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Anotace

Bakalářská práce Vzdělání - vstupenka Romů do lepšího života se zabývá vzděláním jako 

nejvhodnějším způsobem a tou největší možností Romů při začleňování do společnosti a zejména 

zlepšování jejich životní situace. Ve své práci se snažím poukázat na veškeré možné aspekty, 

které mohou ovlivňovat proces vzdělávání Romů a možnosti jejich dalšího postupu. Romové jsou 

etnickou menšinou a žijí ve společnosti, která j e v  mnoha ohledech odlišná a to může mnohdy 

způsobovat nepochopení Romů a vzájemné problémy mezi Romy a Cechy. Proto je kladen velký 

důraz na široký kontext do, kterého je zasazena celá problematika vzdělávání Romů. Především 

se jedná o historický vývoj Romů na našem území, jejich tradiční život v komunitě, výchova 

dětí, základní hodnoty Romů, specifický způsob bydlení nebo romský jazyk. V celé bakalářské 

práci se snažím na celou problematiku pohlížet ze dvou pohledů -  jako občan majoritní 

společnosti, který by chtěl najít centrum celého problému a jeho řešení, ale také se snažím na 

problém pohlížet ze strany Romů, kdy vycházím ze studia jejich kultury. V druhé části práce se 

věnuji současnému stavu ve vzdělávání u romské populace. Opět se snažím situaci rozebrat ze 

všech stran -  z pohledu romských žáků, učitelů i romských pedagogických asistentů. Na základě 

mého malého průzkumu a výzkumu na Podporu integrace romských žáků v základním 

vzdělávání poukazuji na problémy se, kterými se potýkají všichni účastníci v procesu 

vzdělávání. Součástí práce je i popis vládní strategie navrhnuté ke zvyšování vzdělanostní úrovně 

romských žáků. Důležitou část práce tvoří také nezisková organizace, která úspěšně působí při 

zvyšování vzdělanosti Romů na základních školách.

Annotation

The Bachelor Thesis Education -  a ticket of Romanies to a better life is concerned with 

education as the most convenient way and the biggest possibility for Romanies while integrating
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into a society especially by improving their living situation. In my work I try to refer to total 

possible aspects, which can influence a process of education o f Romanies and chance o f their 

next education. The Romanies are an ethnic minority and live in the society which is by many 

regards different and many times it can cause misunderstanding o f Romanies and problems 

between Czechs and Romanies. That’s why there is set a big emphasis on a wide context which a 

whole dilemma of Romanies' education is got in. Above all it refer to a historical progress of 

Romanies on our area, their traditional life in a community, upbringing o f children, basic values 

of them, specific way of their living or a Romano language. In the whole bachelor thesis I am 

trying to regard with two aspects on a whole dilemma - as a citizen of the major society who 

would like to find an aim o f the whole problem and find a convenient solution but I am trying to 

regard with the problem from a side o f Romanies as well, where I draw from the experience of 

their culture. In the second part o f the work I put brain to a contemporary state in education by 

the Romani population. Again I am trying to analyze the situation from all sides -  froma view of 

Romanies pupils, teachers even Romanies pedagogical assistants. On the basis o f my small 

survey and a research on Support o f integration o f Romanies pupils in elementary education I 

point out the problems which all participants battle in a process o f education. A description o f a 

government strategy offered to increase an educational level of Romani pupils is a part o f my 

work. An important part made a non-profit-making organization which poses successfully while 

increasing an educational level.

Klíčová slova
vzdělávání, Romové, majoritní společnost, tolerance, pedagog

Keywords
education, Romanies, majority society, toleration, pedagogue
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Úvod
Téma své bakalářské práce Vzdělání -  vstupenka Romů do lepšího života jsem si vybrala 

na základě dlouholetého zájmu o tuto problematiku. Můj zájem o Romy, a zvláště o jejich 

postavení ve společnosti, vychází z vlastních zkušeností, ale i zkušeností ostatních občanů v mém 

bydlišti (Chodov, okres Sokolov), tedy z každodenního soužití s Romy. Hlavním impulsem, který 

mě vedl k tomuto tématu, je  viditelně špatné sociální postavení Romů v současné společnosti. 

Myslím, že již  samotný název mé bakalářské práce -  Vzdělání -  vstupenka Romů do lepšího 

života -  vypovídá o hlavním zaměření mnou předkládané práce. Vzdělání pokládám za 

nej důležitější způsob, jakým lze problematiku Romů řešit. Díky dostatečnému vzdělání budou 

mít Romové příležitost získat lépe placené zaměstnání, udržet si kvalitní bydlení a nebýt závislí 

na státu a jeho finanční podpoře.

Vzdělání tedy hraje ústřední úlohu v mé bakalářské práci. Základním cílem práce je 

zjistit, proč vývoj romské vzdělanosti stagnuje a nedochází k postupnému zlepšování v rámci 

přijatých opatření, která byla navržena za účelem zvyšování vzdělanostní úrovně Romů. 

Výsledkem mé práce by měl být výčet zjištěných příčin jejich nízké vzdělanosti a překážek, které 

brání Romům na cestě k získání vyššího vzdělání. I když se snažím najít řešení, které by pomohlo 

začlenit Romy do většinové společnosti, pomocí zvýšení jejich vzdělanostní úrovně, nesmíme 

nikdy zapomenout na jedinečnost Romské národnosti a zejména na jejich rozdílnost oproti 

společnosti, ve které žijí. Pokud budeme potlačovat specifika romského etnika, vyžadovat jejich 

naprosté přizpůsobení naší kultuře a zvykům, nikdy nedosáhneme zlepšení situace. A právě proto 

se snažím pohlížet na celý problém (hledání příčin nízké vzdělanosti) ze dvou rovin. Jednak 

z pohledu člověka, který je součástí majoritní společnosti a snaží se pro Romy vytvořit takové 

podmínky, které by jim  umožnily získat lepší postavení ve společnosti a za druhé se celou situaci 

snažím analyzovat i z pohledu Romů. Porozumět jejich kultuře, životnímu stylu a zvláště 

pochopit jejich chování. Především se mi jedná o takové chování a projevy životního stylu, které 

můžeme označit za nejčastější příčiny sporů mezi Romy a ostatními občany. Z výzkumu vztahů 

mezi Romy a majoritou vyšlo, že obě dvě zkoumané skupiny považují jejich vzájemné soužití za 

problematické (tabulka 5.1, 2). Za nejčastější příčiny problémů mezi většinovou populací a Romy 

z pohledu Čechů jsou považovány: obtěžující chování Romů, odlišné zvyklosti, rasismus a 

nenávist. Rasismus a nenávist, odlišné zvyklosti a projevy nepřátelství ze strany Čechů se 

objevují jako nejěastější příěiny konfliktů i ve výpovědích Romů



Tab. č .l Názor na soužití Romů a Čechů v závislosti na výskytu konfliktů -  majorita (v 

procentech)

Objevují se mezi vámi konflikty?

Je problém soužití Cechů a Romů často občas ne celkem

Ano 98,8 65,9 44,1 54,4

Ne 1,2 34,1 55,9 45,6

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

N: 843

Zdroj: Navrátil 2003: 114

v
Tab. Názor na soužití Romů a Cechů v závislosti na výskytu konfliktů -  Romové (v 

procentech)

Objevují se mezi vámi konflikty?
v

Je problém soužití Cechů a Romů často občas ne celkem

Ano 82,4 56,2 35,8 45,7

Ne 17,6 43,8 64,2 54,3

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

N: 826

Zdroj: Navrátil 2003: 114

První část bakalářské práce proto věnuji historii Romů na našem území. Historie Romů je 

důležitou součástí analýzy jejich současného postavení ve společnosti. To platí zejména 

pro období po druhé světové válce. Snahy tehdejších vlád zcela asimilovat romské občany do 

společnosti, zanechaly následky až do současnosti, a proto je toto období z hlediska vývoje 

Romské populace nepominutelné.

Dále se budu věnovat identitě Romů, která je kapitolou velmi důležitou a podstatnou pro 

pochopení romského etnika a problémů se, kterými se v současné společnosti potýkají. Ke 

správné analýze nízké vzdělanostní úrovně Romů musíme pochopit jejich tradiční život ve 

velkorodině či komunitě, výchovu dětí, romský jazyk, základní hodnoty Romů, protože vše 

uvedené velmi silně ovlivňuje šance Romů uspět ve vzdělávacím procesu a získat vzdělání vyšší
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než základní.

Další kapitola vypovídá o současné situaci Romů ve společnosti, jakými problémy jsou 

nejvíce ohroženi, ale také o změně způsobu života vzhledem k jejich tradicím a následcích této 

změny.

Kapitola Vzdělání -  šance na změnu je zaměřena na zjištění současného stavu ve 

výchovně vzdělávacím procesu. Zaměřuji se na všechny strany účastnící se toho procesu a u 

každé hledám překážky, které stojí Romům v cestě za jejich vzděláním. Zaměřuji se na samotné 

Romy a jejich rodiny, jak oni sami ovlivňují výši dosaženého vzdělání, ale i na učitele, romské 

pedagogy, stát a jeho koncepci.

V poslední kapitole se věnuji neziskovému sektoru, jehož postavení v oblasti týkající se 

hledání správného řešení vyšší vzdělanosti Romů, zaujímá neméně důležitou roli. Dokonce se 

domnívám, že by mohl být do budoucna velmi efektivním řešením, které bude schopné nalézt 

správnou cestu vedoucí k dosažení vyšší vzdělanosti Romů.

Metodologie

Dotazníkové šetření provedené na dvou základních školách, kde je větší koncentrace 

romských žáků. Dotazník obsahuje šest otevřených otázek a o jeho vyplnění byli požádáni učitelé 

na 1. stupni a 2. stupni dvou základních škol ve městě Chodov, okres Sokolov. Dotazník tedy 

nelze považovat za reprezentativní a z výsledků usuzovat na celou Českou republiku. Každá 

škola na, které studují romští žáci je svou situací výjimečná a svým způsobem jedinečná. 

Výsledky z výzkumu jsou jen doplňující částí, která má ukázat, jak to může na takové škole 

vypadat. Základním cílem dotazníku bylo zjistit, zda mají romští žáci i jejich rodiče zájem o 

školu a výuku, v čem romští žáci vynikají a naopak zaostávají. Další část dotazníku byla 

zaměřena na názory učitelů, v čem se domnívají, že tkví příčina neúspěchu romských žáků.

Sekundární analýza dat byla provedena na základě dostupné literatury týkající se romské 

populace a vzdělávání Romů. Do sekundární analýzy byla zahrnuta analýza vládních dokumentů

- Koncepce romské integrace 2005, Strategie pro zlepšení vzdělávání romských dětí verze 2001, 

Zprávy o situaci romské komunity v České republice 1997, Zpráva o stavu romských komunit 

v České republice za rok 2005. Součástí analýzy dat byl také výzkum neziskové organizace Nová 

škola - Podpora integrace Romů v základních vzdělávání.
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1. Romové jako cizinci v naší společnosti

Jelikož se snažím pochopit, proč je současný stav v oblasti vzdělanosti Romů tak špatný, 

považuji za nutné prozkoumat vše, co by mohlo mít vliv na tuto situaci. Důležitou roli zde hrají 

jakékoliv informace, které by nám mohly pomoci objasnit hlavní příčiny nízké vzdělanostní 

úrovně Romů.

Nízká vzdělanost mezi Romy je fakt, který nelze přehlédnout. Pokud chceme dosáhnout 

zlepšení, je  důležité pohlížet na Romy jako na národnost jedinečnou, v mnoha ohledech rozdílnou 

a zejména zbavit se všech předsudků, které jsou ve společnosti dlouhodobě rozšířené a 

zakořeněné. Snažit se Romy za každou cenu adaptovat na normy majoritní společnosti, aniž 

bychom vnímali jejich vlastní kulturu a způsob života, považuji za nežádoucí a neefektivní. 

Pokud se takový pokus v minulosti již  jednou nezdařil, je pravděpodobné, že se to nepodaří 

znovu. První z mnoha kroků, který musíme učinit na cestě k vytvoření šance na lepší život Romů 

v současné společnosti, je  pochopit příčiny chování Romů, jejich mentalitu a vnímání většinové 

společnosti. K tomu nám však nestačí jen data týkající se současné situace Romů. Stejně důležitá 

je i jejich historie na území našeho státu, která výrazně předurčila současnou situaci Romů.

