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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá otázkou vzdělávání dvou etnických minorit žijících 

v odlišných majoritních společnostech a v různých částech světa – českých Romů 

a australských Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu. Autorka představuje známé 

sociologické kritické teorie vzdělání a pojednává o historii zkoumaných menšin a vývoji 

přístupů majoritní společnosti k těmto menšinám. Zaměřuje se na důsledky diskriminace 

menšin v oblasti vzdělání. Ukazuje jak podobnosti mezi životními podmínkami 

zkoumaných menšin v České republice a Austrálii, tak některé odlišnosti vyplývající z 

rozdílných společenských poměrů. Jedním ze společných rysů obou menšin je nízká 

úroveň vzdělání, která negativně ovlivňuje všechny oblasti jejich života (např. 

zaměstnanost, podmínky bydlení, zdraví a délku dožití). Na dvou případových studiích 

autorka dokládá, že špatná úroveň vzdělání příslušníků minorit je důsledkem nesprávné 

vzdělávací politiky ve zkoumaných zemích. Hlavní příčinou neúspěchu romských děti v 

českých školách a dětí Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu není jejich 

neschopnost, ale nízká očekávání jejich učitelů, kteří na ně záměrně kladou nízké nároky 

a rodiče utvrdí v přesvědčení, že jejich děti nemají dostatečné schopnosti, aby dosáhly 

vyššího vzdělání a lepšího postavení ve společnosti. Dvě případové studie ukazují, že 

úspěšnost vzdělávacího procesu je možno významně zvýšit jak v systému inkluze, tak v 

systému segregace. Hlavním faktorem úspěchu jsou vysoká očekávání pedagogů a kladení 

stejně vysokých nároků na děti etnických menšin jako na děti majoritního obyvatelstva. 

 

 

 

 



 

Abstract 

The topic of this diploma thesis is education of two ethnic minorities living in different 

majority societies and in different parts of the world – Czech Roma population and 

Australian Aboriginal and Torres Strait Islander people. The author presents relevant 

sociological critical theories of education and outlines the history of the examined 

minorities and the development of the approach of the majority society towards these 

minorities. She focuses on the consequences of discrimination of minorities in the area of 

education. She identifies similarities between the life conditions of the examined 

minorities, as well as certain differences arising from different social conditions. One of 

the common features of both minorities is a low standard of education, which has a 

negative impact on all spheres of their life (for example, employment, housing conditions, 

health, and life expectancy). Two case studies presented by the author suggest that the low 

level of education of minority population is a consequence of wrong education policies in 

the countries under examination. The main cause of the failure of Roma children in Czech 

schools and of the children of Aboriginal and Torres Strait Islander people in Australian 

schools is not their incapability but rather the low expectations of their teachers, who put 

on them low requirements, and persuade their parents that they do not have enough 

capacity to achieve higher education and position in the society. Two case studies indicate 

that the success of the education process can be significantly enhanced within a system of 

inclusion, as well as within a system of segregation. The main factor determining success 

is high expectations of teachers and imposing on children from minority families the same 

requirements as on children from majority families. 
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Předběžná náplň práce: 

Segregace Romů ve vzdělávání v České republice, na kterou už upozornil i 

Evropský soud pro lidská práva, se zvláště pak v kontextu radikalizace většinové 

společnosti viditelné v posledních letech stává čím dál palčivějším problémem. Navzdory 

několika pokusům menšinových politických aktérů se ji nedaří ukončit, přestože je patrné, 

že od podřadného vzdělání se odvíjí špatná šance na integraci Romů do společnosti i 

v dalších oblastech života. V reakci na výrok štrasburského soudu se v odborných kruzích 

množí zprávy neziskových i vládních organizací z různých evropských zemí, které České 

republice na základě svých zkušeností radí, zatím bezvýsledně, jak na integraci menšin 

v oblasti vzdělání.  

