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1. Úvod 

Ve své diplomové práci analyzuji stav a možnosti vyššího 

sekundárního a terciárního vzdělávání Romů v České republice a 

vybrané faktory, které ovlivňují vzdělávací dráhu romského dítěte. 

Tato analýza je dokreslena kasuistikami vybraného vzorku úspěšných 

romských studentů. 

Diplomovou práci jsem koncipoval jako teoreticko-výzkumnou. 

V teoretické části se nejprve věnuji definici některých důležitých 

pojmů, které v této práci používám. Další kapitolu tvoří deskripce 

současného stavu studia romských studentů na středních školách 

v České republice, doplněná o příklady podpory romských 

středoškoláků a příklady aktivit středních škol, směřující k podpoře 

studia Romů. V následující části popisuji stav studia Romů na 

vysokých školách v České republice, představuji projekty podporující 

romské vysokoškolské studenty a uvádím přehled aktivit vysokých 

škol, které se věnují romské problematice. 

Další část mé diplomové práce tvoří analýza faktorů, které 

ovlivňují vzdělávací dráhy romských žáků a studentů. V prvním oddíle 

analyzuji některé z vlivů společnosti na vzdělávací dráhy romských 

žáků a studentů, zejména postoj většinové společnosti k romské 

menšině a efekt sociálního vyloučení. Další kapitolu tvoří analýza vlivu 

vybraných aspektů současné vzdělávací praxe, které se dotýkají 

romských žáků a studentů. Jedná se o následující aspekty: předškolní 

vzdělávání, základní školy (přípravné třídy, romské spádové základní 

školy, zvláštní školy) a asistenty pedagoga. V následující části se 

zabývám vlivem rodiny a rodinného prostředí na vzdělávací dráhu 

romského dítěte. Závěrečnou kapitolu teoretické části tvoří analýza 

vlivu osobnostních předpokladů na vzdělávací dráhu romských žáků a 

studentů. Zde se podrobně věnuji specifikám osobnosti romského dítěte 

s důrazem na zkoumání problematiky inteligence a uvažovaným 

vrozeným rozdílům ve výši IQ mezi různými etnickými skupinami. 
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Výzkumná část je zpracována formou empirické sondy mezi 

úspěšnými romskými studenty. V úvodní části identifikuji záměr 

empirické sondy a použité metody a techniky. Následně uvádím 

jednotlivé kasuistiky, vytvořené na základě výpovědí respondentů 

v situaci strukturovaného rozhovoru. 

Další kapitola obsahuje shrnutí získaných výsledků a diskusi. 

Tato část je zaměřená především na podchycení trendů, vyplývajících 

z uskutečněných rozhovorů a jejich komparaci s poznatky, uvedenými 

v teoretické části. 
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2. Definice základních pojmů 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolil název Vzdělávací dráhy 

úspěšných romských studentů. 

Termínem vzdělávací dráha v této práci označuji proces 

setkávání se s vzdělávacími institucemi v období celého dosavadního 

života romských studentů. Nabízí se otázka, co rozumím pod pojmem 

úspěšná vzdělávací dráha. Pro potřeby této práce jsem se rozhodl 

definovat úspěšnou vzdělávací dráhu jako takovou vzdělávací dráhu, 

která vyústila v přijetí ke studiu do prvního stupně terciárního 

vzdělávání (ISCED 5 podle Mezinárodní normy pro klasifikaci 

vzdělávání ISCED). Vzhledem k vzdělanostní struktuře romských 

komunit v České republice by se jako úspěšná vzdělávací dráha mohla 

jistě hodnotit i taková dráha, která by končila dosažením úrovně 

ISCED 3 a 4, tedy dokončeným (vyšším) sekundárním vzděláváním 

nebo ukončeným postsekundárním vzděláváním, nezahrnutým do 

vzdělávání terciárního. Na druhou stranu by vznikl příliš rozdíl mezi 

hodnocením úspěšné vzdělávací dráhy z hlediska majoritní společnosti 

a hodnocením úspěšné vzdělávací dráhy z hlediska romské menšiny. 

Domnívám se, že dosažení úrovně ISCED 3 nebo 4 není v majoritní 

společnosti považováno za dostatečnou podmínku k tomu, aby 

vzdělávací dráha byla hodnocena jako úspěšná. 

Pro potřeby této práce jsem nucen pominout relativitu termínu 

"úspěšný" student. Jsem si vědom značně subjektivního významu slova 

"úspěch", který může variovat případ od případu. Podle mého názoru je 

dosažení přijetí ke studiu do prvního stupně terciárního vzdělávání 

nejmenším společným jmenovatelem, kde se střetávají představy o 

úspěšné vzdělávací dráze většinové společnosti i romské menšiny. 

V praktické části se významným problémem ukázalo určení 

etnicity studentů romského původu. 

Náš právní řád v současné chvíli neumožňuje určení původu 

jedince na základě rasy či etnického původu, při posledním sčítání lidu, 
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které proběhlo v roce 2001, se k romské národnosti přihlásilo pouze 

ll, 7 tisíce občanů ačkoliv skutečný počet se pohybuje v rozmezí 200-

300 tisíc (srov. Možný, 2002). Mnoho studentů, kteří se k romské 

národnosti hlásí, pochází ze smíšeného rodu, kdy je pouze jeden 

z rodičů romské národnosti, ještě větší počet takových studentů se 

naopak jako Romové nedeklarují. Celá věc je komplikována 

skutečností, že mnohdy existuje rozdíl mezi tím, jak svou národnost 

vnímají sami studenti a jak ji vnímá okolní společnost. Pro účely této 

diplomové práce jsem se rozhodl vycházet ze sebeurčení samotných 

účastníků výzkumu. 

Terminologicky složitá situace panuje v oblasti vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Dřívější 

speciální školy byly v roce 2005 novým školským zákonem zrušeny a 

jejich funkci plní základní školy se speciálním vzdělávacím programem 

a základní školy speciální. Většina výzkumů týkajících se romských 

žáků, byla prováděna před rokem 2005, kdy byly zvláštní školy jedním 

z druhů speciálních škol. Rozhodl jsem se zachovávat terminologii, 

kterou užívaly jednotlivé výzkumy v době svého vzniku. Kapitolu o 

zvláštních školách jsem v souladu s duchem nového zákona podřadil 

kapitole o základních školách. 
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3. Romové a střední školy 

Z údajů zveřejněných ve Zprávě o stavu romských komunit 

v České republice (2004) vyplývá, že v roce 1989 bylo v České republice 

evidováno na všech středních školách přibližně 30 romských žáků. V 

následujících letech se počet romských středoškoláků postupně 

zvyšoval, v roce 2000 požádalo o dotaci svého studia na středních 

školách 1441 žáků. Je možné předpokládat, že skutečný počet 

romských žáků středních škol bude ve skutečnosti ještě o něco vyšší. 

Nastoupený trend se vyvíjí pozitivním směrem, nicméně faktem 

zůstává, že z předpokládané 25000 populace Romů ve středoškolském 

věku studuje na středních školách pouze 5,8% (průměr majority je 

49,2 %). 

3.1. Podpora romských středoškoláků 

Na zvýšení počtu romských středoškoláků v České republice se 

podílí státní i nestátní instituce. V této práci bych rád představil státní 

program Podpora romských středoškoláků a aktivity dvou významných 

středních škol, které se snaží vycházet vstříc poptávce po vyšším 

vzdělání romského etnika. Pro zvýšení počtu romských žáků středních 

škol je školám poskytována dotace (z iniciativy Rady vlády ČR pro 

záležitosti romské komunity). Program Podpora romských žáků 

středních škol má počátek v roce 2000, dotace je určena institucím, 

které poskytují střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, 

střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání a 

vyšší odborné vzdělání v konzervatoři. Do programu jsou 

zahrnováni pouze žáci a studenti, kteří mají v denním studiu 

pravidelnou školní docházku, nemají výraznější kázeňské 

problémy a výraznější absence. Prostředky získané pomocí této 

dotace mohou školy použít na úhradu školného, ubytování ve školním 

internátu, stravování ve školní jídelně, úhradu nákupu školních a 
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ochranných pomůcek. V roce 2003 se administrace programu Podpora 

romských žáků středních škol ujalo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky. 

3.2. Aktivity středních škol 

V současné době existuje již poměrně velké množství středních 

škol, které se určitým způsobem zapojují do aktivit podporujících 

romské žáky a studenty. Nejvýraznější podporu romským 

středoškolákům poskytují podle mého názoru následující střední školy. 

Romská střední škola sociální v Kolíně 

Škola spatřuje svůj cíl v poskytnutí vzdělání romské mládeži pro 

její úspěšnou integraci do společnosti. Každý rok umožňuje padesáti 

studentům dokončit úplné střední odborné vzdělání na střední škole 

sociálního zaměření. Osnovy školy jsou tvořeny se zřetelem k romským 

specifikám a sociokulturnímu zázemí žáků. Absolventi by měli být 

schopni práce v pozici sociálních pracovníků v romských komunitách. 

Romskou střední školu sociální (RSŠS) v Kolíně založila Nadace 

Dr. Rajka Djuriče. Jde o soukromou školu, schválenou Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, výuka byla zahájena již v září 1998. 

Učební plán pro RSŠS poskytuje žákům komplexní přehled 

romských dějin, kultury a jazyka, a umožňuje studentům získat 

dovednosti a zkušenosti nutné pro práci sociálních pracovníků v jejich 

vlastních komunitách, ve státní správě či v sociálních zařízeních. 

Výhodou RSŠS je zapojení romských rodin do spolupráce se školou a 

vytvoření proromského prostředí, ve kterém se žáci i jejich rodiče cítí 

dobře a bezpečně. Součástí školy je internát pro žáky, které přicházejí 

z jiných koutů země než z Kolínska. Škola provozuje pobočky 

v Sokolově, Praze a v Čáslavi. 
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Vzdělávací obsah je tvořen následujícími složkami: všeobecně 

vzdělávací, základní odborná a specificky odborná (profilující). Pro 

výuku všeobecně vzdělávacích, základních odborných a některých 

profilujících se předmětů se používají tytéž učební osnovy jako pro 

další odborná zaměření, eventuálně učební osnovy alternativní (např. 

pro český jazyk a literaturu). 

Všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk a literatura, cizí 

jazyk, dějepis, občanská nauka, matematika, základy přírodních věd, 

tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova 

Odborné předměty: psychologie, zdravotní nauka, osobnostní 

výchova, právo, sociální politika, sociální péče, ekonomika, technika 

administrativy, výpočetní technika, pedagogika, romský jazyk a 

literatura, romistika, rodinná výchova, základy komunitní práce, 

multikulturní soužití 

Evangelická akademie Praha (Vyšší odborná škola sociální 

práce a střední odborná škola) 

Evangelická akademie v Praze je škola, která není primárně 

určená romským studentům. Na školu jsou přijímáni studenti všech 

národností a bez rozdílu vyznání, ačkoliv je zřejmé, že se studenti 

během studia setkávají běžně s evangelickou zbožností. Mezi školy 

podporující romské studenty ji řadím pro její demokratický duch, který 

pramení z přístupu vedení školy i z přístupu konkrétních učitelů ke 

studentům. Jedním z důležitých předmětů této školy je předmět 

Etnické a menšinové skupiny. V rámci tohoto předmětu jsou 

studentům představovány významné osobnosti romské národnosti a 

osobnosti věnující se problematice menšin. 
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Aktivity státu i nestátních organizací při podpoře studia 

romských středoškoláků jsou jistě zodpovědné za skutečnost, že 

romských středoškoláků v posledních letech přibývá. Není také řídkým 

jevem, že mnozí romští dospělí se hlásí na střední školy, kde mohou 

získat dosud chybějící střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. 

Formy pomoci, které jsem uvedl, jsem vybral jako pozitivní příklady 

pomoci romským studentům ze strany státu (program Podpora 

romských středoškoláků), romských nestátních institucí (Romská 

střední škola sociální v Kolíně) a jiných nestátních institucí 

(Evangelická akademie Praha). 
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4. Romové a vysoké školy 

Vysokoškolské vzdělání u Romů je i v současné době velmi 

výjimečné. Z různých důvodů je velmi těžké zjistit počet nebo procento 

romských vysokoškoláků. Přestože se v současné době nevede žádná 

oficiální evidence počtu romských vysokoškolských studentů, z odhadů 

organizací, které se vysokoškolským vzděláním Romů zabývají 

(Athinganoi, Slovo 21 apod.) vyplývá, že počty i procento romských 

vysokoškoláků od roku 1989 velmi pravděpodobně neustále roste. 

4.1. Podpora romských yysokoškoláků 

Přímou podporu romským vysokoškolákům státní politika zatím 

neumožňuje, romští studenti však mohou využít podpory programu 

vyrovnávání příležitostí přístupu ke studiu uchazečů z různě 

znevýhodněných skupin, který má širší působnost a zahrnuje i podporu 

potřebným romským studentům. Dříve mohli někteří romští studenti 

čerpat prostředky z Nadace pro rozvoj občanské společnosti, ta však 

program podpory romských studentů ukončila. 

N adace Slovo 21 

Nadace Slovo 21 zajišťuje projekt Příprava romských 

středoškoláků na přijímací zkoušky na vysoké škole. Cílem tohoto 

projektu je kvalitně připravit romské středoškoláky na přijímací řízení 

na vysoké školy v celé České republice a zároveň je dostatečně 

motivovat ke studiu na vysoké škole. Ve spolupráci se středními a 

vysokými školami se autoři projektu pokouší zajistit přípravné kurzy 

na přijímací řízení. Tyto kurzy jsou zaměřené na specifika romských 

středoškoláků. Součástí projektu je důkladně informovat romské 

středoškoláky o možnostech studia na vysokých školách, podmínkách 
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přijetí romských uchazečů na vysoké školy. Spolupracující školy a 

obory jsou v poslední době zejména: 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor romistika (Praha) 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor andragogika 

(Praha) 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor sociální politika a 

sociální práce (Praha) 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha) 

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor učitelství 

(Brno) 

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor sociální 

pedagogika (Brno) 

Palackého univerzita, Filosofická fakulta, andragogika

sociologie (Olomouc) 

Jihočeská univerzita, Zdravotně-sociální fakulta, obor 

rehabilitace (České Budějovice) 

Univerzita J.E.Purkyně, Pedagogická fakulta, obor učitelství 

(Ústí nad Labem) 

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor pedagogika 

(Ostrava) 

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor prevence

resocializace (Ostrava) 

Občanské sdružení Athinganoi 

Podpoře romských středoškoláků a vysokoškoláků se 

programově věnuje občanské sdružení Athinganoi. V roce 2001 bylo 

založeno Romské studentské informační centrum, které poskytuje 

informace týkající se romské menšiny. Součástí Romského 

informačního centra byla možnost zapůjčení knih z odborné knihovny, 

mediální archiv, databáze diplomových prací s romskou tematikou, pro 

studenty byl připraven přehled možností dalšího vzdělávání a přehled 
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různých studijních a stipendijních programů. V roce 2002 byl projekt 

ukončen, ale na jeho základě vznikl nový projekt, Romaverzitas CZ, 

který nadále poskytoval služby dřívějšího Romského informačního 

centra. Součástí programu Romaverzitas CZ byl Program individuální 

přípravy romských studentů a absolventů SŠ na přijímací zkoušky na 

VŠ pro akademický rok 2003/2004. Tohoto programu se účastnilo 10 

studentů. V současné době Athinganoi provozuje projekt Romaverzitas 

CZ II, který poskytuje stejné služby jako předešlé projekty, tedy 

možnost zapůjčení knih z odborné knihovny, mediální archiv, databázi 

diplomových prací a studentům přehled o možnostech dalšího 

vzdělávání a stipendijních programech. 