1.1. Historie Romů na našem území

Předkové dnešních Romů žili na indickém subkontinentu, kde po mnoho staletí 

provozovali svá kočovná řemesla (kovářství, řetězářství, košíkářství, řeznictví, hudbu). Z Indie 

odešli v 10. století a od 13. století jsou přítomni na evropském kontinentu. (Šišková 2001: 119)

První zmínky o Romech v českých zemích mají kronikářský charakter, ale už tehdy jsou 

represivní povahy. Prameny nejsou úplné a nacházíme v nich mezery, ale dá se usoudit, že 

společnost Romy tolerovala. (Balvín 1996: 32)

Situace se změnila v 16. století. Roku 1549 byl vydán patent Ferdinandem I., který byl 

zaměřen proti Romům. Romové nesměli být ozbrojeni a nebyli strpěni v království. Roku 1697 

vydává Leopold II. patent, který postavil Romy mimo zákon a prohlásil je  za psance. Ti, kteří 

byli dopadeni na území českých či rakouských zemí, mohli být potrestáni pověšením, ženám a 

dětem uříznuto ucho. Na tento patent navazuje řada patentů zaměřených výhradně proti Romům.
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(Balvín 1996: 32-34). Josef I. nechává v roce 1706 na zemských hranicích a před městy 

vztyčovat tabule s českými a německými nápisy proti vstupu Romů a s vyobrazením exekucí za 

porušení nařízení (oběšení muže, řezání uší atd.). V roce 1717 Karel IV. zopakoval ustanovení 

všech dřívějších proticikánských generálií a upřesnil postihy za poskytování pomoci Romům, 

pověšeny mohly být dokonce i ženy. (Nečas 2002: str.28)

Až za panování Marie Terezie a Josefa II. došlo ke změně postoje vůči Romům a to 

v rámci snahy o jejich integraci. Byla to však integrace, která byla nucená a násilná. (Balvín 

1996: 32-34) Zákon o tuláctví č. 89/1885 přikazoval, že pokud byl nalezen potulný Rom bez 

prokazatelných zdrojů obživy, byl předán soudu k trestnímu stíhání, děti a mládež byly 

ponechány k prozatímnímu chudinskému zaopatření (Nečas 2002: 52). Za účelem evidence, resp. 

vyhošťování byl v době od 1. června 1928 do 15. srpna 1929 nařízen ministerstvem vnitra na 

celém československém území soupis kočovných a potulných Romů. Celkem bylo sepsáno 36

000 osob, kterým byla vydána cikánská legitimace. (Nečas 2002: 62) Pronásledování a útlak se 

táhne celými dějinami pobytu Romů na evropském kontinentu. (Šišková 2001: 120)

Druhá světová válka byla pro Romy nejkrutějším období v jejich historii. Po nástupu A. 

Hitlera k moci začalo Německo realizovat rasovou politiku postihující nejen Židy, ale i Romy. 

Romové byli označeni za rasy cizí, neárijské krve a byli pronásledováni Německým státem. 

Romové byli dokonce považováni za větší zlo než Židé. Nacistickým zákonů nepodléhala osoba, 

která měla pouze jednoho židovského prarodiče. Naopak pokud měl Němec jednoho prarodiče 

Roma, byl to cikánský míšenec a musel být přeřazen do cikánského tábora. „Cikánskou otázkou“, 

jak byla označena problematika Romů, se zabývalo mnoho vědců, jejichž úkolem bylo dokázat 

méněcennost romské rasy. V roce 1939 bylo Romům zakázáno kočovat za účelem jejich sečtení a 

zjištění jejich aktuálního počtu. Bylo rozhodnuto, že Německo se musí zbavit Romů, zpočátku 

byli posíláni do pracovních táborů např. v Letech a Hodoníně, později i do koncentračních táborů 

zejména do Osvětimi. Celkem bylo zabito v zemích Evropy obsazených nacisty více než 500 000 

Romů. (Horváthová 1998: 25-29). Na území tehdejšího Československa se vrátilo pouze 600 

Romů, kteří přežili druhou světovou válku (Šišková 2001: 120)

Většina Romů, kteří dnes žijí v České republice přišla ze Slovenska v letech 1945-1993. 

První vlna přistěhovalců byla dobrovolná a následovala hned po skončení 2. světové války, kdy 

přicházeli mladí muži za prací. Když si našli práci a bydlení, vrátili se pro celé rodiny na 

Slovensko, často se jednalo i o celé osady, a přestěhovali se do Čech. Druhá vlna přistěhovalců
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přišla v 50. a 60. letech 20. stol při organizovaných náborech na stavby a do těžkého průmyslu. 

Nábory byly prováděny na celém Slovensku a mylně se předpokládalo, že po skončení prací se 

Romové vrátí zpět do své země. Třetí vlna přistěhovalců po roce 1965 byla vyvolána usnesením 

vlády č. 502 z října 1965, které nařizovalo likvidaci cikánských osad, čtvrtí a ulic na 

Slovensku.(Šišková 2001: 120-121)

Následující období je pro současné Romy velmi zásadní -  jeho následky jsou patrné 

dodnes. V letech 1945-89 se stát snažil o asimilaci Romů do společnosti. Tento proces se 

oficiálně nazýval „státem řízená asimilace“. Období plné nenávisti a zloby vůči Romům 

vystřídalo období snahy o jejich úplné začlenění do společnosti. Změna byla násilná, vynucená, 

pro Romy natolik nepřirozená, že znamenala ztrátu vlastní identity, kultury a potlačení jejich 

způsobu života. I když se stát snažil o odstranění projevů diskriminace vůči Romům, na druhou 

stranu důsledně vyžadoval jejich usazení a opuštění kočovného způsobu života. Přitom kočování 

představovalo podstatu romské kultury. Hlavním cílem bylo rozptýlit Romy do společnosti a 

zničit jejich původní osady. Součástí státem řízené asimilace byla snaha postupně smazat 

všechny rozdíly, které Romy odlišovaly od ostatních (Horváthová 1998: 32). Tezí 

komunistického režimu bylo, že příčiny problémů romské komunity pramení výhradně z její 

sociální zaostalosti. Mylně se domnívali se, že pokud dojde k vyrovnání životní úrovně Romů 

s průměrnou životní úrovní ostatních, bude odstraněna příčina jejich odlišnosti. Následující 

opatření sloužila právě k vymazání odlišnosti Romů a vyrovnání se s průměrnou životní úrovní 

rodin majoritní společnosti: rozptyl Romů ze Slovenska do Cech, rozbíjení přirozených romských 

komunit, stěhování venkovského romského obyvatelstva do velkých průmyslových aglomerací 

v ČR, necitlivé přidělování bytů, tvrdě vynucovaná povinnost docházení dětí do škol, povinná 

účast na zdravotní prevenci. (Romové-reflexe problému 1997: 35) Důsledky násilného usazení 

všech kočovných Romů jsou patrné dodnes. Nedobrovolné usazení realizované formou nátlaku 

totiž působilo jako kriminogenní faktor. (Horváthová 1998: 32)

Tradiční soběstačnost a nezávislost na společnosti byla vysoce narušena. Násilné zapojení 

Romů do společnosti se projevilo přijímáním negativních postojů a způsobů chování Romů. 

Začínají využívat možnost odkládat děti do dětských domovů, ženy se začínají živit prostitucí, 

způsobem obživy, který se zcela vymyká romské tradici. (Horváthová 1998: 32-33)

Dalším ze zásadních kroků státu, které ovlivnily životy Romů u nás, byla především od 

roku 1965 praktikovaná likvidace nežádoucích romských osad a následné rozptýlení jejich
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obyvatel do majoritní společnosti. Časový nesoulad mezi likvidací romských osad a rozptylem 

jejich obyvatel způsobil vznik izolovaných romských soustředění jako je Chánov u Mostu. Další 

negativním důsledkem byl rozpad rodové komunity, která byla zárukou jistého morálního řádu 

jejich členů. Základní chybou byla klasifikace Romů jako sociálně-patologické skupiny obyvatel, 

nikoliv etnické skupiny, jež má právo v mnoha ohledech se odlišovat. (Horváthová 1998: 33)

Od počátku 70. let se začíná prosazovat koncepce společenské integrace Romů, cíl však 

zůstal stejný. K vyrovnání s majoritou mělo dojít cestou materiálních a sociálních výhod pro 

občany romského původu. Jednalo se o přednostní přidělování bytů, zvýšené sociální dávky, 

které měly naprosto otupující vliv na Romy. Otupily jejich odvěkou soběstačnost a nezávislost. 

Podstatu problému vystihuje přísloví: „Chceš-li pomoci potřebnému, nedávej mu ryby, ale nauč 

hoje chytat“. (Horváthová 1998: 34)

1.1.1. Romové po roce 1989

Pád komunismu v roce 1989 následovaný nástupem demokracie v ČR byl významným 

obdobím pro všechny občany ČR a stejně tak významným byl i pro Romy. Po roce 1989 byli 

Romové uznáni jako svébytná etnická skupina, otevřela se jim  možnost svobodně užívat svůj 

jazyk, rozvíjet svou kulturu. (Horváthová 1998: 34-37)

I když se Romové po roce 1989 snažili rozvíjet svoji kulturu, začali psát básně, pořádali 

různé kulturní akce, stát podporoval romský tisk, televizní a rozhlasové vysílání, vznikala 

sdružení směřující k zachování a rozvoji romské kultury, nakonec však nedokázali dostatečně 

využít možností, které se jim  se změnou režimu otevřely.(Říčan 1998: 29)

Období komunistického patemalismu bylo vystřídáno obdobím liberalismu. Nastalo 

období, kdy se člověk musel starat sám o sebe a především nést následky svých činů nebo své 

nečinnosti. (Říčan 1998: 30). Změna politického, hospodářského a kulturního života společnosti 

v roce 1989 zastihla Romy nepřipravené a oslabené. Sociální jistoty zaručené minulým režimem 

jim nebyly poskytovány a životní situace Romů se výrazně zhoršila (Romové v ČR 1999: 197). 

Na možnou ztrátu zaměstnání nebyli připraveni, protože v období minulého režimu byla pracovní 

povinnost a nezaměstnanost prakticky neexistovala (pouze příživnictví). Příčinami ztráty 

zaměstnání byly nízká kvalifikovanost, špatné pracovní návyky, ale i nově se projevující 

diskriminace Romů na trhu práce. Následkem byla závislost na sociálních dávkách a zvyšování
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příjmu pomocí nelegálních činností, pro které se otevřel větší prostor. (Říčan 1998: 30)

Po revoluci bylo upuštěno od tvrdých donucovacích opatřeních (umístění do dětského 

domova), které zajišťovaly dodržování školní docházky dětí, což vedlo k velkému záškoláctví 

romských žáků. Ukončení plošných zásahů státu v oblasti zdravotní prevence vedlo ke zhoršení 

zdravotního stavu romské komunity. Postupně se životním stylem většiny Romů stalo nepracovat 

a žít ze sociálních dávek.(Romové-reflexe problému 1997: 38-39) Děti přestaly navštěvovat 

mateřské školky. Romové neplnili své povinnosti a přišli o své byty a úroveň bydlení se velmi 

zhoršila. (Romové v ČR 1999: 197)

Romskou komunitu v České republice charakterizují následující jevy (Romové- 

reflexe problémů 1997: 39-40):

Pozitivní:

1. snahy profilovat se jako jedna z národnostních menšin a rekonstruovat 

romský jazyk, tradice a hodnoty

2. vznik romských nevládních organizací

3. vznik podnikatelské vrstvy

4. snaha o pochopení problémů vlastní komunity a pokusy pozitivně se 

zúčastnit na jejich řešení

Negativní:

1. masivní nástup rasismu, diskriminace, rasového násilí

2. izolovanost romské komunity a její sociální propad na samotné dno 

společnosti

3. nepřipravenost většiny Romů uspět na trhu práce s ohledem na nízkou 

kvalifikovanost a špatné pracovní návyky

4. závislost většiny Romů na státní sociální pomoci

5. problémy Romů v oblasti bydlení -  neplacení nájemného, vystěhování do 

tzv. holobytů, ekonomická neschopnost uspět na trhu s byty

6. zhoršená docházka romských dětí do škol
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2. Identita Romů

