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Anotace 

 

 Bakalářská práce zkoumá postavení romského žáka v českém třídním kolektivu. 

Průzkum byl proveden prostřednictvím rozhovorů s romskými žáky a žákyněmi z druhého 

stupně základní školy, kteří vypovídali o svých zkušenostech se spolužáky a učiteli. Ve 

výzkumné části byly sledovány vztahy mezi učiteli a romskými žáky a i jejich potenciálně 

odlišné pedagogické přístupy k majoritním a minoritním žákům. Data získaná od žáků byla 

doplněna i dvěma rozhovory s pedagožkami, které pracují s romskými žáky. Jednalo se o 

rozhovor s výchovnou poradkyní a koordinátorkou nízko-prahového klubu. Cílem práce 

bylo zjistit, jak se dnes romské děti cítí v českých školách a zda podle jejich názoru, tyto 

dvě skupiny spolu dokážou sdílet společný život na přátelské úrovni. 
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Annotation 

 Bachelor thesis examines the status of Roma in the Czech pupil school group. The 

survey was conducted through interviews with Roma students and the students of upper 

primary school, who testified about their experiences with classmates and teachers. In the 

research part were observed relationships between teachers and Roma pupils even their 

potentially different pedagogical approaches to the majority and minority pupils. Data 

collected from students was supplemented also with two interviews with the teacher, who 

work with Roma pupils. It was an interview with an educational conseulor and coordinator 

of the low-threshold club. The aim was to find out how they feel today Roma children in 

Czech schools and whether, in their opinion, these two groups together can share the 

common life on a friendly level. 
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ÚVOD 

 

 O vztazích mezi minoritními a majoritními dětmi bylo napsáno mnoho odborných 

článků a prací. Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl na tyto texty navázat a tuto 

problematiku pojmout trochu jiným způsobem. Práce je zaměřena na postavení romského 

žáka v české škole, respektive v třídním kolektivu. Dotazovanými byli žáci a žákyně z 

druhého stupně v Příbrami. Dalším záměrem bylo prozkoumat proměny v postavení 

romských žáků a žákyň v převážně majoritních školních třídách během prvního a druhého 

stupně.  

 O romské populaci víme, že v České republice patří do skupin lidí, která většinová 

společnost často odmítá. Ve školním prostředí je to stejné. Postoje českých školáků do 

značné míry odrážejí postoje dospělé populace. České děti vnímají odlišnost romských 

vrstevníků často negativně a při styku s nimi odsuzují různými přímými či nepřímými 

způsoby jejich kulturní původ. Někteří, odmítají komunikaci se svými romskými 

spolužáky, jiní na svého spolužáka v důsledku jeho sociální odlišnosti reagují útočně. Tyto 

útoky mají často podobu psychické či fyzické šikany. 

 Při nástupu do první třídy se romské dítě ocitá v cizím prostředí. Podle mé 

zkušenosti má romské dítě z této nové zkušenosti strach. Tento negativní projev může být 

způsoben odlišnou přípravou do školy. To znamená, že romští rodiče své romské dítě 

nedostatečně informují. Například o školním systému, co má nebo nemá dítě od školní 

instituce, respektive od svých spolužáků čekat. Romské dítě se musí ve škole zorientovat 

samo. Třídní kolektiv nemusí romské dítě přijmout. Verbální či nonverbální reakce třídního 

kolektivu mohou být pro romského žáka velmi zraňující a mohou u něj vyvolat úzkostí. To 

jak budou děti na svého romského spolužáka reagovat, z velké části závisí na postojích 

jejich společného učitele  k romskému etniku a k jednotlivým romským dětem. Důležité je, 

aby si romské dítě již v první třídě našlo kamaráda, u kterého by mělo v průběhu školní 

docházky oporu. 

 Důvod výběru tématu byl osobní. Můj romský původ ve školním prostředí stavěl 

mnoho překážek, se kterými jsem se musel v průběhu školní docházky vypořádat. Zajímalo 

mě, jaké zkušenosti mají dnešní romské děti na základních školách, v Příbrami. Touto 

cestou bych chtěl majoritní společnosti představit život romských dětí ve školním 

prostředí. Můžeme mít naději, že se obě tyto navzájem se odlišující skupiny spolu naučí 

přátelsky vycházet. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 
 

1. PROBLEMATIKA ZNEVÝHODN ĚNÝCH ŽÁK Ů 

  

 Znevýhodnění žáka, jak uvádí Vágnerová (2005) ovlivňuje jeho přizpůsobení, 

rozdělujeme na přímé a nepřímé. Přímým znevýhodněním rozumíme vztah mezi školním 

prospěchem a handicapem. Nepřímé znevýhodnění ovlivňuje sociální sféru dítěte. Dítě 

nijak nevyužívá možnosti vzdělávat se a navazování sociálních vztahů. Jeho postoj se v 

průběhu školní docházky může měnit v důsledku negativních zkušeností. Tato negativní 

zkušenost způsobuje například agresivní chování, které je třídním kolektivem i celou 

školní institucí odmítáno. Znevýhodněnému žákovi by měla být poskytnuta pomoc, která 

mu pomůže překonat určité překážky. Pomoc vybíráme na základě typu postižení, které 

žák má. 

 Vágnerová (2005) uvádí, že odlišnost znevýhodněného žáka má vnější a vnitřní 

znaky. Vnější znak znevýhodněného žáka představuje určitou nápadnost vzhledové 

anomálie či rasy (romské etnikum a další). Lidé, kteří jsou se znevýhodněným žákem v 

kontaktu, pociťují nejistotu a necítí se v jeho blízkosti dobře (vnitřní znak). Dalším 

vnitřním znakem znevýhodnění je chování žáka, který se snaží upoutávat pozornost svých 

spolužáků a učitelů. Ostatní lidé tuto odlišnost nemohou pochopit a jejich postoj bývá 

zpravidla odmítavý. Odmítání je nejjednodušším obranným mechanismem, který je ve 

společnosti velmi častý. Opakovaným odmítáním je však žákovi potvrzována jeho 

odlišnost. Jestliže se žák odlišuje a překračuje určitou hranici, kterou stanovuje společnost 

a její instituce, můžeme o něm říci, že je handicapovaný či znevýhodněný. 

 Jsem toho názoru, že největším problémem je negativní postoj k těmto 

znevýhodněným dětem, ať už jsou jiné rasy nebo mají různé somatické potíže. Děti 

vnímají negativní odlišnosti tak, že se těmto projevům vyhýbají. Tento odmítavý postoj je 

často převzatý z rodičovské výchovy. Někdy mohou zastávat odmítavé postoje i učitelé, 

kteří mohou mít určité předsudky, například rasové (Romové, Arabové, Vietnamci a další). 

Tato předpojatost se může následně ukázat v přísnějším hodnocení školního výkonu těchto 

žáků nebo častých kázeňských postihů, jejichž význam někdy není srozumitelný ani 

samotným dětem. 

„Já teda musím říct, že na paní učitelku v první třídě jsem štěstí neměla, doopravdy. To 
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bylo myslím, že první měsíc mé školní docházky, kdy já jsem vůbec ani netušila, že já jsem 

měla udělat nějaký domácí úkol. A paní učitelka, teda jestli jí nenapadlo nic rozumnějšího 

než mi ubalit takovou facku, že jsem viděla hvězdičky, jako doopravdy. Jako to bylo poprvé 

a naposled, co jsem doopravdy viděla hvězdičky. A já jsem ještě navíc vůbec netušila proč, 

co jsem jako provedla špatně nebo tak. A přišlo mi to tak strašně potupný a tak prostě 

nízký, že jsem to prostě ani doma neřekla a prostě jsem to v sobě tak jako nějak dusila.“  

     (paní Edita, 50 let), (Fónadová, 2014, s. 78-79.) 

 

1.1 Psychosociální handicap 

„K tolika problémům by nedošlo, kdyby se rodiče dokázali k dětem chovat alespoň 

přijatelně.“  (výchovná poradkyně), (Vágnerová, 2005, s. 258.) 

 Rodina, je primární skupina, do které se dítě rodí a má zásadní význam v 

psychickém rozvoji dítěte. Jestliže rodina působí na své děti negativně (dysfunkčně), 

poškozuje jejich osobnostní vývoj. Dítě, které je vystavováno od narození negativním 

vlivům rodiny, bývá narušené vážněji a své chování v mnoha situacích hůře zvládá. V 

průběhu života se znevýhodněné dítě může setkat s novou překážkou (rozpad rodiny a 

podobně), na kterou často reaguje silněji než děti s harmoničtějším předchozím vývojem. 

Rozpad rodiny či dysfunkce rodiny má také dopad na školní úspěšnost. Dítě může být 

zatěžováno ve všech oblastech života, má špatný nebo laxní postoj ke školní práci a ke 

školním požadavkům, nedaří se mu navazovat oboustranně uspokojivé vztahy se svými 

spolužáky a dokonce i učiteli. Tyto problémy může řešit systematická pedagogická či 

psychoterapeutická pomoc, díky níž mohou být projevy takových problémů ovlivňovány 

pozitivním způsobem. Při nepřímém znevýhodnění se dítě cítí v rodinném prostředí nejistě 

a v jeho domově může panovat tichá a napjatá atmosféra. Týrání a zanedbávání dětí vzniká 

při nevhodném chování rodičů a je to přímé znevýhodnění dítěte. Tato zátěž se projevuje v 

průběhu celého života dítěte (Vágnerová 2005). 

„Rodina, ktorá dieťa nedostatočne stimuluje po stránke intelektovej, citovej a 

charaktorovo-morálne, determinuje veku neprimeraný mentalný, citový a sociálny vývin, 

který sa v škole prejavuje zo strany objektu jej posobenia – dieťaťa – aj jako školská 

neúspešnost.“ (Portik, 2003, s. 5, podle Kaleji, 2011, s. 39.) Rodiče, jak uvádí Kaleja 

(2011) většinou nevnímají vzdělání jako důležitou zkušenost, která zlepšuje životní 

podmínky jejich dětí. Negativní postoj rodičů ke vzdělání se projevuje nezájmem o školní 

práci, kterému se dítě od nich učí. Neznají obsah školního vzdělávání a nemohou tak dítěti 
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pomoci v případě jeho potíží. Tito rodiče své děti většinou ani nijak nechválí a nereagují na 

jejich úspěch či neúspěch. 

 Z pohledu učitelů (majority) neplní romská rodina svou funkci v tak velkém 

rozsahu jako rodina majoritní. Průběh výchovy v romské rodině je dán tím, že výchově 

dítěte je věnováno zdaleka nejvíc pozornosti do té doby, než se rodičům narodí další dítě. Z 

toho vyplývá, že pozornost rodičů je zaměřena ponejvíce na nejmladšího člena rodiny a 

výchova jeho starších sourozenců je značně upozaděná. Cíl výchovy v romských rodinách 

má odlišný charakter v porovnání s cíli výchovy v majoritní rodině. Je to spojeno s 

hodnotami etnika, zájmy a potřebami (Kaleja, 2011). 

 Rád bych se vyjádřil k výchově v romské rodině, v níž je výchova zaměřena na 

nejmladšího člena rodiny. Za velké znevýhodnění považuji to, pokud není věnována              

dostatečná péče týkající se školní přípravy dítěti, které navštěvuje první stupeň základní 

školy a pokud mu nejsou předávány zkušenosti se školou, které měli rodiče či jeho starší 

sourozenci. Tím pádem je dítě nuceno vypořádávat se, se svými školními nesnázemi samo. 

Jestliže má nějaké nedostatky například v zeměpise, v českém jazyce a dalších předmětech 

a není mu doma nic vysvětleno, tak zažívá ve škole častěji nezdar a cítí se v ní velmi 

nepříjemně. 

„ A jestli jsem jakože dělala úkoly, tak jsem prostě tomu nerozuměla a nevěděla jsem, jak 

to mám udělat a nikdo doma mi ani neporadil jako jo, protože maminka toho měla jako 

samozřejmě hodně jo, péči o čtyři děti, tak jako nebyla to sranda. A možná tu školu ani 

nebrala tak vážně. Možná brala vážně spíš to, že tu pravidelnost docházky naši a tak, ale 

už ne ty studijní výsledky nějaký, jo?“ 

      (paní Edita, 50 let), (Fónadová, 2014, s. 76) 

          

1.2 Sociokulturní handicap 

„ Člověk, který je sociokulturně a případně ještě rasově odlišný, bývá příslušníky majoritní 

společnosti hůře hodnocen a obtížněji akceptován.“ (Vágnerová, 2007, s. 52, podle Kaleji, 

2011, s. 56.) 

 Sociokulturní handicap podle Vágnerové (2005) je určité omezení zkušeností 

(sociokulturní). Znevýhodnění se týká minoritních skupin, zanedbaných dětí nebo sociálně 

slabých dětí a cizinců. U těchto skupin proběhla socializace jinak, než u většinové 

populace. Integrace do české školy je pro sociokulturně znevýhodněné dítě velmi těžké, 

protože musí rychle získat nové znalosti a dovednosti, akceptovat nové normy a hodnoty, 
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které se nemusí s tím, co zná shodovat, protože dotyčná rodina uznává něco jiného. 

 Když srovnáme české dítě s romským dítětem, tak české dítě většinou žije jen s 

matkou a otcem (nukleární rodina), zatímco romské dítě žije v širším okruhu rodiny a je 

každý den v kontaktu s dalšími příbuznými. Romské dítě je v různých situacích odkázáno 

na ostatní členy rodiny, tudíž není tolik samostatné, jako české dítě, které má v domácím 

prostředí určitou disciplínu. V romské rodině nenajdeme potřeby, rozvíjející jemnou 

motoriku. Například kreslící potřeby, knihy a jiné pomůcky.  Můžeme tedy říci, že znalosti 

a dovednosti k romským dětem přicházejí jinou cestou a mohou mít i jinou povahu. 

Romské dítě může být znevýhodněné v tom, že nezvládá kulturní a hygienické návyky, 

které jsou také potřebné pro život ve škole (Bartoňová, 2005, podle Kaleji, 2011). 

 Fontana (2003) se zmiňuje o dětech s výukovými obtížemi. Toto dítě je při 

hodinách pomalejší při porovnání s ostatními spolužáky, kteří zvládají výuku v časové 

normě. Také je typické pro dítě s „výukovými obtížemi“, že určitou látku nechápe nebo 

novou látku chápe pomaleji, a proto, aby ji dohnal, potřebuje mnohem více času. Dítě, 

které opakovaně selhává ve výuce a prožívá negativní zkušenost v navazování kontaktu se 

svými spolužáky, ztrácí svou sebedůvěru, motivaci a sebevědomí. 

 Myslím si navíc, že dítě se sociokulturním handicapem čelí ve třídě i častým 

narážkám a to ze strany spolužáků nebo dokonce ze strany učitelů. Může docházet přímo k 

nálepkování, kdy je o dítěti míněno, že je to například „Romák, co krade“ nebo „Romák, 

který opět  není připraven do školy“ a podobně. Často se stává, že se neřeší, z jakého 

důvodu tomu tak je,  nikdo se nezajímá o to, co se „děje za oponou“. Podle mého názoru, 

má mezi školou a rodinou probíhat častá interakce, zaměřená na vzájemném porozumění a 

spolupráci, ale o tom se budu zmiňovat v dalších kapitolách. 

 Fonádová (2014) uvádí, že romští žáci mají mnoho nepříjemných zkušeností, které 

mohou být způsobeny cizím prostředím, jinými požadavky školy, na které si romské děti 

musí zvyknout, a především třídním kolektivem. Žáci s majoritní společnosti vnímají 

romské dítě jako někoho „odlišného“. Pokud jim tato odlišnost vadí, tak to dávají najevo 

různou formou (mírná forma šikany, ústrky a další). 