Po absolvování kurzu a výzkumu o inkluzívním vzdělávání Aboridžinců (neboli 

Austrálců) v Austrálii na univerzitě v Sydney se domnívám, že zkušenosti z této vzdálené 

země mohou do českého kontextu vzdělávání Romů vnést nové světlo, mimo jiné díky 
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Teze diplomové práce  



překvapivé podobnosti pozic, ve kterých se v Austrálii a u nás tyto dvě menšiny nacházejí 

– ať už jde o jejich vnímání většinovou společností, procentuální zastoupení v ní, stupeň 

sociálního vyloučení, či to, že se nejedná o novodobé imigranty, jako je tomu v případě 

zkušeností většiny západoevropských zemích. 

Mým hlavním výzkumným cílem je zjistit, zda a jak může zkušenost inkluzívního 

vzdělávání Aboridžinců v Austrálii inspirovat přístup k Romům ve vzdělání v České 

republice. Položím si otázku, čím to je, že přestože je sociální situace Aboridžinců 

v Austrálii v mnoha ohledech vážnější než situace Romů v České republice a vnímání této 

menšiny většinovou společností je vesměs negativní, zaznamenává politika pozitivní 

diskriminace a inkluzívního vzdělání v Austrálii v posledních letech větší úspěchy než u 

nás. 

 

Předběžná struktura práce: 

ÚVOD 

– motivace k výběru tématu, cíle, východiska práce 

1. KRITIKA VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU 

– Pierre Bourdieu: reprodukce kulturního kapitálu 

– Basil Bernstein: teorie jazykových kódů 

– Robert Rosenthal a Lenore Jacobson: Pygmalion efekt 

– skryté kurikulum 

2. PARALELY A ODLIŠNOSTI MEZI DVĚMA MENŠINAMI: ABORIDŽINCI A 

ROMY 

– paralely (stigma spojené s odlišnou barvou pleti, odlišný jazyk od většinové 

společnosti, obdobné procentuální zastoupení menšin ve společnosti, trauma 

z holocaustu a kolonizace atd.) 

– odlišnosti (původní, kolonizované vs. ve středověku objevující se etnikum, vyšší 

míra rasového míšení u Aboridžinců, odlišný vztah menšin k půdě atd.) 



3. VZDĚLÁVÁNÍ ABORIDŽINCŮ V AUSTRÁLII 

 – historický úvod (kolonizace) 

– představení současné situace (pokusy o inkluzívní vzdělávání až v poslední době, 

kontroverzní podmiňování sociálních dávek školní docházkou, neexistence 

zvláštních resp. praktických škol v Austrálii atd.) 

4. VZDĚLÁVÁNÍ ROMŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

– historický úvod (usazení Romů, holocaust, komunismus) 

 – představení současné situace (zvláštní, resp. praktické školy atd.) 

5. ANALÝZA ŠETŘENÍ PROVEDENÉHO V ČESKÉM KONTEXTU  

6. IDENTIFIKACE NEDOSTATKŮ V PŘÍSTUPU K ROMŮM VE VZDĚLÁNÍ 

A JEJICH VINÍKŮ 

7. PRAKTICKÉ ZÁVĚRY PRO ÚSPĚŠNOU INTEGRACI ROMŮ DO 

VĚTŠINOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU (INSPIROVANÉ ZKUŠENOSTMI 

Z AUSTRÁLIE) 

ZÁVĚR 

– shrnutí hlavních zjištění 

Zásady pro vypracování: 

Ve své diplomové práci nejprve představím známé sociologické kritické teorie 

vzdělávacího systému Pierra Bourdieuho, Basila Bernsteina, a především pak Roberta 

Rosenthala a Lenora Jacobsona, ze kterých budu v práci vycházet. Následně shrnu 

podobnosti a odlišnosti mezi situacemi obou zkoumaných menšin, tedy Aboridžinců 

v Austrálii a Romů v České republice. Poté postupně představím historii a současnost 

vzdělávání Aboridžinců v Austrálii a Romů v Česku. Se zhruba deseti zástupci institucí, 

které v českém kontextu identifikuji jako klíčové (půjde pravděpodobně o zástupce 

z neziskového sektoru, z romské komunity, ředitele škol, zástupce státní správy, případně 

komunální politiky), provedu rozhovory a zmapuji jejich postoje k inkluzívnímu 

vzdělávání. Poté se pokusím na základě získaných poznatků identifikovat hlavní 

nedostatky v českém přístupu k Romům ve vzdělání a jejich viníky. Nakonec zformuluji 



praktické závěry pro úspěšnou integraci Romů do většinového vzdělávacího systému, 

pokud to bude opodstatněné, inspirované zkušenostmi z Austrálie. 

