podmínkách, projevily se mezi romskými a 

neromskými respondentkami ve vzdělanostní úrovni rozdíly.  

 

Tabulka 1:  Porovnání nejvyššího dosaženého vzdělání u Romů a neromů ze sociálně vyloučených 

lokalit v ČR (převzato ze Sekce pro lidská práva, 2013, s. 61, upravila a zvýraznila M.H.)  

Nejvyšší 

dosažené 

vzdělání 

Žádné formální 

vzdělání 

Základní vzdělání 

(1.st.ZŠ) 

Nižší sekundární 

vzdělání (2.st.ZŠ) 

Vyšší sekundární 

vzdělání (OU, 

SOU, SOŠ, 

gymnázia) 

 Rom nerom Rom nerom Rom nerom Rom nerom 

Věková 

kategorie 25 

– 64 let 

5 % 0 % 11 % 0 % 54 % 11 % 30 % 79 % 

Muži 5 % 0 % 11 % 0 % 51 % 9 % 33 % 79 % 

Ženy  5 % 0 % 12 % 0 % 57 % 13 % 27 % 79 % 

Věková 

kategorie 20 

– 24 let 

1 % 0 % 7 % 0 % 62 % 15 % 30 % 79 % 

Muži  2 % 0 % 7 % 0 % 64 % 13 % 27 % 77 % 

Ženy  0 % 0 % 7 % 0 % 61 % 17 % 32 % 80 % 
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Romky ve věkové kategorii 25–64 let dosáhly většinou (57 %) nižšího sekundárního 

vzdělání (tj. úplného základního vzdělání). Pouze 27 % romských respondentek 

absolvovalo středoškolské vzdělávání, zatímco u žen neromského původu byl podíl 

výrazně vyšší (79 %) (European Union Agency for Fundamental Rights a UNDP, 

2012). 

 

Postavení žen v romské komunitě se postupně mění z genderově stereotypního 

k větší samostatnosti: „Ačkoli přetrvávají spíše tradiční názory na rozdělení rolí v 

rodině, které se někdy zdůvodňují romskou tradicí, je patrná i pragmatická tendence 

rozdělovat si role podle situace (kdo vydělává víc) nebo řešit problémy v rodině 

společně, podle toho, kdo co lépe zvládne.“ (Slovo 21, 2014b, s. 18). Romští muži 

přestávají být výhradními živiteli rodin, jeden příjem pro rodinu je nedostačující, 

pracovat musí i ženy. V některých případech je dokonce žena živitelem rodiny, 

protože manžel je dlouhodobě nezaměstnaný, třetina romských žen se považuje za 

samoživitelky.  

 

Důležitým zjištěným faktem je, že 79 % žen je ochotno kvůli práci podstoupit další 

vzdělávání nebo se rekvalifikovat (Slovo 21, 2014b). Určitou šancí pro ženy vracející 

se na trh práce jsou aktuálně dosti rozšířené nabídky kvalifikačních kurzů. Pokud 

bude účinně provázána nabídka kurzů s potřebami trhu práce, je to cesta, jak je na 

pracovní trh integrovat.  
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3 Vzdělávání romských žen jako nástroj sociální změny 

 

Vzdělávací deficity, nízká kvalifikace, nedostatečně rozvinuté klíčové a občanské 

kompetence i genderová nerovnost jsou klíčovými příčinami i konsekvencemi 

situace romských žen popisované v předchozích dvou kapitolách. V této části práce 

se zabývám úlohou vzdělávání romských žen při snahách o sociální začlenění 

marginalizované skupiny Romů a při emancipaci romské národnostní menšiny. 

Vybírám si příklady dobré praxe z několika zemí světa, kde vzdělávání a aktivizace 

žen měla pozitivní dopad na rozvoj komunit. Cituji mezinárodní i národní politické 

dokumenty, které jako jeden z nástrojů sociálního začleňování vnímají právě 

vzdělávání, a propojuji je z dokumenty týkajícími se posílení pozice žen a Romů 

prostřednictvím vzdělávání.   

 

3.1 Úloha vzdělávání při snahách o sociální začleňování 

 

Současná evropská společnost si prostřednictvím své politické reprezentace vytkla za 

cíl inteligentní a udržitelný růst. Jedním z předpokladů je podpora sociálního 

začleňování a snižování chudoby a jako jeden z nástrojů začleňování bylo 

identifikováno celoživotní učení. Osoby ohrožené sociálním vyloučením, nebo osoby 

sociálně vyloučené by měly být jednou ze skupin obyvatel EU, u nichž by 

celoživotní vzdělávání a učení, resp. vzdělávání a učení se dospělých mohly nahradit 

časté deficity ve formálním vzdělávání a pomoci k sociálnímu začleňování. Již 

v sedmdesátých letech dvacátého století UNESCO označilo celoživotního vzdělávání 

za vhodný recept na sociální vyloučení nebo nezaměstnanost (Šerák, 2009, s. 14).14 

 

Memorandum o celoživotním učení (Evropská komise, 2000) zdůrazňuje podporu 

aktivního občanství a zaměstnatelnosti. „Aktivní občanství se zaměřuje na to, zda a 

jak se lidé podílí na všech sférách společenského a hospodářského života, na šance a 

rizika, s nimiž se při tom setkávají, na míru sounáležitosti, kterou pociťují ke 

společnosti, v níž žijí, a váhu vlastního slova, které v ní mají. V životě většiny lidí 

                                                 
14 Andragogicky přiléhavějším termínem, než je celoživotní vzdělávání, se zdá být v  současnosti 

preferovaný termín celoživotní učení, resp. učení se dospělých. V andragogice pak učení se znamená 

„schopnost člověka produktivně vytvářet nebo měnit představy, zvyky, chování, schopnosti a 

dovednosti,“ (Beneš, 2008, s. 17) což vyjadřuje fakt, že se učíme po celý život. 
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podporuje placená práce nezávislost, sebeúctu a blahobyt, a je proto klíčem k 

celkové kvalitě lidského života. Zaměstnatelnost – schopnost najít si a udržet 

zaměstnání – není jen podstatnou dimenzí aktivního občanství, ale je stejně tak 

rozhodující podmínkou pro dosažení plné zaměstnanosti a pro zlepšení evropské 

konkurenceschopnosti a prosperity v ‚nové ekonomice‘. Jak zaměstnatelnost, tak i 

aktivní občanství jsou závislé na tom, že lidé mají odpovídající a aktuální vědomosti 

a dovednosti, že se mohou podílet na hospodářském a společenském životě a 

přispívat k němu.“ (Evropská komise, 2000, s. 4).15 

 

Strategie Evropa 2020, Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začleňování představuje hlavní hospodářskou reformní agendu Evropské unie 

s výhledem do roku 2020 a jedním z jejích hlavních cílů je podpora sociálního 

začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou snížit počet lidí 

ohrožených chudobou nebo vyloučením (Evropská komise, 2010, s. 10–20). Na 

podkladě Strategie Evropa 2020 je každoročně aktualizován Národní program 

reforem České republiky. V oblasti sociálního začleňování si v něm Česká republika 

vytyčila cíl boj proti chudobě a sociálními vyloučení, a to dvěma hlavními způsoby: 

udržením hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo 

žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008 a 

snahou ke snížení počtu takových osob o třicet tisíc (Úřad vlády České republiky, 

2014, s. 23). 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů definuje 

sociální začleňování jako proces zajišťující osobám sociálně vyloučeným nebo 

sociálním vyloučením ohroženým dosáhnout příležitostí a možností napomáhajících 

plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít 

způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. K obecným cílům sociálního 

začleňování tak patří (Česko, 2006, nestránkováno): 

 

 zajištění účasti v zaměstnání a rovného přístupu ke všem zdrojům, právům, 

zboží a službám; 

 prevence rizika sociálního vyloučení; 

                                                 
15 Bylo zde také poprvé oficiálně zmíněno, že vzdělání (dovednosti a kompetence) lze získat třemi 

cestami, které by měly být vnímány jako rovnocenné a které se během života kombinují – formální, 

neformální a informální učení (Evropská komise, 2000, s. 6–7). 
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 pomoc nejvíce zranitelným; 

 mobilizace všech relevantních aktérů.  

 

Je důležité mít na paměti, že vzdělávací opatření sama o sobě zřejmě nedokáží 

zmírnit dopad vícenásobných znevýhodnění. Přesto, aby lidé byli schopni čelit 

hrozbám a využívat příležitosti, je zásadním předpokladem zvyšovat jejich 

informovanost i posilovat klíčové kompetence tak, aby byli schopni nově nabyté 

informace účinně zpracovat, kriticky posoudit a vyhodnotit a reagovat vzhledem 

ke svým individuálním potřebám a plánům.  