„...jako jak říkám, tahání za cop, takový to normální pošťuchování, to bych jako tak 

nebrala, ale prostě kolikrát mohli, tak mi kopli do aktovky, posmívali se, že třeba nemám 

tak pěkný oblečení tak jako oni, a prostě to bylo pořad takový. Ne že by mi přímo 

ubližovali, ale pořád jsem cítila takovou bariéru a pořád taková jako nedůvěra, jo? A bylo 

to o tom, že jako doopravdy jo, nechtěli se smířit s tím, že mám fakt šest let a že patřím do 

té první třídy, jo? Načisto jako by mě chtěli vykousat z té třídy a jako různý takový možná 
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maličkosti, jo? Možná, že kdybych byla nad věcí, tak by mi to ani nepřišlo, ale já jsem se 

tenkrát jako vůbec neuměla bránit, takže bylo mi to nepříjemný.“   

(paní Edita, 50 let), (Fonádová, 2014, s. 79) 
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2. ROMOVÉ JAKO ETNICKÁ SKUPINA 

  

Romové rozhodně tvoří etnické společenství. Pocházejí z Indie, jejíž společnost 

byla organizovaná kastovním systémem. Díky vládnoucí kastě, byli někteří Romové 

násilně asimilováni, někteří vyvražděni a část Romů emigrovala. Důvodem byla vzpoura 

Romů proti tehdejší vládnoucí kastě. Jejich putování bylo dlouhé a usadili se ve většině 

kontinentů. Především však zamířili do Evropy. Tato etnická skupina s sebou do Evropy, 

ale ne jen do ní, přinesla několik etnických charakteristik a to například, jazyk, 

antropologické zvláštnosti, náboženství, sociokulturní zvláštnosti a především hrdost, která 

definuje tuto etnickou skupinu (Diatka, 2005). 

 Horváthová (2002) uvádí, že každý člen v romské rodině má svou důležitou roli. 

Jejich etické normy se projevovaly jako zvyky. Nejdůležitější roli měl muž, což byl člověk 

s přirozenou autoritou. Uměl dobře ovládat komunikaci, především se svým 

společenstvím, ale i s neromským obyvatelstvem. Komunita tohoto muže nazývala 

několika jmény. Zde uvedu jen několik z nich a to například „vajda“, „čhibalo“ nebo 

„mujalo“. Další důležitou roli zastupovali staří lidé. Například přísloví: „Šun le phuren, bo 

chale buter maro sar tu – Poslouchej staré lidi, protože snědli víc chleba než ty.“ 

(Horváthová, 2002, s. 24.) Členové komunity, byli přesvědčeni, že některé staré ženy, 

kterým se říkalo „phuri daj“, ovládaly nadpřirozené síly vesmíru a přírody. Slovo „phuri 

daj“ znamená stařenka, babička, ale nejvýstižnějším českým názvem je vědma. Role ženy, 

obnášela mnoho přísných pravidel a byly na ni kladeny mnohem vyšší nároky. Měla na 

starost celou rodinu (péče o děti, vaření, obstarání potravin a podobně). Žena v romské 

rodině musela být věrná svému muži, ale naopak u muže věrnost nebyla tak přísná. 

Vystihuje to přísloví: „Muršeš šaj jel šel piraňa, al´e romňi hin les ča jekh – Muž může mít 

sto milenek, ale ženu jedinou.“ (Horváthová, 2002, s. 25). 

 Je důležité zmínit, že romská komunita velmi dobře pečovala o lidi, kteří 

potřebovali určitou pomoc (zdravotní, finanční a další). Tuto pomoc poskytovala romským 

členům osady (sirotci, nemocné), ale i lidem, které majoritní společnost vytěsnila ze svého 

okolí (tuláci a podobně). Pomáhala jim různými způsoby (Horváthová, 2002). 

 Vzdělávání a výchova romských dětí se razantně odlišovala od majoritního 

vzdělání a výchovy. Tato výchova a vzdělání nebyla plánovaná a neměla stanovený systém. 

Výchova a vzdělání spočívaly v tom, že se děti účastnily celodenního života dospělých. 

Děti se naučily už od raného věku zajišťovat potravu a další potřebné dovednosti. 

Významným výchovným prostředkem bývalo vyprávění příběhů, které byly ze života. Tyto 
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příběhy byly vyprávěny s nadsázkou a obsahovaly nadpřirozené a reálné prvky. Pro 

romské děti byly pohádky - „paramisa“ jako škola, kde se dozvídaly životní moudrost 

dospělých. Obsahovala etické normy, které děti měly pochopit (Horváthová, 2002). 

 Většina Romů v České republice zachovává svůj původní jazyk a považuje ho za 

svůj jazyk mateřský. Běžně s ním ve svém okolí hovoří. V době komunismu, majoritní 

společnost poukazovala na škodlivost romského jazyka a na to, že by se neměl předávat z 

generace na generaci. Na druhé straně mnoho Romů svůj jazyk zapomnělo a přizpůsobilo 

se v nějaké míře, snaží se mluvit česky, ale jejich jazyková úroveň je nízká. Odborníci 

zjistili, že romští rodiče, kteří v domácím prostředí učí děti „lámaný“ český jazyk, při 

kterém používají neustále romské fráze v českých souvětích (romský etnolekt češtiny), 

nenaučili své děti dobře romsky ani česky. Na druhé straně, jestliže romské děti vyrůstaly v 

prostředí, kde se mluvilo jen romsky, mají větší předpoklad k tomu, aby se naučily jiný 

jazyk (český jazyk) na stejné úrovni (Horváthová, 2002). 

 Fónadová (2014) se zmiňuje, že Romové se vědomě přibližují majoritní 

společnosti, jejich hodnotám a normám. Toto přibližování můžeme pozorovat v tom, že 

romští rodiče mezi sebou hovořili romsky, ale na své děti mluvili česky. 

Otázka: „Jak se u vás doma mluvilo?“ 

„Rodiče se mnou mluvili česky, vždycky. Mezi sebou a s prarodiči – s tou starší generací – 

jak česky, tak romsky... Samozřejmě, že moje babička, které bylo, když se sem vlastně 

přestěhovala, ta byla starší, že jo, takže ta se úplně jakoby perfektně česky nenaučila 

vlastně doteď. Vždycky do toho míchala tu slovenštinu a ne ještě k tomu tu úplně 

spisovnou, ale tu spišštinu. Takže to, je jako fakt. Ale děda zase, ten se tady pohyboval, 

prostě zas samozřejmě mezi Čechy pracoval, takže jako on tu češtinu zvládal mnohem, 

mnohem prostě lépe. Ale na nás mluvili pouze česky.“ 

       (paní Andrea, 35 let), (Fónadová, 2014, s. 91-92.) 

 

„... ani moji rodiče nás tím moc netrápili, byla jsem na tom přesně tak, jak ty moje děti 

dnes, že jsem rozuměla naprosto všemu, když se Romové bavili, ale neuměla jsem jim 

rychle odpovídat ve větách. A já to přikládám tomu, že o to líp umíme a rozumíme českému 

jazyku. Nemotalo se nám to s tou romštinou.“ 

              (paní Renáta, 54 let), (Fonádová, 2014, s. 91.) 

  

Zde jsme mohli vidět, jak romská komunita fungovala v dřívější době. Jaké měla 

rysy, zvyky, výchovu, vzdělání a jazyk. Určité rysy můžeme vidět i dnes u typické romské 
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rodiny. Jsem názoru, že dalším problémem vznikajícího znevýhodnění romského žáka, je 

nedokonalost jazyka, kdy dítě neovládá dobře český jazyk. V českém jazyce má vůči svým 

spolužákům a učitelům jazykovou bariéru, která má důsledky v jeho postavení (spolužáci 

se romskému dítěti posmívají) a v samotných výsledcích žáka. Z příkladů, které jsem 

uvedl, můžeme říci také, že jazyková bariéra se u některých romských dětí vytvořit 

nemusí. Češtinu ovládají dobře, protože zde působí další aspekty a to například výchova 

rodičů. 

 

2.1 Výchova a vztah ve vzdělání v romském etniku 

„Vzdelávanie rómskych detí má svoje špecifiká. Sú podmienené prostredím, v 

ktorom vyrastali, úrovňou medziluďských vzťahov, spôsobom života a pod.“ (Krajčová, 

Pasternáková, 2005/2006, s. 23.) 

 O romské komunitě je známé, že většinou dosahuje nízké vzdělanosti. Nízká 

úroveň vzdělanosti je dána řadou faktorů, které mají sociokulturní podobu. Všeobecná 

skutečnost, že vzdělání, lidem zlepšuje životní podmínky, výrazně ovlivňuje romskou 

populaci. Pro zlepšení těchto životních podmínek je potřeba plán do budoucna. 

V plánování budoucnosti, na rozdíl od majoritní společnosti, se romská komunita staví 

spíše odmítavě. To znamená, že romské dítě si neumí vybrat střední odbornou školu, 

protože neví, čemu se bude chtít v dospělosti věnovat. Můžeme tedy říci, že Romové žijí 

přítomností (ze dne, na den). Školu vnímají jako budovu, do které jejich děti docházejí. Co 

se v ní naučí (schopnosti, dovednosti) nemá tak důležitou hodnotu jako to, co se naučí 

doma a využijí to v průběhu svého života (Říčan, 1998, podle Vágnerové, 2005). 

 Vágnerová (2005) dále uvádí, že romští rodiče své děti nemotivují a nevytváří jim 

žádný režim, kterého by se každý den držely. Jestliže se v jejich životě (romských dětí) 

vyskytují nějaké překážky, staví se k nim odmítavě, protože musí k dosaženému cíli, 

vynaložit určité úsilí. Pro tuto komunitu, je typická častá životní změna. Tato změna 

zasahuje i do výchovy romských dětí, kdy například mají volný režim, který se projevuje 

potulováním se venku s kamarády, chodí domů, jak chtějí nebo si celkově dělají, co oni 

sami uznají za vhodné. Rodičovská výchova ovlivňuje i vzdělávací dráhu dítěte. Romské 

dítě si neuvědomuje negativní příčinu ani důsledek toho, že chodí za školu nebo chodí do 

školy pozdě (přijde, až na druhou hodinu a podobně). Pro úspěšné vzdělání je nezbytná 

potřeba určitého pevného řádu, který by měli zavést rodiče, aby jejich dítě nemělo ve škole 

zbytečné problémy. 
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 „Spolupráce romské rodiny se školou bývá problematická, obvykle jde nanejvýš o 

demonstrovanou formální ochotu ke kooperaci, navozenou sociálním tlakem.“ (Vágnerová, 

2005, s. 320.) Romští rodiče příliš svému dítěti nepomáhají ke zlepšení jeho prospěchu. 

Důvodem tohoto selhání tkví u samotných rodičů, kteří nechápou systém školy. Tím 

pádem nemůžou poskytnout pomoc svému dítěti, protože by tuto situaci, jen zhoršili. Celé 

jejich chápání je pesimistické a to se projevuje na neúspěchu jejich dětí. Vinu dávají 

učiteli, který špatně ohodnotil jejich dítě. Škola a rodiče, by měli společně spolupracovat, 

aby se navzájem pochopili a dali tak romskému dítěti příležitost, pro nějaké budoucí 

uplatnění (Vágnerová, 2005). 

 Podle mého názoru, spolupráce romské rodiny se školou nemusí být vždy negativní 

a jednostranná. Někdy se rodiče snaží dítě podpořit a motivovat. Má vlastní zkušenost je, 

že mí rodiče se se mnou učili už od první třídy a pomáhali mně, abych učivo pochopil a 

dokázal je správně použít i při výuce. Moji rodiče i já jsme s učitelkami vycházeli velmi 

dobře. Do dnes jsou rodiče na mě pyšní a plně mě podporují. Zkušenost mého otce je 

podobná. Otec měl podporu spíše od svého otce, protože jeho matka neuměla číst ani psát. 

Otec ho podporoval v tom, aby byl ve škole úspěšný a mohl pokračovat ve studiu. 

Následně v období, kdy můj otec chodil na střední školu v oboru zemědělství, můj děda 

zemřel a otec byl nucen (jako nejstarší sourozenec) chodit do práce, aby se postaral o 

rodinu. 

 Fonádová (2014) v kapitole „spolupráce rodiny a školy“ uvádí, že mnoho romských 

rodin si uvědomuje, že je dítěti potřeba pomáhat a motivovat je. Rodiče vědí, že mezi nimi 

a školou musí probíhat neustálá spolupráce. Můžeme tedy vyvodit, že romští rodiče si 

často dokážou uvědomit svou roli v celém vzdělávacím procesu svého dítěte. Následné 

příklady potvrzují tuto teorii: „Jakože normálně, jako každý jiný, že se stará o dítě, 

kontroluje, zda má úlohy, nebo učíme se s ní když to nezvládá, ale teprve v tom třetím a 

čtvrtém ročníku, kdy jsme se stále učili, protože ona potřebovala oporu a tak. No a teď se 

někdy učí sama a někdy se učíme spolu, takže asi tak.“ 

             (paní Marika, 31 let), (Fonádová, 2014, s. 89.) 

 

„Dcera když od začátku měla problémy se adaptovat na tu českou školu, protože ten jazyk 

pro ní byl dost náročný změnit, protože ona už tři roky měla základy slovenštiny. A zase 

češtinu. Tak jsem požádala, aby měla školského psychologa, takže od začátku i pan ředitel i 

paní zástupkyně věděli, že já mám zájem o to, aby, že spolupracuji se školou a 

neměla jsem problémy.“    
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             (paní Marika, 31 let), (Fónadová, 2014, s. 89.) 

 Čechová (2007) při rozhovoru s romskou učitelkou I. P. zadala několik otázek: 

 „Jaký je vztah Romů ke škole?“ 

 Z odpovědi dotazované romské učitelky se můžeme dočíst, že romská etnická 

skupina charakterizuje školu jako instituci, která na romské žáky vyvíjí určitý nátlak. 

Mnoho romských žáků má několik negativních zkušeností, například se při výuce nebo o 

přestávkách dostávali do konfliktů s vyučujícími či spolužáky. Čeští spolužáci se ke svým 

romským spolužákům nechovali také moc přívětivě. Od učitelů byli romští žáci málo 

schváleni, což působí demotivačně a pocit úspěchu jim byl vzdálený. Tato instituce některé 

z nich označila jako „problémové žáky“. Označení, která školní instituce použila, může u 

romských žáků vyvolat celou řadu negativních pocitů a zásadním způsobem poškodit 

jejich školní motivaci. Žáci pak začnou vnímat tuto instituci jako „nepřátelské území“ a 

nepravidelnou docházku vnímají jako osvobození. Romské dítě se ve škole necítí příjemně 

a bezpečně. Jeho celý postoj k této instituci je nedůvěryhodný. Majoritní společnost (laici, 

pedagogové) si neumí spojit tyto souvislosti, se kterými se romští žáci každý den ve škole 

potýkají. Myslí si, že vzdělání není pro romské etnikum důležité a že romští rodiče 

dostatečně nemotivují své děti ke školní aktivitě (učení), ale jak už víme, není tomu vždy 

tak.  

„Považují tedy Romové vzdělání za přínos pro člověka?“ 

 Z této výpovědi se můžeme dozvědět, že Romové považují vzdělání za určitý 

přínos, ale není pro ně hlavní hodnotou v jejich žebříčku. Na prvních třech místech mívají 

Romové rodinu, zdraví a štěstí. Jestliže tato minoritní skupina zná nějakou vzdělanou 

osobu, váží si jí, bez ohledu na věk a vzdělaného člověka plně respektují. I když s touto 

vzdělanou osobou nejsou v pokrevním vztahu, tak se k ní sami přiřazují a chlubí se jí. 