4.2. Aktivity vysokých škol 

Na 14 setkání Hnutí R v Českých Budějovicích v roce 1999 

s názvem Romové a university byla uveřejněn přehled aktivit 

Vysokých škol v České republice (Balvín, 1999), které se nějakým 

způsobem dotýkají romské problematiky, který uvádím v tabulce č.1: 
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Tabulka č.l: Aktivity vysokých škol (Balvín, 1999, s. 25-27) 

Vysoká škola Fakulta (katedra, Od projekt Pregraduální studium 
garant) roku 

Univerzita PeF (speciální 1990 FRVŠ 1993, příprava pedagogů pro výuku 
Karlova Praha pedagogíka, dr. E. 1994 romských žáků (obligátní pro 

Šotolová) studenty SP, fakultativně i romština, 
otevřeno i pro FF a IZV UK) 

FF (indologický FRVŠ 1993- bakalářské studium romistíky a 
ústav, Mgr. M. 94 romštiny (i romští studenti) 
Hiibschmannová, 
CSc.) 
IZV (doc. dr. Z. Pine) FRVS 1996- příprava na práci v etnicky 

97 pluralitním prostředí 
Masarykova PF (právní teorie, Filozoficko-
univerzita Brno dr.T.Machalová právní 

analýza 
rasismu 

PeF (psychologie) FRVS 1993- psychologická příprava učitelů pro 
94 romské děti 

Univerzita FF a PeF (Mgr. FRVŠ 1993- projekt romského vzdělávání (pro 
Palackého Z. Jařabová) 96 studenty učitelství I. stupně ZŠ, 
Olomouc sociologie, SP, otevřeno ostatním), 

rovněž distanční vzděláván~ odborná 
gesce MŠ Charity Olomouc, 
konference, výzkum, publíkační 
činnost 

Západočeská PeF (psychologie, RVMSMT, rozšiřující studium SP (specifika 
univerzita dr.Miňhová, dr. FRVŠ 1997 romského etníka), bakalářské 
Plzeň M.Kocurová) studium oboru sociální práce 

(romistika) 
Jihočeská PeF (pedagogika) dílčí celky standardních studijních 
univerzita programů 
České 
Budějovice 

FZS 1996 FRVS 1997 cyklus programů pro přímou práci se 
zdravotně a sociálně 
handicapovanými- studium 
romistíkv/1 sem 

Univerzita Ustav pro studium 1993 kurzy romštiny, romské kultury a 
J.E.Purkyně romské kultury dějin (učitelství l.st .ZŠ, 
Ústí nad vychovatelství, denní a distanční 
Labem studium), otevřené i pro ostatní 

fakulty, knihovna a informační 
centrum 

PeF- Centrum 1996 FRVŠ 1992-
romistiky (Mgr. V. 97 
Kamenická) 

Ostravská FF (historie) 1999 výzkumný program, příprava 
univerzita studijního programu 

FF (psychologie) bakalářský obor profesní poradenství 
a rekvalifikace (sociální problémy 
etnických menšin a migrantů) 

Vysoká škola 1 vědecká "společný základ" studijních 
pedagogická práce učitelských programů 

Hradec Králové 
Technická PeF (pedagogiky, povinné přednášky pro elementaristy, 
univerzita psychologie, doc. dr. postgraduální péče o učitele regionu, 
Liberec J.Vomáčka, CSc.) bakalářské studium oboru sociální 

pracovník (pedagog, transkulturní 
dímenze v koncepci fakulty) 

Slezská FPF- Ustav bakalářské studium oboru veřejná 
univerzita společenských věd správa a regionální politika, kurzy 
Opava (dr.B.Koukola, CSc.) sociální politíka, metody sociální 

práce, sociální deviace a prevence 
sociálního selhání, přípravné práce 
s romskou menšinou 
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V tabulce je postupně uváděn název vysoké školy, název fakulty 

(případně katedry a garanta programu), rok vzniku programu, druh 

projektu a popis projektu v pregraduálním studiu. 

Vysvětlivky zkratek: 

PeF- Pedagogická fakulta 

FF- Filosofická fakulta 

PF- Právnická fakulta 

ZŠ- základní škola 

FPF Fakulta filosofickopřírodovědecká 

FRVŠ- Fond rozvoje vysokých škol 

RVMŠMT- Resortní výzkum Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky 

Bc. Bakalářská 

FZS- Fakulta zdravotně sociální 

IZV- Institut základů vzdělanosti (dne FHS, Fakulta 

humanitních studií) 

SP- speciální pedagogika (Balvín, 1999, s. 25-27) 

Formy pomoci romským studentům při studiu na vysokých 

školách nejsou tak různorodé, jako u podpory romských středoškoláků. 

Je to zřejmě dáno příliš malým počtem romských studentů vysokých 

škol a tedy nižší poptávkou po různých formách pomoci. Pozitivním 

jevem je začleňování předmětů, které se věnují romské kultuře, 

vzdělávání a dalším věcem souvisejícím s romskými komunitami, do 

osnov mnoha oborů vysokých škol. 
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5. Faktory, ovlivňující vzdělávací dráhy romských žáků a 

studentů 

Úspěšná vzdělávací dráha romských žáků a studentů je závislá 

na mnoha okolnostech. V následující části se pokusím o analýzu 

nejčastěji uváděných proměnných, které ovlivňují školní úspěšnost 

romských žáků a studentů. 

Faktory podílející se na školní úspěšnosti dítěte lze v zásadě 

rozdělit na endogenní (vnitřní) a exogenní (vnější) (srov. Kovaříková, 

1998). 

Endogenní činitelé školní úspěšnosti: 

somatické (vliv tělesného stavu) 

psychické (mentální úroveň, připravenost žáků 

v předchozím vzdělávání, motivace k učení, aspirační úroveň, 

vytrvalost žáků, postoj k učitelům, metoda učení se žáků, role žáka ve 

třídě, sociální akceptovanost, úroveň kognitivních procesů, schopnosti 

myšlení, pozornosti a paměti, vývojové poruchy, drobná mozková 

dysfunkce, poruchy učení. . .) 

Exogenní faktory školní úspěšnosti: 

vliv rodiny (sociokulturní úroveň rodiny, výchovný styl, 

role žáka v rodině, bytové poměry) 

vliv školy (přiměřenost požadavků na žáky, míra 

respektování individuálních zvláštností žáků, metodické postupy ve 

vyučování, hodnocení, vytváření podmínek pro transfer při učení žáků, 

dostatečné opakování a procvičování učiva, režim dne, sestavený 

rozvrh, učební motivace, chod školy, atmosféra školy, klima třídy .. .) 

vlivy mimorodinné a mimoškolní (vliv kamarádů, 

možnost výdělků bez ohledu na kvalifikaci, vliv společnosti ... ) 

Přesahuje možnosti a ambice této diplomové práce analyzovat 

všechny možné příčiny školního úspěchu či neúspěchu, rád bych se 

zaměřil pouze na nejpodstatnější faktory, za které považuji vliv 
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společnosti, vliv vzdělávacích institucí, vliv rodiny a vliv osobnostních 

předpokladů (srov. Kovaříková, 1998, Palátová, 2004) 

5.1. Vliv společnosti 

Vliv společnosti na vzdělávací dráhy romských dětí je spíše 

nepřímý, společnost ovlivňuje vzdělávací dráhu romského dítěte 

postojem, který zaujímá k romské menšině, mírou rasismu, postojem 

veřejných institucí k romské menšině a obecně tím, jak se 

příslušníkům romské menšiny v naší společnosti žije. 

5.1.1. Postoj české společnosti k romskému etniku 

Postoj České společnosti k romskému etniku je podle dostupných 

údajů (srov. Možný, 2002) poměrně negativní, 40% dotázaných lidí by 

nechtělo Romy za své sousedy. Je to úplně stejný podíl, jako je 

evropský průměr. I když verbálně vyjadřovaný postoj nemusí být vždy 

v souladu se skutečným chováním (srov. např. Hayesová, 2000), jedná 

se o důkaz špatného vztahu mezi českou většinou a romskou menšinou. 

Podle stejného výzkumu (srov. Možný, 2002) je postoj Čechů například 

k imigrantům značně tolerantnější (i když se nemůžeme srovnávat 

s tradičně otevřenými společnostmi, jako je Nizozemsko, Německo či 

Švédsko). Za souseda by u nás pracujícího cizince nechtělo asi 20 % 

dotázaných. 

Také podle Zprávy o situaci romské komunity na území České 

republiky z roku 1997 značná část české populace vnímá romskou 

komunitu paušálně jako skupinu osob se zvýšeným sklonem ke 

kriminální činnosti, s nezájmem o legální práci, neschopných 

běžného stylu bydlení a soužití. 
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5.1.2. Sociální vyloučení 

Postavení romské menšiny v České republice někteří 

výzkumníci charakterizují jako stav sociálního vyloučení. 

Sociální vyloučení bývá definováno jako nerovnost v participaci na 

životě společnosti, která je výsledkem nedostatku příležitostí k této 

participaci. Tato nerovnost pak plodí neschopnost spolupodílet se na 

životě společnosti, izolaci a odtržení od společnosti, tedy ztrátu 

sociálního místa ve společnosti. Téma získává na popularitě zejména 

kvůli stoupající či přetrvávající nezaměstnanosti u některých 

sociálních skupin obyvatelstva. Ukazuje se, že etnická příslušnost je 

jedním z faktorů, který způsobuje efekt sociálního vyloučení. Oblasti 

života, kde se sociální vyloučení nejčastěji projevuje, jsou: 

sítě 

omezený přístup na trh práce 

chudoba a nízký příjem 

nízká míra sociální podpory, řídké nebo neexistující sociální 

bydlení a život v kontextu lokality 

vyloučení ze služeb (Navrátil, 2003, s. 33) 

Pokusím se jednotlivé projevy efektu sociálního vyloučení aplikovat na 

situaci Romů v České republice. 

5.1.2.1. Omezený přístup na trh práce 

Omezený přístup na trh práce je zřejmě jedním z nejpalčivějších 

problémů, se kterými se romská menšina v České republice setkává. 

Přesný odhad míry nezaměstnanosti romského etnika je obtížný, 

odhady variují od 19% nezaměstnaných (podle evidence) do 80% 

(kvalifikované odhady). Situaci dále ztěžuje množství neevidovaných 

nezaměstnaných, na druhou stranu také cílená registrace na úřadu 

práce vedená snahou získat sociální dávky, zdravotní a sociální 

pojištění. (srov. Navrátil, 2003). 
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Romové jsou skupinou obyvatel s nejvyšší dlouhodobou 

nezaměstnaností, podle údajů z roku 1997 bylo v kategorii Romů 50% 

dlouhodobě nezaměstnaných, předpokládá se, že podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných u Romů v průběhu let stoupá stejně, jako tomu je u 

majoritní společnosti. Zároveň jsou Romové skupina, která se nejvíce 

podílí na sezónních a příležitostných formách zaměstnání a na veřejně

prospěšných pracích, po jejíchž skončení se obvykle vracejí do evidence 

úřadů práce. Díky tomu Romové vykazují vysoký podíl opakované 

nezaměstnanosti. Ještě větším problémem pak je zaměstnávání Romů 

v oblasti šedé ekonomiky, tato tzv. práce "na černo" je často pro Romy 

jediným způsobem, jak získat alespoň nějaké pracovní uplatnění, 

zároveň tím nepřicházejí o výplatu sociálních dávek. V současné době 

již není možné evidovat národnost nezaměstnaných uchazečů o práci, 

problém romské nezaměstnanosti se tím však samozřejmě nijak 

ne mění. 

Hlavní příčiny vysoké nezaměstnanosti mezi Romy jsou nízká 

úroveň vzdělání a kvalifikace napříč celou populací, svou roli však 

hrají i diskriminační praktiky některých zaměstnavatelů. Nemusí se 

jednat vždy přímo o diskriminaci rasisticky orientovanou, problémem 

se často stává i skutečnost, že nekvalifikovaný, dlouhodobě 

nezaměstnaný a frustrovaný romský uchazeč neumí působit "dobrým 

dojmem" na potenciálního zaměstnavatele, často se ptá pouze na výši 

platu či na možnosti, jak obejít pracovní dobu apod. 

Výsledkem této neutěšené situace je ztráta návyku pracovat, 

neexistence dovedností a zkušeností, jak o práci usilovat. Mladá 

generace pak nemá již téměř žádnou zkušenost s prácí, ať již svojí nebo 

svých rodičů, práce pro ni není hodnotou a nemá tedy motivaci o práci 

usilovat (srov. Navrátil, 2003). 
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5.1.2.2. Chudoba a nízký příjem 

Z nevýhodné pozice na trhu práce vyplývají i nízké příjmy Romů. 

Mnoho dlouhodobě nezaměstnaných Romů má jediný příjem z dávek 

sociální péče, kterými se dorovnávají příjmy do životního minima dané 

rodiny. Je logické, že životní standard založený na příjmech 

z dávek sociální péče je hluboko pod průměrem životního standardu 

naší společnosti, neumožňuje poskytnutí žádných finančních služeb, 

nákup spotřebních předmětů a vybavení domácnosti a blokuje takové 

životní strategie jako půjčky, spoření, pojištění apod. 

Tato tíživá situace mnohých romských rodin je příčinnou vzniku 

poměrně nového fenoménu v romské komunitě, tzv. "lichvy". Jedná se o 

systém finanční půjčky v rámci komunity na vysoký, většinou 100% 

úrok. Lichva se stává problémem nejen proto, že je sama o sobě 

nezákonná, ale protože lichváři jsou většinou členové místní romské 

komunity, vede i k rozpadu vztahů v dané komunitě a k eskalaci 

napětí (srov. Navrátil, 2003). 

5.1.2.3. Problematika bydlení 

Polistopadový vývoj a zejména restituce a privatizace bytového 

fondu přinesl mnoho negativních dopadů na romskou menšinu. 

Restituována a privatizována byla především starší bytová zástavba, 

ve které v důsledku minulé bytové politiky žila většina romské 

menšiny. Noví majitelé bytů, ve kterých bydleli Romové, nechtěli již 

dále tolerovat neoprávněné užívání bytů a klesající platební morálku 

romských rodin, často také využívali neznalost právní problematiky 

svých nájemníků a nutili je například podepisovat nové nájemní 

smlouvy na dobu určitou. Nepřizpůsobiví nájemníci z řad Romů jsou 

posléze donuceni obracet se na obce, které tuto problematiku v mnoha 

případech řeší výstavbou tzv. holobytů. Koncentrace velkého počtu 

romských rodin do těchto holobytů vede k vytváření enkláv většinou na 
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okraji obcí a následnou segregaci romské komunity od společnosti. 

Diskriminační praktiky některých obcí při obsazování nových obecních 

bytů pak ještě ztěžuje přístup romské menšiny k běžnému bydlení. 

V této situaci se mnoho Romů uchyluje k nelegálnímu obsazování bytů, 

k bydlení v bytech bez nájemní smlouvy (srov. Navrátil, 2003). 

5.1.2.4. Omezený přístup ke službám 

Ačkoliv je ve společnosti značně rozšířen stereotyp, že Romové 

zneužívají sociální dávky, výzkumy ukazují naopak na jejich 

nevyužívání zejména u nejchudší části romské komunity. Právě tito 

nejchudší mají malé sociální kompetence a chybí jim potřebná 

schopnost, jak jednat s úřady a institucemi. Romská mentalita také 

zabraňuje využívání sociálních služeb běžných u většinové populace, 

jako například azylových domů, domů pečovatelských služeb, léčeben 

pro dlouhodobě nemocné, center sociální prevence či penzionů pro 

se mory. 

Tento jev ač v mnohém pozitivní vede k neúměrnému zatížení 

(finančnímu, prostorovému, časovému) romských rodin, romské rodiny 

poskytují svým členům péči, kterou většinová společnost obvykle 

očekává od profesionálů. Omezený přístup ke službám se mnohde 

projevuje i absencí takových pro majoritní společnost běžných věcí, 

jako je ústřední topení, dodávky teplé vody a elektřiny, vlastní sociální 

zařízení nebo jen pouhá zastávka MHD v místě bydliště (srov. 

Navrátil, 2003). 

5.1.2.5. Řídké nebo neexistující sociální sítě 

Lokality, které se utvářejí na okrajích měst a jsou obydleny 

převážně Romy, nevykazují rysy typické pro dřívější komunity 

romských rodin. Vazby a vztahy uvnitř komunit jsou často trvale 

narušeny přítomností lichvy a dalšími negativními jevy. Tyto jevy 
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vznikají často z frustrace a nemožnosti změnit svou životní situaci 

v kombinaci s touhou opustit obývanou lokalitu (srov. Navrátil, 2003). 

Česká společnost podle dostupných pramenů (srov. Možný, 2002) 

není přehnaně xenofobií oproti jiným státům, vztah k Romům ze 

strany většinové společnosti je v celé Evropě poměrně špatný. Proto 

jsou velice důležité všechny pokusy o porozumění mezi romskou 

menšinou a většinovou společností. V České republice působí mnoho 

organizací, které se snaží zprostředkovat dialog mezi Romy a neromy, 

jejich seznam lze najít např. na internetových stránkách 

www.romove.cz. 

5.2. Vliv vzdělávacích institucí 

Ze strany školy a dalších vzdělávacích institucí obecně působí na 

romské dítě dva typy vlivu, vliv konkrétního prostředí, se kterým se 

dítě ve škole a dalších vzdělávacích institucí setkává a vliv současné 

vzdělávací praxe, která funguje v naší společnosti. Vliv konkrétního 

prostředí vzdělávacích institucí je možné hodnotit pouze individuálně 

(jedná se zejména o vliv pedagogů, spolužáků, vliv celkového klimatu 

třídy a školy, atmosféra, která ve škole panuje), proto se v následující 

části budu věnovat analýze vybraných aspektů současné vzdělávací 

praxe, které se dotýkají romských žáků a studentů. 

5.2.1. Předškolní vzdělávání 

Jednou z předpokládaných příčin relativně častého neúspěchu 

romských žáků na základních školách je skutečnost, že jen málo 

romských dětí navštěvuje mateřskou školu. Při vstupu do základní 

školy jsou pak romské děti handicapovány proti ostatním dětem, neboť 

mateřská škola děti obvykle dobře připravuje pro úspěšné zvládnutí 

nároků základní školy. Za účelem zjištění skutečného stavu a ověření 
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všeobecně rozšířeného mínění o stále se zmenšujících počtech 

romských dětí docházejících do mateřských škol, zpracovala v roce 

1998 Česká školní inspekce tematickou inspekci s názvem Vzdělávání 

příslušníků národnostních menšin a etnických skupin. Jedním z 

dalších cílů bylo konkretizovat příčiny současného stavu a zároveň 

popsat způsoby práce mateřských škol, do kterých romské děti 

docházejí pravidelně a které jsou v jejich výchově a vzdělávání 

úspěšné. 