 

Systémy vzdělávání mají potenciál podporovat vzestupnou sociální mobilitu a 

přerušovat koloběh chudoby, sociálního znevýhodnění a vyloučení. Snad jediným 

způsobem, jak se prosadit a být okolím chápán jako plnohodnotný občan nebo 

vhodný pracovník, je dosáhnout kvalitního vzdělání, potažmo zaměstnání, a tím 

určité sociální prestiže. Vzdělání nepřináší pouze vědění, ale také determinuje naše 

postavení v sociální hierarchii a jeho latentní funkce se projevuje v upevnění sociální 

kontroly a uvědomění si obecně uznávaných norem a hodnot (Beneš, 2008, s. 43–

46).  

 

V této práci je vzdělávání chápáno rovněž jako prostředek ke zmocnění (z angl. 

empowermentu) romských žen i celé romské menšiny. A to jednak zmocnění 

individuální, tedy zmocnění individua k řízení vlastního života a přebrání 

zodpovědnosti za jeho průběh, a za druhé zmocnění dané ohrožené nebo vyloučené 

sociální skupiny jako celku. Vzdělání ale musí odpovídat charakteristikám sociální 

skupiny, brát v úvahu její specifika a reagovat na její potřeby, což je v souladu 

s Freireho pedagogikou utlačovaných.16 

 

Vzdělávání by mělo přispět ke vzniku sociálního hnutí iniciujícího a prosazujícího 

určité sociální změny ve prospěch marginalizované skupiny. Definice sociálního 

hnutí použitá v této práci je uvedena ve Velkém sociologickém slovníku jako: 

„Veřejné formulování a uplatňování kolektivních sociálních požadavků vůči 

                                                 
16 Freire mluví o zrovnoprávnění menšiny utlačované většinou držící politickou a ekonomickou moc. 

Účelem vzdělávání je poskytnout utlačovaným dostatek moci potřebné ke změně a nabytí schopnosti 

moc kontrolovat, protože vzdělaný člověk má účinnou možnost  ovlivňovat okolní svět. Metody a 

obsahy vzdělávání mají vycházet z politických, ekonomických a sociálních okolností života 

vzdělávaných (Freire, 2000, s. 57–74). 
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mocenským strukturám, jež má různé zaměření, formu, intenzitu, druh působení, 

dobu trvání a důsledky.“ (Petrusek a kol., 1996, s. 373). Jde tedy o snahu vytvořit 

tlak na změny politik a úřednické praxe. Konsekventním účinkem je posílení pozice 

dané sociální skupiny v celospolečenském kontextu, postupné přebrání pravomocí 

(přebrání zodpovědnosti za směřování komunity včetně přístupu k rozhodovacím 

pozicím) a tedy kýžená sociální změna.  

 

Pro vznik a působení sociálního hnutí má vzdělávání a učení se významnou roli 

nejen v souvislosti s nabýváním určitých znalostí a dovedností, ale také ve spojení se 

zprostředkováním sociálních kontaktů, a jistým psychologickým účinkem (Kopecký, 

2004, s. 87). Tedy se zvyšováním sociálního kapitálu a s posílením sebevědomí a 

sebehodnocení individua i celé sociální skupiny nebo komunity.  

 

K objasnění termínu komunita si opět vypůjčím heslo z Velkého sociologického 

slovníku: „Komunita - (z lat. communitas = společenství) – též společenství, 

pospolitost - soc. útvar charakterizovaný jednak zvl. typem soc. vazeb uvnitř, mezi 

členy, jednak specif. postavením navenek, v rámci širšího soc. prostředí.“ (Petrusek a 

kol, 1996, s. 512, zvýrazněno v originále). V dnešní době, kdy jsou běžně komunity 

organizované virtuálně, není již možné k definici komunity využít pouze jejich 

územní ohraničenost a danost. Dnes je pro existenci určité komunity prvořadá 

solidarita, vědomí „my“ (Kopecký, 2004, s. 90). Proto snad také nejednoznačnost 

užívání tohoto termínu ve spojení s romskou menšinou. Někdy můžeme nalézt 

využití vyjádření „romská komunita“ k označení všech příslušníků národnostní 

menšiny – propojených sdílením určité pozice v celospolečenském kontextu. Jindy se 

mluví o „romských komunitách“ v souvislosti s více méně ohraničenými územními 

osídleními, a to především v souvislostech sociální práce a s ni propojeným 

komunitním vzděláváním.  

 

Komunitní vzdělávání má vést k rozvoji kompetencí pro účast na životě společnosti a 

možnosti řídit vlastní život. Samo o sobě sice nemůže překonat komplexní sociální 

problémy deprivovaných komunit (Kopecký, 2004, s. 98), pro toto je třeba 

součinnosti státu. Stát je však k zavádění účinných opatření motivován až s určitým 

odstupem času, existuje prodleva mezi objevením se sociálního problému a 

implementací systémových prostředků k jeho odstranění nebo vyřešení. Vzniklou 
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časovou mezeru zaplňují především organizace občanské společnosti – nadace, 

spolky, občanská hnutí a jiné. Jsou totiž schopné reagovat v kratší době a zároveň 

vytvářejí tlak na stát k urychlení celého procesu a správné nastavení kroků vedoucích 

k nápravě. I z tohoto důvodu je účelné a potřebné zavádět občanské vzdělávání 

v marginalizovaných komunitách – aby byly požadavky a návrhy na řešení situace 

formulovány „zdola“, přímo těmi, kterých se to týká nejvíce.  

 

Zkušenosti projektu ROM-ACT (Slovo 21, 2014a) a rovněž výsledky Výzkumu o 

postavení romských žen (Slovo 21, 2014b, s. 24) ukázaly, že Romky vnímají 

důležitost vzdělání nejen ve vztahu k možnosti získat zaměstnání, ale také si dobře 

uvědomují jeho vliv na vlastní sebevědomí.   

 

V souladu se vzdělávací politikou Evropské unie je žádoucí zahrnovat do vzdělávání 

dospělých Romek také rozvoj klíčových kompetencí. Klíčové kompetence doplňují 

profesní kompetence, které jsou vázané k výkonu určitého povolání a které lze získat 

v rámci systému Národní soustavy kvalifikace. Klíčové kompetence představují spíše 

obecnější kvalifikace uplatnitelné na trhu práce, osobnostní předpoklady, určitý 

základ vzdělávání. Veteška (2010, s. 45) označuje jako klíčové kompetence „… 

schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty a osobnostní rysy a vlastnosti osoby. 

Umožňují člověku jednat adekvátně v různých pracovních a životních situacích.“ 

Rozvíjení klíčových kompetencí romských žen vidím při snaze o iniciaci sociální 

změny v romských komunitách jako zásadní předpoklad úspěchu. 

 

3.2 Příklady způsobů zmocnění žen v různých zemích světa 

 

V řadě zemí a kultur mají ženy nižší status než muži a jejich osobní rozvoj se 

odehrává pouze v rámci naplňování předem daných genderových rolí, především 

plozením a výchovou dětí a obstaráváním základních potřeb rodiny. Tyto ženy 

nemají možnost rozvíjet své schopnosti a vzdělání a nemohou naplňovat své osobní 

cíle. Jsou ekonomicky závislé na mužích, a to se neblaze projevuje především 

v dobách, kdy muži nejsou schopni své roli živitele z jakéhokoli důvodu dostát 

(válka, epidemie nemocí, ale i chudoba a nedostatek pracovních příležitostí). 

Polovina populace tvořená ženami pak nemá možnost nijak přispět k rozvoji, a to jen 

z důvodu genderových stereotypů společnosti. To bylo patrno již s koncem 
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sedmdesátých let dvacátého století, kdy OSN žádalo členské státy o přistoupení k již 

zmiňované Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen (angl.zkr. CEDAW).  

Doslovně je v ní uvedeno: „ … diskriminace žen zabraňuje růstu blahobytu 

společnosti a rodiny…“ (Organizace spojených národů, 1979, nestránkováno).  

Pekingská akční platforma (v angl. orig. Beijing Declaration and Platform for 

Action), konstatovala přetrvávající nerovnosti v přístupu ke vzdělávání žen, což je i 

dnes perzistujícím problémem v řadě zemí (United Nations, 1995). Mezinárodní 

nevládní lidskoprávní a ženské organizace, např. UNICEF, Global Fund for Women, 

Save the Children, Association for Women’s Rights in Development (AWID), 

Mamma Cash Fund, Malala Fund17 nebo Soroptimists International (SI) a řada 

dalších podporují vzdělávání žen jako nástroj pro posílení lidských práv žen, ale také 

k rozvoji a sociální změně v jejich komunitách. V centru jejich pozornosti jsou již po 

několik desetiletí především oblasti rozvojového světa a my odtud nyní můžeme 

načerpat inspiraci i odpozorovat dobré praxe pro přenos do podmínek 

euroamerického prostoru. 

 

Janet Momsenová zdůrazňuje, že „… ženy jsou v komunitách dobře zasíťovány, což 

umožňuje mobilizaci sil, a jsou schopny specifikovat potřeby komunity lépe než 

muži, protože se každodenně zabývají tématy bydlení, přístupu ke službám, a dalšími 

elementy života v obci, kde komunita žije.“ (Momsen, 2010, s. 242). 