 K poznatkům, uvedeným v této kapitole, bych rád uvedl několik poznámek. Máme 

tu dvě roviny, romští rodiče a žáci mají negativní vztah ke škole. Druhá je, že se školním 

prostředím romská rodina vychází dobře, ale romské dítě se přesto necítí ve škole tak 

přijímané, jako jeho spolužáci z většinové populace. Myslím si, že je problém na obou 

stranách (škola i rodina). Dříve běžná škola neuměla při vyučování s romskými žáky 

zacházet, protože nechápala jejich chování a potřeby. Dnes už se romské děti integrují lépe 

do českých škol, i když neustále mohou podléhat rasistickým narážkám. Romská rodina, 

která vzdělání svých dětí nemá za prioritní hodnotu a mnoho rodin jim poskytnout 

potřebnou pomoc. Některé rodiny navíc nemají ani potřebu spolupracovat se školou ani se 

svými dětmi. To se zákonitě „podepíše“ i na dítěti, které následně školu nevnímá jako 
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důležité místo. Jsem názoru, že záleží především na výchově rodičů a jejich přístupu ke 

škole a také na tom, jestli děti mají v romské rodině nějaké vzory jiných dospělých, kteří 

byli ve škole úspěšní a vzdělání jim přineslo viditelný užitek. Ačkoliv je většina vztahů 

mezi těmito dvěma kulturně odlišnými skupinami nepřátelská, najdou se i případy, kdy 

Češi a Romové dokážou společně žít a jejich vztah je přátelský. 

 

2.2 Vztahy mezi majoritní a minoritní společností 

„Sklon hodnotit všechny příslušníky nějaké minority stejně, bez ohledu na jejich 

individuální odlišnosti, které samozřejmě existují i v menšinových společenstvích.“ 

 (Vágnerová, 2005, s. 323.)  

 Vztah mezi většinovou a menšinovou společností, popisuje Říčan (1998) jako 

určité napětí, které má nepřátelské rysy. Většina dnešních Romů mají negativní pocit, 

protože se cítí v České republice, jako by do ní nepatřili. Vnímají sami sebe jako cizince, 

protože se odlišují různými rysy (hodnotami a normami), v jejich životním cyklu. Romové 

se nepodílejí na politickém dění, například nechodí volit. Nevnímají to, jako svou 

povinnost. Tato etnická skupina neumí dobře vycházet, například s úřady a jinými 

sociálními institucemi. Hlavním problémem mezi úřady a Romy je nesrozumitelnost 

systému, který si stát nastavil. Proto zažívají sociální pracovnice na úřadech časté 

konflikty, ze strany romské komunity. Jejich chování z pocitu bezmoci se může změnit na 

chování agresivní. Ačkoliv je většina vztahů mezi těmito dvěma kulturně odlišnými 

skupinami nepřátelská, najdou se i případy, kdy Češi a Romové dokážou společně žít a 

jejich vztah je přátelský. 

 Krajčová a Pasternáková (2005/2006) zjišťovali zájem slovenských učitelů 

o romské etnikum. Při otázce „ čo by ste uribili, aby sme mohli lepšie žiť (vychádzať) s 

 Rómami?“ Jejich častá odpověď se týkala doby komunistického režimu, kdy se stát snažil 

integrovat romskou populaci do většinové společnosti a to bez výsledku. Stát na tom nic 

nezískal, spíše ztratil (finance). Podle slovenských učitelů by měli být Romové 

segregováni od majoritní společnosti. Jejich život by se měl odehrávat v osadě, kde by žila 

jen romská komunita. Romové, kteří se v majoritní společnosti snaží, například mají dobré 

vzdělání, chodí do práce a nemají žádný trestný záznam, mohou žít bez problému mezi 

slovenskou populací. Respondenti dále uvádějí, že jejich sociální dávky mají být upraveny 

v tom smyslu, že sociální dávky dostanou jen ti, kteří mají nebo měli pracovní poměr. 

 V této kapitole se dočítáme o faktech a názorech ze strany majoritní společnosti. 
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Uvádím i postoj Romů k většinové společnosti. Podle Vágnerové (2005) se romská 

komunita cítí v České republice nejistě. Česká společnost často Romy odmítá a křivdí jim, 

což je hlavním problémem integrace romské menšiny. Romskou společnost můžeme 

rozdělit na dvě skupiny. První skupina se snaží integrovat do společnosti, sami řeší své 

problémy a podobně. Druhá skupina se chová spíše pasivně a čeká na nějakou příležitost, 

která jim pomůže vyřešit jejich problémy. Můžeme tedy říci, že druhá skupina Romů, 

neumí své problémy řešit sama, a proto se spoléhá především na druhé (majoritní 

společnost). Mají za to, že se o ně musí starat a řešit jejich problémy. Romští rodiče se 

například snaží učiteli naslibovat cokoli, aby měli nějaké úlevy. Své sliby nedodržují a ze 

svého jednání mají pozitivní pocit, protože se tímto způsobem vyrovnávají s učitelem, 

který je příslušníkem majoritní společnosti a zároveň autoritou. Velká část romské 

společnosti se cítí v určitých situacích diskriminována. Ze strany majority se Romové 

setkávají s rasismem poměrně často, ať už jsou to jen lehké narážky nebo útoky 

extremistických skupin. V celkovém postoji romské menšiny převládá obvinění majority 

za to, že kvůli ní žijí v takové situaci. 

 Podle mé zkušenosti se majoritní společnost staví k romské menšině více či méně 

negativně. S informacemi, které jsem v této kapitole uvedl, souhlasím. Musím však 

podotknout, že není „Rom jako Rom“. Česká společnost by měla individuálně hodnotit 

romského příslušníka a nepřisuzovat špatné zkušenosti všem Romům. Velkým problémem 

je podle mého názoru mediální prezentace romské komunity. Ve zprávách často vidíme 

případy, co spáchali romští občané, například „Cikáni okradli starou ženu“. Ten samý 

případ spáchali čeští občané, ale to už se do médií nedostane, protože radši prezentují 

menšiny a poškozují ještě více jejich status, to se bohužel opravdu děje. 
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3. ROMSKÉ DÍT Ě V ČESKÉ ŠKOLE 

 Role státu má vytvářet akceptovatelné podmínky pro úspěšné vzdělávání. Stát 

udává kvalitu vzdělání a jeho zaměření. Je na rozhodnutí rodičů, jakým způsobem bude 

dítě vzděláváno. Pokud se rodiče sami rozhodnou, že vzdělání není prioritní hodnotou pro 

jejich děti, tak budou mít v procesu vzdělávání velké problémy (Mertin, 2010). 

 Někteří romští rodiče neposílají své děti na zápis do školy. Často také dochází k 

tomu, že romské děti nedokončují základní školu (romské dítě vychází z osmé třídy a 

podobně). Důvody krátké školní docházky mohou být různé. Například si romští rodiče 

myslí, že jim chce škola jejich děti „vzít“ (odcizit). Pro zlepšení této situace, by měla být 

škola lépe na vztah s romským etnikem připravena. Při zápisu do první třídy, by měly paní 

učitelky věnovat romským rodičům dostatečnou pozornost. Učitel by se měl odhodlat k 

osobní návštěvě romské rodiny, aby porozuměl situaci romského žáka přímo z jádra 

problému. Nejdůležitější je projevit rodině respekt a úctu, například při osobním setkání s 

romskými rodiči jim podat ruku. Rodiče nesmí nijak vycítit, že pedagog na ně pospíchá a 

setkání s romskou rodinou pro něj není ztráta času. Učitel by měl hovořit především s 

matkou, která své děti zná více než otec. Jestliže jde však o důležité rozhodnutí, musí učitel 

komunikovat i s otcem, který má postavení jako vůdce (autority) celé rodiny. Zkušený 

učitel musí zároveň také ubránit případné manipulaci ze strany romských rodičů, pokud by 

pro své dítě požadovali například určité výhody. Tento vztah je pro vyučující velmi 

komplikovaný a trvá po celou dobu školní docházky romského dítěte. Velká míra 

trpělivosti a vstřícného jednání je na místě. Romské děti jsou méně podrobeny disciplíně 

(ze strany rodičů), než děti z většinové společnosti, což může být příčinou jejich 

nepravidelné školní docházky. To také přispívá k negativním předsudkům u většinové 

společnosti k romskému etniku (Říčan, 1998). 

 Fónadová (2014) hovoří o romských dětech, které chodily do české školy. Tyto děti 

mají ve svém domácím prostředí horší podmínky pro vypracování domácích úkolů i pro 

školní přípravu. Jejich vztah ke škole i jejich prospěch byl navzdory jejich znevýhodněné 

situaci naopak v jisté míře dobrý. Jde tedy i o rozhodnutí samotného romského žáka, zda 

chce být úspěšný. U některých romských žáků probíhala školní příprava bez problémů, i 

když neměli v domácím prostředí dostatečný prostor ke školní přípravě. Z uvedeného tedy 

vyplívá, že někteří romští žáci si dokážou uvědomit význam vzdělání a sami chtějí být 

výjimeční. 

„A jakože jestli tam budu výjimečná v té škole, tak prostě chci být výjimečná v tom, že jsem 

nejlepší a ne nejhorší někde na konci seznamu a že tam prolezla s odřenýma ušima a 
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takhle. Že to by bylo fakt jako, že bych si sama sobě dělala ostudu. Prostě měla jsem už fakt 

jako vytyčený nějaký cíle a nevím, jestli to je o ješitnosti nebo o čem jiným, ale prostě 

fakticky jsem si do té doby zažila toho tolik, že jsem byla přesvědčená o tom, že chci být 

mezi nejlepšíma, a ne naopak.“    

(paní Edita, 50 let), (Fónadová, 2014, s. 80.) 

 Štefflová (2004) se v článku „škola pro všechny“ zmiňuje o přínosu škol. Každá 

škola má na zvyšování své úrovně, neustále pracovat. Zkvalitnění podmínek a celkového 

přístupu k žákům není projevem slabosti, ale naopak vede k úspěšnému cíli. Škola pro 

všechny funguje na principu poradenství (tým konzultantů, různé publikace). Učitel, který 

chce budovat vztah mezi sebou a romským žákem, musí porozumět jeho kulturnímu 

pozadí. Jestliže se o ně nezajímá, budou školní výsledky romského žáka stejné a jeho 

vztahy se také pravděpodobně nezmění. K romským žákům musíme přistupovat jinak. 

Romští rodiče nemohou pomoci svým dětem se školními požadavky i proto, že sami často 

absolvovali pouze zvláštní školu. Změnou přístupu nesmí být nadržování, ale postupné 

odstranění překážek. Osobnost romského žáka je podle Říčana (1998) temperamentnější. 

Někteří romští žáci (zejména chlapci) při hodině vyrušují, například vykřikováním a jsou 

celkově živější něž děti z většinové společnosti. Je důležité zmínit, že záleží na škole, v 

jaké míře se přizpůsobí potřebám romských žáků. V uvedených případech je například 

vhodné do výuky v dané třídě vsunout častější přestávky, které slouží k uvolnění od tlaku, 

který nároky školy způsobují. Zkušený pedagog si je vědom toho, že musí romské děti více 

opečovávat a budovat tak přátelský a důvěryhodný vztah mezi sebou a romským žákem. 

Projevuje se to fyzickým kontaktem (pohlazení) nebo citovým zájmem (dítě se musí cítit v 

bezpečí) a to především u romských žáků, které navštěvují první stupeň základní školy. 

Například pedagog o romské dítě pečuje takovým způsobem, že se ho častěji dotazuje na 

jeho pocity („Jak se máš?“, „Jak ti to dnes ve škole šlo?“ a podobně). Tímto způsobem 

učitel vzbuzuje u romského žáka zájem a zároveň tím upevňuje vztah. Podle Polechové a 

kol. (2005) je „škola pro všechny“ jednou z výborných cest k úspěšnému soužití mezi 

romskými a neromskými dětmi. Tento projekt se zaměřuje na zapojení rodičů do školního 

procesu, například tím, že jezdí na výlety. Pedagogický sbor se skládá z romských či 

neromských asistentů a učitelů. Jejich přijetí bylo zprvu nepřijatelné, protože to bylo pro 

ředitele školy něco nového. 

 Domnívám se, že je přínosem, pokud se romské dítě vzdělává v české škole. 

Vzhledem k tomu, že je škola a romská rodina v názorovém rozporu, musí na svém vztahu 

neustále pracovat. V této kapitole bylo uvedeno několik negativních důsledků v procesu 
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vzdělávání u romských žáků. Tato problematika se týká převážně romských rodin, které se 

stále drží svého stylu tradičního života a mají problém s integrací do většinové společnosti. 

Mám však také mnoho zkušeností s rodinami, které se velmi blíží rodinám majoritním.  

Romské děti v těchto rodinách dodržují školní docházku a snaží se mít dobrý prospěch. 

Rodiče se ptají svých dětí na známky a říkají jim, v čem se mají zlepšit. Povídají si s nimi 

o událostech ve škole a kontrolují, zda byly ve škole a podobně. 

 

3.1 Romské dítě mezi českými spolužáky 

V předchozích kapitolách jsem nastínil vztahy mezi majoritní a minoritní 

společností. Zde uvedu fakta o vztazích mezi romským dítětem a jeho spolužáky (českými 

dětmi) podrobněji. 

 Podle Říčana (1998) je negativní postoj českých dětí vůči romským spolužákům 

převzatý od jejich rodičů. Čeští rodiče vtiskují svým dětem, aby se s romskými spolužáky 

nebavili, protože mají mnoho obav z nepříznivých vlivů. Projevuje se to v průběhu 

vyučování, ale také o přestávkách. Romské dítě se v kolektivu cítí, jako by se ho ostatní 

děti štítily a většina spolužáků se mu vyhýbá. Například při tělesné výchově, kdy chlapci 

chtějí hrát fotbal a vybírají si hráče do svých týmů, volí často romského spolužáka, jako 

posledního hráče. Dalším nepříznivým faktorem je řeč romských žáků. Ve třídě mluví 

romské děti vulgárně, protože se romští rodiče učili češtinu v okolí, kde se spisovnou 

češtinou moc nemluvilo. Dalším faktem je, že se romské děti chovají jako dospělé. To 

znamená, že jejich názory zní vyspěle, protože romští rodiče vtahují své děti do dospělého 

života. Romské děti těchto vyspělých názorů využívají při komunikaci s českými 

vrstevníky. 

 Dále Říčan (1998) uvádí ze sociometrických výzkumů, že romské děti mají v 

třídním kolektivu nízký sociální status, patří tedy k outsiderům třídy. Čím více romských 

dětí se vyskytuje ve třídě, tím více jsou vyjadřovány antisympatie ze strany neromských 

žáků. U některých romských žáků se objevuje agresivní chování. Jestliže se české dítě 

chová ve třídě také agresivně, bývá často v přátelském vztahu s těmito romskými žáky. O 

přestávkách, romské děti navazují kontakty mimo svou třídu. Dítě z majoritní společnosti 

je pro romské dítě pozitivním přínosem, a proto se snaží sblížit s gádžovským dítětem, 

které není příliš oblibéné u ostatních spolužáků (většinové společnosti). Školní prostředí 

nabízí romskému žákovi mnoho nebezpečných přátelství. Například party, které mají 

nějakého vůdce (autoritu) a přijímají každého, kdo se těmto pravidlům podřídí. Romský 
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žák v této partě je schopen něco vyloupit, jen aby byl ostatními členy uznáván. 

 Na Slovensku byl proveden výzkum zaměřující se na postavení romských žáků v 

třídním i mimoškolním kolektivu. Ukázalo se, že romští žáci byli zařazeni, mezi nejnižší 

pozice ve školní třídě. Ostatní žáci je popsali jako neoblíbené a uvedli také, že v jejich 

skupině nijak nevynikali. Jestliže se vyskytovalo ve třídě více romských žáků, přátelili se 

spíše spolu a ostatních se nevšímali. Na základě postojového dotazníku se zjistilo, že 

mnoho českých vrstevníků, má vůči romským žákům rasové předsudky. Tato předpojatost 

postupem věku ještě více zesílila. Pocit méněcennosti na straně romských žáků vede k 

tomu, že se svým spolužákům z majoritní společnosti chtějí vyrovnat. Chtějí být na stejné 

nebo lepší úrovni (Kundrátová, 1995). 