Mezi tradičním způsobem života Romů a Čechů existují rozdíly, které vyplývají 

z rozdílného pojetí života a mohou způsobit vzájemné nepochopení1. Jak vyplývá z následující 

kapitoly, Romové jsou v mnoha ohledech jiní než občané majoritní společnosti -  ať už se jedná o 

život v komunitě, specifický jazyk, odlišný postoj k základním hodnotám -  tedy i vzdělání, či 

odlišný názor na způsob výchovy dětí. A právě hodnoty specifické pro Romy bývají často 

příčinou sporů a nepochopení mezi Romy a majoritní společností. Tato kapitola by měla 

poskytnout pohled do života Romů a zejména vysvětlení pro jejich odlišné chování, jehož 

význam bývá majoritní společnosti často mylně vysvětlován. Tato kapitola by měla v mnohém 

osvětlit, proč nejsou romské děti schopny uspět ve vzdělávacím systému, tak jak je  nastaven 

v současné době. Problematika vzdělávání Romů není jednostrannou záležitostí, ale právě naopak 

musí být brán zřetel na vše, co by ji mohlo ovlivňovat.

v
2.1. Život v rodině či komunitě

Romská rodina, ať již žijící kočovně či usedle v osadě, byla tvořena většinou rodem, tedy 

velkorodinou složenou z mnoha nukleárních rodin. Rodová skupina měla svou hierarchii a řídila 

se souborem nepsaných zákonů. V čele stál vajda -  přirozená autorita. Tu nej významnější 

hodnotu tedy pro všechny Romy představuje rodina -  je to rodina velká, extenzivní, tedy 

příbuzenstvo -  fajta, famelija. Romové žili ve velké rodině, která zajišťovala ochranu sociální 

(nikdo nezůstal sám, o všechny bylo postaráno), psychologickou (veškeré problémy se řešily 

společně) i ekonomickou (poskytovala obživu pro všechny). Romové se se svojí rodinou velmi 

identifikovali. Když kočovali, byli na okolní společnosti zcela nezávislí, ale uvnitř rodiny byli na 

sobě naopak závislí beze zbytku. Rodina byla zdrojem obživy, měla i funkci vzdělávací2 (chlapci 

se učili rodinnému řemeslu a dívky starat se o svoji budoucí rodinu).

Příslušnost k rodině je pro Romy zásadní, stejně jako dodržování přísných pravidel a 

norem, které zde panují. Postavení muže a ženy v rodině je určeno pohlavím a věkem, postavení

1 http ://rom ove.rad io .cz/cz /clanek/l 8197

2 h ttp ://rom ove.rad io .cz /cz /c lanek /1857 l
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ženy je dále ovlivněno počtem dětí. Muž je postaven výše a to znamená, že romská rodina je 

uzpůsobena patriarchálnímu modelu rodiny. (Šišková 2001: 137)

Tím nej důležitějším úkolem každého muže je postarat se o svou rodinu a zajistit 

ekonomické zázemí. Muž projevuje svou lásku ženě pro majoritní společnost nezvyklým a 

nepřijatelným způsobem. Občas ženu uhodí na důkaz své lásky. Co se týče výchovy, měli muži 

také svou účast, ale týkala se spíše chlapců. Od 5-6 roku byli chlapci zasvěcováni do mužských 

povinností v rodině a učili se řemeslu. V současnosti není výchova ze strany otce tak aktivní, ale 

stále tu je. (Šišková 2001: 138)

Zena stojí v romské rodině v pozadí, ale její místo je velmi důležité. Má na starost 

výchovu dětí, zvláště dívek, které učí starat se o své sourozence a aby se staly dobrými 

hospodyněmi a dokázaly se výhodně vdát. (Šišková 2001: 138)

Ještě nedávno byl postoj Romů ke vzdělávání jednoznačně negativní. Jejich sociální 

systém nepřipouštěl vzestup napříč kastami. I když má struktura romské velkorodiny stále velký 

vliv, přesto si začínají Romové uvědomovat význam vzdělání pro budoucí život v majoritní 

společnosti. (Šišková 2001: 139)

10 základních rysů sociálního systému Romů: (Pekárek, P.:Demografie roč. 39, č. 1, 

1997 v Romové v ČR 1999: 338)

• neschopnost být sám

• každé rozhodování je společné

• vyhoštění z rodu je největší trest

• mnohost je podmínkou štěstí

• čas je minulost a přítomnost, budoucnost neexistuje

• čas se neodvozuje od ročních období

• neustálá změna místa a prostředí zvyšuje naději na přežití

• setrvání na jednom místě zvyšuje nebezpečí

• způsob obživy -  řemesla jsou podřízena této neustálé změně

• základní dovedností je  umět se vyhnout -  uniknout před nebezpečím

V poslední době však můžeme sledovat, že romská rodina zeslábla a odklonila se od 

svých hodnot. To bylo způsobeno vytržením Romů z jejich tradičního života, života ve
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velkorodině. (Říčan 1998: 45). Stát je nucen zasáhnout do rodiny tehdy, pokud není schopna 

zajistit dítěti životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, dušení, duchovní, mravní a sociální 

vývoj (Úmluva o právech dítěte). Zdraví romského dítěte je často ohroženo ještě před tím, než se 

narodí. Matka nedodržuje správnou životosprávu, během těhotenství kouří, pije alkohol. Po 

narození dítěte se setkáváme s hrubými prohřešky proti péči o kojence i starší děti. Děti často žijí 

v naprosto nevyhovujících podmínkách -  špatné hygienické podmínky, nevhodná strava, 

nedostatečná nebo mylná péče v nemoci dítěte, vhodné prostředí pro přípravu do školy většinou 

zcela chybí. Velký nezájem u romských rodin nacházíme v oblasti školního vzdělávání dětí. Ze 

strany rodiny není zajištěna pravidelná školní docházka ani domácí příprava dítěte. Sociální 

dávky, které jim  vyplácí stát, jsou často užívány na jiné účely, než k jakým mají sloužit. (Říčan 

1998: 105-106)

2.1.1. Dětství a výchova romského dítěte

Romové se svým způsobem výchovy a emocionálností blíží spíše k indické kultuře. Při 

výchově jsou brány ohledy zejména na pocity a přání dětí. Svět dětí a dospělých je v romské 

rodině jen nepatrně oddělen, často i vůbec. (Šišková 200: 139)

Romské dítě je vychováváno ve velké rodině, s větším počtem sourozenců, než je 

většinou běžné. Děti se již  odmala účastní veškerého rodinného dění, jsou zasvěcovány do 

veškerých problémů a je s nimi jednáno jako s rovnocennými partnery. Proto také romské děti 

dospívají dříve, jejich názor má v rodině stejnou váhu jako názor dospělého člověka. Základem 

každé výchovy dětí je  předávání tradic a základních mravních hodnot. Romové vychovávají své 

děti k samostatnosti a k tomu, aby přežili v dnešním světě. Na prvním místě stojí naučit dítě to 

nej nutnější, vše ostatní je považováno za zbytečné. Způsob života v romské rodině navozuje u 

dětí ztrátu pocitu zodpovědnosti za sebe sama (nebo spíše tohoto pocitu nikdy nedosáhnou), za 

svůj budoucí život. Romské dítě není zvyklé na samostatnou práci, vlastní rozhodování. V rodině 

je prosazováno kolektivní rozhodování, dítě pak nemá žádné individuální ambice a to velice 

poznamenává jeho školní úspěšnost. (Romové v ČR 1999: 337-338).

Pokud bychom chtěli srovnat dětství romského a „gádžovského“ dítěte, najdeme zde 

mnoho podstatných rozdílů, jak ve výchově, tak v délce dětství či nárocích kladených na tyto 

děti. Romské dětství je mnohem kratší, což je dáno brzkým zapojením dětí do aktivit dospělých
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členů rodiny a komunity. Brzké účastnění se záležitostí rodiny má za následek předčasné 

dozrávání romských dětí. (Říčan 1998: 104-105)

E. Rudy a E. Grusec z University of Toronto se ve svých výzkumech zabývali způsoby a 

pojetím autority v různých kulturách. Z výzkumu vychází, že v zemích Severní Ameriky a 

západoevropských zemích převažují individualistické hodnoty -  výkon (vzdělání, výdělek), 

osobní zodpovědnost, sebeovládání. Děti jsou vychovávány tak, aby se uměly samy o sebe 

postarat, dokázaly se prosadit a splnit si svá přání. Romové se však blíží ke kulturám, kde 

převažují kolektivní hodnoty jako je příslušnost k rodině či komunitě. Sebeprosazování jedince 

na úkor rodiny je hodnoceno negativně. Členové skupiny se mají přičinit o štěstí jedince, není to 

jedincova povinnost. Cílem rodičovství je podpora spolupráce, závislosti na skupině a výchova 

ke kolektivním hodnotám. Romská matka se tedy ve výchově zaměřuje na to, jak se děti cítí, co 

chtějí a nechtějí. Aktuální spokojenost je na prvním místě, proto se romské matky soustřeďují na 

péči o děti a plnění jejich potřeb. Ostatní matky se snaží své děti vychovávat, vymýšlejí strategie, 

pravidla, odměny a tresty tak, aby děti přijaly hodnoty rodičů a chovaly se, tak jak si to jejich 

rodiče přejí. (Navrátil 2003: 106-107)

2.2. Způsob bydlení a obživy Romů

Romové, kteří přišli do České republiky ze Slovenska, bydleli zejména v chudých 

slovenských romských osadách nebo v přirozeně vzniklých ghetech většinou na okraji 

slovenských měst. V současné době žijí v „gádžovských“ bytech, bývají to ovšem byty nižších 

kategorií a svou velikostí jsou nevyhovující pro způsob života velké romské rodiny. (Říčan 1998: 

str. 35)

V případě Romů nejde ani tolik o rozdílný způsob bydlení, ale o rozdíl ve způsobu 

užívání bytu. Život v rodině se soustřeďuje do jedné velké místností, kterou obývá celá rodina.

V romských rodinách často dochází k velkému přeplňování bytů, což je způsobeno velkou 

porodností Romů, jejich tradiční pohostinností a sklonem k pospolitému životu. (Říčan c.d.: 35)

S bydlení úzce souvisí i vybydlování, které je specificky romskou záležitostí. Romové 

dokážou ve velmi krátkém období natolik poškodit byt, nebo i celý dům, že je nutná generální 

oprava nebo demolice. Psychologové vysvětlují, že příčina takového chování tkví v odmítání 

„gádžovského“ způsobu života. Romové neuznávají způsob bydlení gádžů, protože je nutí měnit
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jejich zvyky a jejich vandalství je projevem hořkosti, vzdoru a zoufalství. (Říčan c.d.: 34-35)

Způsob obživy Romů byl založen na tradičních řemeslech jako jsou kovářství, řetězářství, 

košíkářství, řeznictví, ty jsou však v dnešní době už minulostí. Jediné co Romům zbylo je jejich 

hudebnost, kterou je nutné podporovat. (Říčan c.d: 35)

2.3. Romský jazyk

»

Jazyk je jednou z charakteristik, kterými se vyznačují etnické identity. Romština patří 

k větvi jazyků indických, dále se dělí na řadu příbuzných dialektů. Většina z nich přebrala do 

svého jazyka mnoho výrazů z majoritních jazyků, stejně tak je tomu i u romského jazyka.

Statistiky ze sčítání lidu v letech 1991 (za Československo) a 2001 (za Českou republiku) 

ukazují pokles v užívání romského jazyka jako mateřského, stejně jako pokles příslušnosti 

k romské národnosti. V roce 1991 se k romskému jazyku jako svému mateřskému přihlásilo 24 

924 osob (Romové v ČR 1999: 96), v roce 2001 to bylo pouze 6 672 osob3.

Mladá generace Romů hovoří tzv. romským etnolektem češtiny, jedná se o kombinaci 

romštiny a češtiny. Tyto dva jazyky jsou morfologicky, syntakticky i sémanticky velice odlišné a 

jsou zdrojem mnoha neúspěchů romských dětí již  na samotném počátku vzdělávacího procesu.

S postupující náročností výuky se jazykový nedostatek razantně prohlubuje a jeho projevy bývají 

často mylně posuzovány jako handicap opravňující k převedení dítěte do zvláštní školy4.