 

Jeden příklad z mnoha uvádí Kimberly D. Nettlesová (2007). Hnutí Červené nitě 

v Guyaně vzniklo v roce 1986, když se tamní řemeslné pracovnice spojily se 

zkušenými politickými aktivistkami ze střední třídy a vzniklo tak hnutí žen bez 

rozdílu rasy, náboženství, místa bydliště či sociální třídy bojující za lepší dostupnost 

zaměstnání a zdrojů chudým ženám. Název hnutí se odvozuje od hlavního artiklu, 

který byl využit při generování příjmu žen, výšivky červenou nití. Ženy si výrobou 

vyšívaných polštářů, ozdob na zeď a pohlednic s motivem výšivky mohly zajistit 

příjem. Díky vzdělávání dostaly ženy představu o ceně své práce a posílily své 

znalosti v oblasti ekonomiky a obchodu. Setkávání žen, které se učily vyšívat, 

vytvořilo prostor pro výměnu zkušeností a diskutování důležitých témat. Výdělečná 

činnost zlepšila postavení žen v jejich rodinách, což umožnilo odstranit určitá tabu 

                                                 
17 Malala Júsufzaiová, sedmnáctiletá laureátka Nobelovy ceny míru z roku 2014, se kvůli své snaze 

podpořit vzdělávání dívek v Pákistánu stala před dvěma lety terčem vražedného útoku. Nyní Malala 

Fund podporuje vzdělávání žen především v rozvojových zemích světa (www.malala.org).  
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daná tradičním postavením žen a genderovými stereotypy komunity (ženy mohly 

začít cestovat v rámci podnikání, mohly jít do společnosti bez doprovodu mužů, 

jejich hlas měl váhu při rozhodování apod.). Hnutí bylo reakcí na sílící diktaturu 

prezidenta Forbese Durhama, která zaváděla opatření, jež se negativně dotýkala 

pracujících chudých žen a Nettlesová zdůrazňuje úlohu hnutí při redefinování 

politické kultury v  zemi. Ženy se spojily v organizaci, která naplnila jejich zájmy 

v oblasti genderové rovnosti, a dokázala usměrnit problémové ideologie a politické 

kultury mající dopad na životy žen (Nettles, 2007, s. 57–82).  

 

Momsenová uvádí jako další příklad úspěchu organizovaných žen při pomoci 

komunitě ženy z Mexico City, které zničující zemětřesení  v roce 1986 donutilo 

spojit se a společně bojovat za svůj cíl: vystavění nových kapacit k bydlení pro 

rodiny, které po zemětřesení přišly o střechu nad hlavou. K prosazení svého záměru 

se ženy musely naučit komunikovat s mužskými předáky, se zástupci města i 

stavebních společností. Musely vědět, jak lobovat u politiků, i umět rozpoznat 

případné nekalé úmysly stavitelů a zabránit jim. Výsledkem jejich snažení bylo, že 

nové kapacity k bydlení byly skutečně postaveny a navíc tyto nově postavené byty 

byly lépe uzpůsobeny potřebám a početnosti rodin, které je měly obývat. Kvalita 

bydlení se tak významně zlepšila (Momsen, 2010, s. 246).   

 

Dnes již dobře známý program WORTH realizovaný v Nepálu v letech 1999–2001 

měl původně za cíl bojovat s chudobou žen založením vesnických bank, které by 

poskytovaly mikro půjčky pro započetí podnikání. Specifikum programu tkvělo ve 

zmocnění žen, jež měly banky samy zakládat a vést a rozhodovat o udělení mikro 

půjček. Mělo se tak dít nejprve posílením gramotnosti žen a jejich následného 

výcviku v oblasti podnikání, hospodaření s penězi a účetnictví. Skupinové vyučování 

čtení a psaní a tréninky podnikání ale byly ženami také využity k podpoře sdílení 

zkušeností a společnému plánování rozvojových akcí. Během realizace programu se 

ukázalo, že posilování sebevědomí žen a růst jejich ekonomické síly má svůj obraz 

v jejich zvýšené aktivitě ve prospěch sociálních změn i změn v infrastruktuře obce. 

Ženy sdružené kolem vesnických bank začaly mít významný vliv na řešení 

rodinných problémů, domácího násilí a posilování postavení žen v tamní společnosti. 

Docházelo k replikaci skupin (tzv. saving groups) a vesnických bank a amplifikaci 

dopadu projektu vzájemnou pomocí a šířením sítí žen do dalších komunit. Do 
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projektu se zapojilo dvě stě čtyřicet lokálních nevládních organizací, které podpořily 

vznik šesti a půl tisíce skupin, v nichž se angažovalo sto třicet tisíc žen. Zvýšila se 

gramotnost žen a více žen bylo schopnost podnikat. Příjmy z  podnikání umožnily 

ženám poslat více svých dětí, včetně dcer, do školy. Zlepšila se kvalita potravin 

konzumovaných v rodinách, rodiny lépe dosáhly na zdravotnickou péči. Snížil se 

výskyt domácího násilí, ženy se staly lídry nejen ve svých rodinách, ale i 

komunitách. Rovnocenně se zapojovaly do rozhodování a akcí pro rozvoj komunit. 

Ještě po pěti letech po skončení podpory programu WORTH byly dvě třetiny 

vesnických bank funkční (Mayoux, 2008, nestránkováno).  

 

3.3 Přínosy vzdělávání romských žen pro společnost 

 

Výše zmíněné příklady sice pocházejí z rozvojových zemí, nicméně lze nalézt určité 

podobnosti s deprivovanými komunitami v České republice. Také v sociálně 

vyloučených romských lokalitách je ekonomická aktivita velmi slabá, lidé žijí 

v podmínkách chudoby a potýkají se s nedostatečným vzděláním, nedostatkem 

možností získat zaměstnání a materiální deprivací. To potvrzuje i vládní Zpráva o 

stavu romské menšiny v roce 2013 (Sekce pro lidská práva, 2014) a Strategie 

integrace Romů do roku 2020 (Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády, 

2014) zdůrazňuje úlohu zplnomocnění a emancipace Romů při snahách o zastavení 

sociálního propadu a zastavení zvyšování počtu sociálně vyloučených.  

 

Jestliže dosavadní integrační politiky státu nedokáží sociální propad zastavit 

intervencemi zvenčí, je šancí vyvolat změnu přímo v komunitách. Celých 80 % 

respondentek Výzkumu o postavení romských žen v České republice si myslí, že 

existuje sounáležitost mezi romskými ženami, 55 % respondentek cítí sounáležitost 

se svou místní komunitou (Slovo 21, 2014b). Solidarita je přitom předpokladem 

k existenci komunity, ve smyslu skupiny osob spojených jedním záměrem nebo 

oblastí zájmu. Romské ženy tak mohou přispět k posílení hnutí za emancipaci Romů 

a solidarita se může stát hnacím motorem celé snahy.  

 

Obecně se má za to, že vzdělání je hlavním prostředkem sociální mobility a 

umožňuje tedy změnu, zvýšení sociálního statusu. Jestliže však vzdělávací systém 

skutečně reprodukuje sociální nerovnosti, jak tvrdí např. Bourdieu (1998, s. 28), je 
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romská komunita v opravdu nezaviděníhodné situaci. Pojem kulturní kapitál 

zavedený Bourdieuem vyjadřuje souhrn postojů, hodnot, schopností a dovedností 

přenášených v rodině v rámci socializace na mladší generace. Vzdělávací dráha 

dítěte silně závisí na kulturním kapitálu rodiny. S kulturním kapitálem úzce souvisí 

sociální kapitál, což je bohatství sociálních kontaktů, styků a známostí, které rodina 

nebo jednotlivec udržuje a které mají vliv na společenské uplatnění i kvalitu života. 

Ve výsledku má šíře sociálního kapitálu vliv na schopnost komunity realizovat 

kolektivní občanské akce (Kopecký, 2004, s. 94). Bourdieu tvrdí, že vzdělávací 

systém nerovnost neřeší, ale naopak reprodukuje. Ovšem Romové v tomto ohledu 

nemají co ztratit, mohou pouze získat. Jejich sociokulturní původ je prozatím 

většinovou společností vnímám jako znevýhodňující faktor a jejich sociální kontakty 

často nepřesahují hranice vyloučené lokality. Pokud mluvíme o celé romské 

komunitě, jsou  stále velmi omezeně aktivizováni, nemají oporu v pevné identitě a 

chybí jim dostatečné sebevědomí nutné k participaci na identifikaci, definici a řešení 

hlavních problémů, kterým čelí.  

 

Evropská unie, Rada Evropy, OBSE, OSCE, UNESCO, UNDP, mezinárodní 

nevládní organizace i další subjekty apelují na národní vlády evropských států, aby 

zpřístupnily vzdělávání nízkokvalifikovaným a vyloučeným skupinám, mezi nimi i 

jmenovitě Romům. Zpřístupnění vzdělání pro všechny je jádrem demokratizace 

vzdělávání (např. Beneš, 2008, s. 45). Jde o rovnost přístupu nižších sociálních 

vrstev, národnostních nebo jiných minorit ke vzdělávacím možnostem.  