 Bůžek (2000) hovoří o tak zvané etnické averzi. Mezi romskou a gádžovskou 

skupinou dětí panuje agresivita a násilí. Neromští žáci a celá většinová společnost, útočí na 

romskou komunitu tím, že jsou k nim zaujatí, vyhýbají se kontaktu nebo dokonce fyzicky 

či psychicky romského žáka napadají. Základním nedostatkem mezi romskými a 

neromskými žáky je nepřítomnost tolerance. Většina dětí z majoritní společnosti neumí 

akceptovat etnicky odlišné znaky, které jsou pro romského žáka charakteristické. Podobný 

mechanismus se však týká také romských žáků při posuzování dětí z majoritní společnosti. 

Nátlak z majoritní společnosti vyvolává u romského žáka obranné mechanismy. Romské 

děti se ostatním straní, útočí na ně nebo má jejich komunikace s neromskými dětmi povahu 

agresivního jednání. Záleží na osobnosti, zejména temperamentu romského dítěte (Dobeš, 

1999, podle Ľuptákové, 2004).                                                                                          

 Romské děti, podle mého názoru, ve školní třídě podléhají mnoha negativním 

vlivům. Ze své zkušenosti vím, jak se romský žák mezi českými spolužáky cítí. Pociťuje 

zranitelnost a je zcela sám (zejména na 1. stupni). Neromské děti se znevýhodněného žáka 

snaží přehlížet. Tato negativní zkušenost má vliv na chování romského žáka a může se 

projevovat v celém jeho životě. Romský žák si myslí, že je na něm něco špatného a v 

příštích letech má strach z navazování kontaktů. Třídní učitel musí tuto situaci řešit a snažit 

se, aby ho ostatní žáci přijali. Zajímavost, kterou uvádí Zelenda (2012) se týká vztahů 

neromských žáků s etnickými menšinami. Tito žáci si často nacházeli přátelé mezi Rusy, 

Italy, Ukrajinci, Arménce a černochy. Nikdo z nich neuvedl, že se přátelí s Romem. Tento 

průzkum nemusí odpovídat reálné situaci ve všech školních institucích. Ve škole, kde byl 

průzkum prováděn, mohl být malý výskyt Romů, ale i tak zastávám názor, že postoj 

neromských dětí k romským žákům je  převážně negativní (odmítavý). 
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3.2 Úloha a postoje učitelů k romským žákům 

 Podle Balvína (2008) potřebuje mít učitel znalosti z pedagogiky, psychologie a 

především musí znát kulturu romského žáka, pokud se mu chce nějak přiblížit a pochopit 

jeho specifickou situaci. Jeho hlavním úkolem je předávat své vědomosti a dovednosti 

romským i neromským žákům. Učitel není jenom vyučujícím. Jeho kompetence musí mít 

širší výchovný rozměr. Postoj učitele k romským žákům se projevuje tím, že žákům nabízí 

celou škálu hodnot, rozumí vztahům, které v jeho třídě existují a je schopen problémové 

vztahy zlepšovat. Učitel si je vědom, že vzdělávání obecně, je právem každého občana 

České republiky i Evropské unie. Jeho úkolem je tak předcházet diskriminaci vůči 

romskému etniku, pohlaví, náboženství, sociálního statusu či zdravotního stavu. Cílem 

jeho výchovného působení je podpořit u svých žáků kladný postoj k etnickým menšinám a 

předávat jim znalosti o jiných kulturách, tradicích a podobně. Podle Navrátila a Mattioliho 

(2001) je důležitým aspektem  jeho způsob komunikace, jejímž prostřednictvím podporuje 

školní úspěšnost romských žáků. Učitel svou komunikací obohacuje nové znalosti svých 

romských i neromských žáků. 

„V jedné první třídě se paní učitelka rozhodla integrovat romskou holčičku. Když se 

v září poprvé sešly děti s rodiči ve třídě, všechny zvlášť přivítala a ke každému žáčkovi 

vlídně promluvila: ty jsi hezká princeznička, ty jsi šikovný kluk… když přišla na řadu 

romská maminka s dcerkou, hned po přivítací větě paní učitelka ‚dobromyslně’ pronesla: 

doufám, že s tebou nebudou žádné problémy.“ (Šneberger, 2003, s. 8.) 

Šneberger (2003) se odkazuje na tento příklad, protože definuje zakořeněný vnitřní 

negativní postoj (rasismus). Máme vůči romským dětem nižší nároky, a proto bývají často 

romské děti posílané do speciálních škol. V těchto školách předpokládáme, že jejich 

vzdělávání proběhne v normě, oproti vzdělávání na běžných základních školách. 

 Čechová (2007) uvádí rozhovor s romskou učitelkou. Při otázce „Umějí čeští 

učitelé pracovat s romskými žáky ve výuce?“ Dotazovaná uvádí, že čeští učitelé na práci s 

dětmi z romského etnika nijak připraveni nejsou. Ve vysokoškolském vzdělání se dozvídají 

jen o problematice romských žáků. Nikdo z nich však neví, jak má s romským žákem 

pracovat a přistupovat k němu. Nejlepší je zkušenost z praxe, která učiteli rozšíří znalosti s 

prací romského etnika. Dalším problémem, s kterým se učitel potýká, je neznalost českého 

jazyka u romského žáka. Romská učitelka poukazuje, že velkou zátěží při vyučovací 

hodině je, že etnické menšiny nerozumějí českému výkladu. Ve škole by měla (podle 

respondenta) být zavedena „čeština pro cizince“, která se vyučuje odděleně a pomohla by 

předejít problému, uvedenému výše. Romská učitelka se vyjádřila i k této otázce „Jak by 
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se učitelé měli chovat k romským žákům?“ Někteří učitelé se snaží romské žáky chánit 

před nepřátelskými reakcemi příslušníků většinové společnosti. Vyučující by si neměl 

vytvářet nějaké ideální představy o romském žákovi, například o tom, jak se romské dítě 

má do školy oblékat nebo jak by se mělo správně chovat. Při vzdělání a výchově romského 

žáka, by učitel neměl tlumit jeho přirozenou stránku osobnosti (kulturu, životní styl), 

naopak by měl akceptovat rodičovský styl výchovy. Oslovená učitelka připomněla i to, co 

již bylo uvedeno výše, že vztah mezi českým učitelem a romským žákem vyžaduje poznání 

a pochopení. 

 Bůžek (2000) se zmiňuje o vztahu mezi učitelem a romskými žáky. Učitelé rozlišují 

romské žáky a žáky z většinové společnosti. Zejména na základě jejich odlišného školního 

prospěchu a agresivního chování. Učitelé hovoří o romských žácích, jako o outsiderech 

třídy. Nijak zvlášť nevynikají ve výuce (spíše propadají) a ke svému okolí se chovají 

agresivně. Všechny nepříznivé projevy žáka mají svou příčinu, kterou je potřeba najít a 

pokud možno ji odstranit. Žák, který neprospívá nebo má potíže v chování, vlastně „volá o 

pomoc“ a učitel je možná tím nejkompetentnějším z jeho okolí, kdo mu ji může 

poskytnout. Při výuce by měl učitel romským žákům co nejvíc pomoci, aby zadaný úkol 

úspěšně splnili. Úspěch posílí jejich sebevědomí. Budovat pozitivní vztahy ke škole a 

vzdělání. Dobrý učitel se o romského žáka stará a všímá si jeho dovedností. Například, 

když má romské dítě vlohy k hudbě a tancování, učitelova pochvala by měla směřovat k 

těmto dovednostem v daných předmětech (například hudební výchova). 

 Z poznatků, které jsem uvedl v této kapitole, vyplívá důležitost postoje učitelů 

k romským žákům. Třídní učitel má být schopen také ovlivňovat vztahy mezi žáky. Učitel 

má u majoritních žáků podpořit kamarádské vztahy s romskými dětmi a případně 

pozitivním způsobem vysvětlit důvody jejich chování. Jestliže je učitel sám předpojatý, 

jeho vztahy ve třídě tím zásadně utrpí. Předpojatost se může ukázat v přísnějším hodnocení 

školního výkonu těchto žáků nebo častými kázeňskými postihy, jejichž význam někdy není 

srozumitelný ani samotným dětem. Základem úspěšné integrace romských a neromských 

žáků ve společné třídě je poznání kulturních odlišností. K preventivním opatřením patří 

multikulturní výchova nebo působení romského asistenta. Tato témata budou zmiňována 

v následujících kapitolách. 
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4. PREVENTIVNÍ OPAT ŘENÍ PRO ÚSPĚŠNOU INTEGRACI 
ROMSKÉHO ŽÁKA 

V poslední části teoretické práce se budu zabývat multikulturní výchovou a 

působením romského asistenta v českém školství. Multikulturní výchova a (romský) 

asistent pedagoga, pomáhají k integraci romského žáka do českého kolektivu třídy. 

4.1 Multikulturní výchova 

 Multikulturní výchova, podle Kaleji (2011) je ve školách zavedena s ohledem na 

určité skupiny, které jsou špatně integrovány a mají určitý sociální handicap. Jejím cílem je 

vzbudit u většinové populace toleranci a respekt k znevýhodněným skupinám. Tyto 

skupiny nemusí být jen etnicky znevýhodněné, ale patří sem například homosexuálové, 

azylanti a další. Romské děti přijímají soužitím s českou populací nové kulturní zvyky 

majoritní společnosti, ale stále si mají zachovávat určitou část své vlastní kulturní identity. 

Multikulturní výchova je součástí výchovy a vzdělání ve školním systému. Z hlediska 

romské menšiny je jejím cílem objasnit neromským dětem sociokulturní bohatství 

romského etnika. V opačném případě je cílem seznámit romské děti se specifickými 

kulturními znaky majoritní společnosti. 

 Laubeová (podle Bešcecové, 2003) popisuje vzdělávání po roce 1989. 

 V multikulturním vzdělávání se od tohoto roku po teoretické stránce nic nezměnilo. 

Vzdělávací cíle a metody rozvíjející schopnosti a dovednosti dítěte jsou známé už dlouho, 

ale nevíme jak tuto teorii máme   efektivně aplikovat do praxe. Laubeová porovnávala 

běžnou a waldorfskou školu v Příbrami. Waldorfskou školu charakterizuje, jako dokonalé 

místo pro romské děti. Přístup školy je pozitivní a snaží se udržet kontakt s rodiči. Tato 

škola nemá v úmyslu vytvářet žáky podle svých představ, ale snaží se přizpůsobit potřebám 

znevýhodněných žáků . 

 Jeden z programů, který pomáhá k vytváření pozitivních názorů menšinové 

společnosti, se nazývá „Jsme lidé jedné Země“ . Cíl tohoto programu je preventivní. Jde o 

odstranění rasových předsudků a rasismu či šikany ve školním prostředí. Můžeme ho 

aplikovat do třídy, kde se žáci pravidelně a dlouhodobě setkávají. V rámci multikulturního 

dne se děti samy projektu účastní. Školy, které se zapojily do projektu „Jsme lidé jedné 

Země“ , připravily různé karnevaly s etnickou tématikou, prezentace o menšinách, 

zahajovaly diskuse (mezi rodiči žáků a cizinci). Další zajímavou aktivitou programu je 

ukázka tradičních zahraničních či etnických jídel a podobně (Tollarová a kol., 2013). 

 Multikulturní výchova je podle mého názoru výbornou cestou k upozornění na 
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odlišnosti, zajímavosti a pozitiva kulturních znaků různých etnických menšin. Z faktů, 

které jsem uvedl v této kapitole, plyne, že je těžké multikulturní vzdělání vhodným 

způsobem aplikovat do praxe. Školní instituce a celý pedagogický sbor mají dobře zvážit 

průběh této výchovy, aby vyhovoval oboustranným vztahům (romské i neromské etnikum). 

Právě multikulturní výchově se chci v budoucím zaměstnání věnovat. Chápu to jako 

preventivní opatření v české společnosti, která potřebuje získat nové názory vůči etnickým 

menšinám. 

4.2 Asistent pedagoga (romský pedagogický asistent) 

 Nově přináší funkci asistenta pedagoga „zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, s platností od 1.1.2005, který odstraňuje rozdíl 

mezi pojetím asistenta pedagoga z řad majority a romského asistenta. Asistent pedagoga je 

zde řazen mezi pedagogické pracovníky vykonávající přímou pedagogickou činnost.“ 

(Šotolová, 2013, s. 67.) 

 Ve školních institucích, kde se vyskytuje větší počet žáků se sociálním handicapem 

(například romští žáci), může ředitel školy ustanovit funkci asistenta pedagoga. Romští 

pedagogičtí asistenti mohou díky pravidelnému kontaktu s romskými žáky zlepšovat jejich 

jazykové dovednosti a snižovat jejich adaptační bariéry na školní prostředí. (Šotolová, 

2013). Tancošová (podle Besčecové 2003) hovoří o uplatnění romských asistentů a 

poukazuje na problematiku přijetí romského asistenta. Ředitelé školních institucí se 

dopouštějí chyby v tom, že romské asistenty zaměstnávají jen zřídka. Měli by však naopak 

(romského) asistenta pedagoga přijmout jako posilu, aby z části odstranili problém týkající 

se vyučování menšinových skupin dětí. 

 Romský asistent se uplatňuje při řešení edukačních problémů romského žáka a má 

určitou roli při praktikování multikulturního vzdělávání. Má velkou výhodu při 

komunikaci s rodiči romského žáka. Důvodem je stejný etnický původ, takže na rodiče 

žáka nepůsobí cizím a nedůvěryhodným dojmem. Jejich komunikace tam může být 

založena na přátelštější úrovni. Romský asistent je tedy i určitým zprostředkovatelem 

kladných vztahů mezi školními institucemi a minoritními rodinami (Šotolová, 2013). 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 

5. CÍL VÝZKUMU  

 Romské děti v českém školství patří k rizikovým skupinám, které se často 

každodenně potýkají s různými problémy. Nejčastějším problémem, se kterým se romské 

děti v českých školách setkávají je odmítání a útoky, které často odpovídají šikaně. Fyzická 

(tělesné) či psychická (pomluvy a ignorování) šikana u romského žáka vytváří pocit 

trvalého ohrožení a strach a jeho motivace ke školní práci se tím výrazně snižuje. 

Nejčastějším důvodem vyčleňování a agrese je automatický odsuzovací postoj majoritních 

dětí vůči romským spolužákům ještě předtím, než s nimi získají větší osobní zkušenost. To 

znamená, že při prvním setkání (například, nástupem do první třídy) české děti neumí 

individuálně hodnotit charakter romského žáka, ale spíše jej hodnotí na základě vnějších 

znaků. Jejich názory jsou často převzaté od jejich majoritního okolí (rodiče, média) (3.1 

Romské dítě mezi českými spolužáky). 

 Cílem výzkumné části bylo zaměřit se na postavení romských žáků v třídním 

kolektivu, v němž početně převládají české děti. Tento výzkum je zaměřen na to, jak vidí 

romští žáci své zkušenosti se spolužáky a s pedagogy. Jeho cílem je také sledovat, zda se v 

průběhu školní docházky mění. Romské dítě není v interakci jen s českými vrstevníky, ale 

také se svými učiteli, a proto se témata rozhovoru zaměřovala i na zmapování vztahů mezi 

českými učiteli a romskými žáky. Zajímalo mě, zda se podle dotazovaných školáků 

odlišuje jejich přístup k majoritě a minoritě. Prioritním zaměřením práce je zkoumat 

vztahy mezi romskými a neromskými žáky. Výzkumné rozhovory nabídly romským dětem 

vyjádřit vlastní názor na majoritní společnost, respektive na své české spolužáky. 

5.1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

 Ve výzkumné části jsem se společně s rozhodl zrealizovat výzkum v nízko-

prahovém klubu BEDNA, který působí v Příbrami. Se zařízením mě seznámil personál, 

který mi představil prostory zařízení i jejich program. Velice mě zaujala jejich práce, která 

se především snaží nabídnout romským teenagerům (11-20 let) různé volnočasové aktivity. 

Mohou se zúčastnit i různých diskusí na téma sex a drogy nebo jak přežít  den ve škole a 

další jiné aktivity. 