2.4. Základní hodnoty Romů

Život znamená pro Romy vše, je to hodnota, která je nenahraditelná. Vše co vede 

k zachování a pokračování života, má vysokou hodnotu a vše co život ohrožuje a omezuje, je 

vnímáno negativně. Láska k dětem je pro Romy příslovečná. Zvláště malé děti jsou někdy až 

nekriticky hýčkány. V dětech totiž vidí pokračování svého rodu. (Šišková 2001: 121)

Romství je zvláštní hodnotou Romů. Vyznačuje se charakteristickým vzhledem, znalostí 

jazyka a zvyků, ale hlavně slušným chováním. To má v každém rodu svá specifika, ale pro

3 h ttp ://w w w .czso .ez /csu /2005ed icn ip lan .n sf/t/D 6002E F A 23/S F ile /41320506 .x ls
4 h ttp ://w w w .d zen o .cz/d ocs/R O M O V E  C R .doc
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všechny Romy je jeho součástí úcta ke starším, zdvořilost, pohostinnost a solidarita. Pro přežití 

v dnešní společnosti jsou potřebné i peníze a proto i u Romů stojí vysoko v jejich hodnotovém 

žebříčku. Peníze potřebují hlavně k uctívání starých a projevování lásky dětem. (Šišková c.d.: 

122)

Budoucnost nemá pro Romy význam, důležitější je minulost a přítomnost, která je jistá. 

Proto si velká část Romů necení školního vzdělání, jež přináší výsledky až po mnoha letech. 

Postoj Romů k budoucnosti vyjadřuje přísloví: „Jím, piju, žiju, umřu -  nač hospodařit“, či „Lepší 

vajíčko dnes než slepice zítra“. (Šišková c.d.: 122)

Romové zatím nikdy v historii neměli možnost osvojit si institucionální vzdělání 

prostřednictvím vlastního jazyka a kultury. Proto je pro mnohé společenská seberealizace skrze 

„gádžovské“ institucionální vzdělání hodnota do té míry nedosažitelná, že postupuje své 

přirozené místo hodnotám materiálním (Romové v ČR 1999: 23)

Podle výzkumu Vztahů mezi majoritou a Romy jsou rodina a komunita hodnoty, které 

Romové kladou na první místo, ty jsou následovány zdravím a hodnotami jako jsou 

rovnoprávnost a humanitní ideály. Z pohledů Romů jsou pro majoritní společnost jako 

nej důležitější materiální hodnoty (43,9 %), poté rodina (16,6 %) a jen o kousek níže hodnotí jako 

důležité práci a kariéru (12,7 %) (Navrátil 2003: 121).

Tab. č. 4 Co je pro Romy nejdůležitější v jejich životě (v procentech)

Co je pro Romy v životě nejdůležitější Procenta

Rodina, komunita 43,8

Zdraví 14,8

Rovnoprávnost, humanitní ideály 13,9

Materiální hodnoty, sociální jistoty 12,5

Práce 8,6

Příjemný, pohodlný život 5,9

Rasismus 0,5

Celkem 100,0

N:859 Romů

Zdroj: Navrátil 2003: 121
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3. Současná situace Romů ve společnosti

Většinová společnost dlouhodobě potlačovala romskou národnost a jejich kulturu, zvyky 

a způsoby života. Romové se nyní nacházejí v období stagnace, své hodnoty z části opustili, ale s 

hodnotami majoritní společnosti se nedokázali sžít. Současná moderní doba, rychlý vývoj 

technologií, rychlý způsob života a důležitost vzdělání nepřejí Romům a jejich tradičnímu 

způsobu života. Nejsou schopni žít životem většinové společnosti, ale na druhé straně se už 

nemohou vrátit ke svému kočování. V současné době se nacházejí v takové situaci, ze které bez 

pomocné ruky majoritní společnosti sami cestu nenajdou.

3.1. V čem se změnil život Romů ve srovnání s jejich tradicí

Výrazné změny nacházíme v posledních padesáti letech v postavení, vztahu k vlastní 

etnické identitě, ve způsobu života a kultuře Romů. (Balvín 1997a: 20)

Staří Romové, kteří si pevně stojí za tradičními hodnotami romského etnika, jsou 

nespokojeni s vývojem dnešní generace Romů a pochybují o dalším vývoji, bude-li se ztrácet 

vlastní sebeuvědomění, romský jazyk a kultura a budou-li materiální hodnoty považovány za 

primární. (Balvín 1997a: 20-21)

Romové, kteří se k nám přistěhovali ze Slovenska, přišli za prací, ale i za bydlením. Byly 

jim přidělovány byty v nájemních domech, které se nacházely ve staré zástavbě. Jejich bydlení se 

sice neustále zlepšovalo, ale Romové nebyli na nový styl bydlení zvyklí a v bytech žili postaru -  

obývali jen kuchyni a jednu velkou místnost. Po přesídlení do pohraničních a průmyslových měst 

dochází k zániku příbuzenského systému rodinných a skupinových vztahů. (Nečas 2002:: 92-94) 

Migrace celých romských rodin i osad měla za následek oslabení tradičního způsobu 

života Romů, ale také šíření demoralizace. Romové začali stále více přijímat negativní rysy -  

nesnášenlivost vůči „gádžům“, malou vytrvalost v práci, neschopnost plánovat a jít si za svým 

cílem, špatné sebeovládání ve vztahu k alkoholu, sklon k násilí. Pozitivní rysy, které byly typické 

pro Romy se postupně ztráceli, jednalo se zejména o tradiční řemesla pro, která se ztratilo 

využití, jazyk a jedinečnou kulturu, o vřelé interpersonální vztahy -  zvláště k dětem či přísnou 

sexuální morálku. Sebeúctu nahradil pocit méněcennosti typický pro každou utlačovanou

22



menšinu, která se cítí ve společnosti ve, které žije jako cizinec. Hodnoty a normy většinové 

společnosti Romové neuznávají a ve státní moci vidí spíše nepřítele než ochránce. Romové 

převzali pouze konzum jako dominantní životní styl, nikoli však vzorce soustavné a plánovité 

aktivity, jež jsou v majoritní společnosti respektovanou cestou k realizaci svého zájmu. (Balvín 

1997a: 32-33)

I když začali Romové v období komunismu navštěvovat školy a účastnili se povinné 

školní docházky, na jejich postoje vůči vzdělávání a celkově jejich postavení ve společnosti to 

nemělo zásadní vliv. Pro romské žáky představovalo školní prostředí střet „bílého světa“ a jejich 

kultury. Úkolem totalitního školství nebylo vychovávat ke zdravému sebevědomí. Na romské 

žáky byly kladeny nesrozumitelné požadavky a nelaskavými způsobem, což vedlo ktom u, že 

Romové ztráceli své přirozené sebevědomí, naučili se pohrdat svým jazykem, svojí etnicitou. 

Romové si zvykli na permanentní neúspěch, který společnost, ale i oni sami, připisovali 

především svému romskému původu, který začali hodnotit jako méněcenný. Koncem 80. let 

zastávala společnost a státní administrativa názor, že podstata veškerých problémů Romů vychází 

z toho, že Romové patří k sociálně patologické skupině obyvatel a tak k ní musí být 

přistupováno. S tímto názorem se však ztotožnili i Romové samotní a to posílilo jejich pocit 

méněcennosti, nejistoty, ztráty vlastní tradice, pocit ublíženosti, závislosti a latentní agrese. 

(Romové -  reflexe problému 1997: 37)

Velkou roli v přeměně tradičního romského života a hodnotového zaměření sehrála oblast 

vzájemných vztahů mezi Romy a „Neromy“. Vztahy těchto dvou kultur jsou ovlivněny 

zkušenostmi současnými i historickými. Ve společnosti však existují předsudky, které i když 

nejsou dostatečně podloženy či dobře ověřeny, mají stále velký význam ve vztazích mezi Romy 

a „Neromy. Pokud Romové cítí, že jsou majoritní společností odmítání, často používají na svoji 

obranu mechanismy sociálně patologického charakteru. Neméně významným důsledkem je pocit 

méněcennosti Romů, kdy se začnou za svůj původ stydět a se svou národností se neidentifikují.. 

(Balvín 1997a: 23)
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3.2. Demografická struktura Romské populace

Romská populace se v mnoha kulturních i sociálních aspektech života odlišuje od 

majoritní společnosti. Výjimkou nejsou ani hodnoty týkající se demografického chování. 

Demografické studium romské populace vychází z dat ze sčítání lidu. Základ údajů o etnické 

struktuře obyvatelstva tvoří subjektivní vědomí příslušnosti k určité národnosti. Skutečný 

početní stav romské populace v České republice je opravdu velmi obtížné zjistit a zůstává 

nej větším problémem při poznání Romů. (Romové v ČR 1999: 91)

v
Tab. Početní velikost romské populace v České republice podle výsledků sčítání lidu

Rok Absolutní počet % z úhrnu obyvatel
1921 249 0,00
1930 227 0,00
1970 60 279 0,61
1980 88 587 0,86
1991 32 903 0,32
2001 11 7465 0,11
Zdroj: Romové v CR 1999: 96

V prvních československých sčítáních vletech 1921 a 1930 bylo možné deklarovat 

romskou národnost, ale byla vázána na mateřský jazyk. K romské národnosti se přihlásil jen 

velmi nízký počet Romů, důvodem byl strach z možných následků, pokud by přiznali své 

„cikánství“ . (Romové v ČR 1999: 94)

V celém období po 2. světové válce až do roku 1990 nebyla romská národnost oficiálně 

uznávána. Vycházelo se ze Stalinovy definice národa podle, které tuto definici Romové 

nesplňovali -  neměli své vlastní území a hospodářský život. V letech 1970 a 1980 byl proveden 

zvláštní soupis Romů, kdy se k příslušnosti k romské národnosti nevyjadřovala dotazovaná 

osoba, ale rozhodovali o ní sčítací komisaři na základě mnoha znaků např. způsobu života, 

bydlení, znalosti jazyka majoritní společnosti, evidentních antropologických znaků apod. 

(Romové v ČR c.d.: 95)

Sčítání lidu v roce 1991 poprvé umožnilo Romům přihlásit se k romské národnosti a 

romštinu označit jako svůj mateřský jazyk. V tomto roce se tedy při sčítání lidu v

5 h ttp ://w w w .czso .cz /sld b /sld b 2001 .n sf/tab x /C Z 0000
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Československu přihlásilo k romské národnosti 32 903 osob (podle kvalifikovaných odhadů se 

jednalo o tehdejší počet zhruba kolem 200 tisíc Romů). (Romové v ČR c.d.: 94) V roce 2001 též 

při sčítání lidu, ale již jen v České republice, se přihlásilo k romské národnosti pouze 11 7466 

Romů. Kdežto odhady mluví o 250-300 tisících Romů, tvoří tedy 2-3 % obyvatelstva ČR. Tento 

údaj ale rychle zastarává díky vysoké natalitě, mládí rodiček, přibývá jich i migrací ze Slovenska 

motivovanou vyšší nezaměstnaností, silnější averzí vůči Romům a ostřejší represí ze strany státní 

moci.(Balvín 1997a: 27)

Když se podíváme na demografické charakteristiky Čechů a Romů, již zde nalezneme 

velké rozdíly. Romská národnostní menšina má hodnoty u většiny charakteristik výrazně odlišné 

od průměru republiky i od jiných národnostních menšin. Věková struktura romské populace se 

vyznačuje progresivním typem pro, který je charakteristický vysoký podíl dětí a naopak malé 

zastoupení ve skupině starých osob. U romských žen nacházíme vyšší počet narozených d ě tí , na 

konci reprodukčního období (45-49 let) mají romské ženy v průměru 5 dětí. Romská populace se 

také vyznačuje nízkou střední délkou života - -  romské ženy 59,5 let, české 74,0, romští muži -  

55,3 let, čeští 66,8. (Romové v ČR 1999: 102-106)

3.3. Koncentrace několika problémů najednou

Nečas se vyjadřuje k současné situaci Romů v dnešní společnosti takto: „Romové patří 

k vrstvám s nej horšími životními podmínkami, neboť se vyznačují podprůměrnou sociální a 

vzdělanostní úrovní, vysokou nezaměstnaností, špatnou bytovou situací, nepříznivým zdravotním 

stavem, neúměrnou kriminalitou a stále se zhoršujícím napětím mezi vlastní komunitou a ostatní 

českou společností“. (Nečas, 2002, str. 110)

Balvín mluví o situaci Romů následovně: „Několikanásobně až mnohonásobně vyšší 

procento Romů, než odpovídá jejich zastoupení v populaci, nacházíme ve skupinách, jež jsou 

sociálním problémem a objektem náročné péče různých odborníků: chovanci kojeneckých 

ústavů, dětských domovů a zvláštních výchovných ústavů („pasťáků“), žactvo zvláštních a 

pomocných škol, děti ^straší než jejich spolužáci, děti chronicky absentující ve škole a unikající 

zdravotní péči, [...] občané s nedokončeným základním vzděláním [...], oběti alkoholu, drog a

6 http ://w w w .czso .cz/sld b /sld b 2001 .n sfytab x/C Z 0000
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hracích automatů, [...] nezaměstnaní,, neplatiči nájemného (Balvín 1997a: 28)

Situace Romů je složitější díky nashromáždění více problematických situací najednou. 