Proti všeobecně rozšířeným předpokladům se porovnáním 

zjištěných údajů se situací na začátku 90. let, kdy byla výchovná péče 

v předškolních zařízeních hrazena státem, nepotvrdil předpokládaný 

trend výrazného celkového snižování romských dětí v mateřských 

školách. V 38 % škol se počet docházejících romských dětí snížil (v 16 % 

více než o polovinu) a naopak ve 34% se počet těchto dětí zvýšil (v 14 

% více než o polovinu). Ve zbývajících zůstal počet nezměněn. 

Významné faktory, které ovlivňují docházku romských dětí do 

mateřských škol ze strany mateřské školy, jsou podle výsledků 

inspekce: celková atmosféra školky, přístup pracovníků k romským 

rodinám a znalost romské problematiky. Velmi pozitivním faktorem se 

ukázala přítomnost romských pracovníků v mateřské škole. 

5.2.2. Základní školy 

N ástup romského dítěte do základní školy je v jeho životě velmi 

významným okamžikem. Protože romské rodiny obvykle nesměřují 

výchovu dítěte v předškolním období k okamžiku nástupu do školy, 

jako je tomu u majoritní populace, školní nároky jsou pro většinu 

romských dětí značným zásahem do dosavadního stylu života. Pro 

romské rodiny je škola vnímána většinou jako nepřátelská (gádžovská) 

instituce a mnohé školy svým přístupem takové přesvědčení podporují. 
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Podle H. Balabánové (1998) je pro zvýšení pravděpodobnosti, že 

romské děti absolvují povinnou školní docházku a dokončí základní 

školu, nezbytné: 

vytvořenÍ přÍznivé atmosféry ve škole (v přÍstupu k dětem a 

jejich rodičům) 

změny v organizaci výchovně vzdělávacÍho procesu 

kurikulum -rozsah náplně výuky romských dětÍ 

v počátečnÍch ročnÍcÍch základnÍ školy, 

odpovÍda;fd metody a formy výuky(Balabánová, 1998, s. 342) 

5.2.2.1. Přípravné třídy 

Přípravné třídy začaly být zřizovány, aby se s jejich pomocí 

odstranil handicap romských dětí, vstupujících do prvního ročníku 

základní školy. Absolvováním přípravného ročníku se romské děti 

(zvláště ty, které nenavštěvovaly mateřskou školu) naučí dovednosti a 

znalosti potřebné pro úspěšné zvládnutí nároků základní školy. Jejich 

úkolem bylo také zabránit umisťování romských dětí převážně do 

zvláštních škol. Inspirace přišla z bývalé Západní Evropy, kde se 

zřizování přípravných tříd pro děti ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí velmi osvědčilo. Přípravné ročníky u nás byly zaváděny od 

roku 1993, přípravné třídy pro děti romského původu byly zřizovány 

nejprve při mateřských a základních školách. Po dohodě 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy éeské republiky 

začaly být přípravné třídy zřizovány i při zvláštních školách. Přes 90% 

přípravných tříd bylo zřízeno v lokalitách obývaných převážně 

romskými komunitami nebo obyvatelstvem ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí. 

Ze zprávy o stavu romských komunit z roku 2004 vyplývá, že 

v roce 2003 bylo přípravných tříd v České republice 137 a v nich se na 

vstup do školy připravovalo 1 824 převážně romských dětí, v roce 2004 

bylo přípravných tříd 126 a v nich se připravovalo 1 779 dětí. Romské 
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děti ve věku 5 - 6 let tvoří přibližně 3, 7% romské populace, při 

velikosti této populace 180 000 až 200 000 můžeme předpokládat, že 

1 824 dětí je 39% z celkového předpokládaného počtu těchto romských 

dětí. 

Zřizování přípravných tříd se nejprve potýkalo s malým zájmem 

ze strany rodičů. Proto do přípravných tříd začali být zařazovány i děti 

mladší pěti let. Zprvu vynucená situace se ukázala jako velmi 

prospěšná a dobré zkušenosti se začleňováním dětí mladších pěti let 

vedly k tomu, že se tento postup stal běžnou praxí. 

Česká školní inspekce zjišťovala úspěšnost dětí, které dokončily 

přípravné třídy a byly vřazeny do základních škol. Do ověřování byly 

zapojeny všechny přípravné třídy, které vznikly v letech 1992 - 1995. 

Z výsledků inspekce vyplývá, že přes 90 % dětí, které navštěvovaly 

přípravné třídy ve školním roce 1995/96, bylo v době inspekce ve 

druhých třídách základních škol. Děti, které docházely do přípravných 

tříd ve školním roce 1996/97 byly v prvních třídách všechny_ 

Další šetření efektivity přípravných tříd proběhlo v roce 2003, 

kdy byl Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy z podnětu 

MŠMT ČR proveden Monitoring efektivity přípravných ročníků. 

Účinnost přípravných ročníků byla šetřena za čtyři školní roky-

1999/2000. 2000/2001, 200112002 a 2002/2003. Přípravné třídy při 

základních školách byly úspěšné v 89%, přípravné třídy při zvláštních 

školách byly úspěšné jen v 49% a přípravné třídy při mateřských 

školách v 92% (kritériem úspěšnosti bylo přijetí do prvního ročníku 

základní školy). Úspěšnost mateřských škol se dá připsat skutečnosti, 

že učitelky mateřských škol jsou nejlépe připraveny na práci s dětmi 

této věkové kategorie. Neúspěšnost zvláštních škol je vysvětlována tím, 

že rodiče projevili přání, aby dítě navštěvovalo nadále školu, ve které si 

již zvyklo. 
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že: 

Ze závěrů Monitoringu efektivity přípravných ročníků vyplývá, 

romské děti mají specifické problémy ve škole 

přípravné ročníky jsou efektivní 

absolventům přípravných ročníků se ve škole daří lépe 

zřizování přípravných ročníků při zvláštních školách je 

nevhodné 

přípravné ročníky nejsou zřizovány v dostatečném množství 

Přípravné třídy byly rodiči romských dětí upřednostňovány před 

mateřskými školami zejména z toho důvodu, že jsou bezplatné. Velký 

význam v tomto kontextu má tedy zavedení bezplatného posledního 

ročníku mateřské školy pro všechny děti. Toto opatření by mohlo 

napomoci začlenění větší části romských dětí do předškolní přípravy. 

Od roku 2005 mohou přípravné ročníky vznikat pouze při základních 

školách. 

Na základě výsledků inspekce i monitoringu můžeme 

konstatovat, že přípravné třídy jsou velkým přínosem pro 

bezproblémové začlenění žáků do prvních ročníků základních škol. 

Existují však i nevýhody zavedení přípravných tříd, jednou 

z nich je skutečnost, že pokud je žák zařazen do přípravné třídy po 

odložení školní docházky, k čemuž dochází poměrně často, měl by 

školní docházku dokončit až po dosažení patnácti let. V tomto věku 

však končí povinná školní docházka, dítě často odejde ze školy a nemá 

dokončené základní vzdělání. 

5.2.2.2. Romské spádové základní školy 

V místech, kde žijí početné romské komunity, se objevil nový 

fenomén romských spádových základních škoL Jsou to spádové 

základní školy, do kterých chodí většinou romské děti. Důvodem je 

jednak blízkost základní školy sídlu romských komunit, romskou 

spádovou školou se ale škola do jisté míry stává i tím, že čím více 
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romských žáků školu navštěvuje, tím méně jsou do školy umisťovány 

děti české národnosti (rodiče je hlásí do jiné, třeba i místu jejich 

bydliště vzdálenější školy, kde není tak vysoký počet romských žáků). 

Typickými romskými spádovými základními školami jsou například: 

Základní škola v Mostě-Rudolících (Chanov), Církevní základní škola 

Přemysla Pittra v Ostravě a Fakultní základní škola na Havlíčkově 

náměstí v Praze na Žižkově. 

5.2.2.3. Zvláštní školy 

Dříve bylo poměrně častým zvykem umisťování romských dětí 

do zvláštních škol. Vzdělanostní struktura dospělé romské populace je 

tímto trendem velmi poznamenána a handicapována. Z šetření znalostí 

pracovníků obcí pověřených výkonem státní správy, které proběhlo 

v roce 2003, vyplývá, že mezi 51 691 dospělými příslušníky romských 

komunit jejichž vzdělání a kvalifikaci bylo možné odhadnout, jich bylo 

pravděpodobně absolventy zvláštních škol (případně nedokončilo 

základní školu v posledním ročníku) 31 240, tj. 60% případů, 

ukončenou základní školu mělo 14 986, tj. 29%, vyučených bylo 4 776, 

tj. 9,3% a střední nebo vyšší školu má ukončenu 689 tj. 1,3%. 

Praxe zařazování romských žáků do zvláštních škol se stala 

terčem kritiky České republiky ze zahraničí. V roce 1999 Evropské 

centrum pro práva Romů (European Roma Rights Center) podrobilo 

analýze údaje o počtu romských a neromských dětí zapsaných do 

zvláštních a základních škol v Ostravě v období let 1998- 1999. Údaje 

analyzoval prof. D. J. Reschly (1999) z Vanderbiltské University v 

USA. Podle jeho zjištění navštěvovalo všechny základní a zvláštní 

školy celkem 26 849 žáků, z čehož bylo identifikováno 1513 

romských žáků a 25336 neromských žáků. Romské děti tedy tvořili 

5,6% z celkového počtu žáků. Zvláštní školy navštěvovalo celkem 

1360 žáků (což je 5,1% žáků všech škol). Z celkového počtu 1360 

žáků zapsaných na zvláštní školy bylo 762 romských dětí a 598 
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neromských dětí. Z údajů vyplývá, že Romové tvořili 56% žáků 

navštěvujících zvláštní školy. Pro porovnání je důležitým faktorem 

skutečnost, že ačkoliv Romové tvořili 5,6% z celkového počtu žáků ve 

všech typech škol, na zvláštních školách byli zastoupeni v poměru 

56%. Nepoměr mezi Romy a neromy je zřetelný i na základních 

školách, kde studují pouze 3% romských dětí oproti 97% neromských 

dětí, ačkoliv romské děti tvoří oněch 5,6% z celkového počtu žáků na 

všech školách. Dále můžeme z údajů vyčíst, že pouze 50% romských 

dětí navštěvuje základní školy (u dětí neromského původu je to 97%, 

50% romských dětí je ve zvláštních školách). 

Výsledky této analýzy jasně dokázaly skutečnost, že romské děti 

byly nadměrně zastoupeny ve zvláštních školách v Ostravě, podobná 

situace byla zjištěna v roce 1999 i na čtyřech zvláštních školách v Brně 

(srov. Conway, 1999) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

vydalo v roce 1996 pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného základní 

školou pro absolventy zvláštních škol, který měl přispět k nápravě 

situace v oblasti vzdělávání romských dětí na zvláštních školách. Na 

základě tohoto pokynu si mohou žáci, které ukončili povinnou školní 

docházku v nižším než devátém ročníku zvláštní nebo základní školy 

doplnit základní vzdělání. Dalším metodickým pokynem umožnilo 

přeřazování úspěšných žáků zvláštních škol do škol základních. Právě 

obtížná možnost přeřazování romských dětí ze zvláštních škol zpět do 

základních škol byla asi nejvíce kritizována, protože ovlivňovala 

vzdělávací dráhu romských dětí již v okamžiku nástupu do školy nebo 

v prvních letech školní docházky a vytvářela jakýsi dvoukolejný 

systém, ze kterého nebylo pro děti umístěné do zvláštních škol možné 

vystoupit. Přitom například projekt Školní úspěšnost romských dětí 

nadace Step by Step Romská iniciativa (2001) zjistil, že 64% romských 

žáků ve druhých ročnících bylo nevhodně umístěno ve speciálních 

školách, ačkoliv bylo možné jejich bezproblémové přeřazení do 

základních škol pomocí náležitého pedagogického působení. 
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Předpokládá se, že v posledních letech většina romských dětí 

nastupovala do základních škol, přímo do zvláštních škol byly 

zařazovány pouze děti, kterým byla zvláštní škola navržena 

předškolním zařízením. Významnou roli v zařazování romských žáků 

do zvláštních škol hrály také pedagogicko·psychologické poradny 

(srov. Balvín, 1997). 

Důvody přeřazení či zařazení romského dítěte do zvláštní 

školy bývaly zejména: 

jazykový handicap 

odlišná dynamika osobnostního vývoje 

jiná hierarchie hodnot a sociokulturní odlišnost rodiny 

dítěte 

přání rodičů o zařazení dítěte do zvláštní školy, se kterou 

mají osobní zkušenost nebo do které dochází ostatní romské 

děti 

V této souvislosti byl kritizován nepříznivý vliv psychologických 

testů, zejména testů inteligence, které nebyly standardizovány pro 

romskou populaci. Proto byla vytvořena skupina odborníků pod 

vedením prof. Smékala, která poslední revizi nejpoužívanějšího testu 

inteligence (WISC-III) testovala i pro romskou populaci, tím se 

handicap romských dětí do jisté míry odstranil. Podrobněji se 

testováním inteligence zabývám v kapitole o vlivu osobnostních 

předpokladů na romskou vzdělávací dráhu. 

Nový školský zákon č. 56112004 Sb. který nabyl účinnosti k 1. 

lednu 2005, již nepočítá s další existencí zvláštních škol, které jsou 

nahrazeny základními školami se specifickým vzdělávacím 

programem. Domnívám se ovšem, že problematika přeřazování 

romských žáků do zvláštních škol tímto krokem není definitivně 

vyřešena, protože základní školy se specifickým vzdělávacím 

programem ani nyní neposkytují plnohodnotné vzdělání. 
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5.2.3. Asistenti pedagoga 

Jednou z forem pomoci romským dětem při překonávání 

školních problémů je umisťování asistentů pedagoga (dříve romský 

pedagogický asistent, později název vychovatel- asistent učitele) do 

školských zařízení s vysokým procentem romských žáků. Podle Zprávy 

o situaci romských komunit v České republice z roku 2004 pracovalo ve 

školských zařízeních, především v přípravných a prvních třídách 

základních a zvláštních škol celkem 227 asistentů pedagoga (38 mužů 

a 189 žen). V roce 2003 pracovalo ve školách a školských zařízeních 

celkem 366 asistentů pedagoga, v roce 2004 pak 332 asistentů 

pedagoga. 

Asistenti pedagoga se rekrutují z úspěšných absolventů 

základních škol, starších osmnácti let, netrestaných a po absolvování 

osmdesátihodinového kursu pedagogického minima mohou nastoupit 

do konkrétní třídy. Praxe poslední doby je taková, že díky zvyšování 

počtu romských absolventů středních škol jsou při výběru 

upřednostňováni romští středoškoláci. Přednost dostávají také 

asistenti ovládající romský jazyk (i když není podmínkou), který může 

být využit při komunikaci s některými dětmi, jejich rodiči a dalšími, 

zejména staršími příbuznými dětí. Náplní práce asistenta pedagoga je 

být přítomen při vyučování, pomáhat s individuální výukou romských 

dětí, zajišťovat dětem adekvátní trávení volného času o přestávkách i 

mimo vyučování. Důležitá je zejména schopnost dobré komunikace 

s rodinami romských dětí. 

Vliv vzdělávacích institucí na vzdělávací dráhu není tak výrazný 

jako vliv rodiny (srov. Palátová, 2004), přesto je stále velmi podstatný. 

Ukazuje se, že vzdělávací instituce mohou při vhodném působení 

pozitivně ovlivnit postoj romských rodin ke škole a vzdělání obecně. 

Největším úkolem vzdělávacích institucí je proto vytvořit dobré 

podmínky pro spolupráci s rodinou romského dítěte a poskytnout dítěti 
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potřebné znalosti a vědomosti v přátelském, bezpečném a tolerantním 

prostředí. 

5.3. Vliv rodiny 

Romské dítě obvykle přichází z prostředí, které se liší od 

prostředí běžných rodin. Podle Kovaříkové (1998) je tato odlišnost 

prostředí tvořena následujícími znaky: historickým vývojem, 

etnokulturní sférou, demografickými podmínkami (početnost), sociálně 

kulturními charakteristikami (vzdělanost členů), sociálně 

ekonomickými ukazateli, sociálně psychologickými zvláštnostmi (např. 

patrilokálnost, žena obvykle následuje muže k jeho rodině), širší 

rodina, patriarchální rysy. 

Typická romská rodina podle Říčana (1998) nevytváří příznivé 

podmínky pro to, aby se romské dítě naučilo návykům, které jsou 

nezbytné pro úspěšné zvládnutí nároků školy. Romské děti zřídka 

získávají zkušenost s knížkou, hračkou, pastelkami a papírem, 

mnohem častěji se setkávají spíše s televizí a videem, chybí 

omalovánky, doplňovačky, hádanky, kvizy, stavebnice atd. 