 V nízko-prahovém klubu BEDNA jsem oslovil deset romských respondentů, kteří 

navštěvují základní školu. Nejdříve jsem oslovil dvanáct respondentů, z toho dva 

respondenti rozhovor odmítli, protože se styděli. Deset dotazovaných bylo složeno z pěti 
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romských chlapců a dívek. Jsou ve věku 13-14 let. Cílová skupina romských respondentů 

dochází do sedmého ročníku ZŠ. Respondenti celkově dochází do tří základních škol v 

Příbrami. Důvod výběru zařízení tkví v poskytování prostoru pro výzkum. Respondenti se 

cítí v nízko-prahovém klubu BEDNA bezpečně a pro mě i je samotné je prostředí klubu 

vhodnějším prostředím než prostředí školy, kde se romské děti nemusí cítit příjemně. 

 Údaje získané od žáků a žákyň byly doplněny rozhovorem se sociální pracovnicí, 

která je zároveň koordinátorkou nízko-prahového klubu BEDNA a je součástí týmu, který 

vytváří volnočasové programy pro romskou mládež. Zajímavý rozhovor byl proveden také 

s výchovnou poradkyní, která působí na základní škole, v Příbrami. 

5.2 Metoda výzkumu/sběru dat 

 Celý výzkum byl realizován na základě kvalitativního přístupu. Ke sběru dat byl 

použit polostrukturovaný rozhovor, který měl podrobněji zachytit výpovědi respondentů. 

Každý z romských respondentů má zkušenosti s prostředím, kde se vyskytují majoritní 

děti. Sběr dat pomocí rozhovoru byl uskutečněn v nízko-prahovém klubu BEDNA. 

Polostrukturovaný rozhovor byl použit při u romských dětí, výchovné poradkyně a 

koordinátorky nízko-prahového klubu BEDNA. 

 Tato metoda byla zvolena, protože jsem chtěl být v přímém kontaktu s respodenty. 

Pozorovat jejich verbální i nonverbální projev byl výhodou při vyhodnocení. Při rozhovoru 

byla možnost sledovat kvalitu verbálního projevu. Část oslovených romských dětí byla 

otevřená a projevovaly o výzkum zájem.  Druhá část byla uzavřená a jejich odpovědi byly 

kratší než u první skupiny. Proto bylo nutné do jejich rozhovoru zasahovat, více se 

doptávat a nasměrovat romské respondenty k odpovědi na položené otázky. 

5.2.1 Průběh rozhovoru 

 Každý rozhovor trval v průměru 15-20 minut. Rozhovory byly provedeny při 

osobním kontaktu a po souhlasu respondentů byly rozhovory nahrávány na diktafon. Při 

jejich průběhu se nenaskytly žádné technické potíže. 

 Při rozhovoru byly užity předem dané otázky, které byly v průběhu rozhovoru 

doplňovány dalšími, pokud byla potřeba rozvést respondentovu výpověď více detailněji. 

 Výzkum byl proveden v určité posloupnosti. Při osobním kontaktu s respondentem 

jsem se nejdříve představil. Respondent byl seznámen se zaměřením mé výzkumné práce a 

také jakou problematiku má za cíl zmapovat. Před zahájením rozhovoru byly položeny 

uvolňující otázky. Například: „Jak se máš?“, „Pocházíš z Příbrami?“, „Na jakou školu 

chodíš?“, „Chodíš do školy rád?“, „Máš nějaké oblíbené předměty?“  a podobně. 
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Následně byl zahájen rozhovor už s připravenými otázkami. Při výpovědích bylo důležité 

postřehnout reakce respondentů na dané otázky. Postřehy byly krátce zapsány. 

 Při výpovědi osobních zkušeností (negativních či pozitivních) bylo potřeba 

respondenty povzbudit a dostatečně chválit jejich reakce. Sám jsem nabyl pocitu 

neformálního (přátelského) jednání, který pravděpodobně pocítil i respondent. Rozhovory 

byly provedeny na pracovišti, kde nám koordinátorka nízko-prahového klubu BEDNA 

poskytla soukromí. Měli jsme k dispozici útulnou místnost, kde nás nikdo nevyrušoval. 

Romské děti se zde cítily příjemně, což jsem posoudil ze samotného chování respondentů. 

 Velkou výhodou, která určovala kvalitu rozhovoru, byl můj romský původ. Romští 

respondenti měli pocit, že s nimi jednám na stejné úrovni. Jejich negativní nebo pozitivní 

zkušenosti se týkaly i mé minulosti. Zatímco při rozhovoru s výchovnou poradkyní byl můj 

původ vnímán jako nevýhoda. Její výpovědi ohledně postojů k romským žákům se mi 

jevily jako opatrné. Zdálo se, že můj romský původ bránil respondentovi k delšímu 

rozvedení odpovědí. 

5.3 Výzkumné otázky 

1. Zajímají mne, jaké pocity v souvislosti se svým postavením ve školní třídě provází 

romské děti v průběhu školní docházky. Jsou jejich zkušenosti s majoritními dětmi 

negativní? Nebo spíše pozitivní? Mohou se zde objevit i odlišné přístupy učitelů vůči 

majoritním a minoritním dětem. 

2. Lze předpokládat, že romské děti budou popisovat, že měly ve škole nějaké problémy. 

Jejich příčiny budou možná dávat do souvislosti se svou odlišnou etnicitou. 

3. Během prvního a druhé stupně prochází postoje českých spolužáků k romským žákům 

různými změnami. Tyto změny jsou u každého žáka a každé školní třídy velmi 

individuální. Po negativních zkušenostech romských žáků s českými dětmi se mohou 

romské děti přiklánět k představě o soužití ve třídě, který se skládá jen z romského 

kolektivu. 

4. Zajímalo by mne, jaký mají romští žáci názor na své české spolužáky. Hodnotí každého 

individuálně na základě různých zkušeností s nimi nebo je hodnotí generalizovaně? 

5.Výzkum se také zaměřuje na názor výchovného poradce, který se vyjadřuje k postavení 

romského žáka v českém školství. Podobá se výpovědím romských respondentů nebo se v 

něčem liší? Jak by podle něj mohl učitel přispět k úspěšné integraci romského žáka do 

českého třídního kolektivu? 
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5.4 Seznam dílčích otázek 

1. Romští respondenti 

 

Jaké to bylo, když jsi nastoupil/a do 1. třídy? Pamatuješ si, jak jsi ses tam mezi ostatními 

tenkrát cítil/a? Měl/a jsi tam nějakého kamaráda? Někoho, s kým sis rozuměl/a? 

 

Co učitelka? Jaký byl tvůj vztah k ní a jaký byl její k tobě (ve srovnání s tím, jaký vztah 

měla vůči ostatním spolužákům)? 

 

Změnil se k tobě přístup ostatních spolužáků v průběhu školní docházky? 

 

Jak ses cítil/a mezi spolužáky na prvním stupni? Jaké to bylo pak na druhém stupni? 

 

S kým se ve škole nejvíc přátelíš? Jak bys popsal/a svého kamaráda ze školy? Jak dlouho 

se přátelíte? 

 

Máš ve škole nějaké problémy? Jestliže ano, tak jaké? Čím jsou podle tebe způsobeny? 

 

Co by se dalo dělat, aby se to zlepšilo? Kdo by ti mohl pomoct? Jak (co by mohl udělat)? 

 

Jak bys popsal/a svůj vztah s učiteli? Změnil se nějak během školních let? Jak? Čím se to 

změnilo? 

 

Jaký máš názor na své české spolužáky? 

 

Cítil/a by ses lépe, kdybys byl/a ve třídě spíše s romskými spolužáky? 

 

2. Výchovný poradce 

 

Jaké postavení mají podle vás romské děti v českých školách? 

 

Co by měl udělat učitel, aby se romské dítě lépe zapojilo do českého třídního kolektivu? 

Jak se řeší problémy romských žáků v českých školách? Liší se nějak postupy řešení 

problémů mezi romskými a českými dětmi? 
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Co si myslíte o romských učitelích či asistentech? Je jejich přínos do českého školství 

pozitivní? 

 

3. Koordinátorka nízko-prahového klubu 

 

Jaký máte názor na romské žáky? 

  

Jaké postavení mají podle vás romské děti v českých školách? 

 

Všímáte si vztahů mezi romskými a neromskými dětmi ve vašem klubu? Jestliže ano, jak 

byste je popsala? 

 

Máte nějaké preventivní programy pro romské děti (které jsou zaměřeny na jejich 

chování)? Myslíte si, že by jim některé prvky z těchto programů pomohly i ve školním 

prostředí? 
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6. VÝZKUM  

6.1 Metoda vyhodnocení výsledku 

 Pro vypracování sběru dat jsem se rozhodl použít metodu tematické analýzy. 

Usoudil jsem, že tematická analýza je nejvhodnější metoda. Rozhovory byly nejprve 

přepsány a poté několikrát pročítány. Následně v nich byla vyhledávána vynořující se 

témata. 

 Metoda tematické analýzy představuje určité výhody, ale také nevýhody. Tato 

metoda poukazuje na významnou roli výzkumníka, který je při zkoumání dat aktivní a 

tvořivý. Výzkumník hledá za neustálého čtení nashromážděných dat v rozhovorech 

souvislosti, které se přímo či nepřímo vztahují ke sledovaným tematickým okruhům. 

Hledaným prvkům se výzkumník snaží porozumět a interpretovat je vhodným způsobem 

podle tematické analýzy. Tematickou analýzu můžeme využít jen tehdy, když jsme tímto 

teoretickým přístupem seznámeni s teorií (Braun a Clarke, 2006, podle Břeňové, 2012). 

 

6.2 Interpretace sběru dat 

 V kapitole Interpretace sběru dat, jsem se rozhodl respondenty odlišovat podle 

pohlaví (chlapci a dívky), každému respondentovi bylo přiřazeno jedno písmeno. 

 

5 romských chlapců (13-14 let) 

1. respondent – A 

2. respondent – B 

3. respondent – C 

4. respondent – D 

5. respondent – E 

5 romských dívek (13-14 let) 

6. respondent – F 

7. respondent – G 

8. respondent – H 

9. respondent – I 

10. respondent – J 

6.2.1  Romští respondenti 

 V této části jsem se zaměřil na adaptaci romského dítěte na školní prostředí v 
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první třídě. Romské děti při nástupu do první třídy měly obavy z cizího prostředí a na 

školní prostředí reagovali velmi různě. Často uváděli, že cítili v českém třídním kolektivu 

strach z nepřijetí majoritních vrstevníků (2 romské dívky – I, J , 3 romští chlapci – A, D, 

E). Další emoční reakcí na nové prostředí byl stud (1 romský chlapec – C, 1 romská dívka 

– H). Reakce českých dětí na romského žáka či žákyni byly podle dotazovaných spíše 

negativní. To se projevovalo například neochotou komunikace s romskými žáky (1 romská 

dívka – F). Neochota komunikace se vyskytovala jen ze strany majoritních dětí. 

Respondentka (F) se v první třídě snažila komunikovat se svou třídou, ale čeští spolužáci ji 

neustále odmítali. Dotazovaná (F) měla štěstí, když navázala kontakt s českou 

spolužačkou, se kterou udržovala přátelský vztah. Tento vztah respondentce 

pravděpodobně pomohl i v navazování dalších kontaktů s českými spolužáky. Výpovědi 

však naznačují i pozitivní reakce. Někteří se už od počátku cítili v třídním kolektivu 

příjemně (1 romská dívka – G, 1 romský chlapec – B). Romský chlapec, který se cítil v 

českém kolektivu příjemně, byl ve třídě jediným žákem romského původu. Zde romskému 

žákovi (B) pomohla jeho společenskost, díky níž podle svých slov snadno navazuje 

kontakty s ostatními vrstevníky. Romské dívce (G) usnadňovaly adaptaci v třídním 

kolektivu usnadňovaly její tři romské kamarádky, se kterými udržovala přátelský vztah. 

 

Dotazovaný (A) 

„No tak nejvíc jsem se bál, jestli zapadnu, nebyl tam nikdo jako já. Byl jsem tam jako 

jedinej Cigán....“ 

 

Dotazovaná (H) 

„Když jsem nastoupila do první třídy, tak jsem se dost styděla. A tak trochu jsem se i bála. 

V první třídě jsem žádnou kamarádku neměla. Takže první rok školy byl pro mě i těžkej.“ 

 

Dotazovaná (F) 

„Ostatní se mnou mluvit nechtěli, ale já jo. V první třídě jsem kamarádku měla a byla to 

Češka, protože jsem ve třídě byla jediná Romka. S kamarádkou jsme si rozuměly a 

pomáhaly jsme si.“ 

 

Dotazovaný (B) 

„Když jsem nastoupil do první třídy, tak jsem se cejtil dobře. Ve třídě jsem byl jedinej 

Cigán. Hned jsem si tam našel hodně kamarádů. Byly to normálně Češi. Měl jsem pocit, že 
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to je v pohodě třída.“ 

 

 Dalším dílčím cílem bylo zjistit, jaké jsou vztahy mezi učitelem a romským 

žákem v první třídě. Romské děti v českých školách se podle výpovědí setkávaly s 

učiteli, se kterými měly většinou dobrý vztah (4 romští chlapci – A, B, C, E a 3 romské 

dívky – G, I, J). Kladný vztah byl respondenty popsán tím, že třídní učitelka v první třídě 

vytvářela všem stejné podmínky a nerozlišovala etnickou odlišnost. Romští žáci dokázali s 

učitelkou bez problému komunikovat. Někteří dotazovaní však měli se svými učiteli méně 

příjemnou zkušenost. Jejich výpovědi naznačují odlišné přístupy učitelů k českým a 

romským dětem. Respondenti (1 romský chlapec – D, 2 romské dívky – F, H) hovořili o 

častém napomínání nebo o kázeňských postizích (poznámky), které se jim často dostávalo. 

Výsledky tedy naznačují, že někteří učitelé jsou zaujatí vůči romskému etniku. S jejich 

předpojatostí se romští žáci setkávali v různých školních situacích. Například když romské 

dítě nesplní domácí úkol, dostane od své učitelky poznámku. Jestliže nesplní domácí úkol 

neromské dítě, je učitelkou jen napomenuto. 

 

Dotazovaný (C) 

„T řídní učitelka se ke mně chovala dobře. Byla na mě moc milá a hodná. Neviděl jsem 

žádný rozdíly v jejím chování. Asi jí bylo jedno jestli, je někdo černej nebo bílej.“ 

 

Dotazovaná (H) 

„Moje učitelka se chovala nějak zvláštně. Někdy se ke mně chovala normálně a 

přistupovala ke mně stejně. Někdy zase nadržovala gádžům, třeba když jsem nesplnila 

úkol, tak jsem hned dostala poznámku, když to někdo udělal s Čechů, tak je jen 

napomenula, že se to nebude opakovat. To mě štvalo.“ 

 

 Rozhovory byly dále zaměřeny na otázku vztahů mezi romskými a neromskými 

spolužáky na prvním stupni základní školy. Vztahy mezi majoritními a minoritními 

respondenty jsou velmi rozmanité, většinou však v podstatě akceptovatelné. Někteří romští 

respondenti uváděli, že jejich vztahy potřebovaly čas (1 romská dívka – J a jeden romský 

chlapec – C). Tím rozumíme, že se české děti v průběhu školní docházky (1.-5. třídy) se 

svými romskými spolužáky poznávali. Jejich vztahy ve třídě byly ovlivňovány různými 

faktory. Měnily se například v souvislosti s přestupem na jinou školu, kde se respondenti 

setkali s kolektivem, který je přijal (2 romští chlapci – A, C) nebo zde vytvořili nové 
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přátelství s romskými či neromskými vrstevníky (2 romské dívky – G, F). Respondenti se 

svými spolužáky vycházeli na dobré úrovni (2 romští chlapci – B, D a 1 romská dívka – F). 

Někteří romští žáci uvedli i silně negativní zkušenost, která měla dopad na školní vztahy. 

Tři dotazovaní zažívali ze strany českých spolužáků časté verbální útoky (2 romské dívky 

– H, I a 1 romský chlapec – E). Verbální útoky majoritních žáků obsahovaly agresivní 

narážky na jejich etnickou odlišnost. Respondentce (H) se následkem těchto verbálních 

útoků nechtělo docházet do školy a často doma plakala. 