Hlavní metodou sběru dat v mé práci budou individuální hloubkové rozhovory: 

zaměřím se na postoje k inkluzívnímu vzdělávání u zhruba deseti vybraných aktérů 

v českém kontextu. Dále využiji dostupná relevantní statistická data a provedu analýzu 

vládních dokumentů, zpráv neziskových organizací apod.  
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Úvod 
 

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v listopadu roku 2007 rozhodl, že Česká 

republika mezi lety 1996 a 1999 neprávem umístila osmnáct romských dětí do zvláštních 

škol na základě jejich etnického původu. Podle soudu se jednalo o protiprávní diskriminaci 

(Nikolai, 2007: 2). Soud přikázal České republice zavést opatření, která ukončí etnickou 

diskriminaci a napraví její negativní dopad na Romy (OSJI, 2011). Zprávy mnoha 

neziskových organizací (ERRC, REF, 2008; Amnesty International, 2009; Equality, 2011) 

však dokazují, že na diskriminačních praktikách českého vzdělávacího systému se dosud 

nic nezměnilo. S nadějí, že poslanci Parlamentu ČR přehlasují veto prezidenta Zemana a 

v září tak budou zrušeny praktické školy, se v této práci zaměřujeme na něco, co bude pro 

Romy integrované ve školách základního vzdělávacího proudu nesmírně důležité: 

očekávání pedagogů. V zájmu mapování možných koncepcí úspěšného vzdělávání 

romských dětí v českých školách a metod odstranění nevyhovujícího diskriminačního 

přístupu pedagogů i institucí jsme se rozhodli hledat vzory úspěšných reforem v zahraničí. 

Rozhodli jsme se hledat příklady úspěšné reformy výuky mimo evropský region, kde jsou 

již podmínky v jednotlivých státech poměrně dobře zmapovány. Inspirovali jsme se proto 

v pro nás poněkud exotickém prostředí Austrálie a jeho zkušenosti se vzděláváním 

Aboridžinců – mezi situací Romů v české společnosti a situací Aboridžinců v té australské 

lze totiž nalézt překvapivě velké množství paralel.  

 V první kapitole této práce rozebereme známé sociologické kritické teorie 

vzdělávacích systémů. Ve druhé kapitole představíme historii a současnou demografickou 

situaci nejdříve Romů v Česku a poté Aboridžinců v Austrálii a upozorníme na paralely 

mezi oběma menšinami. Ve třetí kapitole představíme, jaká je historie a současnost 

vzdělávání obou menšin v jejich společnostech. Ve čtvrté kapitole představíme dvě 

případové studie, příklady tzv. nejlepší praxe: nejprve úspěšnou integraci českých Romů 

do škol hlavního vzdělávacího proudu po jejich přestěhování do Británie, a poté 

případovou studii zlepšení aboridžinských studentů v Austrálii po diametrální 

změně přístupu pedagogů k nim. V poslední kapitole se pokusíme identifikovat 

nedostatky v přístupu k Romům v českém vzdělávacím systému a na základě literatury a 

případových studií formulovat doporučení České republice, jak je napravit. 
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1. Kritika vzdělávacího systému 
 

V této kapitole představíme známé sociologické kritické teorie vzdělávacího systému, 

které poslouží jako východiska této práce. Nejprve se zaměříme na teorii skrytého kurikula 

a jeho důsledků pro společnost; podrobněji rozebereme konkrétně pojetí skrytého kurikula 