Handicapem bývá i nevyhovující bydlení a životospráva, dítě je často 

nuceno trávit čas v přeplněných, vlhkých, nevětraných místnostech, 

stravu mívá nepravidelnou a nevhodnou, což zhoršuje nejen zdravotní 

stav, ale i duševní kondici. 

Uvedené skutečnosti by nás však neměli svádět k unáhleným 

závěrům, pro fungování romské rodiny jsou zřejmě důležitější jiné 

hodnoty, děti v těchto podmínkách rozhodně nemusí citově strádat, 

naopak otevřenost a přátelská atmosféra častá v romských rodinách 

může být pro děti psychologicky mnohem prospěšnější, než materiální 

zabezpečení. Je nepochybné, že pro romskou rodinu jsou děti tou 

nejvyšší hodnotou, i když podle našich kritérií s problematickou péčí 

(nedostatečné oblečení, malý dozor ... ) (srov. Říčan, 1998). 
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Značnou roli také sehrává postoj rodičů ke škole. Podle 

Vágnerové (2001) jsou Romové koncentrováni na přítomnost a 

poukazování na budoucí hodnotu čehokoliv, co není hodnotou 

v současnosti, odporuje romskému zaměření. Škola (a vzdělání obecně) 

je typickým příkladem prostředku, který slouží k dosažení budoucích 

výhod a podpora školního úspěchu romských dětí vyžaduje plánování 

budoucnosti. Vzhledem k faktu, že romské dítě je obvykle jedním 

z mnoha dětí v rodině, ztrácí tak svůj individuální význam. Není na něj 

koncentrována veškerá pozornost a péče, což snižuje i význam jeho 

případných úspěchů v čemkoliv. Úspěch romského jedince je oceňován, 

pokud uspokojuje potřeby skupiny. 

Nestrukturovanost romských rodin se přenáší do oblasti 

každodenního života tak, že schází diferencovanost denního programu, 

vymezení osobního teritoria a osobních věcí. Děti nemají pevný denní 

režim, jedí a chodí spát, kdy chtějí a dělají si, co chtějí. Tato svoboda je 

v rozporu s normami školy a projevuje se pro školu negativním 

chováním, jako je záškoláctví, nedostatečná příprava do školy, 

pozdními příchody atd. Takové chování romských dětí je posilováno 

poměrně volnou, nedirektivní výchovou s minimem povinností a 

dostatkem volného času, která je pro romskou rodinu typická. Normy, 

které jsou běžné v majoritní společnosti a ve škole, romské rodiny 

obvykle nevytváří, proto je romské děti nerespektují. Pro romské děti 

je škola zátěží i z hlediska nutnosti dodržování nějakého režimu, na což 

je romská rodina nepřipravuje. 

Podle H. Palátové (2004) romská rodina má největší vliv na 

volbu vzdělávací dráhy romských dětí, ale tento vliv nevyužívá, 

nevytváří dostatečný tlak, aby se dítě dále vzdělávalo, umožňuje dítěti 

samostatné rozhodování o své vzdělávací dráze, ale také plně 

respektuje, pokud dítě ve vzdělávací dráze pokračovat nechce. Také 

málokdy motivuje (a obvykle ani motivovat nemůže) osobním 

příkladem. Podle Balabánové (1998) romští rodiče někdy zcela záměrně 

znemožní svému dítěti nastoupit do učení. Důvody bývají různé: aby se 
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jim dítě neodcizilo, nechtějí dát také děti do učiliště mimo město, ve 

kterém žijí, většinou ze strachu, aby se dítěti něco nepřihodilo při 

dojíždění, nechtějí své děti nechat bydlet na internátě. Dívky nedávají 

do učení z praktických důvodů, neboť chtějí, aby dcera pomáhala matce 

s mladšími dětmi. 

Některé výzkumy však problematizují tezi o nízké hodnotě 

vzdělání v romských rodinách. V projektu STEP by STEP Romská 

iniciativa s názvem Školní úspěšnost romských dětí, jehož hlavním 

cílem byl pokus o začlenění romských žáků zvláštních škol zpět do 

základní školy, zúčastnění romští rodiče přikládali vzdělání velkou 

důležitost (srov. Rona, Lee. 2001). Také terénní šetření Ministerstva 

vnitra zjistilo, že romští navrátilci z emigrace uvádějí jako velmi 

pozitivní zkušenost ze zahraničí školní úspěchy svých dětí. Jejich děti 

navštěvují zahraniční školy rády, mají dobrý prospěch a jsou začleněny 

do kolektivu. Těmito skutečnostmi jsou zpochybněny stereotypy 

panující v České republice, že za neúspěch romských dětí v českých 

školách mohou výhradně jejich rodiče, případně přístup romských 

komunit ke vzdělání coby hodnotě malého významu. 

Protože romské dítě se musí adaptovat na českou školu, jedním 

z handicapů může být i nedostatečná znalost českého jazyka, případně 

omezenost jazykového kódu. V mnohých romských rodinách se běžně 

mluví romsky nebo slovensky, pokud se používá čeština, málokdy se 

romské děti seznámí s její spisovnou formou. Požadavky školy jsou 

však kladeny zejména na velmi dobrou znalost spisovné češtiny, která 

je potřebná k úspěšné komunikaci s učiteli. To může činit romským 

dětem poměrně značné obtíže, protože základem jejich jazykové výbavy 

(zvláště v době zahájení školní docházky) je romský etnolekt češtiny 

(srov. Balabánová 1998). 

Jednou z důležitých příčin školního neúspěchu žáka může být 

podle Bernsteinovy teorie (srov. Průcha, 1997) omezenost jazykového 

kódu. Základem Bernsteinovy teorie je přesvědčení, že vzdělávací 

úspěšnost žáka závisí na sociokulturním prostředí rodiny a na druhu 
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osvojeného jazykového kódu. Bernstein rozlišoval dva základní typy 

jazykového kódu, omezený a rozvinutý. 

Charakteristiky omezeného jazykového k6du 

vyskytu;f se krátké, gramaticky jednoduché, často 

neukončené věty, méně složité syntaktické struktury, dominujÍ aktivnÍ 

slovesné vazby 

časté uŽÍvánÍ spojovacÍch výrazů (no tak, prostě, teda .. .) 

malý výskyt vedlejších vět, které rozvíjejí podmětovou část 

vět hlavnÍch 

omezené užÍvánÍ adjektiv a adverbií 

Charakteristiky rozvinutého jazykového k6du: 

Gramatická správnost a logické uspořádánÍ výpovědi 

(adekvátnÍ pořádek slov .. .) 

složité větné konstrukce (četné a rozvinuté vedlejŠÍ věty) 

velká frekvence předložek vyjadřujÍcÍch logické, časové a 

prostorové vztahy 

vysoká frekvence osobního zájmena "já u 

vysoká frekvence užÍvánÍ hodnotÍcÍch a specifikujÍcÍch 

adjektiv(Průcha, 1997, s. 122) 

Žáci pocházející z ekonomicky slabších rodin a z prostředí 

etnických menšin si podle Bernsteina obvykle osvojují omezený 

jazykový kód, který je znevýhodňuje ve školním prostředí. 

Vliv rodiny na vzdělávací dráhy romských dětí je spolu s jejich 

osobnostními předpoklady nejdůležitější (srov. Palátová, 2004). Proto 

je nesmírně důležité podporovat, aby se vzdělání stalo jednou 

z důležitých hodnot v každé romské rodině. 
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5.4. Vliv osobnostních předpokladů 

Zkoumat vliv osobnostních předpokladů je mimořádně obtížná a 

citlivá záležitost, zvláště když se má jednat o typické vlastnosti 

jednoho etnika. Podle mého názoru je velmi problematické v tomto 

ohledu příliš zobecňovat. Nejen protože každá osobnost je svým 

způsobem jedinečná, ale také je nutné přihlédnout k tomu, že 

osobnostní charakteristiky členů romského etnika jsou obvykle 

zkoumány z pohledu většinové společnosti, ve které platí jiný žebříček 

hodnot a celkově odlišný životní styl. Pokládám za nezbytné předeslat, 

že se snažím pouze uvádět názory našich předních odborníků oproštěné 

od jakéhokoliv hodnotícího aspektu. 

5.4.1. Specifika osobnosti romského dítěte 

Většina odborníků se domnívá (srov. Vágnerová, 2001), že 

osobnostní předpoklady romských dětí se liší od osobnostních 

předpokladů dětí většinové populace. Podle Klímy (1988) existují 

typické rysy osobnosti romského školáka, které ztěžují adaptaci dítěte 

na školu. Tyto vlastnosti jsou zčásti genetického původu a částečně 

výsledkem specifických vlivů prostředí. 

Romské dítě se od ostatních dětí liší zejména v oblasti kontroly 

emocí. Pro emotivitu romského dítěte je charakteristická snadnější 

vzrušivost, impulsivita a výbušnost, často i větší intenzita prožívaných 

emocí. Tato dispozice je geneticky podmíněná, jedná se ve skutečnosti o 

vlastnost temperamentu. Problematickou se stává v kombinaci 

s neschopností své emoční projevy dostatečně ovládat. Romské děti 

nejsou vedeny ke kontrole svých emocí také proto, že s kontrolou emocí 

mají problémy i romští dospělí. Nemohou zde tedy fungovat 

mechanismy sociálního učení. 
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Podle Vágnerové (200 1) romským dětem chybí tendence 

k sebepoznání a sebecítění, nezabývají se svými prožitky. 

Nepřítomnost této tendence se stává problematickou v době dospívání, 

kdy je žádoucí, aby se dostavila potřeba změny a aktivního rozvoje 

vlastní identity. Mnozí romští pubescenti nesměřují k rozvíjení své 

identity směrem k nějakému ideálu, který by byl v rozporu s jejich 

aktuálním sebeobrazem a který by jim zároveň sloužil jako model. 

Mnohdy prostě jen akceptují svůj sebeobraz jako neměnnou danost. 

Podle Vágnerové (2001) se jedná o projev zaměření se na přítomnost, 

která je pro romské děti typická a která činí proces budování vlastní 

identity zbytečným. Vágnerová uvádí také další stránku nedostatku 

introspekce - nedostatek empatie, hlubšího vcítění a pochopení jiného 

člověka. Podle Klímy (1988) je způsoben převládajícím prakticismem, 

vázaností na aktuálně zjevné projevy vnějšího světa. V sociální 

vztazích se tento prakticismus projevuje nápadnější extrovertovaností, 

navazováním sociálních kontaktů, které jsou typické svou 

nediferencovaností a absencí hlubší intenzity. Na druhé straně podle 

Palátové (2004) hraje empatie u Romů velkou roli v jejich 

komunikačním stylu. Romové při sociální poznávání využívají do velké 

míry intuici a jejich komunikační styl je založen na rychlém vcítění se 

do pocitů druhého člověka. Pro jejich komunikaci je typická značná 

senzitivita a vysoký podíl emocí při jednání. 

U romských dětí je přítomný sklon k vytváření skupin různé 

velikosti. Tyto skupiny jsou obvykle založeny na rodové a etnické 

příslušnosti, nejsou nijak strukturovány a není žádným problémem se 

stát jejich členy. Plní významnou psychologickou funkci, neboť dávají 

svým členům pocit jistoty, bezpečí a sounáležitosti. Pro mnoho Romů je 

tak oslabena potřeba zdůraznění vlastní individuality či dyadických 

vztahů. Chybí tendence ke komparativitě, motivace k vyniknutí ve 

skupině a vyšší osobní aspirace. 

Pokud dojde k osvojení společenských norem, jedná se o 

socializaci z pohledu majoritnÍ společnosti pouze formální, romské děti 
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se s platnými normami neidentifikují, protože nejsou shodné s pravidly 

platnými a uznávanými v romském etniku. Taková formální 

socializace vede ke skutečnosti, že romské děti tyto normy běžně 

porušují. Protože jejich chování není v rozporu z vnitřními normami, 

není doprovázeno pocity viny a z jejich pohledu se nejeví jako 

prohřešek. Následná reakce okolí, které dítě obvykle pokárá nebo 

trestá se jeví romskému dítěti jako nespravedlnost a je stejně tak 

přijímána. 

Myšlení romských dětí je podle Vágnerové (200 1) infantilně 

emotivní, je motivováno zaměřením na bezprostřední užitek a prožitek. 

Romské děti mají dobrou schopnost řešit běžné praktické situace které 

souvisení s uspokojováním aktuálních potřeb vlastních nebo členů 

romské rodiny. Obtížněji pochopitelné jsou situace směřující mimo 

rámec osobní užitečnosti, zejména logické operace nebo situace 

vyžadující využití kreativity. V kognitivních procesech se objevuje 

tendence ke stereotypu a rigiditě. 

Emoční ladění také ve velké míře určuje schopnost vnitřní 

regulace při práci ve škole, u romských dětí převládá potřeba aktuální 

příjemnosti. Volní autoregulace je často slabá až žádná. Oproti 

ostatním dětem se pomaleji vyvíjí vědomí povinnosti jako normy. 

Pro romské žáky je podle zkušeností učitelů základních škol 

typické významné zhoršení prospěchu v období přechodu na druhý 

stupeň základní školy. Tento jev je někdy vysvětlován tím, že se 

zvýrazňují typicky romské fyzické rysy, které dítě stigmatizují v očích 

většinové populace. 

Velmi diskutovanou osobnostní charakteristikou je inteligence 

romských dětí. V centru pozornosti je zejména otázka, jak je to 

s genetickou determinací výše IQ u romského etnika. Základem pro 

diskuse o vrozených rozdílech ve výši IQ mezi Romy a většinovou 

populací je skutečnost, že romské děti v situaci pedagogicko

psychologického vyšetření selhávají v testech inteligence. V této 

souvislosti je dobré uvést, že podle Klímy (1997) romské děti 
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neselhávají jen v testech inteligence, ale i v orientačním testu školní 

zralosti (Kern, Jirásek), v testu zrakově-sluchového učení (Monreová), 

v testu sluchového rozlišování (Vepman, Matějček), v kineticko

reverzním testu (Hortová), v modifikovaném reverzním testu (Edfeldt) 

atd. Podle Klímy (1997) romské dítě v těchto testech selhává jako zcela 

netrénované. Romské dítě je při administraci testů obvykle málo 

motivované (není vychováváno k soutěživosti) a nemá ani zkušenosti 

s prostředím, které by připomínalo administraci kteréhokoliv testu. 

V samotných testech inteligence romské děti skórují podstatně níže než 

děti většinové populace ve verbálních i v nonverbálních částech testu. 

Vzhledem k jejich praktické orientovanosti je dokonce obvyklé, že 

verbální část nakonec řeší úspěšněji než nonverbální část, nejlepší 

výsledky dosahují v subtestech mechanických symbolů, mechanickém 

čtení a počítaní. Proto postrádá smysl nahrazovat současné testy 

takzvanými "culture free tests", tedy testy, které jsou převážně 

založeny na schopnostech abstrakce, analýzy a syntézy. Tyto 

dovednosti nejsou romským dětem vlastní a jejich prostředí takový 

druh myšlení nepodporuje. Selhávání romských dětí v psychologických 

testech je nejproblematičtější při vyšetřování školní zralosti. Jak jsem 

již uvedl, dříve bylo obvyklou praxí umisťování romských dětí na 

zvláštní školy právě na základě výsledků vyšetření v pedagogicko

psychologické poradně. Romské dítě se často při vyšetřování školní 

zralosti jeví jako neschopné zvládnout nároky základní školy. 

Odkladem školní docházky se situace nevyřeší, pokud není dítě 

umístěno do přípravné třídy. Mnohem výhodnější je navštěvovat 

mateřskou školu či přípravnou třídu ještě před samotným 

předpokládaným vstupem do školy, protože mateřské školy a přípravné 

třídy dobře simulují školní prostředí a rozvíjejí schopnosti potřebné pro 

zvládnutí nároků základní školy. 

Psychologické testy, používané v České republice, nejsou až na 

jedinou výjimku standardizovány na romskou populaci (tou výjimkou 

je poslední revize Wechslerovi zkoušky inteligence pro děti WISC-III, 
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kterou na romských dětech testovala skupina odborníků pod vedením 

prof. Smékala). To může být jeden z důvodů, proč romské děti v testech 

selhávají. Podle mého názoru je však problém hlubšího rázu. 

Psychologické testy a testy inteligence měří totiž schopnosti, uznávané 

a potřebné pro euroamerickou kulturu (kde také vznikly). Dobře tedy 

predikují úspěšnost dětí ve školách tohoto kulturního typu. Také naše 

verze inteligenčních testů předpovídají poměrně přesně školní 

úspěšnost dětí v našich (českých) školách. Dobrý psycholog by měl mít 

při vyšetřování školní zralosti (a inteligence obecně) u romských dětí 

mít vždy na zřeteli fakt, že romské dítě pochází z jiného kulturního 

prostředí, které rozvíjí jiné formy inteligence, bohužel většinou testů 

neměřitelné a pro českou školu nepodstatné (dobré porozumění 

sociálním situacím, praktická inteligence, emoční inteligence apod.). 