 

Dotazovaný (C) 

„Na prvním stupni jsem se cítil docela dobře.... Ze začátku jsem moc kamarádů neměl, ale 

časem jsem si nějaký našel. Bylo jich asi pět. Pomáhali jsme si navzájem a chodili jsme 

spolu i ven. To bylo fajn.“ 

 

Dotazovaný (A) 

„Když jsem přestoupil na jinou školu a šel jsem do pátý třídy, tak tam byl lepší kolektiv a 

hned mě i přijali. Cejtim se mezi nima takovej jistej a nemám pocit, že jsem sám. Berou mě 

v pohodě a nemaj na mě žádný narážky.“ 

 

Dotazovaná (G) 

„Na tom prvnim stupni to bylo jakž takž dobrý no. Kdybych tam neměla ty cigánský 

kamarádky, tak bych to tam asi nepřežila.“ 

 

Dotazovaný (B) 

„...Moje třída byla suprová...“ 

 

Dotazovaná (H) 

„Na prvním stupni se se mnou vůbec nikdo nekamarádil, nikdo se mnou nemluvil. Jen mi 

nadávali. Říkali mi, že jsem Cikánka špinavá. Byla jsem z toho dost smutná a doma jsem 

brečela, protože jsem tam chodit nechtěla.“ 

  

Kromě školních vztahů na prvním stupni jsem se zajímal také o vztahy mezi 

romskými a neromskými žáky na druhém stupni základní školy. Na druhém stupni se 

vztahy mezi dětmi z většinové společnosti a romskými dětmi podle výpovědí většiny 
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respondentů zlepšily (3 romští chlapci – A, B, D a 3 romské dívky – G, H, I). Zlepšení 

těchto vztahů dotazovaní přisuzují přátelštější komunikaci. Lze navíc předpokládat, že v 

tomto věku si již české děti  plně uvědomují etnickou odlišnost svých romských spolužáků. 

Zdá se, že v případě těchto respondentů jejich odlišné kulturní znaky kladně přijali. 

Respondenti se zmiňují, že verbálních útoků od českých vrstevníků ubylo. Někteří 

respondenti však uvedli opačnou zkušenost. Jejich školní vztahy se naopak zhoršily. Zde 

působily další faktory, které ohrožovaly integraci romského žáka. Například příchodem 

nové české žákyně, která psychicky šikanovala romské dítě a ostatní manipulovala k 

fyzické šikaně (1 romský žák – C). Dalším faktorem je přestup na jinou školu, kde se 

romské dítě vyskytuje opět v novém prostředí, ocitá se tedy oproti svým spolužáků v 

nevýhodné pozici (1 romský chlapec – E a dvě romské dívky – F, J). V této třídě jsou děti 

z většinové společnosti a možná i v důsledku  předchozích negativních zkušeností 

s romskou populací, odmítají kontakt s romskými spolužáky. 

 

Dotazovaná (G) 

„...Se třídou už vycházim normálně a jsme jako rodina.“ 

 

Dotazovaný (C) 

„Myslim, že za to může jedna holka (Češka), která přišla k nám do školy. Ostatní navádí, 

aby se se mnou nebavili a nadávali mi. Tak jsem se s ní i hádal a ona na mě poslala kluky a 

ty mě zmlátili.“ 

 

Dotazovaná (F) 

„...Když jsem přestupovala na druhej stupeň, tak jsem přestoupila i na jinou školu. Byla 

jsem v jiným prostředí. Na týhle škole bylo víc Romáků a od týhle chvíle jsem začala mít 

problémy, protože jsem se začala s nima bavit. Když se něco teď stane, tak  za to můžou 

automaticky všichni Cigáni, ale i tak jsem se nepřestala bavit s českýma dětma.“ 

 

 Dále respondenti byli dotazováni, zda mají v české škole nejlepšího kamaráda a 

jak by svého kamaráda charakterizovali. Domnívám se, že je nesmírně důležité mít 

nejlepšího přítele ve školním prostředí. Romské děti mohou u svého přítele najít oporu a 

blízké vztahy usnadňují i vztah ke škole a pravděpodobně i podporují školní docházku 

romského žáka. Dotazovaní aktuálně mají za nejlepšího kamaráda či kamarádku, častěji 

spolužáka či spolužačku romského původu (1 romský chlapec – E a 5 romských dívek – F, 
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G, H, I, J). Můžeme tedy říci, že dotazovaní navazují přátelství s osobami, se kterými mají 

stejný etnický původ. Komunikace mezi nimi je na stejné úrovni a nedochází mezi nimi k 

výrazným komunikačním problémům. Někteří romští respondenti utvářejí přátelské vztahy 

s českými dětmi, a proto mají za svého nejlepšího kamaráda dítě z většinové společnosti (4 

romští chlapci – A, B, C, D). Můžeme se jen domnívat, proč tito respondenti se přátelí s 

českými dětmi. Mohou totiž být jediným dítětem romského původu v české škole, a proto 

nemají jinou možnost. Nebo jim přátelství s majoritními dětmi více vyhovuje a cítí se lépe 

v jejich společnosti. 

 

Dotazovaná (F) 

„Nejvíc se teda kamarádim s těma třema kamarádkama. Jsou to Cigánky. Třeba ta jedna je 

lepší v učení než já. Pomáhá mi v něčem. Spojuje nás to, že máme všichni společný 

koníčky. Bavíme se spolu už od první třídy. 

 

Dotazovaná (I) 

„Mám víc holek, se kterýma se kamarádim. Jsou to Romky. S jednou se bavim, už od první 

třídy a s těma ostaníma se bavim, tak dva roky. Moje kamarádka (z první třídy) se chová 

jinak než já. Ona se baví víc s Čechama, ale já spíš s Cigánama.“ 

 

Dotazovaný (A) 

„Nejlepší kamarád? Kámoš, kterýho jsem poznal v páté třídě. Je to Čech. Svýho kamaráda 

bych popsal třeba tak, že když já mám cigarety, tak mu dám bez problému a nic po něm 

nechci, ale když já cigarety nemám a on jo, tak po mě chce peníze nebo abych mu to vrátil. 

To mi na něm dost vadí. Problémovej není a učí se i docela dobře. Někdy mi i pomáhá s 

učením, protože mám problémy s češtinou. Známe se tři roky.“ 

 

Dotazovaná (C) 

„Teď na druhym stupni, mám nejlepší kámošku. Je to Češka. Je to suprová holka. Brání mě 

a zastává se mě, i když to po ní nechci. Bavíme se spolu asi dva roky. Je jediná, na koho se 

můžu ve škole spolehnout.“ 

  

Dále jsem se zaměřil na vztahy mezi romskými dětmi a učiteli . Změnil se přístup 

učitelů od první třídy pozitivně či negativně? Respondenti uvádějí většinou spíš pozitivní 

zkušenosti s učiteli (4 romští chlapci – A, B, D, E a 1 romská dívka – J). Učitelé se k nim 
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chovají rovnocenně a nedělají žádné rozdíly ve vyučovacích hodinách. Respondenti 

hodnotí vztahy se svými učiteli vesměs kladně. Dále se dotazovaní zmiňují o vztazích se 

svými učiteli a charakterizují je jako dobré. Avšak jsou zde i učitelé, kteří jsou podle 

respondentů předpojatí a znepříjemňují jim školní docházku (1 romský chlapec – C a 2 

romské dívky – G, I). Celkově lze na základě výpovědí shrnout, že dotazovaní žáci a 

žákyně mají dobré vztahy se svými učiteli, ale vyskytují se mezi nimi i podle nich učitelé, 

kteří jsou rasově zaujatí. Jsou zde i respondenti, kteří hodnotí vztahy s učiteli negativně (2 

romské dívky – F, H). Projevuje se to častějším napomínáním a odlišným výchovným 

přístupem v některých školních situacích. Například vyučující opakovaně zkouší romské 

dítě, které má zbytečně špatné známky, i přestože romské dítě nic špatného nezpůsobilo. 

 

Dotazovaný (B) 

„M ůj s učitelema je dobrej. Nikdo z nich nerozlišuje, jestli je někdo Cigán nebo Čech. 

Podle mě se chovaj ke mně dobře, protože mě dali do matematický třídy. Matika mě baví. A 

moje rodiče z toho mají taky radost. Takže ke mně přistupujou dobře.“ 

 

Dotazovaný (D) 

„M ůj vztah s učiteli je teď dobrý. Mám svýho oblíbenýho učitele, kterej mě i doučuje a 

strašně si ho vážim, mám z něj jako takovej respekt.“ 

 

Dotazovaná (I) 

 „U čitelé se ke mně chovají dobře, ale jedna nová učitelka je na mě zasedlá, nevěří mi a 

podceňuje mě. Myslí si, že mě nic nebaví, když jsem jednou propadla. Dává mi to najevo i 

při hodinách. Pořád mě chce zkoušet nebo se mě na něco ptá a buď to vim nebo nevim. Asi 

ze mě chce udělat blbce třídy nebo nevim, co má za problém.“ 

 

Dotazovaná (H) 

„No, ve škole máme jednu učitelku a příjmení má Romová, což mě i pobavilo. No musim 

říct, že je to pěkná rasistka. Nemá nás ráda, stačí mi jen ten kyselej pohled. Nevim, proč se 

některý učitelé chovaj rasisticky. To fakt nechápu...“ 

 

 Co se týče školního prostředí, zajímalo mne, zda má ve škole romský žák 

problémy a jakého typu (v učení, vztahy s majoritní společností). Dotazovaní uváděli, že 

mají problémy, které se týkají především majoritních dětí. Respondenti se s nimi dostávali 
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do konfliktu, protože byly české děti rasově předpojaté. Docházelo k verbálním útokům 

(nadávky a hádky) (1 romská dívka – G a 1 romský chlapec – E) i k útokům fyzickým 

(napadení) (3 romské dívky – F, G, J) nebo české děti využívaly své sociální pozice ve 

škole a ostatní manipulovaly proti romským žákům (1 romský chlapec – C). Z výpovědí 

vyplívá, že respondenti nejsou původními iniciátory, protože své konflikty (hádky, rvačky) 

popsali jako reakci na předchozí napadení. Jde ovšem o pohled na konflikty z jedné strany, 

který neumožňuje analyzovat konflikty ve větší komplexitě. Jeden z respondentů (romský 

chlapec – A) má podle svých slov problémy s vlastním chováním, příčinu potíží tedy 

přisuzuje naopak sobě. V důsledku nevhodného chování obdržel romský žák trojku z 

chování. Jsou zde i respondenti, kteří žádné problémy ve škole neuvádějí ( 2 romští chlapci 

– B, D a 2 romské dívky – H, I). V průběhu školní docházky se tito respondenti nesetkali 

téměř s žádnou překážkou, jejíž řešení by po ně představovalo větší problém. 

  

Dotazovaný (E) 

„Pořád mi jenom nadávaj do černých držek a do špinavejch Cigánů. Když jsem to šel říct 

řediteli, tak se na mě ještě všichni naštvali, že žaluju a tak. Tak nevim, co s tim mám dělat. 

Já se jich jinak nevšímám.“ 

 

 

Dotazovaná (F) 

„Kv ůli tý sestřenici nám začali nadávat do Cigánů. Například ‚Cikáni do plynu‛ a 

podobně. Potom jsme se popraly s holkama, který nám taky nadávaly. Nevím, proč k tý 

rvačce došlo, ale myslim si, že si začaly ty druhý holky, protože měly různý narážky na naši 

národnost.“ 

 

Dotazovaný (C) 

Mám problémy jenom s tou bílou holkou. Řekl jsem o tom tý výchovný poradkyni a 

ředitelce. Ty si s ní promluvili a pak mi řekli, že za to můžu asi já. Že jim řekla úplně něco 

jinýho než já. Takže si podle mě hrála na největší chudinku, je falešná. Proto mě to štve 

ještě víc. Nedávno jsem zažil, že něco ve škole někomu vzala, schovala to. A šla žalovat 

učitelce, že jsem to ukradl já a ostatní, co se s ní kamarádí, tak stáli při ní. Při mně je jen 

moje kamarádka. Moje máma už tam taky byla, ale nic se zatím nevyřešilo. Doufám, že to 

vyřeší čas. Že se na to nějak zapomene a ona se mě všímat už nebude.“ 
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Dotazovaný (A) 

„...Teď si vzpomínám, že minulej rok jsem měl trojku z chování, za nevhodný chování při 

hodině. Čím to bylo způsobený? No tím, že když při hodině začal někdo vyrušovat, tak jsem 

se prostě přidal.“ 

 

Dotazovaná (I) 

„Ne, problémy žádný nemám. V učení přece dobrá nejsem, ale snažim se. Vztahy ve škole 

mám taky dobrý, takže fakt žádný problémy nemám, ani nedostávám poznámky, nic.“ 

 

 V poslední části rozhovoru jsem se zaměřil na názory romského žáka, na české 

spolužáky. Respondenti vypovídali o svých českých spolužácích kladně i záporně (2 

romští chlapci – A, E a 5 romských dívek – F, G, H, I, J). Dotazovaní své české spolužáky 

nejčastěji rozdělovali do dvou skupin. První skupinu majoritních dětí romské děti 

hodnotily jako společensky přijatelné. Cítí, že by s nimi neměly problém vzájemně 

komunikovat či spolupracovat při hodinách. Druhá skupina majoritních dětí je pro romské 

děti nepřijatelná, protože s nimi nedokážou komunikovat a setkávají se z jejich strany s 

verbálním a fyzickým napadáním. Z výpovědí můžeme vyvodit, že je důležitá zkušenost, 

která osobnost formuje a podílí se také na názoru či postoji. Jsou zde i respondenti, kteří 

mají celkově pozitivní názor na své české spolužáky (2 romští chlapci – B, D). Respondent 

(B) hovoří o svých spolužácích jako o lidech, kteří jsou schopni na druhého člověka 

(romské dítě) nahlížet individuálně. Jeden z respondentů se vyjadřuje ke svým majoritním 

spolužákům spíše negativně (romský chlapec – C). Jeho zkušenosti se svými českými 

vrstevníky jsou spíše negativní. Dlouhodobě dotyčného žáka verbálně napadají a jeho 

matka i on sám přemýšlí o přestupu na jinou školu. Celá tato negativní zkušenost vyvolává 

v romském žákovi frustraci a pocity ohrožení. 

 

Dotazovaný (E) 

„ N ěkterý jsou dobrý a některý jsou zase špatný. Chovaj se ke mně hnusně.“ 

 

Dotazovaná (F) 

„Jsou očkovaný tím, co není pravda. Dokážou se hádat do krve, aniž by chtěli poznat 

pravdu, ale i tak se najdou český spolužáci, se kterýma vycházím a ráda se s nima bavím.“ 

 

Dotazovaný (B) 
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„Moji spolužáci jsou v pohodě. Většina z nich nehází všechny do jednoho pytle. Neměl by 

přece někdo házet všechny do jednoho pytle. Každej je nějak dobrej, jak Čech tak i Cigán.“ 

 

Dotazovaný (C) 

„Veliká část si ze mě utahuje, že jsem tlustej Cikán a tak. Takže to jsou blbci. Když nemaj o 

mě zájem, tak ať ho nemaj. A ta menší část se ke mně chová docela dobře. Že se mnou 

někdy i mluvěj nebo si mě přidávaj i na Facebook. Rád bych o všech řekl, že jsou hodný, 

ale nemůžu no. S mámou mluvíme o tom, že pudu na jinou školu.“ 

6.2.2 Výchovná poradkyně 

 U výchovné poradkyněᵃ jsem se zaměřil na otázky týkající se postavení romského 

žáka ve školní třídě. Výchovná poradkyně hovoří především o jejich škole. Vyučující zde 

podle jejich slov vytvářejí všem stejné podmínky. Poukazuje také na důležitost osobnosti 

učitele a třídního kolektivu. Hlavním faktorem je podle výchovné poradkyně zkušenost, 

kterou by školní instituce měla mít. Jestliže ji školy mají, mohou přistupovat k romskému 

žákovi velmi dobře a tohoto přístupu se drží. Podle respondentky však dnes školy nejsou 

na romské děti dostatečně připraveny. Například tím, že neustále mají školy tendenci 

odesílat romské děti do zvláštních škol. 