 

Toto právo však nebudou schopni Romové naplnit, aniž by se nejprve zvýšila jejich 

informovanost o tak bazálních tématech, jako jsou lidská práva, občanská práva a 

povinnosti, výzvy a příležitosti dosažitelné v jejich životním prostoru. Je nutné 

vytvářet legislativní, prostorové a organizační podmínky účasti vyloučených skupin 

na celoživotním vzdělání a učení se, zároveň je ale třeba ukazovat jejich 

příslušníkům dostupnost a užitečnost možností nabízených na vzdělávacím trhu, tedy 

především kvalifikačního, komunitního a občanského vzdělávání, a podporovat 

jejich zájem o ně.  
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Zaváděná opatření ale musí mít odezvu u cílové skupiny. To se bude dít pouze, 

pokud Romové budou do věci zainteresováni, pokud se jim zpřístupní možnost  

podílet se na implementaci.  

 

Vhodnými iniciátory změny díky provázanosti na další prvky místního společenství i 

subjekty vně komunity mohou být ženy. Jejich zplnocmonění je pro úspěch celé 

snahy klíčové. Vzděláváním romských žen posílíme jejich pozici ve společnosti, 

jejich občanské a sociální kompetence, jejich kvalifikaci. Zvýšíme jejich šance na 

uplatnění i odhodlání pracovat na změně ve svých rodinách, komunitách, kam budou 

vnášet nové informace, i celé společnosti. 

 

3.4 Přínos vzdělávání pro ženy samotné  

 

Kompetence 

Ať už podpoříme silné ženské individuality jako budoucí leaderky, podpoříme ženy-

matky v boji za obhajobu práv jejich dětí na kvalitní vzdělávání, či jim umožníme 

uznání kompetencí získaných během života, všechny potřebují pomoci v nabytí nebo 

znovunabytí sebevědomí, v určení vlastních priorit, uvědomění si vlastních 

schopností a důležitosti, ve svobodném rozhodování a myšlení a v neposlední řadě 

potřebují emocionálně podpořit v jejich často těžké sociální situaci, kde jedině silná 

žena dokáže obstát.  

 

Vzdělávání by jim tedy mělo tyto funkce nabízet, vytvořit prostor pro sdílení 

vlastních životních zkušeností i problémů a nabytí nebo posílení kompetencí k  jejich 

řešení v duchu pospolitého života, který byl pro Romy přirozenou součástí života, ale 

nyní se v důsledku socioekonomických tlaků vytratil. Zde se naskýtá významný 

prostor pro působení svépomocných skupin. Účinkem vzájemné motivace a podpory 

žen může být rozhodnutí veřejně se angažovat, kandidovat ve volbách, doplnit si 

středoškolské vzdělání nebo dokonce nastoupit a dokončit vzdělávání na vysoké 

škole. Přínosy účasti ve vzdělávání pro romské ženy na úrovni kompetenční jsou:  

 

- zvýšená informovanost; 

- posílené občanské kompetence; 

- posílené sebevědomí a zlepšené sebehodnocení; 
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- motivace k seberozvoji. 

 

Pozitivní dojem ze sebe sama, spokojenost s vlastní osobou, to vše přenáší žena do 

své rodiny. Zlepší se komunikace se školou, kam děti docházejí; výběr další 

vzdělávací dráhy pro děti bude uvědomělejší; začne se řešení dlouhodobě 

ignorovaných problémů (např. zadlužení, komunikační bloky v manželství apod.); 

dochází k diseminaci informací a zkušeností; ženy se stávají pozitivními vzory pro 

ostatní členy rodiny a komunity (Romská ženská skupina Manushe, dotazníky zpětné 

vazby od účastnic vzdělávání, osobní poznámky lektorů a koordinátorek skupiny, 

zápisy ze strategických setkání, 2002–2015). Příkladem je jedna členka Romské 

ženské skupiny Manushe, která se ve čtyřiceti letech rozhodla doplnit si maturitní 

vzdělání, na což reagoval její dospělý vyučený syn tím, že se také přihlásil 

k dálkovému studiu střední školy. Dalším příkladem jsou matka a dcera, které 

nastoupily na vysokou školu zároveň a soutěžily, která bude ve studiu úspěšnější.  

 

Kvalifikace 

Na úrovni kvalifikační je v současnosti pro všechny nízko kvalifikované skupiny 

obyvatel jistou šancí nahradit si chybějící formální vzdělání. V posledních deseti 

letech zdůrazňovaly evropské instituce potřebu systémů uznávání neformálního a 

informálního učení pro usnadnění sociální integrace těch, kteří nemají základní 

kvalifikace.  

 

V doporučení z prosince 2012 o uznávání neformálního a formálního učení 

zdůrazňuje Evropská rada významnou úlohu, kterou uznávání znalostí, dovedností a 

kompetencí, získaných prostřednictvím neformálního a informálního učení, může 

hrát v posilování zaměstnatelnosti a mobility a zvyšování motivace k celoživotnímu 

učení, zvláště v případě socioekonomicky znevýhodněných nebo málo 

kvalifikovaných osob a doporučuje členským státům zavést opatření pro uznávání 

neformálního a informálního učení nejpozději do roku 2018 (Rada Evropské unie, 

2012, s. 1–5).  

 

Srovnání úrovně dosažení kvalifikace jednotlivce a umožnění jeho mobility v rámci 

evropského trhu práce umožňuje Evropský rámec kvalifikací (EQF). Jádro 

evropského rámce tvoří osm kvalifikačních úrovní, které jsou popsány 
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prostřednictvím výsledků učení (znalostí, dovedností a schopností). V České 

republice je EQF reprezentován Národní soustavou kvalifikací (NSK)18 legislativně 

zakotvenou zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání (v roce 2012 novelizovaný). NSK je celostátním registrem profesních 

kvalifikací a umožňuje získat profesní kvalifikaci bez nutnosti absolvovat formální 

vzdělání (Česko, 2006a).  

 

Každá osoba starší osmnácti let se může přihlásit ke zkoušce ve vybrané profesní 

nebo úplné profesní kvalifikace zajišťované autorizovanou osobou akreditovanou pro 

přezkoušení. V Národní soustavě kvalifikací jsou stanoveny nároky zkoušek pro 

jednotlivé úplné profesní kvalifikace i profesní kvalifikace (dříve označované za 

„dílčí“). Přímé napojení Národní soustavy kvalifikací na Živnostenský zákon umožní 

dokonce snadnější sebe zaměstnání (Česko, 1991). 

 

To by pro romské ženy mohla být velká šance „dohonit“ to, co kdysi zameškaly, a 

zmírnit své vzdělanostní handicapy. Mohou nyní zúročit to, co se naučily během 

života prostřednictvím neformálního vzdělávání a informálního učení. Výzkumné 

projekty realizované Barcelonskou univerzitou v rozmezí let 2001–2011 ukázaly 

„…že příslušníci romské komunity si osvojili specifické schopnosti a kompetence 

vztahující se k druhu práce, kterou vykonávají, ačkoliv většina z nich nemá příslušné 

vzdělání a formální pracovní zkušenosti.“ (Slovo 21, 2014a, s. 6). Možnost získat 

osvědčení o svých schopnostech a kompetencích by pro Romky znamenala snadnější 

zapojení na trh práce a měla by konsekvence i ve zlepšené sociální inkluzi a inkluzi 

ve vzdělávání (Slovo 21, 2014a, s. 6).  

  

Barcelonská univerzita je přidruženým partnerem mezinárodního projektu ROM-

ACT: Zpřístupňování systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního 

učení romským ženám19 podpořeného Evropskou komisí na léta 2013–2015. Projekt 

se zabývá nalezením způsobů, jakými systémy uznávání výsledků celoživotního 

učení co nejvíce zpřístupnit romským ženám. V pěti evropských zemích (v Česku, 

Irsku, Řecku, Španělsku a Rumunsku) se na skupině deseti romských žen zapojených 

do procesu validace výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení 

                                                 
18 Národní soustava kvalifikací je provozována na internetu, na stránce www.narodnikvalifikace.cz.  
19 www.rom-act.eu  
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identifikují zásadní bariéry a navrhují se způsoby jejich eliminace. Projekt je 

inovativní svou metodologií a přístupem, umožňuje zapojit cílovou skupinu do 

definování výstupů projektu, čímž přispívá k jejímu zplnomocňování. Pohled cílové 

skupiny je definován prostřednictvím inter a intrageneračního dialogu mezi 

romskými ženami různého věku a zázemí. Jejich připomínky jsou společně s 

připomínkami pracovníků neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání 

dospělých zahrnuty do národních zpráv, dále do Evropské zprávy a strategického 

dokumentu oslovujícího tvůrce politik na národní i evropské úrovni.  

 

V říjnu 2013 autorka této práce v rámci projektu vedla diskusní skupiny s Romkami 

z Prahy a s pracovníky neziskových organizací, jejichž klientkami romské ženy jsou. 