Johna Taylora Gatta a Ivana Illicha. Následně představíme, jak se skrze vzdělávací systém 

může podle různých autorů reprodukovat společnost, respektive některé její části; 

konkrétněji se zaměříme na teorii reprodukce kulturního kapitálu Pierra Bourdieua 

a na teorii jazykových kódů, jak ji popsal Basil Bernstein. Posledním klasickým 

teoretickým východiskem, které v této kapitole představíme, bude tzv. Pygmalion efekt 

popsaný na základě výzkumu z konce šedesátých let Robertem Rosenthalem a Lenorem 

Jacobsonem; jedná se o jev, při němž učitelé svými pozitivními očekáváními nevědomky 

ovlivňují studijní výsledky žáků. 

 

1.1. Skryté kurikulum a jeho vliv na rozvoj osobnosti 

Termín skryté kurikulum (někdy také skryté osnovy) poprvé použil teoretik vzdělání 

Philip W. Jackson ve své knize Life in Classrooms z roku 1968. Mezi dovednosti, které 

představují jádro skrytého kurikula, v ní zařadil schopnosti naučit se tiše čekat, trénovat 

sebekázeň, snažit se, vždy dokončit zadanou práci, být neustále zaneprázdněn, 

spolupracovat, zachovat loajalitu jak k učitelům, tak ke spolužákům, být pořádný 

a dochvilný, a chovat se zdvořile (Jackson, 1968 citováno v Kentli, 2009). Skryté 

kurikulum je tedy vše to, co se člověk ve škole učí mimoděk, co není předmětem 

oficiálních osnov jednotlivých předmětů. Většina autorů zabývajících se skrytými 

osnovami však tento pojem nevnímá jen deskriptivně, nýbrž v různé míře kriticky.  

   

1.1.1. John Taylor Gatto: Sedm lekcí skrytého kurikula 

Prvním významným autorem, který dále rozpracoval pojem skryté kurikulum a jeho 

následky, byl Američan John Taylor Gatto, který v devadesátých letech minulého století 

ukončil třicetiletou úspěšnou kariéru učitele anglického jazyka a literatury (v roce 1991 

byl zvolen nejlepším učitelem roku ve státě New York a několik předchozích let nejlepším 

učitelem v městě New York) a stal se kritikem vzdělávacího systému. Jak totiž píše na 
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začátku své knihy Dumbing us down: The hidden curriculum of compulsary schooling, 

neučil angličtinu, nýbrž školu (Gatto, 2005:1). V knize definuje sedm hlavních lekcí, které 

podle svých slov donedávna vyučoval (a vyučuje je každý učitel v Americe), a které podle 

něj tvoří jádro národních školních osnov (ibid.:1). První takovou lekcí je chaos. Vše, co 

kdy učil, bylo  vytržené z kontextu. Učil odsouvztažňování informací, hledání 

nesouvislostí, nekonečnou fragmentaci, která byla přesným opakem systému. Děti v celé 

zemi jsou podle něj vyučovány cizími lidmi (učiteli), kteří mezi sebou většinou mají jen 

chladný profesionální vztah a nevědí nic o tom, co učí jejich kolegové v jiných 

předmětech, a často také předstírají zběhlost ve svém oboru, kterou ve skutečnosti 

nedisponují. Gatto děti učil, aby přijímali chaos za svůj osud  (ibid.: 2-4). 