Problémy romských občanů se netýkají jen vzdělání, velké nedostatky najdeme v oblastech 

bydlení, zaměstnání, zdravotní péče či velké kriminality. Jeden problém podmiňuje vznik dalšího 

a dalšího a vzniká začarovaný kruh, ze kterého se bez odborné pomoci jen málokdo dokáže opět 

postavit na vlastní nohy. Nízká vzdělanost úzce souvisí s nezaměstnaností, následnou závislostí 

na sociálních dávkách, ale i ztrátou bydlení v bytech standardně vybavených. Bohužel je to 

typická životní situace, kterou často nacházíme u Romů. V nejhorších případech dochází 

k vystěhování Romských občanů do lokalit v okrajových částech měst, kde převažují byty nižších 

kategorií. Vytěsňováním Romů tak dochází k vytváření novodobých ghett a slumů, v nichž se 

koncentruje sociálně nej slabší vrstva obyvatelstva, což vede ke vzniku zdravotnických, 

hygienických a bezpečnostních rizik a k rozvoji sociálně-patologických jevů v těchto oblastech 

Důsledkem může být i sociální exkluze Romů7.

Vzdělanostní úroveň Romů je velmi nízká. Téměř dvě třetiny romských mužů (63 %) a tři 

čtvrtiny romských žen (75,5 %) ukončilo své vzdělání nejvýše základní školou (celkově 70 %). 

Romští muži jsou významně častěji vyučeni než romské ženy, ty jsou zase významně častěji bez 

školního vzdělání než muži. A právě zde se dostáváme ke klíčovému faktoru vedoucímu 

k vyloučení Romů z řady oblastí sociálního, ekonomického a kulturního života. (Navrátil 2003: 

134).

Podle analýzy, kterou si nechalo zpracovat ministerstvo práce a sociálních věcí, existuje v 

Česku přes tři stovky chudinských domů a čtvrtí, v nichž bydlí zejména Romové. Podle odhadů 

to může být až osmdesát tisíc Romů. Podle nej aktuálnějších výzkumů zaměřených na sociálně 

ekonomickou situaci příslušníků romské komunity, standardní faktory determinující riziko 

sociálního vyloučení jsou v rámci této komunity silné. Mezi tyto faktory patří zejména -  

vícečetné rodiny, dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálním systému, zadluženost, 

drahé a nekvalitní bydlení spolu s nechráněnými nájemními vztahy. Nezaměstnanost, ale i

kriminalita, nelegální přivýdělky, drogy, prostituce, záškoláctví dětí školou povinných - to vše
• • • 8 bohužel nacházíme ve vyloučených lokalitách, kde žijí převážně občané romské národnosti .

Nezaměstnanost je obrovský problém, který se vyhýbá jen malému počtu Romů. Míru
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nezaměstnanosti Romů odhadují experti na 70 procent, přitom nezaměstnanost v ČR v listopadu 

2006 činila 7,3 procenta. V případě Romů ve vyloučených lokalitách je míra nezaměstnanosti 

odhadována dokonce na 90 až 100 procent. Charakteristickým rysem nezaměstnanosti Romů je 

její dlouhodobost. 75 % z nezaměstnaných Romů spadá do kategorie dlouhodobě

nezaměstnaných. Jedná se o mnoho let, kdy jsou Romové bez práce a mezitím ztrácejí pracovní 

kvalifikaci, pracovní návyky, prohlubuje se jejich materiální a sociální deprivace. Romové 

nemají dostatečnou motivaci pracovat. Dávky, které dostanou jsou jen o málo menší než mzda za, 

kterou by pracovali9.

Velká část romských občanů patří k sociálně nejslabším skupinám obyvatel. Na jejich 

cestě za udržením kvalitního bydlení stojí mnoho překážek, které Romové neumějí sami 

překonat. Mezi tyto nedostatky patří zejména existence dvojích cen nájemného, zastaralá úprava 

nájemních vztahů, nedostatečné vymezení role obcí v této oblasti. Velkým nedostatkem je 

neexistence sociálního bydlení, které by přineslo odlehčení romských rodinám. Na lokální 

úrovni nejsou vymezeny postupy, jak mají obce postupovat v takovýchto případech. Často 

dochází k výstavbě bytů nižších kategorií, avšak v naprosto nevyhovujících lokalitách, většinou 

za městem, kam jsou neplatiči vystěhováni9

Situace nesporně vyžaduje systémové řešení, které však bude, podobně jako řešení 

romského problémů v celé jeho komplexnosti, drahé, pracné, zdlouhavé a málo populární. 

(Balvín 1997a: 27)

3.4. Vztahy Romové versus majorita

Klidné a vyrovnané vztahy mezi Romy a občany majoritní společnosti jsou základem pro 

harmonické soužití mezi těmito dvěma v mnoha odhledech odlišnými společenskými skupinami 

(národnostmi). Současná situace vyplývající z výzkumu bohužel nevypovídá o harmonickém 

soužití Romů a Čechů. Většina Čechů ale i Romů hodnotí společné soužití za problematické.

„Po celá staletí romské přítomnosti v našem geopolitickém prostoru je historie vztahů 

většinové společnosti a romské minority historií interetnického napětí, měnící se často na 

interetnický konflikt, jaký jsou nuceny zřejmě podstupovat všechny kultury, jsou-li tak odlišné a 

hledají-li formy soužití v tak těsném kontaktu, jako je tomu v tomto případě“(Romové v ČR

9 h ttp ://w w w .vlada.cz/dokum ent8150.h tm l
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1999: 244).

Výzkum, který byl proveden v rámci vládní Zprávy o situaci romské komunity v České 

republice z roku 1997, se zabýval příčinami problémů vznikajících mezi Romy a majoritní 

společností. Podle míry důležitosti se ocitly jednotlivé faktory v tomto pořadí (seřazeno od 

nej významnějších příčin km éně významným): rozdíly v mentalitě, systému hodnot a kulturní 

rozdíly; rozdílný způsob života, rozdílné zvyky a tradice; přístup Romů k dodržování zákonů; 

(ne)zájem o práci či (ne)ochota pracovat; nedůvěra Romů k úřadům a neochota spolupracovat s 

nimi; rozdílné postavení Romů ve společnosti; uzavřenost majoritní společnosti vůči Romům; 

uzavřenost romských komunit; nezájem a neochota úřadů řešit specifické problémy Romů; 

jazyková bariéra. Role rozdílů v mentalitě, kultuře, způsobu života, zvycích a tradicích byla 

hodnocena velmi vysoko všemi respondenty, hodnocení dalších příčin neshod mezi majoritou a 

Romy je odlišné10.

Obě dvě strany si uvědomují nedostatky ve vzájemné komunikaci, ale právě příčina těchto 

nedostatků bývá špatně vnímána a vysvětlována. To, že se nedaří těmto dvěma skupinám 

domluvit se (z jakýchkoliv příčin) vede k nedorozumění a konfliktům, které je mylně vnímáno 

jako nedostatek vůle vnímat a respektovat individuální či skupinové zájmy a ne jako chybné 

pochopení postojů, názorů a činů toho druhého11.

4. Vzdělání -  šance na změnu

Jak už bylo nastíněno vzdělanostní úroveň Romů je velmi nízká a celková životní situace 

Romů je velice obtížná. Pokud chtějí Romové uspět v dnešní společnosti, vzdělání je základem 

veškerého úspěchu. Vzdělání je dlouhodobou záležitostí, ale do budoucna nám zajišťuje jistoty 

jako jsou schopnost získat zaměstnání, udržet si ho, možnost profesního růstu a pravděpodobně 

ovlivňuje stupeň dosaženého vzdělání i výši platu plynoucího ze zaměstnání.

Tou nej důležitější podmínkou při zvyšování vzdělaností úrovně romského etnika je 

akceptování etnických, sociálních a kulturních odlišností ve výchovně vzdělávacím procesu. Je 

velmi obtížné pro romské žáky dosáhnout úspěchu ve vzdělávacím systému, ve kterém se cítí

10 h ttp ://w w w .d zen o .cz/d ocs/R O M O V E  C R .doc
11 h ttp ://w w w .d zen o .cz/d ocs/R O M O V E  C R .doc
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jako cizinci. (Šotolová 1997: 79)

4.1 Současná situace ve vzdělávacím systému Romů, jeho negativní jevy

Česká republika se potýká s problémy jako jsou rasová a národnostní nesnášenlivost, 

nedostatečná tolerance vůči odlišným kulturám a způsobu života. Jedinou možností, jak změnit 

pohled majoritní společnosti na odlišné kultury k lepšímu, je dostatečná informovanost a její 

zvyšování vedoucí k poznání odlišných národností. V dnešní společnosti je  viditelný nedostatek 

objektivních informací zejména o romském etniku. (Šotolová 1997: 80)

V důsledku neznalosti, nepochopení, nejrůznějších snah o násilnou asimilaci, necitlivých 

administrativních zásahů, zločinů spáchaných v dávné i nedávné historii na tomto etniku, jsou 

Romové dodnes sociálně nej slabší a nejméně vzdělanou skupinou obyvatelstva. (Šotolová 1997: 

80-81)

V uplynulých padesáti letech nebylo snahou vzdělávacího systému začlenit romské děti 

do školních kolektivů ostatních dětí na základě respektování jejich kulturní identity jako 

rovnocenné ke kulturní identitě národa, se kterým žijí. Školní praxe vycházela z dogmatu 

„průměrného žáka“ (všechny děti ve společnosti jsou stejné, mají průměrně stejné intelektové 

schopnosti, návyky, znalosti a potřeby) a vylučovala vše, co z tohoto průměru vybočovalo. 

Kulturní identita jazyka, vlastní hodnoty romských dětí a jejich rodičů nebyly respektovány a v 

mnoha případech byly dokonce potlačovány jako nežádoucí. Tento přístup k romským dětem ve 

velké většině českých škol přetrvává. Díky tomu je velké procento romských dětí vydělováno 

z kolektivu. (Romové v ČR 1999: 334-335)

Téměř každé romské dítě je podrobeno před vstupem do prvního ročníku ZŠ vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně. Vyšetření je  zaměřeno na zjištění úrovně školní zralosti a 

inteligenčních schopností. Inteligenčními testy romské děti velice často neprojdou a jsou 

zařazovány do zvláštních škol. Testy jsou však sestavy podle průměru běžné populace 

předškolních dětí. Důvodem neúspěchu není mentální handicap, ale naprosto odlišné pojetí 

výchovy dětí v romských rodinách. Výchova v romské rodině nedává dětem takový základ, který 

požadují učitelé v první třídě a vzniká nedorozumění, které se časem jen prohlubuje. Proto by 

měly být sestaveny týmem odborníků takové testy, které by vyhovovaly romské populaci, ale i 

příslušníkům z jiných etnických skupin. Tyto testy jsou např. používány ve Velké Británii pro
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děti přistěhovalců z Asie a Afriky. (Romové v ČR c.d.: 336-337)

Velkou bariéru ve vzdělávání Romů představuje jazyk. Většina romských dětí používá 

etnolekt češtiny, neovládají obecnou češtinu, ale neznají ani čistý romský jazyk. V důsledku 

rychlého školního tempa se jazyková bariéra u dětí prohlubuje, dítě ztrácí kontakt s učitelem, 

protože mu nerozumí a brzy ztrácí i zájem o výuku. Romové jsou občané ČR a proto je pro ně 

úředním jazykem čeština a je nezbytné, aby se naučili ho ovládat. Romština by mohla být ve 

školách užívána jako pomocný prostředek při zjišťování, zda romské děti rozumí tomu, co je jim  

vysvětlováno v češtině a nebyla tak narušena zpětná vazba směrem k dítěti. (Romové v ČR c.d.: 

339)

4.1.1. Příčiny neúspěchu ve vzdělávacím procesu na straně romských žáků a jejich 

rodin

Příčiny neúspěchů romských dětí ve vzdělávacím procesu nacházíme ve velké míře v rodině. 