Diskuse se týkala přístupu k uznávání výsledků neformálního vzdělávání a 

informálního učení a rekvalifikačním kurzům. Ukázalo se, že romské ženy nedokáží 

téma celoživotního učení uchopit, a tedy nedokáží zhodnotit jeho eventuální přínosy. 

Nemají představu o spektru možností nabízených organizacemi vzdělávání 

dospělých nebo zájmovými organizacemi. Při konkretizaci dotazu směrem 

k rekvalifikačním kurzům si již dokázaly celoživotní učení konkretizovat. 

Rekvalifikační kurz znaly ze své vlastní zkušenosti účastnice nebo od osob ve svém 

okolí.  

 

Cílem diskusí bylo zhodnotit překážky a příležitosti v systému uznávání a ověřování 

výsledků celoživotního vzdělávání v České republice a navrhnout řešení problému 

tak, aby byl systém přístupnější nejen pro romské ženy, ale celkově pro romskou 

komunitu. Následující tabulka shrnuje jak návrhy řešení prezentované Romkami, tak 

návrhy řešení doporučené pracovníky neziskových organizací. 

 

Tabulka 2: Bariéry přístupu romských žen k systémům validace výsledků neformálního vzdělávání a 

informálního učení (převzato ze Slovo 21, 2014a, upravila M. H.) 

 

ROMSKÉ ŽENY a PRACOVNÍCI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

BARIÉRY 

Co brání přístupu k systémům uznávání 

formálního a neformálního učení 

MOŽNOSTI 

Co by tyto bariéry pomohlo odstranit 

Žádné nebo nízké povědomí o možnosti získání 

profesních nebo úplných profesních kvalifikací a 

uznávání výsledků celoživotního učení. 

Využití účinných informačních kanálů a osob, 

které jsou napojeny na jednotlivé romské 

komunity pro šíření informovanosti, zejména 
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 klasických médií a internetových sítí. 

Informace by měli podávat a šířit také pracovníci 

Úřadů práce, sociální a terénní sociální 

pracovníci, neziskové organizace, které jsou 

v denním kontaktu s komunitami. 

Pouze malá část rekvalifikovaných (těch, kteří 

získají profesní kvalifikaci) skutečně získá 

zaměstnání nebo živnostenské oprávnění, a z toho 

plyne nízká motivace a nedůvěra v systém 

validace. 

Ve vztahu k rekvalifikacím je třeba provázat 

poptávku po zaměstnancích s nabídkou 

vzdělávání – klíčovou úlohu při tom může hrát 

Úřad práce. 

 

Nedostupnost a nesrozumitelnost informací 

týkajících se uznávání a Národní soustavy 

kvalifikací. 

Proškolení pracovníků Úřadu práce, sociálních 

odborů i neziskových organizací, kteří budou 

informace o validačním systému šířit mezi své 

klienty a budou jim asistovat. 

Vytvořit návody a jasné postupy, co má zájemce 

krok za krokem udělat, aby získal uznání 

kvalifikace. 

Mainstreamovat téma validace s využitím médií 

a výuky ve školách. 

Vysoké nároky na uživatele databáze Národního 

systému kvalifikací. 

Zjednodušení jazyka používaného na webu 

Národního systému kvalifikací tak, aby jej mohl 

využívat běžný uživatel.  

Finanční náročnost daná nutností zaplatit za 

přezkoušení, eventuelně rekvalifikační kurz, 

který ke zkoušce vede. Každá zkouška je 

zpoplatněna a často spojena s dalšími finančními 

výdaji (cestovné do místa konání zkoušky, 

pracovní pomůcky apod.). 

Náklady autorizovaných osob za uspořádání 

zkoušky by za občany platil stát. Rozšířit 

prostorovou dostupnost uznávání zvýšením 

počtu autorizujících osob. 

Zájemce o validaci kvalifikace musí ovládat 

praxi, ale také nastudovat teoretické znalosti 

z různých oborů a stavět na základech získaných 

během všeobecného vzdělání (ZŠ).  Učební opory 

získá zájemce, pouze pokud absolvuje (a zaplatí) 

rekvalifikační kurz. 

Umístit na internet ke kvalifikačním standardům i 

učební opory, studijní zdroje ke stažení 

zdarma, ze kterých lze nastudovat teorii 

v potřebném rozsahu daném nároky zkoušky. 

Pracovníci NNO by mohli pomáhat při 

osvojování znalostí (tutoring). 

Rodinné povinnosti zabraňují účasti 

v dlouhodobějších kurzech. 

Nabídka hlídání dětí po dobu konání kurzu, jako 

hlídačky by se mohly uplatnit ženy, které získaly 

profesní kvalifikaci pro práci s dětmi.  
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Z tabulky vyplývá, že klíčovým požadavkem je prosazení tématu validace učení do 

obecného společenského diskurzu tak, aby se otázka získávání kvalifikací stala 

běžnou součástí povědomí společnosti. Výrazná by mohla být i role neziskových 

organizací jako zprostředkovatelů informací o možnostech získání profesní nebo 

úplné profesní kvalifikace i zprostředkovatelů samotného vzdělávání.20 

 

Všechny přítomné ženy se vyjádřily v tom smyslu, že by si obor rekvalifikace 

vybraly striktně podle toho, zda v dané kvalifikaci existuje reálná šance nalézt 

zaměstnání. V další diskusi se ukázalo, že si dobře uvědomovaly i přínos vzdělávání 

pro zvýšení sebevědomí a sebehodnocení.  Konstatovaly ale potřebu určité podpory, 

poradenství a asistence při zajišťování vzdělání. Záznam jejich odpovědi se stal 

součástí Národní zprávy projektu: „Mít ověřeno, že něco umím, to přináší 

sebeuspokojení a člověk sám sebe lépe hodnotí. Všichni bychom se tedy měli naučit 

nehledat překážky, proč nejde něco udělat, ale naopak hledat způsoby, jak ty věci 

udělat.  Místo hledání důvodů, proč něco nejde, zkoušet přemýšlet, jak by to šlo, a co 

nám to přinese. A k tomu potřebujeme také někoho, kdo bude schopen nás podpořit a 

poradit nám. A pokud vzdělávání nebo validaci začneme, tak je také dokončit – 

vždyť tím dáváme příklad vlastním dětem!“ (Slovo 21, 2014a).  

 

Mezinárodní šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey provedené 

v roce 2011 zjišťovalo, mimo jiné, zapojení českých občanů do aktivit formálního či 

neformálního vzdělávání. Podle výsledků 83 % aktivit neformálního vzdělávání 

souvisela s pracovním životem a byla motivována zvýšením pracovní výkonnosti či 

zlepšením postavení na trhu práce a zájmem o studovanou oblast (Český statistický 

úřad, 2014, s. 31). Šetření dále poskytlo informaci, že účast v neformálním 

vzdělávání vzrůstá společně s narůstajícím stupněm nejvyššího dosaženého 

vzdělání.21 Lze říci, že rozsah dalšího vzdělávání v dospělosti je v ČR do značné 

míry podmíněn úrovní vzdělání dosažené v počátečním formálním vzdělávání 

(Český statistický úřad, 2014, tamtéž).  

 

                                                 
20 Z výsledků diskusních skupin můžeme také vyvozovat doposavad nedostatečnou iniciativu a 

aktivitu Úřadu práce v poskytování informací o NSK. 
21 Přičemž rozdíly v účasti mezi odlišně kvalifikovanými skupinami v České republice jsou jedny z 

nejvyšších v Evropě. 
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Jak zmiňuje Beneš (2008, s. 45), vzdělávání dospělých tedy ve výsledku nepřispívá 

k odstranění sociálních nerovností – čím vyšší formální vzdělání jedinec dosáhl, tím 

více příležitostí nebo povinností k dalšímu vzdělávání má. Narůstá význam 

odborného vzdělávání, vzdělání se specializuje a tím omezuje na určité skupiny. 

Zodpovědnost za své vzdělávání nese jedinec a individuální připravenost tuto 

zodpovědnost převzít může být různé úrovně. Tím přístup k dalšímu vzdělávání 

ovlivňují i subjektivní důvody.  Dospělý může svou vzdělávací dráhu silně ovlivnit, 

pokud má aspirace a odhodlání. 