Většina psychologů dnes ovšem používá psychologické testy jen jako 

doplněk komplexního vyšetření školní zralosti a výsledné doporučení 

dává se zřetelem k specifikám sociokulturnímu prostředí, ze kterého 

romské děti pochází. 

5.4.2. Rozdíly ve výši IQ mezi etnickými skupinami 

Skutečnost, že romské děti výrazně selhávají v nonverbálních 

testech inteligence vyvolala nejen v České republice polemiku mezi 

příznivci vrozených rozdílů ve výši IQ mezi etnickými skupinami a 

jejich odpůrci. Zdroje pro argumentaci obě strany nacházejí v USA, kde 

je debata o vrozených rozdílech ve výši IQ mezi etnickými skupinami 

vedena na základě zjištěných rozdílů ve výsledcích inteligenčních testů 

mezi černošskou menšinou a majoritní společností. Argumenty 

amerických příznivců vrozených rozdílů ve výši IQ mezi etnickými 

skupinami přebírají i mnozí evropští výzkumníci a používají stejné 

metody při zkoumání rozdílů mezi dalšími etnickými skupinami ve 

svých domovských zemích. Také v České republice existují autoři, kteří 

uvažují stejným způsobem a používají metody vybraných amerických 
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vědců pro dokázání vrozených rozdílů ve výši IQ mezi romskou 

menšinou a českou většinou. Způsob jejich argumentace se nyní 

pokusím objasnit. 

Příznivci vrozených rozdílů vycházejí z teorií psychologů CH. 

Spearmana, R.B. Cattella a jejich následovníků (Ruisel, 2002) Britský 

psycholog a matematik Charles Spearman je znám především jako 

zakladatel tzv. g·faktoru (generálního faktoru). Spearman vytvořil 

baterii mentálních testů, kterými měřil lidské schopnosti a jejich 

výsledky navzájem porovnával. Došel k závěru, že pomocí faktorové 

analýzy je možné definovat určitou obecnou formu "mentální síly", 

která se v různé míře projevuje ve všech mentálních operacích. Rozdíly 

mezi testy pak vysvětloval tzv. s-faktory (specifickými faktory), které 

jsou základem speciálního nadání, vázaného na určitou oblast lidské 

činnosti. R.B. Cattell v zásadě sdílel přesvědčení svého učitele 

Spearmana, že v mentálních testech dochází ke kombinaci všeobecného 

a specifického faktoru, domníval se však, že všeobecný g·faktor lze 

rozdělit na dvě části: Fluidní inteligenci (gť) a krystalickou inteligenci 

(gc). Fluidní inteligence představuje potenciální schopnost učit se a 

řešit problémy, krystalická inteligence je odvozená od předcházejících 

zkušeností. Fluidní inteligence je podle Cattella ovlivněná především 

dědičností, krystalická inteligence pak spíše zkušeností a vnějším 

prostředím. 

Teorie Spearmana a Cattella však jsou jenom jedním příkladem 

chápání pojmu inteligence. Existuje velké množství dalších koncepcí, 

například Golemanův koncept emoční inteligence; Gardnerova 

koncepce sedmi navzájem relativně nezávislých druhů inteligence; 

teorie Planning, Attention, Simultaneous, and Successive (PASS) 

kognitivních psychologů Dase, Naglieriho, a Kirbyho; biologicko

fyziologická teorie inteligence ruského neuropsychologa A. Luriji; 

morfologický model amerického psychologa J. P. Guilforda, složený ze 

120 různých položek; vývojové teorie J. Piageta a L. S. Vygotského; 

Amthauerův vícedimenzionální přístup ke zkoumání inteligence; 
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Thurstoneových sedm primárních mentálních schopnosti; triarchická 

teorie inteligence R.J. Sternberga a jeho koncept "tacit knowledge" 

(skryté, implicitní znalosti). Každá z těchto teorií uvádí rozdílnou 

definici inteligence. 

Jak je tedy zřejmé, naprostá shoda na tom, co rozumět pod 

pojmem inteligence, v moderní psychologii neexistuje. Zastánci 

vrozených rozdílů ve výši IQ mezi etnickými skupinami rozvíjejí výše 

zmíněné teorie psychologů Ch. Spearmana aR. B. Cattella. V moderní 

době vzbudily pozornost práce Arthura Jensena a zvláště kniha, která 

se stala v USA bestsellerem, "The Bell's curve" od Herrnsteina a 

Murraye (1994). 

Jensen i Herrnstein a Murray se soustředili především na 

rozdíly mezi bělochy a černochy, ať již v USA, nebo v Jižní Africe či 

Zimbabwe. Základem jejich argumentace je všeobecně známý fakt, že 

černoši v testech inteligence dosahují průměrně nižšího skóre než 

běloši. 

V roce 1969 vydal Arthur Jensen (srov. Jensen, 2005) článek 

s názvem: "How much can we boost IQ and school achievment", ve 

kterém mimo jiné uvádí, že rozdíly v IQ mezi bílými a černými 

Američany jsou z významné části genetického původu. Jensen se zde 

pokouší o renesanci teorie Spearmanova g-faktoru. Společně se 

Spearmanem se domnívá, že g-faktor vstupuje do každé lidské činnosti 

a schopnosti. Jensen navíc inteligenci přímo identifikuje s g-faktorem. 

Ve svých názorech však zachází ještě dále a rozšiřuje existenci g

faktoru na celou živočišnou říši. Domnívá se, že všechna stvoření lze 

lineárně seřadit na stupnici od tvorů s nejnižším g (třeba amébou) až 

po tvory s nejvyšším g (uvažovanými mimozemskými civilizacemi). IQ 

test je pak skutečným testem inteligence do té míry, pokud dostatečně 

koreluje s g-faktorem. Proto používá při svých výzkumech zejména 

Ravenovi progresivní matice a Wechslerovu škálu (srov. Jensen, 2005). 

Výzkumy provedené Jensenem a jeho spolupracovníky v USA, 

Holandsku, Jižní Africe, Zimbabwe a jinde uvádějí rozdíly mezi bělochy 
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a černochy v průměru o 15 - 18 procentních bodů a to zejména 

v testech, které nejvíce korelují s g-faktorem. 

Rozdíl 15-18 bodů ve výši IQ mezi černošskou a bělošskou 

populací v USA byl uváděn již při použití prvních inteligenčních testů 

téměř před sto lety a tato skutečnost vedla Jensena k vyslovení 

hypotézy, že průměrný rozdíl v hodnotě g-faktoru mezi černošskou a 

bělošskou populací je vrozený. 

Jensenovi závěry podporuje i práce Herrnsteina a Murraye "The 

Bell's curve" (1994), která se brzy stala v USA bestsellerem. Autoři 

v této práci dávají do souvislosti výskyt společensky negativních jevů 

(kriminalita, nezaměstnanost, plození nemanželských dětí apod.) s výší 

inteligence a sociálním postavením pachatelů těchto negativních jevů, 

sledují i výši IQ a sociální postavení jejich rodičů. Nacházejí vyšší 

korelaci s IQ než ze sociálním postavením. Ve spojení s přesvědčením, 

že výše IQ (g) mezi jednotlivými etnickými skupinami je z velké části 

vrozená, vedou je jejich výsledky k vyslovení pochybností o smyslu a 

potřebnosti nákladné sociální péče, afirmativních akcích ve školách a 

na trhu práce, programů pro zaostalé nebo financování předškolní 

výchovy a přiklánějí se k názoru, že by se finanční prostředky měli 

využívat spíše pro podporu nadaných a talentovaných studentů. 

Teorie zastánců vrozených (genetických) rozdílů v průměrné výši 

IQ mezi etnickými skupinami se tedy opírají o několik základních 

předpokladů: 

reálná existence g-faktoru 

g-faktor je z velké části vrozený 

vyvracení argumentů a důkazů alternativních vysvětlení 

rozdílů ve výši průměrného IQ mezi etnickými skupinami 

(srov. Nisbett, 2005) 

Předpoklad reálné existence g-faktoru v té podobě, jak jej 

definoval Spearman, tedy jako izolovaně nepostižitelné duševní vlohy, 

která zasahuje do všech lidských schopností je základním kamenem 

teorií zastánců vrozených rozdílů. Charles Spearman při konstrukci g-
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faktoru vycházel z faktorové analýzy, pomocí které výsledky v různých 

mentálních testech promítl na jedinou osu a tím získal společný faktor, 

stojící v pozadí všech pozitivních korelací mezi jednotlivými testy. Ale 

již Thurstone poukázal na fakt, že g může být rozptýleno mezi 

jednotlivé vydělené vlastnosti pouhým pootočením os při faktorové 

analýze a g tedy nemusí mít reálnou existenci. Spolu s Gouldem (1998) 

se domnívám, že konstrukce g-faktoru je pouze jednou z možných 

matematických řešení při zpracování dat poskytnutých množstvím 

mentálních testů. Jak jsem již uvedl, zastánci existence g·faktoru tvoří 

pouze jeden z několika teoretických proudů, které se fenoménem lidské 

inteligence zabývají. 

Ale i pokud bychom připustili skutečnou existenci g-faktoru, 

nedomnívám se, že argumenty Jensena a jeho následovníků pro 

převážně dědičný základ g jsou neotřesitelné. Skutečnost, že některá 

etnická skupina skóruje v testech inteligence dlouhodobě méně než 

jiná nemusí nic vypovídat o skutečných příčinách tohoto jevu. 

Výzkum, který by jednoznačně ověřil či vyvrátil genetickou 

determinaci rozdílů v IQ mezi etnickými skupinami, není možné 

uskutečnit. Znamenalo by to náhodně vybraný vzorek dětí dvou 

různých etnických skupin vychovávat v přísně shodných adoptivních 

rodinách nebo v jiném srovnatelném prostředí (srov. Maclntosh 2000), 

navíc se pokusit o vyloučení veškerých možných společenských vlivů 

(předsudků apod.). Existují však výzkumy, které se alespoň 

v některých podmínkách blíží zmíněnému ideálu. Jedním z nich je 

výzkum dětí černých a bílých amerických vojáků, narozených po druhé 

světové válce německým ženám. 

Z přibližně 4000 dětí byl vybrán reprezentativní vzorek 181 dětí 

černošských otců, děti bílých otců byly vybrány tak, aby odpovídali 

černošským dětem co se týče místa školy a životních podmínek matky. 

Rozdíl ve výši IQ těchto dětí se ukázal jako minimální (míšenci 96,5, 

bílé děti 97,2 IQ). Zdálo by se, že tato studie vyvrací teorii o vrozených 

rozdílech IQ. Jensenův zastánce Nichols (a posléze i Jensen sám) (srov. 
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Nisbett, 2005) odmítl uznat její závěry s poukazem na vyšší IQ černých 

vojáků, než bylo běžné pro populaci amerických černochů, dále také na 

rozdíl v IQ mezi skupinami německých matek ve prospěch matek 

míšenců. Důkazy však druhý argument postupně vyvracejí (srov. 

Maclntosh, 2000), k prvnímu argumentu lze připomenout, že také bílí 

američtí vojáci nebyli reprezentativním vzorkem americké většinové 

populace (dosahovali nadprůměrného skóre IQ). 

Další známou studií je výzkum IQ u dětí smíšených rodin, kde 

jeden z rodičů byl běloch a druhý černoch. Pokud by platila Jensenova 

hypotéza o vrozených rozdílech ve výši IQ mezi rasami, měli by děti 

smíšených rodin dosahovat průměrně stejné hodnoty IQ. Zjistilo se 

však, že děti bílých matek a černých otců mají asi o 9 bodů v průměru 

vyšší IQ než děti černých matek a bílých otců. Jensen ale výsledky 

tohoto výzkumu odmítl uznat (srov. Nisbett, 2005), protože průměrná 

školní docházka rodičů u párů sestávajících s bělošské matky a 

černošského otce je o jeden rok vyšší než u párů černošských matek a 

bílých otců. Neuvedl však, jakým způsobem se tento marginální rozdíl 

ve vzdělání rodičů promítl do poměrně dramatického rozdílu 9 bodů u 

jejich dětí. 

Existuje také několik studií, zabývajících se vlivem adoptivních 

rodin na velikost IQ u dětí (srov. Nisbett, 2005). Moorova studie uvádí 

výzkum černošských dětí adoptovaných černošskými rodinami nebo 

bělošskými rodinami přibližně stejné sociální třídy. Podle zastánců 

vrozených rozdílů by měli být výsledky černošských dětí stejné, 

nezávisle na umístění do černošské či bělošské rodiny. Moore ale 

ukázal, že průměrné IQ dětí adoptovaných černošskými rodinami bylo 

104 a průměrné IQ dětí adoptovaných bělošskými rodinami mělo 

hodnotu ll 7. 

Posledním výzkumem, který zmíním, je Tizardova studie 

britských dětí, které v době studie nebo dříve žily v denních jeslích 

(většina dětí, které jesle opustily, žila v adoptivních rodinách). Všechny 
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děti byly podrobeny třem testům, ukázalo se, že bílé děti dosahují 

nižších výsledků, než míšenci a černošské děti. 

Žádná z uvedených studií nepodporuje názor, že by rozdíly mezi 

etnickými skupinami byli převážně vrozeného původu, na druhou 

stranu nelze tuto možnost ani jednoznačně vyvrátit. Jensen a jeho 

příznivci na podporu svého názoru nejčastěji uvádějí negativní 

argumenty, tedy například neúspěch dlouhodobých programů na 

vyrovnání průměrné výše IQ mezi černošskou populací a bílou populací 

v USA. Tento rozdíl byl v roce 1940 15 bodů a po uplatnění sociálního 

plánování a přijaté legislativě na podporu černošské populace se v roce 

1980 zjistilo, že se prakticky nezměnil. I když některé výzkumy hovoří 

o posunu na hodnotu kolem 8-9 bodů ve prospěch bílé populace v USA 

(srov. Nisbett, 2005), Jensen a jeho spolupracovníci neúnavně zásobují 

veřejnost výzkumy z různých oblastí světa, kde rozdíly mezi 

černošskou (subsaharskou) populací a bělošskou populací dosahují 

oněch zmíněných 15 bodů. 

Podle mého názoru ale nelze z pouhého faktu, že zjišťujeme 

relativně stálý rozdíl mezi některými etnickými skupinami usuzovat 

na vrozenou determinaci jejich inteligence. Z historie testování v USA 

je zřejmé, že v podstatě každá skupina imigrantů se svého času jevila 

jako intelektuálně nedostačující na základě výsledků v inteligenčních 

testech. V průběhu dalších generací se s postupujícím asimilačním 

procesem inteligenční deficit u těchto skupin vytratil. Na druhé straně 

se významné rozdíly v hodnotě IQ udržují u těch etnických skupin, 

které se z různých důvodů nedokáží nebo nechtějí asimilovat 

s většinovou (obvykle bělošskou) populací. I s přihlédnutím ke 

skutečnosti, že dosud neexistuje mezi vědci shoda v tom, co vlastně 

testy IQ skutečně měří, se domnívám, že vynášení jednoznačných 

soudů o genetické determinaci IQ u jednotlivých etnických skupin je 

přinejmenším unáhlené a vychází z nepochopení složitosti celé 

problematiky, v horším případě je motivováno osobním přesvědčením. 
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Vliv osobnostních předpokladů na vzdělávací dráhy romských 

dětí je spolu s vlivem rodiny největší. Úkolem vzdělávacích institucí by 

mělo být umět se vyrovnat s odlišným založením romských dětí a 

respektovat jejich specifika. Debata o vrozených rozdílech ve výši IQ 

mezi romskou menšinou a českou většinou by se podle mého názoru 

měla posunout do konstruktivnější roviny a zaměřit se na zkoumání 

odlišné struktury inteligence Romů. 
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6. Empirická část 

Praktickou část mé diplomové práce tvoří empirická sonda. 

Cílem této sondy je ukázat, jak na svou vzdělávací dráhu pohlížejí 

úspěšní romští studenti. Domnívám se, že jejich výpovědi mohou být 

v mnohém inspirující a obohacující. Vedl jsem celkem šest rozhovorů 

s romskými studenty. Všichni vystudovali nebo v současné době 

studují vysokou školu. Tyto studenty jsem získal metodou 

příležitostného výběru. Kontaktoval jsem instituce, zabývající se 

problematikou romského vzdělávání (Slovo 21, Athinganoi a další), kde 

jsem uveřejnil žádost o spolupráci. Podobným způsobem jsem 

postupoval i na vybraných vysokých školách a dalších institucích. Při 

získávání dat jsem použil metodu strukturovaného rozhovoru, samotný 

rozhovor trval zpravidla 1-1,5 hodiny. Výpovědi respondentů jsem 

shrnul do šesti kasuistik. Se všemi zúčastněnými studenty jsem se 

dohodl na anonymním uveřejnění jejich odpovědí v této diplomové 

práci. Při rozhovoru jsem se snažil soustředit na jejich vzdělávací 

dráhu, začínal jsem otázkou, které školy v minulosti studovali a 

postupně jsem se dostával k jádru rozhovoru, které vidím v jejich 

subjektivním pohledu na významné momenty, které ovlivnily jejich 

vzdělávací dráhu. Snažil jsem se při rozhovoru udržet přátelskou 

atmosféru, vést rozhovor citlivě, pokud byla některá otázka pro 

respondenta nepříjemná, vynechal jsem jí. Několikrát jsem použil 

doplňující otázky, na některé otázky jsem dostal odpověď pouze 

nepřímo. Základem mého rozhovoru byly následující otázky: 

1. Jaké školy jste vystudoval/la? 

-vzpomínáte si, zda jste navštěvoval/a mateřskou školu? 