Nezájem o vzdělání ze strany rodiny může mít mnoho důvodů, ať už je to pocit nepřátelského 

prostředí ve školách a diskriminace, odlišné hodnoty Romů, kdy vzdělání nepředstavuje velký 

význam v jejich životě nebo je to z důvodů rezignace na veškeré snahy a pasivita ze strany 

Romů, která může být vyvolána pocitem méněcennosti Romů a představami, že snažit se je 

zbytečné, že stejně ve společnosti neuspějí, nebo vyhovující současnou situací, kdy Romové 

považují sociální dávky za postačující příjem k přežití. Pokud budou děti ovlivněny tímto 

prostředím a budou přejímat hodnoty a názory svých rodičů, nikdy nedokážeme, aby se zvýšila 

vzdělanostní úroveň romských dětí. Celým romským rodinám musí být vysvětleno a dokázáno, 

že vzdělání je pro ně tou nejlepší cestou, jak si zajistit lepší život. Důraz musí být kladen na jejich 

etnicitu, kulturu, kterou by při vzdělávání neměly ztratit a cítit, že nejsou právě z těchto důvodů 

ve školách uznáváni.

Postoj ke vzdělání u Romů není vůbec pozitivní, jeho význam pro budoucí život je ze strany 

Romů podceňován. Jedním z důvodů proč tomu tak je, je  strach Romů, že o své děti přijdou. 

Jestliže se romské matce nechce vstávat a řekne-li: „Dnes prší, tak nepůjdeš do školy“, 

předpokládá psycholog v jejich duši děs z toho, že by jí vzdělání toto dítě odcizilo. To vysvětluje 

odpor Romů vůči škole, protože dítě, které získá vzdělání se může stát „gádžem s hnědou kůží“ a 

tak se rodině odcizit. (Balvín 1997a: 35) Místo toho, aby se stali Romové, kteří dosáhli úspěchu v
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dnešní společnosti, pro ostatní vzory, je tomu jinak. Podle současného vývojového trendu se 

romské elity po dosažení společenského postavení snaží vyvázat z romského prostředí a splynout 

s většinovou společností. Romské elity jsou velice úzké, nedynamické, bez schopnosti „táhnout“ 

jak svým chováním, tak svým příkladem. (Romové v ČR 1999: 87)

Negativní jevy ve výchově a vzdělávání žáků romské populace a příčiny neúspěchu při 

začlenění do společnosti:(Balvín 1997a: 13-14)

I) pozdní nástupy dětí na povinnou docházku (rodiče nechodí s dětmi k zápisu)

2 ^nepřipravenost dětí na základní vzdělávání, nedostatečná stimulace k všestrannému rozvoji ze 

strany rodiny

3 ̂ nezájem rodičů o školní práci svých dětí, nedostatečná domácí příprava, dohled a kontrola dětí

4 ) špatná životospráva, nedostatek spánku, malá hygiena, nezdravá výživa, kouření, alkohol 

5) neomluvené absence podporované rodiči

6 ̂ trávení volného času nepodnětným způsobem (herny, potloukání)

7 ̂ trestná činnost

8 ̂ asociální chování, šikana slabších

9 ̂ asociální představy a plány o budoucím povolání

10) špatné vzory rodičů, nepracují, nevedou děti k systematické práci a odpovědnosti

I I )  zneužívání nemoci, nedodržování léčebného řádu

Jak je z následujícího výčtu vidět, neúspěch romských žáků není otázkou jednoho 

problému, ale je jich několik. Výchova romských dětí má za následek, že nejsou schopny uspět 

ve vzdělávacím systému v jeho současné podobě. Výchova romských dětí se v mnoha jeho 

aspektech naprosto odlišuje od výchovy dětí podle, které je nastaven současný vzdělávací 

systém. Romské děti vstupuji do školy se vštípenými hodnotami své rodiny, které jsou však ve 

škole konfrontovány s hodnotami majoritní společnosti. Pro romské děti a jejich rodiče 

představuje škola nepřátelské prostředí, které neuznává jejich životní postoj a způsob života.

31



4.2. Vládní strategie pro zlepšení vzdělávání romských dětí verze 200112

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navrhlo a posléze přijalo Strategii pro 

zlepšení celkové situace vzdělávání romských žáků vědomo si zásadního významu vzdělávání 

pro úspěšnou integraci Romů do české společnosti, pro vyrovnání jejich životních šancí s 

většinovou společností dosažením rovnosti vzdělávacích příležitostí pro všechny děti, žáky a 

mladé lidi. Realizace této strategie předpokládá mezirezortní spoluprácí, v níž jednotliví partneři 

plní úkoly v rámci svých kompetencí.

Základní cíle, které si ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytyčilo jsou následující:

• podpořit Romy ve vzdělávání na všech jeho stupních i po skončení školní 

docházky s cílem zlepšit jejich možnosti zaměstnání

• prostřednictvím zlepšení vzdělávání Romů zlepšit jejich zaměstnatelnost a tím i 

sociální postavení

• napomoci rozvoji romské kultury a tradic

• podpořit postupné směřování společnosti v České republice k etnicky pestré a 

občansky jednotné společnosti

• předškolní vzdělávání a příprava pro úspěšné zahájení školní docházky

• nepovinná výuka romského jazyka, dějin a kultury pro romské děti i další zájemce

• podpora v průběhu povinné školní docházky

• poradenské činnosti při výběru povolání

• podpora studentů při studiu a přípravě na povolání

• podpora smysluplného trávení volného času

• šíření informací o Romech

• výchova k toleranci a odbourávání vzájemných předsudků pro všechny děti

• podpora začlenění multikulturní výchovy do pregraduálního i dalšího vzdělávání 

pedagogů

Předškolní výchova je obdobím, které má zásadní význam pro další vzdělávání každého

12 http://w w w .m sm t.cz/vzdelavan i/strateg ie-pro-zlepsen i-vzdelavan i-rom skvch-deti-l
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dítěte zejména pak romského žáka. Je důležité, aby romské děti navštěvovaly mateřské školy již 

od tří let, aby byly schopny zvládnout jazykový handicap. V lokalitách s romských 

obyvatelstvem je třeba zvýšit počet asistentů v mateřských školách, jejich úkolem je zejména 

předcházet komunikačním a adaptačním obtížím dětí a napomáhat včasnému řešení problémů při 

komunikaci pedagogů mateřských škol s dětmi a jejich rodiči.

Při zpracování školních vzdělávacích programů využít možností daných rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání k zohlednění kulturní identity romských dětí. 

Do obsahu vzdělávání zařadit témata romské historie, kultury a jazyka. Podle potřeby by měla 

být zřizována pracovní místa vychovatelů-asistentů učitele (romských asistentů) na školách a 

školských zařízeních a v zařízeních ústavní a ochranné péče. Finanční podpora by byla 

poskytnuta romským žáků, jejichž hospodářská situace rodiny není dobrá. Finanční podpora by 

směřovala škole na úhradu přímých nákladů(úhrada školního stravování, školních potřeb, 

dopravy do školy atd.)

Důležitou roli hraje motivace, pokud budou žáci motivování ke studiu na střední škole, 

mohli by využít speciálního programů, který by poskytoval možnost přípravy k přijímacím 

zkouškám na střední školu. Právě zde mohou být romští pedagogičtí asistenti nenahraditelným 

vzorem, další vzory můžeme hledat i mezi romskými umělci a dalšími osobnostmi.

Dalším zdokonalování programů pro doplnění základního vzdělání pro ty, kteří opustili 

základní školu s neukončeným základním vzděláním a chtějí š ije  doplnit, může vést k zvyšování 

vzdělanosti Romů.

Poradenská činnost při výběru povolání by poskytnula romským žákům i jejich rodinám 

nahlídnout do možností, které jsou jim  k dispozici. Ve spolupráci s odbornou poradenskou 

činností by se mohly rodiny spoluúčastnit při rozhodování o budoucím povoláním svých dětí. 

Cílem je výběr vhodného oboru, ale také jeho úspěšné dokončení. Spolupráce s celou rodinu je 

velmi důležitá pro výběr vhodného oboru, jelikož zde existují některé bariéry. Je jimi například 

postoj k některým řemeslům daný tradicí, extrémně silná vazba na rodinu, ekonomická situace 

rodiny apod.

Podporu žáků a studentů při sekundárním a terciálním vzdělávání by řešilo vytvoření 

institutu poradce (v okresních městech s několika středními školami a určitým počtem romských 

studentů), který by pomáhal studentům řešit jejich studijní, sociální i jiné problémy vznikající v 

průběhu studia hned v jejich zárodku. Aby nebyli romští studenti odrazeni od studia hned v
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prvopočátku vysokými náklady na dojíždění, stravování a ubytování a nesklouzli k pobírání 

podpory v nezaměstnanosti je  žádoucí pokračovat v poskytování finanční podpory romským 

studentům, jak bylo zahájeno v roce 2000.

Obdobné přípravné kurzy pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy by bylo 

vhodné zavést i pro přípravu na přijímací řízení na vyšší odborné školy a vysoké školy.

Trávení volného časuje přirozenou součástí života všech dětí a mladých lidí. Kvalita této 

činnosti však výrazně závisí na podmínkách, v jakých se uskutečňuje a zejména na její 

organizaci. Proto je strategickým cílem podporovat občanská sdružení zaměřená na činnost s 

romskými dětmi a mládeží. Finanční prostředky na tyto účely budou poskytovat nadále ústřední 

orgány, ale též kraje, okresní a místní orgány a neziskové organizace.

Šíření informací o Romech je dalším cílem v rámci strategie pro zlepšení vzdělávání 

romských dětí. Využívání publikací, které informují o životě, tradicích a kultuře Romů, zejména 

ke zlepšení informovanosti pedagogických pracovníků škol a školských zařízení s cílem 

motivovat je  pro realizaci podpory vzdělávání romských žáků.

Výchova k toleranci musí být přítomna od mateřské školy až po střední školu. Součástí 

výchovy k toleranci je odbourávání předsudků a odstraňování stereotypů z poznání u všech dětí.

Pedagogové jsou základním faktorem, který rozhodne o tom, do jaké míry, a zda vůbec, 

se podaří naplňovat záměry formulované tímto dokumentem. Multikulturní výchova se musí 

neustále rozvíjet na všech stupních vzdělávacího procesu -  při výuce budoucích pedagogů (na 

středních pedagogických školách a pedagogicky a sociálně zaměřených vyšších odborných 

školách a vysokých školách) by multikulturní vzdělávání mělo být jeho trvalou součástí, v oblasti 

dalšího vzdělávání pedagogů a pedagogických pracovníků (doplnění vzdělání).

Zpřístupnění vzdělávání dospělým Romům je dalším cílem této strategie. Měly by být 

vytvořeny takové podmínky, které by Romům umožnily doplnit si základní vzdělání a dále 

pokračovat ve studiu na střední škole. Rozšířit nabídku speciálních kvalifikačních a 

rekvalifikačních programů pro Romy.

4.3. Současný stav ve výchovně vzdělávacím procesu na základních školách

Pomocí mého dotazníku jsem se snažila zjistit pohled učitelů na základních školách na 

vzdělávání Romů. Pomocí jejich výpovědí jsem chtěla získat informace týkající se situace
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romských žáků -  zda se snaží ve výuce, jaký mají přístup rodiče romských žáků k výsledkům 

svých dětí. Výzkum samozřejmě nemůže být považován za reprezentativní, byl proveden pouze 

na dvou základních školách (na 1. i 2. stupni), kde je větší koncentrace romských žáků. Výsledky 

z dotazníku mají výhradně informační, v převážné míře doplňující charakter, který má přinést 

pohled současných učitelů základních škol na problematiku vzdělávání Romů. Dotazník měl 

bohužel malou návratnost. Dotazníky byly učitelům rozdány k vyplnění v jejich volném čase. 

Z 50 dotazník se vrátilo vyplněných pouze 22.

Každá škola, která učí romské žáky se bude lišit svými výsledky. Záleží na tom, kde se 

škola nachází, jak je na tom tato oblast ekonomicky (např. nižší nezaměstnanost), jak přistupují 

učitelé k romským žáků, ale i počet neziskových organizacích působících v oblasti vzdělávání, či 

volného času Romů.