 

Pro členy sociálně znevýhodněných vrstev je vzdělání stále jednou z nemnoha 

možností zvýšení sociálního statusu a může mít emancipační účinek. Vzdělávání 

dospělých poskytuje „druhou šanci“ těm, kteří z různých příčin nezískali dostatečné 

vzdělání v rámci počátečního vzdělávání (Beneš, 2008, s. 46). To platí pro romské 

ženy beze zbytku. 
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4 Didaktický proces ve vztahu k dospělým romským 

ženám  
 

 

Jak zmiňuje Mužík (1998, s. 15), učení dospělých „…musí být racionální a 

efektivní“. Při plánování i realizaci vzdělávání, jehož cílovou skupinou jsou romské 

ženy, je třeba mít na paměti jejich socioekonomickou situaci (byla podrobně popsána 

v prvních kapitolách) včetně historické zkušenosti a dále jejich etnicitu, především 

tzv. romipen (bude vysvětleno níže). Poskytovatelé vzdělávání dospělých tuto 

skutečnost mohou vnímat dvěma způsoby – buďto jako překážku a důvod pro 

ignorování cílové skupiny romských žen, nebo jako výzvu pokusit se nastavit 

vzdělávání tak, aby romským ženám vyhovovalo a bylo účinné. Tato kapitola se 

obrací k těm, kteří hodlají jít druhou cestou. Budou zde stručně popsány zásady, 

které by se měly dodržovat při plánování a realizaci vzdělávacích aktivit pro romské 

ženy, aby vzdělávání bylo úspěšné. Kromě odborných andragogických pramenů zde 

využívám vlastní postřehy z dlouhodobého působení v popisované oblasti, vycházím 

z diskusí s kolegy i interních materiálů organizace Slovo 21 – zejména z dlouhodobé 

práce Romské ženské skupiny Manushe poskytující od roku 2000 romským ženám 

neformální vzdělávání občanské, kompetenční i kvalifikační. 

  

4.1 Otázky motivace s ohledem na socioekonomické postavení Romek a 

jejich etnicitu 

 

Vnější faktory nedostupnosti vzdělávání dospělých romským ženám 

Již zmiňované mezinárodní šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 

dospělo k závěru, že nezaměstnaní, osoby (nejčastěji ženy) v domácnosti a lidé 

v důchodovém věku, čelí objektivním překážkám v přístupu k dalšímu vzdělávání. 

Musí si své vzdělání iniciovat sami, nezajišťuje jim ho totiž zaměstnavatel ani jiný 

zprostředkovatel. S tím jsou spojené překážky v podobě ztíženého přístupu 

k informacím o nabídce vzdělávání, nedostatku času z důvodu péče o rodinu i 

ekonomické náročnosti vzdělávání. Podle šetření vstupují do dalšího vzdělávání 

spíše lidé s vyšším vzděláním pracující na vyšších pozicích, mezi nízko 

kvalifikovanými pracovníky pak v dalším vzdělávání převládají muži (Český 

statistický úřad, 2014, s. 15). Z uvedeného vyplývá, že romské ženy, často nízko 
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kvalifikované, nezaměstnané nebo v domácnosti, jsou jednou ze skupin, která se ve 

vzdělávání dospělých vyskytuje nejméně, neboť stávající systém není uzpůsoben 

jejich potřebám. 

 

Tato zjištění odpovídají nálezům projektu ROM-ACT, o němž byla řeč již 

v předchozí kapitole, a který zjišťuje dostupnost systému uznávání výsledků 

neformálního vzdělávání a informálního učení Romkám (Slovo 21, 2014a). 

Z diskusních skupin s Romkami i pracovníky NNO vyplynuly bariéry pro zapojení 

do systému uznávání (viz též kapitola 3, tabulka 2). Ty lze vztáhnout i obecněji 

směrem k přístupnosti vzdělávání dospělých jako takového romským ženám: 

 

- nízká informovanost o možnostech vzdělávání; 

- nedostupnost a nesrozumitelnost informací; 

- finanční náklady spojené se vzděláváním; 

- nároky na úroveň vstupních znalostí osob vstupujících do vzdělávání 

dospělých; 

- bariéry v rodině. 

 

Vnitřní faktory znesnadňující zapojení Romek do vzdělávání dospělých 

Vnitřními bariérami se myslí osobní postoje romských žen k nabídkám vzdělávání 

dospělých. Můžeme je odvodit s využitím dat získaných během projektu ROM-ACT 

(Slovo 21, 2014a), údajů Adult Education Survey (Český statistický úřad, 2014) a 

zkušeností Romské ženské skupiny Manushe (osobní poznámky, zápisy z porad a 

diskusí s kolegy z let 2002–2015): 

 

- nízká motivace a nedůvěra v systém vzdělávání; 

- častá nízká vstupní úroveň (školních) znalostí žen nedostačující na požadavky 

vzdělavatelů;  

- nízká připravenost k učení; 

- romipen. 

 

Vše prolínajícím elementem, ovlivňující vnější ale především vnitřní faktory 

nedostupnosti vzdělávání dospělých romským ženám je jejich etnicita, především 

jejich romství – romipen. Jde o „Soubor hodnot a vzorců chování, kterými by se měl 
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každý (slušný) Rom řídit. Mezi tyto hodnoty patří například úcta ke starším, 

pohostinnost, pomoc potřebným, soudržnost, kultura stolování, ale také způsob 

vystupování a chování na veřejnosti.“ (Oláh, 2014, nestránkováno).22 Balvín (2011, 

s. 32) romipen interpretuje jako „… souhrn nejhlouběji zakotvené etnické, historické a 

kulturní duchovní příslušnosti k romskému národu,“ případně jako „romskou filosofii 

myšlení“. Každý organizátor vzdělávání romských žen by měl mít alespoň základní 

povědomí o obsahu tohoto termínu a vzdělávání plánovat tak, aby s ním po obsahové 

ani po organizační stránce nebylo v rozporu. Jde o respekt ke kultuře a respektování 

jinakosti. O základních principech nutných dodržovat by měl být informován i 

vzdělavatel (lektor, facilitátor, mentor apod.), aby mohl volit konkrétní metody 

vzdělávání.  Musí znát „terén“, do kterého vstupuje, a být připraven na odlišné 

reakce nebo reakce jindy, než by čekal u majoritních kolektivů. 

 

Na motivaci romské ženy k zapojení do vzdělávání má vliv několik faktorů, tím 

nejzásadnějším je postoj rodiny. Podpora rodiny je velmi důležitá a je klíčovým 

předpokladem pro zapojení romské ženy do jakéhokoli vzdělávání. Znamená to 

podporu morální (ostatní členové její rodiny dávají najevo, že souhlasí s jejím 

vzděláváním, verbálně i fakticky ji podporují) i logistickou (matka nebo tchýně, 

případně manžel, zajišťují hlídání dětí, vypomáhají s udržováním domácnosti). Stává 

se, že manžel se zapojením ženy do vzdělávání nesouhlasí. Ztratil by ji z dohledu, 

byla by v prostředí, kde by nemohl kontrolovat, s kým se potká a jak se chová. 

Vezmeme-li v úvahu postavení romské ženy v rodině, nemusí být pro některou 

jednoduché vzepřít se názoru manžela. Zkušenosti Romské ženské skupiny Manushe 

ukazují, že pokud do vzdělávání vstoupí žena společně s některou svou příbuznou, 

které manžel důvěřuje, je zaručena určitá kontrola a manžel se s tímto řešením 

spokojí. Zároveň je dobré umožnit mužům případné nahlédnutí během vzdělávací 

akce (Romská ženská skupina Manushe, osobní poznámky, zápisy z porad a diskusí 

s kolegy z let 2002–2015). 

 

Faktorem ovlivňujícím ženy v rozhodování o zapojení nebo nezapojení do 

vzdělávání může také být určitá obava z reakce okolí. Romové si cení a váží 

vzdělaných lidí (Pape, 2007, s. 13). Pokud tím vzdělaným člověkem je člen jejich 

                                                 
22 Pro bližší seznámení s obsahem tohoto širokého termínu odkazuji na publikaci „Šaj pes dovakeras. 

Můžeme se domluvit“ romistky Milena Hübschmannové (1993). 
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komunity, podléhá jeho chování přísné kontrole. Je posuzováno, do jaké míry „zůstal 

Romem“, zda se z něj nestal „gádžo“ (nerom), tedy zda nepřevzal příliš mnoho 

z chování většinové populace a udržel si své romipen. Změna chování je velmi citlivě 

vnímána a probouzí v ostatních hluboce zakořeněnou nedůvěru. Příliš časté 

opouštění komunity vzbuzuje podezření. Vysvětlování, kam žena neustále chodí nebo 

odjíždí, může být složité, pokud posluchači nevidí smysl v tom, co žena dělá. Snaha 

nelišit se, nepoutat na sebe nežádoucí pozornost může být důvodem, proč romská 

žena na vzdělání rezignuje (Romská ženská skupina Manushe, osobní poznámky, 

zápisy z porad a diskusí s kolegy z let 2002–2015). Prozatím na toto téma nebyla 

provedena žádná studie, ale pro budoucí plánování vzdělávání romských žen by bylo 

jistě zajímavé tuto skutečnost ověřit výzkumem. 

 

Dalším faktorem určujícím úroveň motivace romských žen ke vzdělávání je jeho 

využitelnost. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti je pochopitelné, že se ženy o 

účasti na vzdělávání rozhodují utilitaristicky.23 Odpovědi na otázky: „K čemu mi to 

bude?“ nebo „Co z toho budu mít?“ hledá každý dospělý adept vzdělávání. U Romek 

lze očekávat o něco více ostražitosti a rozhodování, protože se od nich očekává, že 

kvůli vzdělávání opustí svou komunitu a vstoupí do nového prostředí vzdělávací 

instituce.  