Druhou lekcí, kterou vyučoval, bylo znát své místo ve třídě, přičemž toto místo je 

podle něj značně arbitrární. Děti jsou na začátku školní docházky očíslovány a rozřazeny 

do tříd; v každé škole panují mýty o lepších a horších třídách a dětem je učiteli jako 

odměna za dobré známky slibována mnohdy falešná možnost postupu do lepší třídy 

a naopak, pod výhrůžkou propadu do horší třídy je vynucována kázeň. Tato hra se 

zmanipulovanými pravidly, jež v dětech systematicky probouzí závist a strach z lepších 

tříd a naopak pohrdání horšími třídami, je navíc učiteli podle Gatta mylně spojována 

s budoucími šancemi při shánění zaměstnání (ibid.: 4-5). Třetí lekcí, která se ve školách 

vyučuje, je lekce lhostejnosti a nezájmu. V hodinách se od dětí podle Gatta sice vyžaduje, 

aby o látku projevovali zájem a horlivým hlášením se předháněli o pozornost učitele, 

avšak se zazněním zvonění mají téma okamžitě opustit a během pěti minut se začít 

soustředit na jiný předmět. Rozvine-li se například v hodině zajímavá debata, dle 

zkušenosti Gatta není kvůli zvonění nikdy důstojně dokončena. To dětem vštěpuje, že 

žádná práce není dost důležitá či zajímavá na to, aby byla dokončena, a je tak lepší o ni 

neprojevovat hluboký zájem (ibid.: 5-6).  

Čtvrtou lekcí je emoční závislost. Systém malých jedniček a černých puntíků, 

úsměvů a zamračení učitelů, děti učí, aby se podřizovaly řetězci velení. Projevy 

individuality jsou učiteli tolerovány jen proto, aby děti následně vyjadřovaly vděčnost. 

Povinnosti děti musí plnit, ale jejich práva, určovaná v rámci školy nikým jiným než 

vedením školy, jim mohou být kdykoli odepřena bez možnosti odvolání (ibid.: 6-7). Pátou, 

a jednou z nejdůležitějších lekcí, která se podle Gatta vyučuje, je lekce intelektuální 

závislosti. Dobří žáci čekají, až se jim řekne, co se mají a nemají učit. Učí se, že nikoliv 

oni sami, ale lidé jim nadřízení budou určovat, co má smysl dělat a co ne. Bez přehánění 
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pak podle Gatta lze říct, že na této lekci, jež byla v dětství vštípena všem občanům, je 

závislá celá ekonomika Spojených států: ti, kdo konformně bez protestování proti 

osnovám projdou školami a pak bez většího zamýšlení se plní příkazy svého nadřízeného 

v práci, dostávají pravidelně výplatu. Není proto pravděpodobné, že tito dobří žáci systém 

školství budou chtít reformovat. (ibid.:7-9)  

Šestou lekcí je lekce provizorního sebevědomí. Protože svět by podle Gatta neustál 

záplavu příliš sebevědomých lidí, děti se ve školách učí, že svoji sebeúctu mají odvíjet od 

názoru odborníků. Ekvivalent naší žákovské knížky řekne americkým rodičům s přesností 

na jeden procentní bod, nakolik si mají svých dětí vážit. Dětem pak všudypřítomné a za 

nejdůležitější faktor vzdělání považované známkování vštěpuje, že nemají spoléhat na 

svůj instinkt a pokoušet se sami sebe hodnotit. Učí se, že to, jaká je jejich hodnota, jim 

v životě budou říkat jiní (ibid.: 9-10). Sedmou, poslední lekcí, která se vyučuje, je: „nikam 

se neschováš“. Děti jsou pod trvalým dohledem učitelů, přestávky mezi hodinami jsou tak 

krátké, aby zbylo co nejméně času na vzájemné družení či dokonce škádlení mezi dětmi. 

Školou je podporováno, aby na sebe děti vzájemně žalovaly, stejně tak rodiče jsou 

vyzýváni, aby případnou nekázeň svého potomka neprodleně hlásili učiteli. Lidé se tak 

učí v životě žalovat na své nejbližší. Prodlouženou rukou neustálého dohledu učitelů je 

pak podle Gatta institut domácích úkolů. Bez nich by totiž hrozilo, že by se děti ve svém 

volném čase mohly například přiučit něco předem nepředepsaného školou od svých rodičů 

či moudrých lidí ve své čtvrti, nebo mít dostatek času na to, věnovat se do hloubky 

nějakému zájmu. Cílem této poslední lekce je, že nikomu nelze věřit a že nemít nárok na 

soukromí je normální (ibid.:10-11).  