Jsem si jistá, že výsledky vyvolají mnoho otázek, ale výrazně méně odpovědí. Proto jsem 

své výsledky podložila výzkumem provedeným obecně prospěšnou společností Nová škola, která 

působí v oblasti vzdělávání menšin, zejména Romů, dospělých i dětí.

4.3.1. Podpora integrace Romů v základním vzdělávání13

Výzkum obecně prospěšné společnosti Nová škola -  Podpora integrace Romů 

v základním vzdělávání -  si kladl za cíl získat informace o situaci Romů na základních školách, 

jež mají vliv na přípravu metodologie studijního plánu a školících pedagogických materiálů pro 

integraci Romů v základním vzdělávání. Průzkum byl proveden na základě tří dotazníků, které 

vyplnili učitelé, romští pedagogičtí asistenti a žáci. Jako doplňující prvek výzkumu byl navržen 

průzkum škol, který by poskytnul ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy data týkající se 

problematiky Romů v českém vzdělávacím systému, včetně studijních výsledků romských žáků.

v o
4.3.1.1 Školní pruzkum

Tato část průzkumu se věnovala shromáždění základních informací o všech zúčastněných 

školách, včetně údajů zeměpisných, údajů o velikosti romské populace, věkovém rozložení a 

podílu romských žáků. Základní tři otázky se týkaly studijních výsledků romských žáků, které

13 http ://w w w .novaskola .org/w eb /data  cs/d o c /m 3 /s2  clanek2 cz .d oc
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byly srovnány s ostatními dětmi -  opakování ročníku, nedokončení 9. třídy, postup na střední 

školy.

u 10 % Romů se vyskytuje pravděpodobnost, že budou opakovat ročník ve srovnání s 2 % u 

ostatních dětí.

ostatní žáci mají dvakrát vyšší pravděpodobnost než romští žáci, že postoupí na střední školu

- u Romů byla prokázána šestkrát větší pravděpodobnost než u ostatních žáků, že nedokončí 

základní vzdělání (9. třídu), 44 % romských žáků neukončilo 9. třídu

4.3.I.2. Průzkum mezi učiteli

86 % učitelů se vyjádřilo stejně ktom u, co má vliv na integraci romských žáků. Je to 

zejména motivace a připravenost v hodinách - více než 50 %, docházka a dochvilnost, 

problémové chování a zralost dětí - 35-45 %, komunikace a plnění domácích úkolů -  20 %.

70 % učitelů se domnívá, že školy potřebují změnu v oblasti podpory romských žáků na 

základních školách -  lepší vztahy s rodiči -  50 %, více romských pedagogických asistentů, 

specializovaných pedagogů a spolupráce s odborníky nevládních organizací -  vše více než 

30%

57 % učitelů zastává názor, že je zapotřebí změna v učebních metodách ve vztahu 

k romským žákům

75 % si uvědomuje, že existují překážky v integraci romských žáků a ostatních minoritních 

dětí do škol -  největší roli hraje docházka, dochvilnost, nedostatek motivace, problémové 

chování -  více než 50 %, velmi důležité pro úspěch dětí je  zapojení jejich rodičů -  42 %, 

dále zde nacházíme problematiku jazyka a tedy i komunikace -  22 %, 1 0 - 1 5  % učitelů se 

zmínilo o překážkách jako jsou nepřátelství, předsudky, kulturní rozdíly a sociálně 

ekonomické znevýhodnění

Jako neúspěšnější metody při integraci romských žáků shledává více jak 50 % učitelů 

spolupráci s rodiči, přítomnost romských pedagogických asistentů a mimoškolní činnost, 15 

% specializované nevládní organizace
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4.3.1.3 Průzkum mezi žáky

Žákům byla položena otázka „Cítíte se být Romem?“, kterou 106 žáků zodpovědělo 

kladně z celkového počtu dotázaných 353. Neromská skupina tvořila 247 žáků, ale ve výzkumu 

se domnívali, že je pravděpodobné, že jsou v ní obsaženi i žáci romského původu, kteří však 

nechtějí mezi tuto skupinu patřit či tak být označeni. Srovnání mezi oběma skupinami přineslo 

velmi zajímavé výsledky.

58 % Romů se vyjádřilo, že je škola vždy bavila, naopak neromských žáků odpovědělo 

stejným způsobem 43 %.

Více než 85 % romských i neromských žáků projevilo přání pokračovat ve svém studiu i 

nadále po skončení povinné školní docházky. Také více romských žáků si přálo studovat na 

vysoké škole než neromské děti.

Učební zdroje, které používají romští žáci se velmi liší. Spoléhají na učitelé a méně na 

romské pedagogické asistenty, kdežto neromští žáci spoléhají více na pomoc rodičů.

Proč nebaví děti chodit do školy? Nejčastěji se objevila odpověď, že nerozumí probíraným 

věcem. V případě romských dětí takto odpovědělo 41 % v porovnání s 26 % neromských 

žáků.

- Obě skupiny zastávaly stejný názor týkající se změn ve školách až na jednu výjimku. 39 % 

Romů by uvítalo více informací o romské kultuře, u neromských žáků s tím souhlasilo pouze 

8% .

4.3.1.4 Průzkum mezi romskými pedagogickými asistenty

Bylo dotázáno 39 romských pedagogických asistentů (RPA). 51 % z nich pracovalo na 

školách s více než 75 % romských žáků.

RPA považují za hlavní bariéry romské integrace motivaci, chování, docházku, dochvilnost 

nebo předsudky majoritní společnosti. 34 % říká, že vidí problémy ve vztazích s rodiči a 

místní komunitou, aleje  to mnohem méně než uvádí samotní učitelé

90 % se domnívá, že je zapotřebí dělat speciální opatření pro romské děti, 72 % považuje za 

jedno z opatření práci RPA. Téměř polovina požaduje ke své práci kulturně odpovídající 

materiály a 38 % by uvítalo propojení s neziskovými organizacemi a komunitními centry. 31
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% si myslí, že je zapotřebí více psychologů a speciálních pedagogů a čtvrtina klade důraz na 

styk s rodiči.

54 % RPA zastává názor, že by se měly změnit učební metody a požadují kulturně upravené 

materiály.

90 % RPA je pro další tréninky společně s učiteli.

4.3.I.5. Shrnutí výsledků

Z výsledků výzkumu jednoznačně vychází, že romské děti navštěvují školu rády a 

dokonce mají ambice pokračovat dále ve studiu. I když romské děti projevují snahu vzdělávat se, 

jejich studijní výsledky jsou stále podstatně horší ve srovnání s ostatními dětmi. Ukazuje se, že 

jsou romští žáci v rámci českého systému školství znevýhodněni. Škola by se měla stát místem, 

které je otevřené jiným národnostem, neměla by tuto odlišnost potlačovat, ale naopak ji 

podporovat a rozvíjet. Pokud se romské děti chtějí vzdělávat, škola by se měla snažit vytvořit 

takové prostředí, které bude pro romské žáky příznivé. Velká část učitelů zastává názor, že 

vhodnou metodou pro integraci romských žáků je spolupráce s rodiči a přítomnost romských 

pedagogických asistentů. Učitelé vidí jako největší problémy romských žáků nedostatek 

motivace, docházka, připravenost nebo komunikace.

Romští pedagogičtí asistenti se ukázali být velmi přínosnou součástí vzdělávacího 

systému romských dětí. Zapadají do školního prostředí, učitelé je vnímají jako velký přínos při 

komunikaci a spolupráci s romskými dětmi a jejich rodiči.

Většina romských žáků říká, že škola je nebaví, protože nerozumí probírané látce a rádi 

by našli ve školách více informací o jejich kultuře. Právě takové výpovědi se mohou stát 

motivem pro změny ve vzdělávacím systému ČR.

Důležité je, že učitelé se chtějí nadále vzdělávat, získávat nové informace, které by jim 

pomohly v přístupu k romských žákům a vedli k zlepšování situace.

4.2.2. Výsledky výzkumu ze dvou základních škol

Výzkum jsem prováděla na dvou základních školách ve městě Chodov, okres Sokolov. 

Koncentrace romských žáků na těchto dvou školách je velká a proto mohou být výsledky
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ovlivněny. Jak již bylo řečeno, výsledky nejsou reprezentativní, ale mají popisovat současnou 

situaci právě na těchto školách. Výsledky mají mít doplňující charakter. Každá škola se v 

mnoha ohledech odlišuje, ať už je to počet romských žáků na škole, přístup učitelů k těmto 

žákům nebo lokalita ve, které se škola nachází. To vše může mít vliv na situaci ve školách.

Chodov je město, které bylo zařazeno do mapy sociálně vyloučených lokalit. Odhaduje 

se, že nezaměstnanost romských občanů ve vyloučené lokalitě je 80 %. 41-50 % dětí z této 

vyloučené lokality je zařazováno do škol se speciálním vzděláváním. Většina obyvatel lokality je 

závislá na sociálních dávkách, někteří pracují příležitostně a to „načerno“. Ve městě je celkově 

špatné postavení romských občanů a to může velmi ovlivňovat i celkovou situaci na těchto 

školách a tedy i výsledky dotazníku.

Téměř většina učitelů se vyjádřila k zájmu romských žáků o studium negativně. 

Vypovídají o tom, že většina romských žáků o výuku neprojevuje zájem, do školy chodí 

nepřipravení - nemají domácí úkoly, pomůcky, nesnaží se. Je jen minimum romských žáků, kteří 

projevují zájem o výuku. Část učitelů uvádí zkušenost, že s větším věkem romských žáků se 

postupně ztrácí jejich zájem o školu. Na prvním stupni se romští žáci více snaží, projevují zájem 

o vyučování, který však s vyšším věkem klesá. Učitelé se domnívají, že záleží na rodině, ta 

neprojevuje zájem a s dětmi je to potom stejné.

Skoro všichni učitelé říkají, že zájem romských rodičů o výsledky jejich dětí není

většinou vůbec žádný. Někteří rodiče se o děti zajímají, ale jedná se o žáky, kteří se zajímají o 

školu a těch je prý jen minimum. Jinak se rodiče, kteří nemají zájem o své děti, dostavují do 

školy většinou ze dvou důvodů: a) většina se dostaví, pokud se domnívá, že je jejich dítěti 

ubližováno a hodlají hájit jeho práva, b) nebo přijdou na vyzvání školy, protože mají strach, že 

přijdou o své sociální dávky.

Názor učitelů na příčiny aktuálního stavu u romských žáků (nezájem o školu) je

jednoznačný. Učitelé se shodují, že veškeré problémy romských dětí mají svou podstatu v

rodině. Dítě žije v nepodnětném a nemotivujícím prostředí, nemají ve svých rodičích vzor, který 

by jim říkal, že vzdělání je velmi důležité pro jejich budoucí život. Naopak vidí, že rodiče 

nepracují a oni sami se často ohánějí tím, že půjdou na pracovní úřad.

Na otázku v čem romské děti vynikají se mi dostalo velmi zvláštní odpovědi. Více jak 

třetina učitelů napsala, že romští žáci vynikají v nevhodném chování a negativních vlastnostech 

jako je drzost, lenost, používání vulgárních výrazů, neukázněnost, hádky. Polovina učitelů
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uvedla, že vynikají v hudební výchově a tanci. Naopak co se týče zaostávání romských žáků 

v některých předmětech byly odpovědi velice shodné: nej viditelnější jsou nedostatky v českém 

jazyce, ale velké potíže mají i s ostatními předměty, kde se musí učit.

5. Neziskový sektor v oblasti vzdělávání Romů - Nová škola o.p.s.14

Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje vzdělávání 

menšin, především Romů, dospělých i dětí po celé České republice. Posláním této organizace je 

vytvářet podmínky pro rovné příležitosti prostřednictvím svých projektů, školení, seminářů a 

konferencí. Snaží se docílit zlepšení komunikace mezi Romy a většinovou společností. Postupy 

ve vzdělávání, které prosazují a vytvářejí by měly posilovat občanskou a multikulturní 

společnosti.