 

4.2 Plánování a realizace vzdělávání dospělých romských žen 

 

Vzhledem k omezenému prostoru není možné zabývat se plánováním vzdělávání a 

didaktickým procesem ve vztahu k Romkám dopodrobna, proto následující text shrne 

základní zásady nutné k dodržování při plánování a realizaci vzdělávání vyplývající 

z dlouhodobé praxe Romské ženské skupiny (projektová dokumentace, zápisy 

z porad a diskusí s kolegy z let 2002–2015) i předchozího textu. 

 

Vzdělávání pro Romky by mělo být: 

 

- poskytováno zdarma; 

- realizováno v dosahu komunity, tedy poblíž lokality nebo v ní, případně u 

výjezdních aktivit zapojit více osob z jedné komunity; 

                                                 
23 „Dospělí lidé se učit mohou, ale nemusí.“ (Mužík, 1998, s. 9). 
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- jeho nabídka komunikována srozumitelně a nástroji, které dokáží Romky 

oslovit, včetně osob zprostředkovatelů respektujících romipen, nejlépe Romy 

(rozepsáno dále);  

- nabídka by měla obsahovat jasně vysvětlené přínosy plynoucí z účasti, včetně 

využití pozitivních vzorů žen, které ze vzdělávání již profitovaly; 

- náplň, lektorský přístup i celkové cíle vzdělávání by měly být přizpůsobeny 

osobám se vzdělávacími deficity, orientované na učícího se a s přihlédnutím k 

romipen; 

- mít zplnomocňující charakter a posilovat klíčové kompetence. 

 

Specifický přístup je nutné volit již ve fázi oslovování cílové skupiny. Diskuse 

vedené s romskými ženami v projektu ROM-ACT (Slovo 21, 2014a) a rovněž 

výsledky Výzkumu o postavení romských žen (Slovo 21, 2014b, s. 24) ukazují, že 

Romky příliš nevyužívají tištěná média, nečtou letáky nebo propagační publikace. 

Informace většinou získávají z televize a internetu, který běžně používají ke 

komunikaci s příbuznými (Skype), přehrávání hudby a videí (YouTube) a 

k návštěvám sociálních sítí (Facebook). Výzkum o postavení romských žen potvrdil 

velkou oblibu užívání internetu, když 69 % dotázaných žen potvrdilo, že aktivně 

využívá informační technologie (notebook, tablet) k vyhledávání informací, 

komunikaci, hledání práce apod., a 61 % respondentek se pohybuje na sociálních 

sítích (Slovo 21, 2014b).24 To znamená, že využití webových nástrojů s využitím 

videa, hudebních spotů a dalších audio vizuální prostředků by mohlo sloužit jako 

vhodný způsob zvyšování informovanosti, a koneckonců i samotného vzdělávání 

v romských komunitách. 

 

Jak vyplývá ze zkušenosti Romské ženské skupiny Manushe (zápisy z porad a 

diskusí s kolegy z let 2002–2015), vhodným informačním kanálem jsou také osobní 

kontakty. Síť členek skupiny Manushe je tvořena terénními sociálními pracovnicemi, 

zdravotními pomocnicemi, pedagogickými asistentkami na školách nebo 

pracovnicemi v nestátních neziskových organizacích. Díky svému zaměstnání dobře 

znají lokální komunity a mají úzké vztahy s jejich členy. Předávají informace tak, jak 

to bylo odjakživa, osobně. Ostatní ženy v komunitě jim důvěřují a jsou ochotny 

                                                 
24 Věkové rozpětí respondentek bylo 17–77 let, věkový průměr činil 38 let. 
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vyslechnout si od nich, jaké přínosy jim daná vzdělávací akce nabízí a o nabídce 

vzdělávání přemýšlet.  

 

Výhodné je využívat k vysvětlení přínosů vzdělávání pozitivní vzory žen, které si 

dokázaly splnit své cíle, kterým vyšší úroveň vzdělání přinesla kvalitní pracovní 

uplatnění a posílení sociální pozice ve společnosti. Příklady úspěšných žen jsou 

jednou z nejlepších motivací a fungují s neuvěřitelnou silou a účinkem. Pomohou 

velmi dobře vystavět pocit nadšení pro změnu u vzdělávaných žen (zkušenosti 

Romské ženské skupiny Manushe, zápisy z porad a diskusí s kolegy z let 2002–

2015). 

 

Časové plánování vzdělávání a logistika vzdělávací akce jsou klíčové. Jak bylo 

zmíněno, vzdělávání by se mělo odehrávat v dosahu komunity nebo s účastí více 

jejích členů. V práci Romské ženské skupiny Manushe se osvědčily víkendové 

výjezdní semináře. Nejčastěji je volena varianta výjezdu mimo město, kde ženy žijí. 

Ženy jsou tak psychologicky vzdáleny od problémů, které nechávají doma v rodině, 

a uváděny do nových prostředí. Pro mnohé z nich to bývá poprvé, kdy jsou 

ubytovány v hotelu a kdy nemusí zajišťovat běžné práce v rámci péče o rodinu a 

mohou se plně věnovat samy sobě. Při víkendové formě vzdělávání lze realizovat 

celý program v bloku a účastnice tak získávají ucelené informace i dojmy. Efektivně 

je využíván vlastně i čas mezi jednotlivými bloky programu nebo po jeho skončení 

večer. Během neformálních rozhovorů účastnice i lektoři rozebírají témata probíraná 

ten den v rámci programu, pokračují v diskusích apod. Je to prostor, kdy je možné 

zeptat se na cokoli, na co se ostýchaly zeptat během oficiálního programu, čemu 

třeba nerozuměly. Tak i tento čas je využíván pro učení se (Romská ženská skupina 

Manushe, projektová dokumentace, zápisy z porad a diskusí s kolegy z let 2002–

2015).  

 

Při skladbě programu je nutné dbát na to, že cílovou skupinou jsou lidé, kteří nejsou 

zvyklí se učit, a nemusí mít ani schopnost dlouze se soustředit. Vzdělávací bloky 

musí být kratší a podání obsahu vzdělávání výstižné, zacílené na hlavní sdělení, které 

mají přinést. Balvín k tomu poznamenává, že je nezbytností při vzdělávání Romů být 

maximálně kreativní a umět rychle reagovat na stávající učební situaci. Vzdělávání je 

dynamickým procesem, nesmí se stát rutinním ani automatickým (Balvín, 2011, s. 
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55). Aktivity by se měly často střídat, měly by se měnit i druhy činností. Vždy je 

třeba dávat prostor k vyjádření vlastních názorů a kladení otázek (zkušenosti Romské 

ženské skupiny Manushe, projektová dokumentace, zápisy z porad a diskusí s kolegy 

z let 2002–2015).  

 

Jak uvádí Mužík, pro vzdělávání dospělých je typický strach z chyb (1998, s. 44). 

Panovat by měla atmosféra, kde se nikdo nebojí projevit vlastní názor, kdy je 

dovoleno dělat chyby a z chyb je možné se poučit (Mužík, 1998, s. 46). Strach 

z chyb je redukován v homogenních kolektivech složených z romských žen. Před 

muži či lidmi mimo komunitu se ženy ostýchají projevit (zkušenosti Romské ženské 

skupiny Manushe, projektová dokumentace, zápisy z porad a diskusí s kolegy z let 

2002–2015). 

 

Při volbě jednotlivých metod je nutné opět přihlížet k romipen. Ověřené metody 

běžně užívané v majoritních kolektivech se v kolektivech romských žen nemusejí 

setkat s odezvou, např. aktivity vyžadující přílišný fyzický kontakt (jako kooperace 

při týmových fyzických aktivitách), nebo při necitlivém otevírání tabuizovaných 

témat (jako domácí násilí), ale i způsoby navozování relaxované nebo naopak 

soustředěné atmosféry. Oproti tomu existují metody, které při práci s romskými 

ženami jsou účinnější nebo lépe přijímané, než by to bylo v kolektivech majoritních 

žen, velmi dobře se dají využívat metody divadla fórum, otevírat diskuse týkající se 

rodinných vztahů a konstelací, přenos zkušeností mezi ženami (zkušenosti Romské 

ženské skupiny Manushe, zápisy z porad a diskusí s kolegy z let 2002–2015). 

 

Specifika romských žen si vyžadují poučeného lektora. Ve vzdělávání dospělých a 

zvláště občanském vzdělávání je lektor spíše facilitátorem, jeho úloha spočívá 

v podporování všeobecné debaty a jejím usměrňování za účelem dosažení učebních 

výsledků. Je integrujícím prvkem mezi účastníkem a učební látkou (Mužík, 1998, s. 