 

1.1.2. Ivan Illich: Odškolnění společnosti 

Podobnou kritiku vzdělávacího systému a monopolu školy předkládá také rakouský 

filozof a sociální teoretik Ivan Illich ve své knize Odškolnění společnosti z roku 1971. 

Upozorňuje v ní například na rozdíl mezi učením a vyučováním. Jednou z velkých iluzí, 

které společnost podle něj podléhá, je, že učení je výsledkem vyučování. Většina učení 

totiž dle Illicha probíhá nahodile, jinde než ve škole, a naopak školní výuka učení 

za následek až na výjimky nemá. Kromě toho není spravedlivá, protože trvá na propojení 

učení a známkování.  Zatímco učit se podle Illicha znamená získávat nějaké porozumění 

problematice či konkrétní dovednosti, být vyučován znamená získávat závislost na 
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mínění, které si o nás utváří druzí (Illich, 2001: 22). V tomto bodě je kritika Illicha 

podobná jako Gattova šestá lekce skrytého kurikula.  

Druhou velkou iluzí, jíž společnost podle Illicha hromadně podléhá, je iluze, že 

všeobecná školní docházka zajišťuje rovnost příležitostí a dává například každému stejnou 

šanci získat jakýkoliv úřad. Kurikulum podle něj totiž naopak odjakživa slouží jako nástroj 

určování společenského statusu a přidělování rolí ve společnosti a typ školní docházky, 

které se jedinci dostane, není nezávislý na jeho osobních a rodinných poměrech (ibid.:22). 

Tato kritika nás přivádí k následující podkapitole o teoriích kulturní reprodukce 

společnosti.  

 

1.2. Vzdělávací systém jako prostředek reprodukce společnosti 

 

1.2.1. Pierre Bourdieu: reprodukce kulturního kapitálu 

Francouzský sociolog Pierre Bourdieu ve svém článku z roku 1986 upozorňuje na to, že 

nelze plnohodnotně uvažovat o struktuře a fungování sociálního světa, pokud používáme 

úzkou definici kapitálu, jak ji známe z ekonomické teorie. Uspokojivý pro něj není ani 

termín lidský kapitál, který podle něj i přes své humanistické konotace stále ignoruje 

například fakt, že výnosy plynoucí z dosažení určitého formálního vzdělání jedince jsou 

závislé na kulturním kapitálu investovaném do vzdělání jeho rodinou. Ať už ekonomické 

či společenské výnosy z takového formálního vzdělání jsou podle něj navíc podmíněny 

sociálním kapitálem, opět zděděným skrze rodinu, bez něhož by diplomy či jiné 

kvalifikace neměly legitimitu (Bourdieu, 1986).  

Bourdieu proto zavádí rozdělení právě na tři, respektive čtyři druhy kapitálu: 

kapitál ekonomický, který lze bezprostředně převést na peníze a může být 

institucionalizován ve formě vlastnického práva; kapitál sociální, sestávající ze sociálních 

vazeb, který lze za jistých okolností převést na kapitál ekonomický a jehož 

institucionalizovanou formou je například šlechtický titul; a kapitál kulturní, který lze 

rovněž za jistých podmínek převést na kapitál ekonomický a může být institucionalizován 

ve formě kvalifikací ze vzdělávacích institucí. Všechny tyto druhy kapitálu pak navíc 

mohou fungovat jako kapitál symbolický, přičemž u sociálního kapitálu je tomu tak vždy 

a u kulturního často. Kulturní kapitál se v sociálním světě podle Bourdieua vyskytuje ve 
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třech formách: ve ztělesněné formě, tedy jako dlouhodobé tělesné a duševní dispozice 

jedince; ve zhmotněné formě, tedy například jako obrazy, knihy, slovníky, hudební 

nástroje a jiné předměty kulturní hodnoty, jejichž výběrem vlastník dává najevo svoje 

kulturní postoje; a nakonec v institucionalizované formě, tedy například jako vysvědčení 

či akademické tituly (ibid.).  