5.1. Základní cíle organizace Nová škola o.p.s.

• zlepšení podmínek v přístupu ke vzdělání

• podporovat úspěšné zařazení dětí ze znevýhodněného prostředí do školského systému

• zvyšovat sebevědomí romských dětí ve vztahu ke vzdělávání a uplatnění ve společnosti

• posílení počtu romských dětí vstupujících na střední školy

• zvyšovat povědomí o důležitosti celoživotního vzdělávání a podporovat rozvoj 

komunitních škol a center, které tyto principy uplatňují

• stát se nevládní autoritou v poskytování vzdělávacích programů a jejich dalším rozvoji

• prosadit své programy ve všech regionech ČR

• navázat mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání romských dětí a mládeže

5.2. Přehled realizovaných aktivit

Kurz pedagogického minima -  v roce 1996 byl za pomocí odborníků vytvořen kurz

14 http://w w w .novaskola.org/w eb/start.php?lg=cs& rnain  id=m 2& sub id = sl& c la n e k = l
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pedagogického minima (72 hodin) určený pro přípravu Romů na práci pedagogického asistenta. 

Kurz obsahoval předměty jako základy pedagogiky, psychologie dítěte, matematika, český jazyk.

V roce 1998 získal kurz akreditaci Ministerstva školství ČR a v tomtéž roce získal kurz dotaci 

z programu Evropské unie CEREP (projekt vzdělávání středoevropských Romů)

Finanční podpora romských pedagogických asistentů -  i když kurz získal akreditaci, 

neposkytlo Ministerstvo školství asistentům plat. Nová škola vletech 1997 a 1998 částečně či 

plně ze soukromých zdrojů sponzorovala 15 romských asistentů. Přes program CEREP podpořila 

dalších 18 romských asistentů v Bulharsku, Slovenku a Maďarsku. V roce 1998 po úspěšném 

lobingu u české vlády byly z rozpočtu vyčleněny prostředky na plat všech romských asistentů 

v ČR. Dnes působí zhruba 330 romských asistentů v České republice.

Dálkové studium - na přelomu roku 1999 a 2000 bylo zkušebně zavedeno další vzdělávání 

romských asistentů, cílem bylo prohloubení a rozšíření znalostí získaných v základním 

pedagogickém minimu. Kurz sloužil jako pilotní program pro zavedení dálkového 

středoškolského studia.

Kurz dalšího vzdělávání pro 100 romských asistentů - v roce 2001 byl otevřen kurz dalšího 

vzdělávání, který měl za úkol obohatit teoretické znalosti pedagogiky, zprostředkovat praktické 

dovednosti romských asistentů, zlepšit komunikaci a spolupráci mezi romskými asistenty a 

učiteli.

Zavedení romských asistentů do dětských domovů - tito asistenti již  měli za sebou základní 

pedagogický kurz a dále se pak zúčastnili pětitýdenního 80 hodinového kurzu, který jim  měl 

poskytnout dovednosti potřebné pro práci a komunikaci s dětmi v těchto institucích. Romští 

asistenti se mají zejména snažit zlepšit vztah dětí ke vzdělávání, což znamená připravit je  na 

integraci do společnosti.

TANDEM 2002/2003 - trénink týmové spolupráce asistentů a učitelů - cílem bylo podpořit 

týmovou spolupráci učitele a romského asistenta, aby bylo dosaženo co nej lepších výsledků ve 

výuce a vzdělávání dětí. Děti musí učitele a asistenta vnímat jako spolupracující tým.

Podpora romské integrace - projekt PHARE (2002/2003) - jednalo se o výzkum zaměřený na 

zmapování hlavních problémů učitelů vzdělávajících romské děti, identifikující hlavní problémy. 

Výzkum se snažil zjistit postoj romských dětí ke vzdělávacímu systému.
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ZÁVĚR

Řešení romské situace vyžaduje mnoho času, peněz, ale zejména zájmu. Jak ze strany 

Romů, tak většinové společnosti. Nejde jen o to naučit Romy žít podle hodnot většinové 

společnosti a přizpůsobit je odpovídajícímu způsobu života. Jedná se též o to, abychom Romům 

otevřeli množnost rozvíjet jejich kulturu, aniž by se museli za svou národnost stydět a cítit se 

jako by byli méněcenní. Tolerance a snaha o pochopení Romů ze strany majoritní společnosti 

mohou vést nejen ke zklidnění napjatých vztahů mezi oběma skupinami, ale také k získání 

nového pohledu na Romy, na jejich život, hodnoty a tradice. Výsledkem může být obohacení naší 

kultury novými hodnotami či odlišnými názory na způsob života. Nemusí se učit jen Romové od 

majoritní společnosti, ale i ona se může naučit něčemu novému.

Ve výchovně vzdělávacím procesu je důležité, aby všechny jeho části byly v souladu a 

vycházely si maximálně vstříc. Každý účastník v procesu vzdělávání má své povinnosti, které 

musí plnit, ať je to žák, jeho rodiče, učitel, ředitel školy nebo ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy. Každý z těchto účastníků má svůj pohled na vzdělávání a jakým způsobem by mělo 

být dosahováno co nej lepších výsledků. Všichni by se měli podílet na vytváření vzdělávacího 

systému, každý by měl mít možnost vyjádřit se ktom u, co jim vyhovuje a naopak v čem 

shledávají problém a tedy i potřebnou změnu. Spolupráce všech účastníků může přinést jenom 

pozitivní vývoj ve vzdělávacím procesu a jeho neustálé zlepšování. Při vytváření pravidel a 

povinností musí být brány ohledy na všechny strany, kterých se tento proces týká. Nikdy 

samozřejmě nebudeme schopni dosáhnout maximální spokojenosti na všech stranách, protože 

každá z nich má jiný pohled na věc, jiné požadavky a představy, které se snaží prosadit. I když 

nemůžeme vyhovět všem, můžeme se snažit alespoň o kompromis, který by přijali všechny 

zúčastněné strany.

Pokud jedna strana nebude spolupracovat a její snaha o zvýšení vzdělanosti Romů bude 

minimální nebo dokonce žádná, je velmi těžké dosáhnout zlepšení. Avšak je zřejmé, že v České 

republice panuje velký nesoulad mezi účastníky vzdělávacího procesu. Bariér, které stojí jako 

překážka ve zvyšování romské vzdělanosti je mnoho a jsou natolik rozmanité, že je velmi obtížné 

dosáhnout zlepšení v blízké budoucnosti. Vzdělání je však dlouhodobou záležitostí, které přináší 

výsledky až po určité době a stejně tak přijatá opatření za účelem zvýšení vzdělanosti Romů 

budou patrná nejdříve za několik let.
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Tématem bakalářské práce byla špatná vzdelanostní úroveň Romské populace se 

zaměřením na hledání existujících příčin této nepříznivé situace. Důležitým prvkem výchovně 

vzdělávacího systému se ukázal být neziskový sektor. Jeho účast na zvyšování vzdělanosti Romů 

přináší pozitivní výsledky. Organizace na lokální úrovni mohou pracovat s velmi úzkým 

okruhem lidí, díky tomu vznikají úzké vztahy mezi lidmi v organizaci a jejími klienty. 

Neziskové organizace mohou spolupracovat se základními školami a působit tak na děti. 

Důležitou oblastí jejich vlivu je oblast volného času dětí.

Příčiny nízké vzdělanosti Romů nacházíme téměř u všech účastníků vzdělávacího procesu 

a to způsobuje složitost současné situace i hledání vhodného řešení. Romští žáci jsou 

nedostatečně motivováni rodinným prostředím a romským způsobem výchovy. Učitelé často 

nerespektují specifika romského etnika, neuvědomují si, že romští žáci vyžadují odlišné metody a 

přístup ve výuce. Další podstatnou příčinou nízké vzdělanosti Romů je současné nastavení 

vzdělávacího systému, které je převážně vytvořené a přizpůsobené dětem neromského původu. 

Cesta, která povede ke zvýšení romské vzdělanostní úrovně, je dlouhá. Musíš však být připravena 

formou kompromisu všech jejích účastníků. Žádná ze stran nesmí být vyloučena při formování 

nového systému vzdělávání.
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Příloha č. 2 

Dobrý den,

jmenuji se Michaela Suková a tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění krátkého 

dotazníku, který právě držíte v ruce. Jsem studenta 3. ročníku Univerzity Karlovy (obor 

Sociologie a sociální politika) a součástí státních bakalářských zkoušek je napsání 

bakalářské práce. Téma mé bakalářské práce zní Vzdělání -  vstupenka Romů do 

lepšího života. A právě proto se na Vás obracím s prosbou o vyplnění mého dotazníku, 

který bude podkladem pro praktickou část bakalářské práce. Dotazník je zcela 

anonymní a bude sloužit jen pro účely bakalářské práce.

Předem Vám děkuji za jeho vyplnění.

Jak přistupují romští žáci k výuce? (snaží se v hodinách, mají zájem o studium, 

připravují se na vyučování, mají domácí úkoly atd.)

Projevují rodiče romských žáků zájem o své děti a jejich studijní výsledky?



V čem si myslíte, že tkví příčina neúspěchu romských žáků na základních školách?

V čem romští žáci zaostávají a naopak vynikají ve škole?



Jaké řešení považujete za vhodné při zvyšování vzdělanosti Romů?

Máte vlastní zkušenosti s vyučovacími metodami, které jsou úspěšné ve výuce romských 

žáků?



Příloha č. 3

Projekt Bakalářské práce

Michaela Suková (misanka@seznam.cz)

Institut sociologických studií

Obor: Sociologie a sociální politika, 2. ročník

Vztah Romů ke vzdělávání

Vzdělávání Romů je nejúspěšnějším způsobem, jak romskou populaci začlenit do 

většinové populace. Romové patří mezi jednu z velmi ohrožených skupin na trhu práce a 

příčinou jejich neúspěchu a velké nezaměstnanosti je jednoznačně nízké vzdělání. 

Jednou z největší šancí, která existuje v dnešní době a společnosti pro Romy je 

vzdělávání. Patřičné vzdělání může Romům výrazněji pomoci při začleňování do
v  v

společnosti. Školní docházka na základní škole je v České republice povinná a stanovená 

zákonem. Možná, že kdyby tomu tak nebylo, část romských dětí by nenavštěvovala ani 

základní školu a nezískala alespoň minimální základní vzdělání? To jsou však jenom  

spekulace. Možná to tak je, ale možná není.

Jelikož je tedy vzdělávání jednou z největších šancí Romů, jak se začlenit do 

společnosti, ráda bych se tomuto tématu věnovala i ve své bakalářské práci. Chtěla bych 

se zaměřit na vztah Romů ke vzdělání a zda je možné vštípit Romům základní zásady 

týkající se školní docházky a všeho co k tomu patří. I když se společnost snaží Romy 

vzdělávat a pomoci jim vtom , zůstává otázkou, zda tato snaha není zbytečná? Tou 

nej důležitější otázkou v tomto problému, kterou si musíme klást je, zda právě snaha 

pomoct Romům není zbytečná, zda sami Romové o tuto pomoc stojí a chtějí se dále 

vzdělávat?

Ve své práci bych se zaměřila na zkoumání vztahů Romů ke vzdělání. Zda si 

myslí, že vzdělávání je důležité pro jejich budoucí život? Zda by chtěli studovat a pokud 

ano - co jim v tom třeba brání. Zda chodí rádi do školy, jestli je to baví, připravují se na 

vyučování, jaký projevují zájem rodiče o jejich školní výsledky. Zda jim nepřijde škola 

jenom jako ztráta času, proč tam chodí, ale i např. co by změnili -  co jim nejvíce vadí ve 

škole.

Jako metodu bych zvolila kvantitativní metodu formou dotazníkového šetření. 

Zaměřila bych se na 3 základní školy ve svém bydlišti, kde je velká koncentrace 

romských dětí (Chodov u Karlových Varů) a provedla zde dotazníkové šetření.
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Dotazníky by samozřejmě vyplnily všechny děti ve třídě, nejen romské děti. Ze 

zjištěných výsledků bych provedla srovnání, zda existují rozdíly mezi romskými dětmi a 

dětmi ostatními, zda je jejich vztah ke škole, učení a budoucímu vzdělávání stejný, nebo 

zda existují určité rozdíly? Dotazníkové šetření by bylo doplněno kvalitativní metodou a 

to formou pozorování, jak při výuce, tak i o přestávkách. Pozorování by mohlo být 

doplněno vyprávěními a zkušenostmi samotných učitelů. V čem oni vidí největší 

problém ve vzdělávání Romů a jaké s nimi mají zkušenosti.
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