32–33). Balvín (2011, s. 51, 55) k osobnosti vzdělavatele (nejen) dospělých Romů 

dodává, že by měl mít představu o cílové skupině, měl by znát základní rysy kultury 

Romů, mít představu o hodnotách a zásadách chování tak, jak je definuje samotné 

romství.   
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Příklady programů vzdělávání dospělých romských žen  

Na závěr uvádím několik příkladů takových vzdělávacích programů určených 

romským ženám, které reagují na aktuální potřeby romských komunit a zohledňují 

specifické rysy této cílové skupiny. V souladu se současnou tendencí k řešení 

problému diskriminace romských dětí ve vzdělávání (bylo pojednáno v první 

kapitole) se zde uváděné vzdělávací aktivity týkají posílení rodičovských a 

občanských kompetencí romských matek. Stává se, že si Romky nejsou vědomy 

faktických rozdílů mezi základními školami a základními školami praktickými, 

nemají tudíž představu o konsekvencích svých rozhodnutí týkajících se umístění 

nebo neumístění dítěte na tu kterou školu. Pokud by byly matky v tomto ohledu 

vzdělávány, mohly by poučeněji a lépe plánovat a ovlivňovat vzdělávací dráhu svých 

dětí.  

 

Dobrým podpůrným nástrojem vzdělávání jsou kluby matek, ty jsou prozatím 

zakládány nestátními organizacemi (např. Člověk v tísni, Romodrom, Vzájemné 

soužití, Ponton apod.), případně církevními organizacemi (Charita, Diakonie apod.) 

při zařízeních předškolního vzdělávání a jsou tak propojovány s podporou 

předškolního vzdělávání dětí. Například ve sdružení Beleza Ostrava byla zřízena 

mateřská škola pro děti ze sociálně vyloučených rodin, která souběžně s předškolní 

přípravou dětí zajišťuje v rámci Klubu maminek vzdělávání matek v rodičovských a 

pedagogických dovednostech, s cílem podpořit připravenost romských dětí ke vstupu 

na základní školy. Pravidelná účast matek na setkáních klubu je kondicionalitou pro 

zařazení dítěte do předškolního vzdělávání. Záměrem je prevence umisťování 

romských dětí do praktických škol.  

 

Tento záměr má také projekt Slovo 21, Romské ženské skupiny Manushe, s názvem 

Mami, tati, já chci do školy!. Romské matky jsou často při zápise dětí do základní 

školy přemlouvány nebo nabádány umístit dítě na základní školu praktickou, 

případně základní školu navštěvovanou převážně romskými dětmi.25 Projekt Mami, 

tati, já chci do školy! šíří mezi romskými rodiči informovanost o rozdílu vzdělávání 

na praktické a základní škole a motivuje je k prosazování práva jejich dětí na kvalitní 

vzdělávání. Na workshopech byli rodiče informováni o svých právech a právech 

                                                 
25 Důvodem je snaha škol zamezit zvyšování počtu romských žáků, na což neromští rodiče reagují 

přeřazováním svých dětí do jiných škol (Pulkrábková, 2009, s. 88)  
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dítěte, využívána byla metody Divadla fórum, která umožňuje lektorům-hercům na 

různých modelových situacích ztvárňovat skutečné příběhy ze života a díky níž 

mohou rodiče vstupovat do děje. Metoda se ukázala užitečnou a účinnou, protože 

umožňuje „zhmotnění“ tématu a vzdělávání se tedy nemusí odvíjet pouze na základě 

diskuse, jež může být pro řadu rodičů obtížně uchopitelná. Ve zpětnovazebných 

dotaznících po skončení workshopu účastnice potvrzovaly srozumitelnost podaných 

informací. Projekt učí romské matky podílet se emancipovaně na integraci svých dětí 

do škol hlavního vzdělávacího proudu.26 

 

Snížení počtu romských dětí ve školách nižšího vzdělávacího standardu se za určitou 

dobu projeví ve zvýšené účasti Romů v sekundárním a terciárním vzdělávání. 

Nezastupitelnou roli poskytovatele vzdělávání hraje tzv. třetí sektor (zejména 

nestátní neziskové organizace). Role státu by pak měla spočívat v poskytování 

finanční podpory organizacím, které s romskými komunitami systematicky pracují.  

 

Postoj EU a českého státu k romské integraci je klíčový pro budoucí možnosti 

financování vzdělávání Romek, jež má nutně neziskový charakter. Stát 

spolurozhoduje o distribuci prostředků z Evropských sociálních a investičních fondů 

(ESIF) a jím tvořené strategie musí být v kohezi se strategií Evropa 2020 určující 

priority rozvoje evropského společenství. S evropskými fondy počítá také při 

naplňování Strategie integrace Romů do roku 2020 česká vláda, mnohá opatření jsou 

na ESIF přímo závislá. Dá se tedy očekávat velké vzedmutí vzdělávací nabídky 

směrem k romským komunitám. Pak bude potřeba mít co nejvíce poučených 

poskytovatelů vzdělání, kteří budu schopni postavit takové vzdělávací moduly, které 

budou plně v souladu s potřebami Romek. Doposud nebyla provedena studie 

analyzující kapacity neziskového sektoru a sektoru vzdělávání dospělých podobné 

programy realizovat. S ohledem na výši finanční prostředků, které mají být na 

sociální začleňování alokovány, by to jistě bylo žádoucí.  

 

 

 

 

 

                                                 
26 V letech 2012–2014 se uskutečnilo 32 setkání s romskými rodiči v obcích po celé České republice. 
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5 Závěr 

 

Záměrem práce bylo objasnit důležitost vzdělávání romských žen pro iniciaci 

sociální změny v romských komunitách. Potřeba určitých změn byla podpořena 

popisem současné situace celé romské národnostní menšiny a vysvětlením pozice 

Romů v české společnosti s důrazem na vysvětlení specifik plynoucích z historické 

zkušenosti a tradiční romské kultury a hodnot ovlivněných desetiletími asimilačních 

snah a posléze nástupem tržní ekonomiky. 

 

Téma práce bylo řešeno především na obecné úrovni – práce přiblížila nejzásadnější 

stanoviska mezinárodních organizací dokládající, že při snahách o sociální začlenění, 

zplnomocnění a emancipaci romského národa má vzdělávání dospělých velmi 

významnou roli – i prostřednictvím představení vybraných projektů, které mohou být 

považovány za příklady úspěšné praxe. Byly prezentovány možné přístupy ke tvorbě 

vzdělávacích programů vedoucích ke zmocnění a posílení pozice žen v komunitách i 

celé společnosti.  

 

Bylo vysvětleno, že vzděláváním lze Romy aktivizovat k prosazování vlastních práv. 

Občanským vzděláváním můžeme posílit pozici Romů ve společnosti z pohledu 

občanských kompetencí. Kvalifikační vzdělávání přináší možnost zmírnit 

znevýhodnění Romů na trhu práce způsobené nedostatečným vzděláním a 

kvalifikovaností.  

 

Na podkladě vysvětlení pozice žen v romské komunitě bylo doloženo, že romské 

ženy mohou přispět k multiplikaci pozitivních dopadů vzdělávání uvnitř romských 

komunit, a podpořit tak intergenerační i intragenerační sociální mobilitu. Souvisí to 

s genderovými rolemi, které romské ženy během svého života zastávají. Aby do 

vzdělávání vstupovalo co nejvíce romských žen, je třeba adaptovat vzdělávací 

programy na specifické potřeby romských žen, proto práce nastínila nejdůležitější 

zásady realizace vzdělávacích akcí určených této cílové skupině.  
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Postoj EU a českého státu k romské integraci je klíčový pro budoucí možnosti 

financování vzdělávání Romek, proto byl dán poměrně velký prostor vládním a 

evropským strategiím. Ty byly představeny jako nástroje vedoucí k odstranění 

nerovnosti ve společnosti, nejmarkantněji se projevující v podobě sociálního 

vyloučení. Zmiňované programy podporují vzdělávání marginalizovaných skupin 

obyvatel, mezi nimiž Romky kvůli svému kombinovanému znevýhodnění tvoří 

významnou cílovou skupinu. Důležité je, aby se na tomto poli angažovaly hlavně 

takové vzdělávací organizace a instituce, které budou schopny danou cílovou 

skupinu účinně oslovit, motivovat ke vzdělávání a podporovat v dokončení 

vzdělávacích programů.  

 

Pro omezený místo nebylo možné některé části, které by si to zasloužily, rozpracovat 

podrobněji. Týká se to především popisu zkušeností ze vzdělávání romských žen 

získaných vybranou neziskovou organizací z pohledu andragogické didaktiky. Pro 

budoucí praxi vzdělávání romských žen by bylo užitečné vytvořit oporu v podobě 

manuálu zohledňujícího odlišnosti vzdělávání dospělých romských žen. Bylo by 

rovněž vhodné realizovat rozsáhlejší výzkum týkající se názoru samotných Romek 

na celoživotní učení a jejich zapojení do procesu tvorby vzdělávacích modulů. 

 

Protože, jak říká Jaroslav Balvín: „Nezdá se nám až příliš často, že se trápíme tím, 

jak ti Romové jsou jiní, odlišní, nepřizpůsobiví našim hodnotám? Přitom úvaha 

filosofická, která jde do hloubky a podstaty, vysvětluje tuto situaci pluralisticky. 

Prostě tomu tak je, v důsledku plurality vývoje různých etnik na Zeměkouli a jejich 

prolínáním na určitých teritoriích v současném globalizujícím se světě …“ (Balvín, 

2011, s. 43).  
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