Právě různými formami kulturního kapitálu se Bourdieu zabýval již ve svém 

dřívějším článku Cultural Reproduction and Social Reproduction. V něm píše, že 

vzdělávací systém, jímž musí jedinci projít, aby dostáhli institucionalizovaného 

kulturního kapitálu, je přes svou zdánlivou neutralitu skrytým nástrojem přenosu moci a 

privilegií z generace na generaci a tak i reprodukce struktury třídních vztahů. Kultura, 

kterou vzdělávací systém předává, je totiž bližší kultuře dominantních vrstev a stejně tak 

způsob vštěpování informací používaný ve školách je bližší způsobu, jejž při výchově 

svých dětí používají dominantní vrstvy. Instituce vzdělání se tak, často aniž by si to 

zúčastnění aktéři uvědomovali, podle Bourdieua zákonitě stává monopolem těch 

společenských tříd, které svým dětem předávají dovednosti nutné pro úspěch ve 

vzdělávacím procesu. Tím, že tak činí, tyto vrstvy zároveň upevňují legitimitu stávajícího 

vzdělávacího systému a potažmo i dominanci své kultury (Bourdieu, 1973: 56-58). 

 

1.2.2. Basil Bernstein: Teorie jazykových kódů 

Dokonce o dva roky dříve než formuloval Bourdieu svou teorii o kulturní a sociální 

reprodukci, píše také britský sociolog Basil Bernstein na začátku svého díla Class, Codes 

and Control, že již mnoho výzkumů potvrdilo intuitivně předpokládanou korelaci mezi 

třídami (či subkulturami) a studijními úspěchy dětí z nich pocházejících, tedy že děti 

z dělnické třídy si vedou ve srovnání s dětmi ze středních tříd hůře. Žádný autor však podle 

něj do té doby nepředložil ucelenou teorii, která by vysvětlila, co přesně tyto diskrepance 

způsobuje  (Bernstein, 2003:17). V knize proto předkládá tezi, jež není vzdálená té 

Bourdieuho – v jejím jádru však nestojí kulturní a společenské dovednosti, nýbrž jazyk. 

V procesu osvojování si formy mluveného jazyka, se kterou jedinec v dětství přichází do 

styku, tato osvojovaná forma podle Bernsteina uvádí do pohybu, zobecňuje a posiluje 

specifické typy vztahů s okolím, a tím pro jedince vytváří konkrétní dimenze významů 

(ibid.:58). Způsob mluvy tedy není příčinou subkultury, nýbrž její funkcí (ibid.:56). 
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 Tyto formy nebo způsoby mluvy Bernstein ve své dnes již klasické teorii označuje 

jako jazykové kódy. Rozlišuje dva typy kódů: kód rozvinutý a kód omezený. To, zda je 

jazykový kód rozvinutý či omezený, lze definovat na základě toho, s jakou 

pravděpodobností můžeme předpovědět, jaké prvky větné skladby daný uživatel jazyka 

použije  při  sestavování a strukturování významů. Uživatel rozvinutého kódu si vybírá  

z relativně široké škály alternativ a pravděpodobnost předpovězení vzorce, podle nějž 

bude  strukturovat své  myšlenky, je tak poměrně nízká. Oproti tomu uživatel omezeného 

kódu má počet alternativ mnohdy výrazně limitovaný a tím se pravděpodobnost 

předpovědi struktury jeho výpovědi nesrovnatelně zvyšuje (Bernstein, 2003: 58).   