- setkal/a jste se někdy s pedagogicko-psychologickým 

vyšetřením? 

2. Jak vzpomínáte na základní a střední školu? 
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jaký jste byl/a žák/žákyně? 

jak jste vycházel/a se spolužáky a učiteli? 

3. Jak jste se cítil/a na vysoké škole? 

4. Jaké významné momenty ovlivnily vaší vzdělávací dráhu? 

5. Jaký vliv na vaší vzdělávací dráhu měla vaše rodina? 

6. Jaký máte názor na problematiku soužití romské menšiny 

s většinovou společností? 

Při konstrukci otázek jsem se snažil, aby poskytované odpovědi 

pokryly oblast nejvýznamnějších vlivů na vzdělávací dráhy romských 

studentů, které jsem analyzoval v teoretické části této diplomové práce 

(tedy vlivu společnosti, vlivu vzdělávacích institucí, vlivu rodiny a vlivu 

osobnostních předpokladů). Zároveň jsem se snažil poskytnout 

respondentům prostor pro identifikaci subjektivně významných vlivů a 

momentů, které byly významné pro jejich konkrétní vzdělávací dráhu. 

6.1. Kasuistika č.l 

Natálie: 

Natálie pochází ze smíšené rodiny, matka je Romka a otec Čech. 

Natálie se narodila v Ostravě a pracuje jako sociální pracovník pro 

integraci Romské menšiny a sociální kurátor na oddělení sociální 

prevence, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města 

Ostravy. Její další aktivity jsou: 

-projekt Zdravotně-sociální pomocníci, realizátor projektu Drom, 

romské středisko Brno, funkce: Kontaktní osoba pro zdrav. soc. 

pomocníky 
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- externě vyučuje na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v 

Ostravě Porubě, první a druhý ročník oboru Sociální péče, učí 

romistiku (střídá se s maminkou) 

-je koordinátorem projektu příprava romských uchazečů na 

přijímací řízení na VŠ (coordinator pro město Ostrava, již 3 rokem), 

realizátor projektu Slovo 21 

- lektoruje počítačové kurzy pro Romy 

Natálii jsem kontaktoval díky nadaci Slovo 21. 

Průběh rozhovoru 

Rozhovor s Natálií trval 55 minut, Natálie byla při rozhovoru 

velmi sdílná, poslala mi později i materiály, související s její pracovní 

činností a s tématem mé diplomové práce. Nabídla se mi, že pokud 

budu mít zájem, pomůže mi se sháněním respondentů při mém 

výzkumu. V průběhu rozhovoru Natálie odpovídala velmi rychle a 

snažila se vždy vystihnout podstatu otázky. 

Natáliiny odpovědi: 

1. Natálie vystudovala základní školu ZŠ Gebauerova v Ostravě, 

dále absolvovala obchodní akademii v Ostravě, Mar. Horách, 

v současné chvíli studuje na Pedagogické fakultě Ostravské university, 

obor sociální pedagogika- prevence a resocializace. Do mateřské školy 

chodila, s pedagogicko·psychologickým vyšetřením se nikdy nesetkala. 

2. Na základní škole patřila Natálie mezi nejlepší žáky, 

prospívala vždy s jedničkami a několika dvojkami. Romský původ ji 

však přinášel drobné komplikace, zejména ve vztahu s ostatními 

spolužáky. Teprve z jejich reakcí si uvědomila svůj odlišný původ (děti 

jí začaly říkat, že je cikánka, maminka ji posléze vysvětlila, že je 

romského původu a co to znamená). Již na základní škole se Natálie 

setkávala s verbálními projevy rasismu (vtipy o Romech, stereotypy a 

předsudky). Učitelé na základní škole na rasistické poznámky dětí 
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obvykle nereagovali a o romském etniku při hodinách prakticky nikdy 

nehovořili. Celková atmosféra základní školy však pro Natálii byla 

poměrně příznivá. 

Na střední škole Natálie neměla významné problémy s učivem, 

patřila mezi průměrné studenty. O jejím romském původu vědělo jen 

několik nejbližších přátel, kterým se svěřila. Celková atmosféra na 

střední škole na ni působila neutrálně, rasistické projevy ze strany 

spolužáků si nepamatuje. 

3. V současné době Natálie studuje externě Vysokou školu, je 

předsedkyní svého kruhu a s nároky vysokoškolského studia se 

vypořádává bez větších obtíží. Významnou psychologickou oporou je 

pro ni jeden z pedagogů vysoké školy. Ačkoliv atmosféru na Vysoké 

škole hodnotí velmi kladně, negativně vnímá občasnou verbální 

agresivitu vůči Romům ze strany jejích spolužáků, kteří nevědí, že je 

romského původu a často v její přítomnosti projevují své mírně 

rasistické postoje (vtipy o Romech, stereotypy a předsudky). 

V současné době se Natálie odhodlává k tomu, že svým spolužákům 

prozradí svůj původ a požádá je, aby se rasistických narážek v její 

přítomnosti zdrželi. 

4. Natálie se domnívá, že za její úspěšnou vzdělávací dráhou 

stojí zejména pozitivní vliv Natáliiny maminky, která považovala 

vzdělání za významnou hodnotu. Dále pak skutečnost, že nikdy neměla 

významné problémy s učením, takže se nedostala do konfliktu 

s vzdělávacími institucemi. Rozhodnutí přihlásit se na vysokou školu 

v ní dozrávala několik let a bezprostředním podnětem pro Natálii byl 

zejména kladný vztah k jednomu z pedagogů vysoké školy, kterou se 

rozhodla studovat a také příklad Natáliiny maminky, která stejnou 

školu úspěšně absolvovala. 
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5. Natálii vychovávala především její maminka, otec poměrně 

záhy rodinu opustil. Natáliina maminka vystudovala stejnou vysokou 

školu, kterou v současné době studuje Natálie (Ostravská univerzita, 

Pedagogická fakulta, obor Sociální pedagogika -prevence a 

resocializace). Vzdělání vždy bylo v Natáliině rodině významnou 

hodnotou, maminka jí již v předškolním a školním věku pomáhala 

s školním učivem a domácími úkoly. V rodině se mluvilo vždy pouze 

česky, s ostatními příbuznými nebyly udržovány žádné blízké vztahy. 

Její bratři se příliš s romským etnikem neidentifikují. 

6. Natálie v současnosti pracuje v programech na podporu Romů 

a zajímá se o romskou problematiku. Prioritou je podle ní vzdělání 

zejména malých dětí, preferuje spíše model asimilace než udržování si 

svébytné a oddělené kultury. Podle jejího názoru by měla být větší 

aktivita na straně Romů, stát by měl aktivně řešit zejména 

problematiku bydlení a zaměstnanosti. Žádný romský program 

nevyužila, ačkoliv je považuje za přínosné. Ačkoliv rasismus vůči 

Romům ze strany většinové společnosti považuje Natálie za poměrně 

rozšířený jev, žádné osobní zkušenosti (kromě výše zmíněných případů 

ve škole) s rasismem neuvádí. Naopak, vzpomíná si na zkušenost, kdy 

jí v nejmenované organizaci odmítli přijmout do zaměstnání, protože je 

na Romku příliš "bílá". 

6.2. Kasuistika č.2 

Jana 

Janě je 30 let, pochází ze smíšené rodiny, otec byl romského 

původu, matka je Češka. Většinu života prožila v Praze. Pracuje jako 

personalistka v jedné významné zahraniční společnosti. Ke spolupráci 

na mém výzkumu se Jana rozhodla po přečtení mého inzerátu, 

uveřejněného na nástěnce v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze. 
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Průběh rozhovoru: 

Rozhovor s Janou trvall hodinu a 30 minut. Jana je velmi 

energická a přátelská dívka, při rozhovoru se často ujímala aktivity a 

měla tendenci se vyptávat i na můj život. Většinou jsem se dokázal 

vrátit k tématu rozhovoru, několikrát jsem ale stručně odpověděl i na 

její otázky. Jana netrvala na anonymním uvedení svých odpovědí v mé 

diplomové práci, přesto jsem je jako anonymní ponechal. 

Janiny odpovědi: 

1. Jana absolvovala základní školu ve Vodičkově ulici v Praze 1, 

dále vystudovala gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze 1. Na Vysoké 

škole ekonomické v Praze vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů 

a získala titul inženýr. Do mateřské školy chodila, s pedagogicko

psychologickým vyšetřením se nesetkala. 

2. Jana neměla na základní škole žádné problémy s učením, byla 

jednou z nejlepších žaček a prospívala se samými jedničkami. S učiteli 

vycházela nadprůměrně dobře, byla vždy pilná a svědomitá. O svém 

částečně romském původu v té době nevěděla. Její romský původ na ní 

také na první pohled nebyl vidět, naopak, vzpomíná si na jednu 

romskou spolužačku, která v jejich třídě byla jen půl roku a které 

všichni (včetně jí samotné) připomínali její romský původ. 

Po absolvování základní školy se Jana přihlásila na gymnázium. 

Na gymnáziu prospívala lehce nadprůměrně, jen ve čtvrtém ročníku 

měla dvě trojky, jinak jedničky a dvojky. Zhoršený prospěch ve čtvrtém 

ročníku podle Jany souvisel s tím, že se v té době dověděla, že její 

biologický otec je romského původu. 

3. Po úspěšném absolvování gymnázia se Jana rozhodla ke 

studiu Vysoké školy ekonomické. Zároveň se začala více zajímat o 

romskou problematiku. Několika svým přátelům, kteří s ní studovali 

již na střední škole se se svým romským původem v té době svěřila a 
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byla velmi mile překvapena, že se v jejich vztahu nic nezměnilo. 

Protože nemá významné fyziologické rysy, ze kterých majoritní 

populace usuzuje na romský původ (barva pleti), osobně se nesetkala 

s žádnými projevy rasismu. 

4. Jana je přesvědčena o tom, že za její úspěšnou vzdělávací 

dráhou stojí dobré rodinné prostředí, které jí poskytla maminka a 

později i její nevlastní otec a nevlastní sestra. Vzdělání pro její rodinu 

bylo velice významnou hodnotou, její maminka i nevlastní otec jsou 

vysokoškoláci, i její sestra vystudovala vysokou školu. Podle Jany mohl 

hrát pozitivní roli i fakt, že o jejím romském původu ve škole nikdo 

nevěděl a že o něm dlouho nevěděla ani ona sama. 

5. Jana byla od dětství vychovávána maminkou, otce vůbec 

nepoznala. Když bylo Janě pět let, maminka se vdala za svého nového 

přítele a po roce se narodila Janina nevlastní sestra Adéla. Otec se o 

Janu nezajímal, neplatil výživné ani žádným jiným způsobem Janu 

nekontaktoval. Maminka o otci odmítala hovořit, říkala jen, že jejich 

vztah byl chybou a že spolu byli asi pouze měsíc. Teprve když bylo Janě 

18. let, dozvěděla se, že je částečně romského původu, protože její otec 

je Rom. Reagovala na to zprvu trochu podrážděně, později ovšem 

nepřikládala tomuto faktu velký význam. Díky tomuto zjištění ovšem 

začala citlivěji vnímat rasistické projevy ve svém okolí a ve společnosti 

obecně. S otcem se nikdy nesetkala, ví jen, že žije, byl několik měsíců 

ve vězení a podle posledních zpráv před několika lety odešel na 

Slovensko. 

6. Jana se příliš s romským etnikem neidentifikuje, ne má mezi 

Romy žádné přátele. Vzhledem ke svému původu se ale o problematiku 

soužití Romů a většinové společnosti zajímá, sleduje aktivity směřující 

na podporu Romů a má ráda romskou kulturu, zejména hudbu. Podle 

Jany je pro úspěšné soužití mezi Romy a většinovou společností 
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nezbytné, aby se vzdělání v romských rodinách stalo významnou 

hodnotou ~ako tomu bylo v její rodině). 

Jana pracuje jako personalistka v jedné významné zahraniční 

společnosti, má za sebou několik zahraničních stáží a se svou prací je 

velmi spokojena. O jejím romském původu ví kromě její rodiny jen 

několik dlouhodobých přátel. Jana se domnívá, že se se svým romským 

původem nijak netají, protože ale jako Romka nevypadá, tak se jí na 

něj nikdo neptá. 

6.3. Kasuistika č.3 

Karolína: 

Karolíně je 25 let a pracuje v realitní kanceláři. Má dva mladší 

bratry a její rodiče jsou oba romského původu. Dětství prožila 

v Kladně, nyní studuje v Praze a pracuje na částečný úvazek v realitní 

kanceláři. Karolinu jsem kontaktoval elektronickou poštou, adresu 

jsem získal od její spolužačky, která byla mou studentkou při mé 

pedagogické praxi. 

Průběh rozhovoru: 

Rozhovor s Karolínou trval 50 minut, probíhal v areálu Vysoké 

školy ekonomické. Karolína byla při samotném rozhovoru velmi 

vstřícná, i když ve vyjadřování poměrně stručná. 

Karolíniny odpovědi: 

1. Karolína vystudovala základní školu a gymnázium v Kladně. 

Poté nějaký čas studovala ve Velké Británii jazykovou školu pro 

cizince. V současné době je studentkou Vysoké školy ekonomické 

v Praze. Do mateřské školy chodila a s pedagogicko·psychologickým 

vyšetřením se nikdy nesetkala. 
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2. Karolína se na základní škole necítila dobře, i když měla 

obvykle nadprůměrné známky. Důvodem byly rasistické poznámky ze 

strany některých spolužáků a spolužaček, velmi nelibě také nesla fakt, 

že pedagogové se jí (až na jedinou výjimku v podobě její třídní učitelky) 

obvykle nezastali, když si na chování spolužáků stěžovala. Svůj romský 

původ si Karolína plně uvědomila právě kvůli negativním reakcím ze 

strany spolužáků. 

Na gymnáziu se Karolína s rasistickými projevy ze strany 

spolužáků prakticky nesetkávala, o tom, že je romského původu se se 

spolužáky prakticky nikdy nebavila. Karolína patřila mezi průměrné 

studenty, s učiteli i se spolužáky vycházela poměrně dobře. 

3. V současné době Karolína studuje Vysokou školu ekonomickou 

v Praze, kam se přihlásila až několik let po skončení gymnázia. 

Karolína žila několik let v zahraničí (Velká Británie), kde pracovala 

jako au-pair a také studovala kurz angličtiny pro cizince. Po návratu 

nějaký čas pracovala jako servírka v nočních klubech, nakonec získala 

práci v realitní kanceláři. S nároky vysokoškolského studia se Karolína 

vypořádává velmi dobře. 

4. Karolína se domnívá, že její vzdělávací dráhu hodně ovlivnil 

postoj maminky, která jí nebránila v dalším studiu na střední škole a 

také fakt, že s učením na základní škole neměla Karolína žádné velké 

problémy. Pro studium na Vysoké škole ekonomické se Karolína 

rozhodla také pod vlivem svého současného přítele, který jí v jejím 

studiu velmi podporuje. 

5. Karolína byla vychovávána zejména maminkou a prarodiči. 

Maminka chodila do práce na směnný provoz, takže Karolína mnoho 

času strávila u své babičky z matčiny strany. Otec od rodiny odešel, 

když bylo Karolíně deset let, po rozvodu se Karolínina maminka znovu 

nevdala. Karolína má dva mladší bratry, jeden pracuje u městské 
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policie v Praze a druhý je nezaměstnaný. V rodině se mluvilo většinou 

česky, i když babička mluvila spíše česko-slovensky a uměla i 

romsky.Vzdělání nebylo pro rodinu tou nejdůležitější hodnotou, rodiče 

ale nekladly Karolíně žádné překážky, aby mohla dál pokračovat ve 

studiu. 

6. Karolína zpívá v amatérské hudební skupině, která má na 

repertoáru i romské písně, zajímá se tedy zejména o romskou hudbu. 

S romským etnikem se plně identifikuje a hlásí se k romské 

národnosti. Považuje vztah většinové společnosti k romské menšině 

v naší republice za poměrně negativní a domnívá se, že důvody tohoto 

špatného vztahu jsou na obou stranách. Podle Karolíny by romská 

menšina měla vystupovat sebevědoměji a kompaktněji, vážit si svých 

kořenů a kultury, většinová společnost by se na druhé straně měla 

zbavit rasistických postojů, předsudků a stereotypů. 