 

„Když to vemu s naší školou, tak vytváříme všem rovnocenné podmínky. Záleží na třídním 

učiteli a na třídě. Jestliže ta škola nemá žádnou zkušenost s menšinami, respektive s 

romskými dětmi, tak se řadí úplně nikam jinam. Ve škole jsme si [s žáky] povídali nedávno 

o menšinách a většina z nich měli negativní připomínky, které byly převzatý od rodičů. 

Moje životní zkušenost, je že nikdy nebudu mít špatný pocit z romských dětí. Takže, když to 

shrnu, tak si myslím, že dnes, ještě nejsou dostatečně školy připravené na romské děti. 

Opravdu záleží na zkušenosti školy. Samozřejmě je to o lidech, vždycky tu byla tendence 

šoupat romské děti do zvláštních škol.“ 

  

Co se týče role učitele, zajímalo mne, jak může přispět k úspěšné integraci 

romského žáka. Podle dotazované je primárním úkolem třídního učitele na začátku školní 

docházky seznámit romské dítě s oblíbeným českým žákem. Tento český žák by pak měl 

pomoci zajistit pevnou sociální pozici romskému vrstevníkovi ve třídě díky své popularitě. 

 
                                                 
ᵃ Jde o pracovnici náležící k majoritní společnosti. 
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„Nejdůležitější je, aby třídní učitel seznámil už v první třídě romského žáka s českým 

dítětem, přes kterého by se mohl dostat k ostatním. To české dítě by mělo být ve třídě i 

oblíbené. Romské dítě by mělo u něj najít i oporu...“ 

  

 S výchovnou poradkyní jsme hovořili o myšlence romských učitelů či asistentů v 

českých školách. Výchovná poradkyně se zmiňuje o Příbrami, kde uplatnění romských 

učitelů či asistentů není běžné. Tato myšlenka se respondentce líbila. Díky působení těchto 

zaměstnanců by české děti měly větší šanci prožít s romskými pedagogy a žáky pozitivní 

zkušenost. Jak jsem již zmiňoval dříve, zkušenost formuje osobnost člověka a díky ní 

mohou české děti změnit názor na etnické menšiny. Pro romské žáky by přítomnost 

romských učitelů a asistentů představovala určitou motivaci. Romské děti by se podle 

výchovné poradkyně při vyučovacích hodinách cítily lépe a bezpečněji. 

 

„Pozice romských učitelů nebo asistentů není v Příbrami tak běžná. Zatím neznám žádnou 

školu, kde by vyučoval romský učitel. Myslím si, že je to velmi dobrý nápad a české děti by 

měli poznat i jinou autoritu. Tím myslím něco jiného než jen českého učitele. České děti by 

k tomu, přihlížely třeba lépe a změnilo by to jejich názor i na své romské spolužáky. Pro 

romské žáky by to znamenalo velkou motivaci a celkově by se cítili při vyučovacích 

hodinách lépe.“ 

6.2.3 Koordinátorka nízko-prahového klubu BEDNA 

 Do nízko-prahového klubu BEDNA dochází několik romských dětí denně. Při 

návštěvě se děti často svěřují pracovnicím klubu se svými školními zkušenostmi, a proto 

jsem se zeptal koordinátorky klubuᵇ, jaké mají podle ní jejich děti postavení ve školní 

třídě. Respondentka poukazuje na sociální znevýhodnění romských dětí. Zmiňuje, že její 

názor na situaci dětí může být ovlivněný tím, že jej utváří pouze na základě informací od 

těchto dětí. Často však od nich slýchává, že jsou verbálně šikanováni. Integrace romských 

dětí ve školním prostředí  je podle respondentky obtížnější. 

 

„Já to vidím jen z jedné strany, podle toho co mi děti říkají. Příjde mi, že to mají ve škole 

těžší. Bohužel nejsem v těch situacích, které ve škole prožívají, takže nemůžu skoro nic 

posoudit. Ale podle toho, co mi říkají, si myslím, že jsou v českých školách hodně sociálně 

znevýhodněni. Často mluví o narážkách ze strany učitelů nebo jejich spolužáků.“ 

                                                 
ᵇ Jde o pracovnici náležící k majoritní společnosti. 



43 

 

 V nízko-prahovém klubu BEDNA jsem byl seznámen i s jeho programem. Proto 

jsem chtěl zjistit, zda existují v klubu preventivní programy, které jsou zaměřeny na 

problémové či kriminální chování klientely klubu romského dítěte. Dotazovaná uvádí, 

že se zatím nezaměřují na programy, které jsou přímo chápány jako prevence. Následně si 

však respondentka vzpomněla na návštěvu romských asistentů, kteří pracují u Policie 

České republiky a jejich práce je zaměřena právě jako na prevenci kriminality. Romští 

asistenti s návštěvníky klubu diskutovali o svých životních zkušenostech ze školního 

prostředí a ze svého soukromého života. V klubu vytvořili příjemnou atmosféru a zaujaly 

pozornost romských dětí. Já sám jsem byl v klubu přítomen návštěvě romských asistentů. 

Byl jsem velmi nadšený z toho, jak romské děti reagovaly a jak s romskými asistenty 

diskutovaly. 

 

„Tady vyloženě se nezaměřujeme na aktivity chování romských dětí. Teď jste mi navodil 

dobrou myšlenku s tím a určitě na tom zapracuji a do programu vymyslím nějaké aktivity, 

kdy se děti seznámí i s jinými kulturami a podobně. Teď mě vlastně ještě napadá, že zde 

byli tři romští asistenti (asistenti pracující v prevenci kriminality). Romští asistenti zde 

vytvořili příjemnou atmosféru a romským dětem z klubu přinesli své vlastní zkušenosti ze 

školního prostředí i ze svého života. Mluvili o tom, co zažívali (šikana) a na co si mají 

romské děti dát pozor, jak se mají chovat v české společnosti a podobně.“ 
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7. DISKUSE 

  V praktické části této práce vyplynulo několik výzkumných otázek. Tyto 

otázky se zaměřují na adaptaci romských žáků prvního a druhého stupně a na jejich pocity 

v třídním kolektivu. Dále se otázky zaměřovaly na vztahy mezi majoritními a minoritními 

dětmi, vztahy mezi učiteli a romskými žáky, problémy či konflikty romských žáků, názory 

romských dětí na spolužáky z většinové společnosti a především na názor výchovné 

poradkyně, vztahující se  k integraci romského žáka. 

 Odpovědi týkající se adaptace romských žáků v třídním kolektivu se často 

zaměřovaly na respondenty, kteří vypovídali o strachu z cizího prostředí. Fakt, že romské 

děti většinou reagují na nové prostředí strachem je logický. Z jejich výpovědí dále 

vyplývá, že jejich etnická odlišnost vyvolává u neromských vrstevníků spíše negativní 

pocity. Zdá se, že důvodem jejich odmítání je jejich odlišnost. Toto nepříznivé chování 

neromských žáků může být přejaté rodiči, kteří mohou mít s romskou populací negativní 

zkušenost. Můžeme tedy říci, že tyto nálezy odpovídají i teoretické části, kap. 3.1 romské 

dítě mezi českými spolužáky. Kromě negativních jevů se ve výpovědích vyskytovaly i jevy 

příznivé. Někteří respondenti se už od počátku ve školním prostředí cítili příjemně. Je to 

dáno jejich osobností, která je společnosti otevřená a nebrání se žádným vztahům. Jsem 

názoru, že u některých romských dětí, mohou děti z většinové společnosti vycítit právě 

tuto zmiňovanou povahu extravertního chování. Jedna dotazovaná romská dívka se cítila v 

třídním kolektivu lépe, protože zde měla další tři kamarády, kteří byli romského původu. 

Jestliže bychom v této třídě zjišťovali data sociometrickým šetřením, bylo by zřejmé, že 

tyto tři kamarádky jsou podskupinou třídy, která  nijak intenzivně nekomunikuje se svými 

českými vrstevníky. 

 Z výpovědí je zřejmé, že se u respondentů vztahy s českými vrstevníky zlepšily. 

Tato změna k pozitivním vztahům je zapříčiněna vzájemnou komunikací mezi romskými a 

neromskými dětmi. Čeští žáci si na druhém stupni uvědomili etnickou odlišnost romských 

vrstevníků. Romský žák musí tedy zapůsobit svou osobností, aby děti z majoritní 

společnosti získal pro vzájemnou komunikaci, která nikomu neubližuje a naopak díky ní 

tyto dvě strany získávají. Mám tím na mysli pozitivní zkušenost, kterou mohou čeští i 

romští žáci přenášet ostatním žákům ve škole. Z výsledků vyplívá, že romské dítě se na 

druhém stupni cítí bezpečněji a registruje méně verbálních či fyzických útoků. I zde se 

však objevují negativní zkušenosti respondentů, kteří v průběhu školní docházky zažívali 

ze strany neromských dětí verbální a fyzické útoky. Tyto konflikty mohou být způsobeny 
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předpojatostí dětí z většinové společnosti. Dle výpovědí se tito respondenti v těchto 

situacích bránili, aby zastali svou romskou hrdost, která je pro romské etnikum nesmírně 

důležitá. Musíme si také říci, že konflikty mezi romskými a neromskými dětmi 

pravděpodobně nejsou zapříčiněny jen dětmi z většinové společnosti. Romské děti, které se 

nechovají přijatelně a jsou svým temperamentem výraznější než ostatní, mohou vyvolat u 

většinové společnosti nežádoucí reakce (šikana, hádky a podobně). 

 Odpovědi na otázky na vztahy mezi učiteli a romskými žáky jsou spíše pozitivní. 

Tyto akceptovatelné vztahy se zřejmě odvíjejí od chování samotného učitele při výuce či 

v průběhu školního dne. Jde o učitele, kteří vytváří stejné podmínky a nerozlišují žádné 

etnické odlišnosti. Komunikace mezi těmito romskými dětmi a učiteli za těchto podmínek 

probíhá žádoucím způsobem. Některé výpovědi respondentů se týkaly i negativních 

vztahů, které představují odlišné přístupy učitelů k romským dětem v českých školách. 

Příkladem je neúměrně časté napomínání romských žáků nebo kázeňské postihy, které 

někdy mají nesmyslný význam. Tato interpretace se shoduje i s teoretickou částí, v kap. 3.2 

Úloha a postoje k romským žákům. 

 Co se týče problémů romských žáků, jedná se zde spíše o konflikty s dětmi z 

většinové společnosti. Romští respondenti mají negativní vztahy se svými českými 

spolužáky a často se s nimi dostávají do verbálních či fyzických konfliktů. Podle výpovědí 

se do problémů dostávají skrze svou etnickou odlišnost, kterou někteří spolužáci z 

většinové společnosti nemohou přijmout. Jestliže tyto problémy řeší pedagog, nemůže 

prvotně obviňovat romské žáky, ale žáky obecně za jejich nepřípustné chování. Obviněním 

romských žáků může učitel vyvíjet tlak, který vede k mnoha následkům (záškoláctví, 

nedůvěřivost a podobně). Pedagogický sbor a romské děti se mají naučit řešit problémy 

bezpečnou cestou. Vyřešením problémů tak přináší ponaučení romským žákům i 

pedagogům. Pokud se učitel přesvědčí o tom, že romské dítě není opravdu iniciátorem 

problému. Měl by na základě tohoto zjištění také změnit své chování vůči romským dětem. 

Romské dítě se může ponaučit, když získává pozitivní zkušenost ze strany učitelů, kteří se 

mu snaží pomoct. Tudíž nachází u pedagogů důvěru, jistotu a pochopení. 

 Z rozhovorů s romskými respondenty je zřejmé, že jejich názory na děti z většinové 

společnosti jsou pozitivní i negativní. Pozitivní hodnocení romských dětí vyplívá ze 

vzájemné přátelské komunikace a z toho, že jejich čeští vrstevníci je hodnotí na základě 

individuálních zkušeností. Někteří romští žáci nijak nepociťují ze strany neromských 

spolužáků žádné útoky na jejich osobu. Negativní názory jiných romských dětí poukazují 

na jejich generalizované hodnocení ze strany dětí z většinové populace. Je mezi nimi 
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napětí, které často ústí do šikany a verbálních útoků týkajících se etnické odlišnosti.   

V důsledku nežádoucí zkušenosti jsou obě strany demotivovány k vzájemné komunikaci a 

ke kooperaci při vyučovacích hodinách. 

 Dílčím cílem práce bylo zjistit i názor výchovné poradkyně k úspěšné integraci 

romského žáka. Nejdůležitějším úkolem učitele (už v první třídě) je podle ní dobrý výběr 

neromského žáka (oblíbence třídy), který bude pěstovat vztah se svým romským 

spolužákem a pomůže mu vybudovat další vztahy ve třídě. Tím učitel zajistí romskému 

žákovi a celé třídě pozitivní vztahy. Vyučující, tak posiluje u svých žáků pozitivní postoj k 

romskému etniku. Musí si být vědom, že se romští žáci učí ve svých rodinách jiným 

komunikačním vzorcům, tradicím a pravidlům. Musí být empatický a trpělivě jim pomoci 

přijímat pravidla komunikace většinové společnosti. Proto má udržovat přátelský kontakt i 

s rodinou dítěte. Jedním z cílů této komunikace je motivovat rodiče ke vzdělání romského 

žáka a dostatečně je seznámit se školským systémem. Sdělit jim pozitiva vzdělání a také, 

co dané vzdělání do jejich života přinese. Pedagog musí být otevřený k tomu, aby se 

seznámil s rodinným prostředím dítěte. V tomto ohledu je třeba zmínit i nutnost opatrného 

přístupu otcovi (autoritě) a matce, která je více v kontaktu se svými dětmi. 
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ZÁVĚR  

 Cílem této práce bylo představit postavení romských žáků a také jejich postoje k 

dětem z většinové společnosti. 

 V teoretické části jsem se zabýval kapitolami týkající se sociálního a psychického 

handicapu, charakteristikami romského etnika, vztahy a výchovou ve vzdělávání a také 

vztahy mezi majoritní a minoritní společností. Avšak nejdůležitější kapitoly v teoretické 

části se týkaly romského dítěte navštěvujícího českou školu, vztahů mezi romskými a 

neromskými žáky. Dále jsem zde nastínil úlohu a postoj českých učitelů k romským dětem 

a také preventivní opatření pro úspěšnou integraci romského žáka (multikulturní výchova, 

romský asistent). 

 Ve výzkumné části bylo cílem zjistit data, které popisují vztahy mezi romskými a 

neromskými žáky. Proto jsem se rozhodl pro polostrukturované rozhovory s deseti 

romskými dětmi, které navštěvují sedmou třídu základní školy. Dále jsem provedl 

rozhovory s výchovnou poradkyní a koordinátorkou nízko-prahového klubu. Výsledky 

byly vyhodnoceny tematickou analýzou. Následně bylo určeno osm kategorií pro data 

získaná od romských respondentů, tři kategorie týkající se údajů získaných od výchovné 

poradkyně a dvě kategorie vyplívající z rozhovoru s koordinátorkou nízko-prahového 

klubu. Některé  nálezy potvrzují informace v teoretické části. 

 Vztahy mezi romskými a neromskými dětmi se neustále v průběhu školní docházky 

mění. Romské děti mají v českém školství ambivalentní postavení. Na vylepšení postavení 

musí pracovat rodina romského dítěte, učitel, děti z většinové společnosti a především 

samotné romské dítě. Romská rodina si má uvědomit důležitou roli vzdělávání dítěte a 

romský žák se musí rychleji z adaptovat na školní prostředí, zejména na třídní kolektiv. 

Výhodou romských dětí je návštěva mateřských školek, kde se naučí vycházet s 

majoritními dětmi a mají předpoklad k úspěšné integraci na základních školách. Sedm z 

deseti respondentů mateřskou školku navštěvovalo, ale po čase do mateřské školky přestali 

docházet. 