6.4. Kasuistika č.4 

Robert: 

Robertovi je 31 let a pochází ze smíšené rodiny, otec je romské 

národnosti a matka je Češka. Pracuje ve firmě, která se zabývá 

prodejem filtračních systémů. Robert celý život prožil v Praze. Robert 

se o mém výzkumu dozvěděl od spoluhráčů svého basketbalového 

týmu, ve kterém jsem dříve hrál. 

Průběh rozhovoru: 

S Robertem jsem se setkal v kanceláři jeho firmy, rozhovor trval 

55 minut a byl dvakrát přerušen pracovním telefonátem, který Robert 

musel vyřídit. Robert vypovídal velmi ochotně, na druhou stranu si 

pečlivě hlídal, abychom nepřetáhli dohodnutý čas. Před samotným 

rozhovorem jsem musel obhajovat smysl takového výzkumu a Robert 

se nechal ujistit, že si můj zápis z rozhovoru bude moci přečíst. 
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Odpovědi si Robert nejprve dlouho promýšlel, v druhé části rozhovoru 

začal vypovídat více spontánně. Robert neuvedl název základní a 

střední školy, které absolvoval, obával se ztráty anonymity. 

Robertovy odpovědi: 

1. První stupeň základní školy vystudoval Robert v Praze 4, 

druhý stupeň v Praze 10, Strašnicích. Střední školu absolvoval taktéž 

v Praze 10. Po úspěšném přijetí na České vysoké učení technické 

v Praze. Nejprve jeden rok studoval strojní fakultu, potom se rozhodl 

pro studium fakulty dopravní, kde získal titul bakalář. Do mateřské 

školy Robert nechodil (nepamatuje si), s pedagogicko-psychologickým 

vyšetřením se nikdy nesetkal. 

2. N a základní škole patřil Robert k nejlepším žákům, prospíval 

obvykle se samými jedničkami. Asi ve třetí třídě začal být terčem 

rasistických projevů ze strany svých spolužáků pro svou barvu pleti. 

Občas měl kvůli tomu problémy s chováním, neboť učitelé většinou 

reagovali tak, že přece je "cikán", tak by se za to neměl stydět. Jinak se 

ze strany učitelů o Romech při výuce nikdy nic nedozvěděl. Po 

přestupu na druhý stupeň základní školy změnil Robert bydliště a 

začal navštěvovat také novou školu. Také zde patřil mezi nejlepší žáky, 

navíc byl kapitánem školního fotbalového týmu. Tyto skutečnosti podle 

Roberta hrály roli v tom, že se již s rasistickými poznámkami ze strany 

svých spolužáků téměř nesetkával. 

Robert při výběru střední školy preferoval gymnázium, nakonec 

ale na přání svého otce začal studovat střední průmyslovou školu. Na 

střední škole patřil mezi průměrné studenty, zajímal se zejména o 

strojní výrobu. Mezi studenty se občas setkával s rasismem v podobě 

vtipů o Romech, osobní výpady však byly ze strany spolužáků velmi 

řídké. Také s učiteli vycházel poměrně dobře. 
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3. Robert se ke studiu vysoké školy rozhodl již na střední škole a 

nastoupil na ČVUT, strojní fakultu. V prvním roce byl ovšem 

zklamaný způsobem výuky na strojní fakultě, proto se rozhodl přejít na 

fakultu dopravní. Na dopravní fakultě získal titul bakalář. S rasismem 

se ze strany svých spolužáků setkal na strojní fakultě, spolužáci mu 

dali urážlivou přezdívku. 

4. Podle Roberta byl pro jeho vzdělávací dráhu velmi důležitý 

postoj jeho otce ke vzdělání, zejména jeho zaměření na praktickou 

stránku. Otcovo praktické zaměření se projevilo tím, že Roberta 

přesvědčil, ať se nehlásí na gymnasium, ale podá přihlášku na střední 

průmyslovou školu. Robert s odstupem času několikrát přemýšlel o 

tom, jaká by byla jeho vzdělávací dráha, kdyby otce neuposlechl, 

nicméně své volby nelituje. Dále přikládá velkou váhu úsilí své matky, 

která mu pomáhala zejména v prvních letech školní docházky, kdy měl 

problémy se psaním. 

5. Robert pochází z rodiny, kde matka je Češka a otec Rom. Oba 

rodiče mají středoškolské vzdělání, oba rodiče byli také vždy 

zaměstnaní. Matka se s Robertem na základní škole poměrně často 

učila (zejména na prvním stupni základní školy), také ho vodila na 

tréninky fotbalu. a do dalších zájmových kroužků. Otec měl v minulosti 

občas problémy s pitím, těžce nesl, že se přestal stýkat se svou původní 

rodinou, která nesouhlasila s jeho manželstvím. S příbuznými z otcovy 

strany se Robert viděl jen jednou, když byl velice mladý, v současné 

době již nežijí. Pro Robertovu rodinu bylo vzdělání velmi důležitou 

hodnotou, zejména otec ale dával důraz především na praktickou 

orientaci škol, které Robert absolvuje. Robert má jednu mladší sestru, 

která dlouhodobě žije ve Velké Británii, kam se provdala. 

6. Robert pracuje jako zaměstnanec soukromé firmy svého 

známého, je ženatý (s Češkou) a má jednu dcerku Helenku. Helenka 
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chodí do soukromé mateřské školy, Robert by si přál, aby jednou 

chodila na gymnázium a vystudovala vysokou školu. Aktivit na 

podporu Romů se přímo neúčastní, nicméně politiku státu vůči romské 

menšině sleduje. S romskou komunitou nicméně neudržuje téměř 

žádné vztahy. 

Robert se domnívá, že by se mělo úsilí státu při podpoře Romů 

soustředit na odstranění rasismu ze státní správy, zejména ze složek 

policie. Největší důraz Robert klade na programy, pomáhající Romům 

uvědomit si hodnotu vzdělání pro budoucí uplatnění na trhu práce. 

Sám žádné konkrétní programy na podporu romské komunity nezná, 

ale považuje je za potřebné. Inspiroval jej program pozitivní 

diskriminace, který v jiné souvislosti uplatňovaly Spojené státy. Podle 

Roberta je pro romského studenta mnohem těžší studovat, než pro 

českého studenta. 

Česká společnost mu připadá jako poměrně netolerantní, dříve 

měl občas problémy při vstupech na diskotéku, protože ale jeho přátelé 

byli Češi, obvykle byl vpuštěn. Jednou byl zmlácen na ulici za svou 

odlišnou barvu pleti, protože však nebyl zraněn, nepodal trestní 

oznámení, navíc stejně nevěřil, že by pachatele potrestali. Diskriminaci 

v zaměstnání osobně ještě nezažil, pracuje ovšem ve firmě svého 

bývalého spolužáka ze střední školy. 

6.5. Kasuistika č.5 

Pavel: 

Pavlovi je 32 let, narodil se a dětství prožil v České Lípě. Od 

doby svých 14ti let žije v Praze. Jeho otec je české národnosti a matka 

je Romka. Pavel pracuje v Praze ve firmě zabývající se asistenčními 

službami a pojišťovnictvím. O mém výzkumu se Pavel dozvěděl na 

semináři komunikačních dovedností, které vedl můj dlouholetý známý. 

Průběh rozhovoru: 
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Rozhovor s Pavlem trval 1 hodinu a 5 minut, sešli jsme se 

v kanceláři firmy, kde jsem v té době pracoval. Pavel na mě působil 

zprvu velmi nedůvěřivě a na otázky zpočátku odpovídal opatrně a 

stroze. V průběhu rozhovoru jej některé momenty zaujaly natolik, že se 

nechal strhnout k delším a spontánním výpovědím, jeho projev v těchto 

chvílích byl velmi dynamický. Průběh rozhovoru se snažil často stáčet 

k problematice rasistických postojů vůči Romům ze strany většinové 

společnosti. 

Pavlovy odpovědi: 

1. Pavel absolvoval základní školu v České Lípě, poté se 

přestěhoval do Prahy, kde byl přijat ke studiu obchodní akademie. 

Vysokou školu studuje kombinovaně, jedná se o soukromou vysokou 

školu Bankovní institut v Praze, obor pojišťovnictví. Nyní pracuje ve 

firmě, která se zabývá asistenčními službami a pojišťovnictvím. 

2. Pavel byl na základní škole nadprůměrným žákem, prospíval 

s jedničkami a dvojkami, na druhém stupni měl dvakrát trojku 

z českého jazyka. Měl však potíže s chováním, protože byl poměrně 

impulzivní, učitelé jej často trestali třídními a ředitelskými důtkami. 

Domnívá se, že zde hrála roli i jeho národnost, neboť byl sankcionován 

i za prohřešky, kterých se přímo neúčastnil. Se spolužáky vycházel 

poměrně dobře, i když občas byl terčem rasistických posměšků, které 

byli nepřímo podporovány i ze strany jednoho z pedagogů (učitele 

tělocviku). Ten ve svých hodinách oslovoval Pavla hanlivou přezdívkou. 

Celková atmosféra ve škole byla pro Pavla poměrně nepříjemná, i když 

ze základní školy má několik přátel až do dnešních let. 

V posledním roce Pavlovy docházky do základní školy se jeho 

rodiče rozvedli a Pavel s otcem se přestěhovali do Prahy. Zde byl Pavel 

přijat na studium obchodní akademie. Na střední škole byl 

podprůměrným žákem, přičítá to tomu, že měl časté konflikty s otcem 

a příliš se neučil. S učiteli však vycházel poměrně dobře, problémy měl 
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pouze s neomluvenými hodinami (často chodil za školu). Se spolužáky 

příliš dobře nevycházel, často musel poslouchat rasistické poznámky a 

vtipy. Spíše se přátelil s partou vrstevníků v místě svého bydliště, se 

kterou chodili hrát basketbal. Maturitní zkoušku udělal až v druhém 

termínu (v září), po absolvování školy šel ihned na vojnu. 

3. Pavel se ke studiu vysoké školy rozhodl až po deseti letech od 

své maturitní zkoušky. V té době pracoval pro jednu zahraniční firmu 

v oblasti pojišťovnictví, kde mu nabídli příspěvek na vzdělání v rámci 

zaměstnaneckých benefitů a doporučili mu, zda by se nechtěl přihlásit 

ke studiu na soukromé vysoké škole. V současné době je Pavel těsně 

před dokončením třetího roku studia a chystá se obhájit svou 

bakalářskou práci. Studium na vysoké škole mu nečiní žádné veliké 

obtíže, domnívá se, že pedagogové jsou možná až příliš benevolentní. 

Školu studuje externě a se svými spolužáky si dobře rozumí, neboť se 

vzájemně respektují a hovoří spolu především o pracovních 

záležitostech. 

4. Za významný moment Pavel považuje zejména situaci po 

rozvodu svých rodičů, kdy se s otcem přestěhovali do Prahy a Pavel 

začal studovat obchodní akademii. Pavlův otec byl velmi přísný a 

dohlížel na to, aby Pavel do školy chodil a hlavně aby ji dokončil. Dnes 

se Pavel domnívá, že bez otcova dohledu by střední školu zřejmě 

nedostudoval. 

5. Pavel pochází z rodiny, kde matka je Romka a otec Čech, má 

dva starší nevlastní sourozence (bratra a sestru), které Pavlova matka 

měla již v prvním manželství. Pavlův otec má středoškolské vzdělání, 

matka je vyučená kadeřnice. Rodiče se rozvedli, když bylo Pavlovi 14 

let a Pavel byl svěřen do péče svému otci. Matka se vrátila na východní 

Slovensko, kde vyrůstala a kde se s Pavlovým otcem poznali. Pavel se 

přestěhoval do Prahy (se svým otcem), ale citově velmi strádal 
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nepřítomností matky, se kterou se vídal pouze jednou za dva měsíce. 

Z toho pramenily i časté hádky mezi ním a otcem zejména v prvních 

dvou letech soužití. Zlomem v rodinných vztazích byl Pavlův odchod na 

vojnu, po návratu začal Pavel žít sám (v bytě po babičce) a Pavlův otec 

se podruhé oženil. Od té doby se vztahy mezi Pavlem a jeho otcem 

pozvolna zlepšovaly a nyní jsou na velmi dobré úrovni. S matkou se 

v průběhu let vídal Pavel čím dál méně, v současné době jsou 

v kontaktu telefonicky a vídají se obvykle jednou ročně. 

V dětství měl Pavel problémy s českým jazykem, protože matka 

mluvila doma slovensky a otec slovensky i česky. Vzdělání bylo 

důležité především pro otce, který Pavlovi s učením pomáhal a později, 

když Pavel studoval obchodní akademii, donutil jej dodělat maturitu. 

Pavel zpětně oceňuje, že jej otec přinutil dostudovat, v té době to ale 

bylo předmětem častých sporů mezi nimi. 

6. Pavel studuje externě třetí ročník vysoké školy, chystá se 

obhájit bakalářskou práci, zároveň plánuje uzavřít sňatek se svou 

dlouholetou přítelkyní (Češkou). Pracuje ve firmě, která se zabývá 

asistenční službou. Má velmi rád romskou hudbu, chodí na koncerty 

romských skupin a zajímá se o romský folklor. Udržuje kontakty se 

svou matkou a její rodinou, která žije na východním Slovensku. O 

programech na podporu romských komunit v ČR toho příliš mnoho 

neví. Pavlovým názorem je, že by se měla ze strany státu cíleněji 

podporovat romská kultura. 

Pavel se domnívá, že rasismus vůči Romům je v české 

společnosti velmi rozšířený, sám na vlastní kůži poznal diskriminaci 

v zaměstnání, kdy mu poměrně dlouho trvalo, než si našel po vojně 

místo. Podle jeho názoru jej v několika firmách nepřijali právě pro jeho 

odlišnou barvu pleti. 
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6.6. Kasuistika č.6 

Miroslav: 

Miroslavovi je 36let, pochází z romské rodiny, která se 

přistěhovala do Litvínova ze Slovenska. Má dva sourozence, mladšího 

bratra a mladší sestru, jeho rodiče jsou rozvedení, otec zemřel v roce 

2000, matka žije s novým přítelem. Miroslav je svobodný, ale 

dlouhodobě žije se svou přítelkyní u jejích rodičů. Mají spolu dvě dcery. 

Miroslav v současné době pracuje ve švédské firmě, která má 

sídlo v Praze, jeho partnerka (Češka) pracuje v organizaci, která 

pracuje s romskými dětmi ze sociálně slabších skupin. Miroslava jsem 

kontaktoval přes občanské sdružení Athinganoi. 

Průběh rozhovoru: 

Rozhovor s Miroslavem probíhal v přátelské atmosféře, sešli 

jsme se po předchozí domluvě u mě doma. Miroslav se mi zdál nejdříve 

trochu napjatý a nevěděl, co od našeho setkání má očekávat, v průběhu 

rozhovoru se ale uvolnil a ochotně vyprávěl o všech událostech, které 

mu připadaly důležité. Odpovědi si vždy promýšlel a snažil se co 

nejlépe vystihnout podstatu otázky. Rozhovor trvali hodinu a 15 

minut, po skončení rozhovoru jsme si ještě asi 1 hodinu povídali o 

jiných věcech. 

Miroslavovy odpovědi 

1. Miroslav vystudoval základní školu v Litvínově, gymnázium 

se zaměřením na elektrotechniku v Chomutově, dále studoval dva roky 

ČVUT fakultu elektrotechnickou, odkud odešel. V roce 2000 začal 

studovat Vysokou školu v Ústí nad Labem, fakulta sociálně

ekonomická, obor podniková ekonomie. Miroslav chodil do jeslí i do 

školky, s pedagogicko-psychologickým vyšetřením se nesetkal. 
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2. Na prvním stupni základní školy Miroslav prospíval se 

samými jedničkami, na druhém stupni stále patřil mezi nejlepší žáky. 

Se svými spolužáky vycházel poměrně dobře, měl nějaké drobné 

konflikty, které ale nepramenily z toho, že je romského původu. 

Ačkoliv byl ve třídě jediný romské národnosti, nepamatuje si na žádné 

rasistické projevy ze strany spolužáků. Také s učiteli vycházel poměrně 

dobře, s učivem neměl žádné problémy, prakticky se ani nemusel příliš 

učit. 

Při výběru střední školy Miroslav nejprve na přání svých rodičů 

preferoval chemickou průmyslovou školu, na kterou však nebyl přijat. 

Jeho druhou volbou bylo gymnázium v Chomutově se specializací na 

elektrotechniku. Na gymnáziu byl Miroslav průměrným žákem, špatné 

známky měl zejména z češtiny a ruštiny. Výborný byl v matematice, 

fyzice a angličtině. Se školou mu v té době nikdo nepomáhal, musel být 

hodně samostatný, dojížděl každý den do školy a finanční situace jeho 

rodiny byla v té době velmi špatná. 

3. První zkušenost se studiem na Vysoké škole Miroslav získal 

ihned po absolvování gymnázia, kdy se přihlásil na ČVUT ke studiu 

fakulty elektrotechnické. Jeho původním záměrem bylo studovat na 

FFUK angličtinu a arabštinu, nedostal ale doporučení od svého 

třídního učitele. Studia na ČVUT zanechal Miroslav po dvou letech, 

kdy začal mít pocit, že se studiu nemůže plně věnovat. S nástupem na 

vysokou školu se totiž Miroslav přestěhoval ke své partnerce a její 

rodině. Po několika měsících se jim narodilo dítě, proto se Miroslav 

rozhodl odejít ze školy a věnovat se více rodině. Se spolužáky na ČVUT 

vycházel velmi dobře, hodně mu při studiu pomáhali, neměl problémy 

ani z učiteli, jen nezvládal nároky učiva a zároveň nároky rodičovské 

role. 

Pro studium na své druhé vysoké škole, fakultě sociálně 

ekonomické v Ústí nad Labem, se Miroslav rozhodl částečně proto, aby 

si potvrdil své vlastní kompetence. V té době totiž doučoval přátele a 
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známé matematiku a angličtinu, často dělal i nějaké překlady 

z angličtiny pro komerční účely a chtěl zjistit, zda mu takové znalosti 

postačí na úspěšné složení zkoušek na vysokou školu. V tomto 

rozhodnutí Miroslava velice podporovala jeho partnerka. Při studiu na 

vysoké škole mu velmi vyšel vstříc jeho tehdejší zaměstnavatel. I když 

Miroslav absolvoval kombinovanou formu studia, přesto bylo studium 

poměrně časově náročné a bez tolerance zaměstnavatele by studium 

zřejmě nezvládal. 

4. Miroslav se domnívá, že za jeho úspěšnou vzdělávací dráhou 

stojí zejména dva základní důvody. Za prvé měl štěstí na své okolí, 

spolužáky a pedagogy, na svou partnerku a její rodinu i na svou 

rodinu, která mu ve studiu nebránila. Druhým důvodem je podle 

Miroslavova přesvědčení jeho osobnostní zaměření. Pokládá se za 

bezkonfliktního člověka, který vždy dokáže dobře vyjít se svým okolím, 

navíc měl štěstí, že mu učení šlo vždy poměrně dobře a bez velkého 

úsilí. Důkazem toho může být, že nikdy neměl žádné problémy se svou 

odlišnou barvou pleti. 

5. Miroslav je nejstarší ze tří sourozenců, má ještě mladší sestru 

a nejmladšího bratra. Sestra se vyučila prodavačkou a bratr 

automechanikem. Otec i matka pracovali v Chemopetrolu, kde 

postupně od manuálních prací postupovali k odpovědnějším a 

náročnějším místům. Pracovali na směnný provoz, proto bylo nezbytné, 

aby děti chodily do jeslí i do školky. Miroslavova rodina žila v domě, 

který obývala zároveň i širší rodina, strýcové a tety. Doma se mluvilo 

pouze česky, na setkání s širší rodinou však Miroslavovi rodiče mluvili 

romsky, Miroslav ale romsky nerozumí. Rodiče se s Miroslavem doma 

neučili, ale poskytli jemu i jeho sestře vlastní pokoj a tolerovali 

Miroslavovu vzdělávací dráhu, radili mu i při výběru střední školy. 

Z vlastní zkušenosti věděli, jak může být vzdělání užitečné. Od 

Miroslavových 14ti let se začaly objevovat významné neshody mezi 
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otcem a matkou, které vyvrcholily rozvodem rodičů v době, kdy bylo 

Miroslavovi 18 let. Situace se vyhrotila natolik, že otec vyhodil 

Miroslava z domu, ze kterého odešla i Miroslavova matka. Miroslav 

našel azyl u rodičů své přítelkyně, se kterou zakrátko počali dítě. 

S otcem se od té doby vídal velice málo, s matkou kontakt nepřerušil. 

Miroslavův otec zemřel v roce 2000, jeho matka žije s novým přítelem. 

V současné době má Miroslav dvě dcery se svou partnerkou, kterou 

poznal již na gymnáziu. Nejsou sezdáni a zatím svatbu neplánují. 

Rodiče jeho partnerky jej přijali velmi dobře, i když to pro ně podle 

Miroslavova názoru muselo být velmi obtížné. 

6. Miroslavova partnerka pracuje s romskými dětmi ze sociálně 

slabších skupin, proto se i Miroslav v poslední době začal více zajímat o 

problematiku romských komunit v jeho okolí. Podle jeho názoru by se 

neměla podporovat nesamostatnost romského etnika pomocí sociálních 

dávek, dávky by měli být více cílené a měli by být podmíněné aktivitou 

ze strany přijímajících například při hledání práce. Programy na 

podporu vzdělávání Romů považuje za užitečné, finanční pomoc by 

podmínil například dobrým prospěchem nebo pravidelnou docházkou. 

Miroslav se domnívá, že by žádné programy neměly být směřovány 

výhradně na Romy, posiluje to podle něj rasistické postoje ve většinové 

společnosti. 
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6.7. Diskuse a závěry 

Jsem si vědom, že při interpretaci výsledků tohoto výzkumu 

musím být mimořádně opatrný. Příležitostný výběr není 

reprezentativní a ne může tak být podkladem pro zobecnění jakýchkoliv 

závěrů, které z něj snad mohou vyplývat. Také metoda 

strukturovaného rozhovoru, kterou jsem zvolil, je pro zobecňování 

závěrů výzkumu nevhodná. Tato empirická sonda si neklade jiné cíle, 

než přiblížit několik osobních výpovědí romských studentů, kteří 

dokázali vystudovat (nebo právě studují) vysokou školu. 

Nejprve mi dovolte několik osobních poznámek, které celý 

výzkum pomohou dokreslit. Bylo pro mě mimořádně složité shromáždit 

potřebný počet studentů, velkou roli hráli spíše osobní vztahy a 

doporučení společných přátel. Proto musím ocenit odvahu všech 

respondentů, že se takového typu výzkumu vůbec zúčastnili a velice 

jim poděkovat. Skladba respondentů (částečně náhodou a zčásti 

úmyslným výběrem) je poměrně vyvážená a obsahuje tři muže a tři 

ženy, v každé skupině je jeden student z rodiny, kde jsou oba rodiče 

romského původu a dva studenti ze smíšené rodiny, kdy je jen jeden 

z rodičů romského původu. Věková skladba respondentů kolísá 

v rozpětí od 25let (Karolína) do 36let (Miroslav). Variace věku okolo 

30 let není náhodná, protože 4 respondenty jsem sehnal přes osobní 

kontakty, jsou blízcí mému věku (30let). Rozhovory se všemi studenty 

se mi vedly dobře, jediný problém jsem cítil u rozhovoru s Robertem, 

který se konal v jeho kanceláři. Rozhovor jsme museli dvakrát přerušit 

kvůli pracovním telefonátům a i prostorové uspořádání bylo nevhodné 

(seděl jsem na místě Robertovy sekretářky). 

Empirickou část bych rád uzavřel shrnutí shodných a podobných 

momentů, vyskytujících se v kasuistikách v konfrontaci s poznatky, 

uvedenými v teoretické části. 

V rozhovorech jsem se zaměřil na vliv společnosti, vzdělávacích 

institucí, rodiny a osobnostních charakteristik respondentů na 
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vzdělávací dráhu respondentů. Jádrem rozhovoru pak byla identifikace 

subjektivně důležitých momentů, které ovlivnily vzdělávací dráhu 

studentů. Subjektivně důležité momenty, které v tomto výzkumu 

studenti uvádí, jsou zejména podpora ze strany rodiny nebo partnera (v 

některých případech je uváděn jaký pozitivní vliv i fakt, že rodina 

nebránila studentovi v jeho další vzdělávací dráze), druhý nejčastěji 

uváděný moment je vlastní nadání či kvality osobnosti. 

Vliv společnosti 

Vlivy společnosti tak jak jsou popsány v teoretické části této 

práce, se v kasuistikách dají najít v uváděných případech rasistických 

projevů spolužáků, také ve zmínkách o diskriminaci při hledání 

zaměstnání. Uvedené výpovědi se však v tomto bodě značně liší. 

Vliv vzdělávacích institucí 

Vliv vzdělávacích institucí je možné vysledovat spíše nepřímo. 

Kromě Roberta všichni chodily do mateřské školy, nikdo z nich se 

osobně nesetkal s pedagogicko-psychologickým vyšetřením. 

Významnější roli pedagogů v pozitivním slova smyslu uvedla pouze 

Natálie při svém studiu na vysoké škole, negativní roli sehráli 

pedagogové v případě Pavla a Roberta. 

Vliv rodiny 

Z kasuistik vyplývá, že vzdělání bylo vždy poměrně významnou 

hodnotou pro všechny rodiny respondentů (rozdíl je spíše v míře). Ve 

všech rodinách se mluvilo česky a kontakty se širší rodinou byly 

obvykle sporadické, nebo se sporadickými staly v průběhu času (kromě 

specifického případu Jany). Současné partnerské vztahy respondentů 

jsou prakticky bez výjimky smíšené, kdy partner je české národnosti. 

Vliv osobnostních předpokladů 

Vliv osobnostních předpokladů je zjevný, všichni respondenti se 

dobře učili na základní škole a poměrně dobře zvládali nároky střední 

a vysoké školy. Zprostředkovaně tak můžeme usuzovat na vhodné 

osobnostní předpoklady pro úspěšnou školní kariéru, jako jsou 

inteligence, schopnost koncentrace a učení, síla vůle apod. 
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Lze tedy shrnout, že významný vliv na vzdělávací dráhu vidí 

respondenti v rodinném prostředí a osobnostních kvalitách studenta. 

Toto zjištění je v souladu se závěry jiných výzkumů, uvedených 

v teoretické části (např. Palátová, 2004). Zajímavým momentem je vliv 

životních partnerů, kteří vždy podporovali pokračování vzdělávací 

dráhy respondentů a do jisté míry tak zřejmě suplují roli původní 

rodiny. 

Z ostatních vlivů by bylo jistě velmi podnětné zjistit míru 

identifikace respondentů s romským etnikem. Ačkoliv se všichni ke 

svému původu hlásí, je psychologicky významný fakt, že i když se o 

romské etnikum a jeho problémy zajímají (Natálie dokonce velmi 

aktivně), jsou málokdy v kontaktu s "romskou" částí své rodiny (kromě 

svých nejbližších). 

Obsáhlejší zobecňování výsledků této empirické sondy podle 

mého soudu z výše uvedených důvodů není možné. Uvědomuji si také, 

že použitá metoda strukturovaného rozhovoru a záznamu výpovědí ve 

formě kasuistik sebou přináší jistou formu zkreslení. Nemůže zachytit 

veškeré podrobnosti zmíněné v rozhovoru, jeho celkovou atmosféru, 

nedokáže uvést v soulad verbální a neverbální složku výpovědí a 

v neposlední řadě je ovlivněna subjektivním zpracováním. Domnívám 

se ale, že svůj cíl, představit subjektivní pohledy úspěšných romských 

na svou vzdělávací dráhu a příčiny její úspěšnosti, praktická část mé 

diplomové práce splnila. 

Během analýzy výpovědí respondentů tohoto výzkumu se 

objevily mnohé oblasti, které by podle mého názoru mohly být dále 

výzkumně zkoumány. Za nejzajímavější oblasti pokládám již zmíněnou 

míru a formu identifikace úspěšných romských studentů s romským 

etnikem, dále vliv životních partnerů na vzdělávací dráhy svých 

protějšků. Pokládal bych za užitečné na základě výsledků tohoto 

výzkumu sestavit baterii otázek, která by se dala kvantitativně 

zpracovat a výzkum provést na větším počtu respondentů, díky 
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zestručnění by zřejmě odpadl problém získávání dostatečného počtu 

účastníků výzkumu. 
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7. Závěr 

V diplomové práci Vzdělávací dráhy úspěšných romských 

studentů jsem se zabýval situací romských žáků a studentů na 

středních a vysokých školách v České republice. Dále jsem analyzoval 

některé faktory ovlivňující jejich vzdělávací dráhy. Empirickou část 

tvoří empirická sonda mezi úspěšnými romskými studenty. 

Na počátku diplomové práce jsem definoval termíny "úspěšná 

vzdělávací dráha" a "úspěšný romský student". Za úspěšnou vzdělávací 

dráhu považuji takovou vzdělávací dráhu, která vyústila v přijetí 

studenta ke studiu prvního stupně terciárního vzdělávání (ISCED 5). 

Termínem úspěšný romský student označuji v této práci romské 

studenty přijaté k výše uvedenému stupni studia. Při zjišťování 

etnicity respondentů jsem se rozhodl vycházet z jejich sebeurčení. 

V následující kapitole popisuji trend zvyšování počtu romských 

středoškoláků a uvádím příklady projektů, které tomuto trendu 

napomáhají. 

V kapitole věnující se situaci romských vysokoškoláků jsem 

analyzoval některé podpůrné programy na zvyšování jejich počtu. Dále 

jsem uvedl přehled aktivit vysokých škol, které se určitým způsobem 

dotýkají romské problematiky. 

V další části jsem definoval faktory ovlivňující vzdělávací dráhy 

romských žáků a studentů. Na základě analýzy odborné literatury 

jsem identifikoval několik nejvýznamnějších faktorů, kterými se 

postupně zabývám v následujících kapitolách. Těmito faktory jsou vliv 

společnosti, vliv vzdělávacích institucí, vliv rodiny a vliv osobnostních 

předpokladů. 

Analýza vlivu společnosti poukazuje na potřebu širšího dialogu 

mezi většinovou společností a romskou menšinou a na užitečnost 

aktivit státních i nestátních institucí při podpoře tohoto dialogu. 

Vzdělávací instituce svým působením mohou do určité míry 

pozitivně ovlivnit vzdělávací dráhy romských žáků a studentů např. 
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při pravidelné docházce romských dětí do mateřských škol nebo 

přípravných tříd. Jako významný pozitivní faktor se ukázala 

přítomnost pedagogických asistentů. Velmi důležitá je podpora dialogu 

školy a romské rodiny. 

Z analýzy vlivu rodinného prostředí romských dětí usuzuji, že 

nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím vzdělávací dráhu je postavení 

vzdělání na hodnotovém žebříčku rodiny. 

Analýza vlivu osobnostních předpokladů romských studentů 

identifikovala některé rozdíly mezi Romy a neromy. Za 

nejvýznamnější považuji temperamentovou specifičnost Romů. Některé 

výzkumy ukazují i na odlišnou strukturu romské inteligence. 

V empirické části se jako nejvýznamnější momenty, působící na 

vzdělávací dráhy repondentů tohoto výzkumu, objevovaly vliv rodiny a 

vliv osobnostních předpokladů. Jako velmi důležitá se překvapivě 

ukázala role partnerů při podpoře studia zúčastněných respondentů. 

Problematika romského vzdělávání je v současné době poměrně 

hodně zkoumána a přibývá prací, které se věnují vzdělávání Romů na 

různé úrovni. Tato práce si nekladla za cíl problematiku romského 

vzdělání vyřešit ani detailně zanalyzovat, aspiruje ovšem na to uvést 

několik pozitivních případů jak podporovat úspěšné vzdělávací dráhy 

romských dětí, analyzovat nejvýznamnější vlivy, které na úspěšnou 

vzdělávací dráhu romských dětí působí a zejména představit několik 

konkrétních případů úspěšné vzdělávací dráhy romských studentů. 

Výpovědi romských studentů a jejich pohled na vlastní vzdělávací 

dráhu a momenty, které jí významně ovlivnily, považuji za nejcennější 

příspěvek mé diplomovém práce. Při rozhovorech s respondenty mého 

výzkumu jsem se nemohl zbavit pocitu, že pohlížet na sociokulturní 

odlišnost romských studentů jako na handicap je velkou chybou naší 

společnosti. Zrovna tak totiž můžeme pociťovat svou sociokulturní 

odlišnost od romské menšiny jako handicap pro porozumění jejich 

vlastnímu světu. Přestože mě řešení diplomové práce velmi zaujalo a 

v mnohém obohatilo, doufám, že za několik let nebudou již práce 
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s podobným tématem zapotřebí a úspěšných romských studentů 

v České republice bude poměrově stejně jako úspěšných studentů 

většinové společnosti. Podmínkou je ovšem pokračování 

v nastoupených pozitivních trendech podpory romského vzdělávání, ale 

také změna uvažování pedagogické a potažmo celé české společnosti. 
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Anotace 

Diplomová práce Vzdělávací dráhy úspěšných romských 

studentů analyzuje stav a možnosti vyššího sekundárního a terciárního 

vzdělávání Romů v České republice a vybrané faktory, které ovlivňují 

vzdělávací dráhy romských žáků a studentů. Výzkumnou část tvoří 

empirická sonda mezi úspěšnými romskými studenty. 

Základem teoretické části je deskripce současného stavu studia 

romských studentů na středních a vysokých školách v České republice 

a analýza faktorů, které ovlivňují jejich vzdělávací dráhy. Jedná se o 

analýzu vlivu společnosti, vlivu vzdělávacích institucí, vlivu rodiny a 

vlivu osobnostních předpokladů. 

Základem empirické části je šest kasuistik úspěšných romských 

studentů, které byly vytvořeny na základě výpovědí respondentů 

získaných strukturovaným rozhovorem. 
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