 Je třeba zmínit romského respondenta, který definoval svou třídu jako rodinu. Na 

základě tohoto hodnocení je zřejmé, že romské i neromské děti jsou schopny společně 

komunikovat, spolupracovat a upevňovat své vztahy v třídním kolektivu. Má zkušenost ze 

školního prostředí je proměnlivá. V první třídě do druhé třídy jsem byl tak zvaným 

outsiderem třídy. Nezažíval jsem žádnou fyzickou šikanu, ale děti z většinové společnosti 

mě odmítaly. To se projevovalo především v komunikaci. Ve třetí třídě se situace zlepšila a 
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v průběhu školní docházky se má sociální pozice změnila. Byl jsem oblíbencem třídy. Má 

třída byla jako jedna skupina, která se nedělila do dalších podskupin. Ve škole jsem se cítil 

mnohem bezpečněji. 

 Romští respondenti byli v průběhu rozhovoru velmi zdvořilí a komunikativní. 

Zaujalo mě při otázkách zaměřujících se na problémy ve školním prostředí jejich 

pohotovost a upřímnost. 

 Úspěšná integrace romského dítěte se podle mého názoru určuje na základě 

vnitřních charakteristik a vnějších projevů. Vnější pojmy představují u romského žáka jeho 

styl života (oblékání a materiální věci a podobně). Vnitřní znaky charakterizují spíše jeho  

osobnost a komunikační dovednosti s ostatními, zda je otevřený společnosti. Tyto znaky 

přispívají k jeho akceptovatelnému postavení v českém třídním kolektivu, protože i dnešní 

společnost je velmi kritická. 

 Úloha a postoj učitele je nesmírně důležitá v průběhu školní docházky romského 

dítěte. Na základě výpovědí romských žáků můžeme říci, že učitelé většinou všem žákům 

(bez ohledu na etnicitu) vytvářejí rovnocenné podmínky. Jestliže učitel není předpojatý 

vůči minoritním skupinám, dokáže správně řídit třídní kolektiv. Dohlíží na vztahy mezi 

minoritními a majoritními skupinami a především pěstuje u svých žáků pozitivní postoj k 

osobám jiné národnosti (romskému etniku). 

 Jsem názoru, že české školství někdy používá i nežádoucí přístupy, které mají 

negativní dopad na majoritní i minoritní společnost. Každá česká škola nevytváří všem 

rovnocenné podmínky, ale naopak upřednostňuje jedno etnikum před druhým. Jsou-li 

upřednostňovány romské děti před dětmi z většinové společnosti vyvolává to u majoritních 

rodičů negativní dojem a tím škodí samotné romské populaci. Například jsem měl 

zkušenosti se školními institucemi, které romským dětem proplácely obědy a školní 

materiály. České školství by se tedy nemělo zaměřovat na financování potřeb romského 

žáka, ale spíše na jeho dobrou zkušenost se vzděláváním a s prostředím školy. Instituce si 

musí uvědomit, jak se romský žák v českém prostředí cítí a jak a proč se cítí majoritní děti 

za přítomnosti romského dítěte. Dále by měla zajistit romskému žákovi bezpečné útočiště a 

pracovat na vztazích mezi majoritními a minoritními dětmi. Je také důležité zmínit 

působení romských učitelů či asistentů v českých školách. Jejich uplatnění by pomohlo 

celé školní instituci. Romský učitel či asistent by působil ve školní třídě jako autorita. Byl 

by natolik kompetentní, že by majoritním i minoritním žákům pomáhal. Děti z většinové i 

menšinové společnosti mohou poznávat jiné přístupy a celkově jim to může pomoci změnit 

názory vůči romskému etniku. Pro romské děti by to znamenalo školní motivaci a je 
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možné, že se zlepší i ve školních výsledcích. 

 Ve výzkumné části je třeba zmínit výzkumný vzorek respondentů pocházející z 

jednoho města, kteří vypovídali o svých zkušenostech v českých školách. Tyto romské děti  

dobrovolně navštěvují nízko-prahový klub, ve kterém mají každý týden jiný program 

aktivit. Tudíž je třeba uvést další zájmy o podrobnější prozkoumání této problematiky ve 

větším měřítku, která může být zpracována detailněji a s větším počtem respondentů. 

Mohou být využity kvantitativním a kvalitativním způsobem, při kterém je nabízeno 

mnoho metod. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 
1. Rozhovor s romským respondentem 

2. Rozhovor s romskou respondentkou 



 

Příloha č. 1 

 

1. respondent (chlapec, 14 let) 

 

1) Jaké to bylo, když si nastoupil/a do 1. třídy? Pamatuješ si, jak si se tam mezi ostatními 

tenkrát cítil/a? Měl/a jsi tam nějakého kamaráda? Někoho, s kým sis rozuměl/a? 

  

„No tak nejvíc jsem se bál jestli zapadnu, nebyl tam nikdo jako já. Byl jsem tam jako 

jedinej Cigán. V první třídě jsem si rozuměl skoro se všema, ale měl jsem i nejlepšího 

kamaráda a byl to gádžo, seděl se mnou v lavici.“ 

 

2) Co učitelka? Jaký byl tvůj vztah k ní a jaký byl její k tobě (ve srovnání s tím, jaký vztah 

měla vůči ostatním spolužákům)? 

 

„Já jsem měl do druhý třídy stejnou učitelku a s ní jsem měl dobrý vztah a měla mě i hodně 

ráda. Nerozlišovala jestli je někdo Cigán nebo Čech. V třetí jsme měli jinou učitelku a ta 

mi neveřila, věřila jenom těm ostatním dětem. Vůbec jsem s ní nevycházel.“ 

 

3) Změnil se k tobě přístup ostatních spolužáků, v průběhu školní docházky? 

  

„Jak jsem říkal, změnilo se to v tý třetí třídě. A potom jsem měl problémy ve škole všechno. 

Ve čtvrtý taky, ale pak jsem přestoupil na jinou školu. Šel jsem do pátý třídy a bylo všechno 

v pohodě. Hned mě i mezi sebe přijali a  většině nevadilo, že jsem Cigán.“ 

  

4) Jak ses cítil/a mezi spolužáky na prvním stupni? Jaké to bylo pak na druhém stupni? 

  

„Na prvním stupni se se mnou bavili normálně a do druhý třídy jsem se cejtil dobře. Od tý 

třetí třídy do čtvrtý, jsem se mezi spolužákama cejtil nejistě, což zavinila i ta učitelka. Když 

jsem přestoupil na jinou školu a šel jsem do pátý třídy, tak tam byl lepší kolektiv a hned mě 

i přijali. Cejtim se mezi nima takovej jistej a nemám pocit, že jsem sám. Berou mě v pohodě 

a nemaj na mě žádný narážky.“ 

 

5) S kým se ve škole nejvíc přátelíš? Jak bys popsal/a svého kamaráda ze školy? Jak 



 

dlouho se přátelíte? 

 

„Nejlepší kamarád? Kámoš, kterýho jsem poznal v páté třídě. Je to Čech. Svýho kamaráda 

bych popsal třeba tak, že když já mám cigarety, tak mu dám bez problému a nic po něm 

nechci, ale když já cigarety nemám a on jo, tak po mě chce peníze nebo abych mu to vrátil. 

To mi na něm dost vadí. Problémovej není a učí se i docela dobře. Někdy mi i pomáhá s 

učením, protože mám problémy s češtinou. Známe se tři roky.“ 

 

6) Máš ve škole nějaké problémy? Jestliže ano, tak jaké? Čím jsou podle tebe způsobeny? 

  

„Ve škole mám spíš problémy v učení. Učitelka mi třeba dala na pololetí známku 4 až 5, 

ale když jsem si zpočítal průměr, tak mi vyšlo 2 až 3. Tak fakt nevim. Myslim si, že to 

udělala schválně, abych propadnul. Teď mi na těch známkách docela i záleží. Teď si 

vzpomínám, že minulej rok jsem měl trojku z chování, za nevhodný chování při hodině. Čím 

to bylo způsobený? No tím, že když při hodině začal někdo vyrušovat, tak jsem se prostě 

přidal.“ 

 

7) Co by se dalo dělat, aby se to zlepšilo? Kdo by ti mohl pomoct? Jak (co by mohl 

udělat)? 

  

„No nevim přesně, co bych dělal. Rodičům to je docela i jedno, co dělám. Takže bych asi 

při hodinách měl dávat větší pozor a nevyrušovat. Jenže je to těžký, když mám ve třídě plno 

kámošů. Nevim kdo by mi měl pomoct, myslim že s tím musim nejdřív udělat něco já.“ 

 

8) Jak bys popsal/a svůj vztah s učiteli? Změnil se nějak během školních let? Jak? Čím se 

to změnilo? 

 

„No tak, začali se ke mně chovat líp, protože jsem se začal i docela učit. Míň na mě řvou. 

Skoro žádný učitelky na mě nejsou zasedlý, třeba jen jedna. Takže ten vztah je hned lepší.“ 

  

9) Jaký máš názor na své české spolužáky? 

  

„No jak který, ve škole je třeba jedna skupina, která je v pohodě a bavim se s nima. Ta 

druhá jsou prostě svině, nadávaj mi, jsou na mě hnusný. Říkaj mi, že k nim nepatřim a tak 



 

dál, ale těch je naštěstí málo.“ 

 

10) Cítil/a by ses lépe, kdybys byl/a ve třídě spíše s romskými spolužáky? 

  

„No, kdyby tam byly zase všichni Romáci, tak by to ty učitelé asi nevydrželi. Neměli by 

šanci. Pro mě by to tak asi špatný nebylo, záleží na tom, jak by se chovali. Ale zas na 

druhou stranu je dobrý, když jsou ve třídě i Češi, protože si na to zvykneš. Když pak přijdeš 

do práce, tak tam taky nebudou samí Cigáni, ale spíš Češi, takže se už ve škole naučíš, jak 

s nima vycházet.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

2. respondent (dívka, 14 let) 

 

1) Jaké to bylo, když si nastoupil/a do 1. třídy? Pamatuješ si, jak jsi se tam mezi ostatními 

tenkrát cítil/a? Měl/a jsi tam nějakého kamaráda? Někoho, s kým sis rozuměl/a? 

  

„Když jsem nastoupila do první třídy, tak jsem se dost styděla. A tak trochu jsem se i bála. 

V první třídě jsem žádnou kamarádku neměla. Takže první rok školy byl pro mě i těžkej.“ 

 

2) Co učitelka? Jaký byl tvůj vztah k ní a jaký byl její k tobě (ve srovnání s tím, jaký vztah 

měla vůči ostatním spolužákům)? 

  

„Moje učitelka se chovala nějak zvláštně. Někdy se ke mně chovala normálně a 

přistupovala ke mně stejně. Někdy zase nadržovala gádžům, třeba když jsem nesplnila 

úkol, tak jsem hned dostala poznámku, když to někdo udělal s Čechů, tak je jen 

napomenula, že se to nebude opakovat. To mě štvalo.“ 

 

3) Změnil se k tobě přístup ostatních spolužáků, v průběhu školní docházky? 

  

„Jo změnil, teď už je to lepší, už nemaj tolik narážek. Ale i tak se bavim jen s těma třema 

kamarádkama.“ 

 

4) Jak ses cítil/a mezi spolužáky na prvním stupni? Jaké to bylo pak na druhém stupni? 

  

„Na prvním stupni se se mnou vůbec nikdo nekamarádil, nikdo se mnou nemluvil. Jen mi 

nadávali. Říkali mi, že jsem Cikánka špinavá. Byla jsem z toho dost smutná a doma jsem 

brečela, protože jsem tam chodit nechtěla. Na druhým stupni to je lepší. Oni věděj, že jsem 

Cigánka, ale chovaj se už ke mně líp. Chtělo to asi jen čas a podle mě až moc dlouhýho 

času.“ 

 

5) S kým se ve škole nejvíc přátelíš? Jak bys popsal/a svého kamaráda ze školy? Jak 

dlouho se přátelíte? 

  



 

„Mám teď ve škole nejlepší kamarádku. Je to Cigánka. Chová se podobně jako já. Není 

vůbec lakomá, taková skromná. Bavíme se spolu asi 2 roky.“ 

 

6) Máš ve škole nějaké problémy? Jesliže ano, tak jaké? Čím jsou podle tebe způsobeny? 

  

„Ve škole žádný velké problémy nemám. Když mi někdo nadává, tak to prostě neřešim. 

Neperu se, nehádám se, nic. Uzavřu se do sebe. Mám, ale problémy v učení, nejde mi 

vlastivěda. 

 

7) Co by se dalo dělat, aby se to zlepšilo? Kdo by ti mohl pomoct? Jak (co by mohl 

udělat)? 

 

„No tím, že nic neřešim, tak nevim no. Ale kdybych se s někym poprala, tak bych to řekla 

asi mámě nebo svý starší ségře. Ta by se mě hned zastala. To je opak mě. A s tou 

vlastivědou, jsem to vyřešila tak, že jsem se sama přihlásila na doučování, tak snad to 

doženu.“ 

 

8) Jak bys popsal/a svůj vztah s učiteli? Změnil se nějak během školních let? Jak? Čím se 

to změnilo? 

 

„No, ve škole máme jednu učitelku a příjmení má Romová, což mě i pobavilo. No musim 

říct, že je to pěkná rasistka. Nemá nás ráda, stačí mi jen ten kyselej pohled. Nevim, proč se 

některý učitelé chovaj rasisticky. To fakt nechápu. Ostatní učitelé jsou normální. Když 

třeba dostanu pětku, tak mi řeknou, že se to mám prostě doučit a o více se nezajímaj. 

Nevim, proč se některý učitelé chovaj rasisticky. To fakt nechápu.“ 

 

9) Jaký máš názor na své české spolužáky? 

  

„No, myslim si o nich, že nejsou zas tak špatný. Oni na jednu stranu nemůžou za to, že 

nadávaj na Cigány a tak. Podle mámi to maj od rodičů, no. Myslim, si že můj vztah ke 

spolužákům je dobrej, ale když jsem si nedávno chtěla dopsat poznámky, tak mi nechtěli 

půjčit ani sešit domů. Jen prej kdybych si to opsala o přestávce. Tak nevim, co si o tom 

mám myslet. 

 



 

10) Cítil/a by ses lépe, kdybys byl/a ve třídě spíše s romskými spolužáky? 

  

„Ano, cejtila bych se mezi nima líp. Jsou to taky Cigáni. Měla bych pocit, že prostě 

zapadám, tak proto.“ 

 

 

 



 

SUMMARY  

  

 By this bachelor thesis I have pointed to the situation of Roma pupil in elementary 

school classroom. This document is devided to the Theoretical and Practical part. 

In the Theoretical part I've compiled several chapters. First chapter is focused on 

problems of disadvantaged pupils which is a socio-cultural and psychosocial handicap. 

Second chapter characterizes the Roma ethnic group as such. We learn about their origins, 

traditions, education and Roma ethnolect. Further I refer to education and relations 

between the majority and the minority. In the third chapter is a focus on Roma child who 

attends a Czech school. Further more, I analyze the relations between Roma and non-Roma 

pupils and mention the position and role of the Czech teacher to Roma pupils. The last 

chapter deals with preventive measures for the successful integration of Roma pupil. Here 

is an explanation of multicultural education and the application of a Roma assistant. 

The research part of was carried out using semi-structured interviews with ten Roma 

children who testified about their experiences in the Czech school environment. 

Furthermore, the interview was conducted with an educational counselor and coordinator 

of the low-threshold club. I was interested in the relationship between Roma and Czech 

children. Evaluation of the results was performed using thematic analysis. The aim of this 

thesis was to introduce the position of Roma pupils and their attitudes towards children 

from mainstream society. From the results, it was found that Roma children (respondents) 

are in the Czech class team, both positive and negative positions. When determining the 

positive or negative position has many factors (appearance, temperament, communication, 

social relationships). On this positive position must work mainly family of Roma child, the 

child itself, teacher and Czech students. 

 



 

 

 

      