Omezený kód se zdá být typičtější pro děti z dělnického prostředí a rozvinutý kód 

naopak pro děti rodičů ze středních tříd. Podle Bernsteina je to způsobeno tím, že zatímco 

rodiče z dělnické třídy vysvětlují svým dětem věci jen s ohledem na danou situaci, 

konkrétně a explicitně, rodiče ze střední třídy se snaží svým dětem kromě příkazů či 

zákazů zprostředkovávat také kontext a morální základ. Abstraktněji a implicitněji proto 

například vysvětlují, proč existují nějaká pravidla. To, k jakým rozdílům takové rozdílné 

jazykové kódy v rodinách mohou vést, Bernstein ilustruje na příkladu experimentální 

situace, kdy byli dva pětiletí chlapci (jeden z dělnické a druhý ze střední třídy) požádáni, 

aby na základě čtyř obrázků odvyprávěli příběh. Chlapec ze střední třídy příběh 

odvykládal s takovou mírou kontextu a abstrakce, že bylo možné jej sledovat i bez znalosti 

obrázků použitých k elicitaci příběhu. Oproti tomu chlapec z dělnické třídy při vykládání 

příběhu postupoval deskriptivněji, odkazoval k obrázkům a bez jejich zhlédnutí jeho 

povídání nebylo zcela sledovatelné (Bernstein, 2003:150-151). Bernstein dále konstatuje, 

že každý z výše zmíněných kódů má svou estetiku a své výhody a nevýhody a ani o 

jednom z nich nelze říct, že je lepší nebo horší než ten druhý. Ovšem společnost podle něj 

může přisuzovat různým  životním zkušenostem,  o nichž každý z kódů svědčí a jež 

postupně a systematicky dále utužuje, různou důležitost (ibid.:106). 

Fakt, že základním kódem používaným ve vzdělávacích institucích je kód 

rozvinutý, a není jimi používán jen při samotné výuce, ale již při přijímání do nich 

(u zápisů do základní školy či u přijímacích zkoušek na všech úrovních), znamená, že  děti 

méně vzdělaných rodičů mají mnohdy ještě před samým začátkem své školní docházky 

komparativní nevýhodu oproti dětem ze střední třídy. V samotném vzdělávacím procesu 

jim pak více látky uniká, protože při její výuce je učiteli (pocházejícími taktéž ze střední 

třídy) používán opět rozvinutý kód. S Bourdieuem tedy můžeme říct, že vzdělávací systém 
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skrytě napomáhá k reprodukci existující struktury třídních vztahů ve společnosti a tak i 

k udržení privilegovaného postavení elit. S Bernsteinem pak můžeme konstatovat, že ke 

znevýhodněnému postavení či v extrémním případě k exkluzi dětí z nižších sociálních 

vrstev ve vzdělávání napomáhá používání rozvinutého jazykového kódu ve školách. Nyní 

rozebereme jev popsaný Robertem Rosenthalem a Lenorem Jacobsonem, který může dále 

znevýhodňovat děti z chudších společenských poměrů. 

 

1.3. Vzdělání jako nástroj sebenaplňujícího se proroctví 

 

1.3.1. Robert Rosenthal a Lenore Jacobson: Pygmalión efekt 

 

„[S]kutečný rozdíl mezi dámou a květinářkou není 

v tom, jak se která chová, ale jak se k ní chovají 

druzí.“  

George Bernard Shaw (2007: 113) 
 

Robert Rosenthal a Lenore Jacobson (1968) ve své knize Pygmalion in the classroom 

prezentují experiment, který provedli na státní základní škole (jíž říkají Oak School) ve 

středně velkém městě v USA, v komunitě patřící převážně k nižší společenské třídě. 

Experiment si kladl za cíl potvrdit či vyvrátit hypotézu o sebenaplňujícím se proroctví, 

konkrétně, že očekává-li učitel z nějakého důvodu od některých žáků vyšší IQ a lepší 

studijní výsledky, jejich intelektuální výkon se díky změně v chování a přístupu učitele 

opravdu změní k lepšímu.  

Výzkumníci dali všem dětem v Oak School test, o němž vedení školy řekli, že má 

pomoci předpovědět akademický potenciál dítěte. Šlo o standardizovaný test inteligence, 

který zahrnoval tři části: celkové IQ, verbální myšlení a analytické myšlení. Pomocí 

náhodného výběru – tedy nezávisle na výsledcích jednotlivých žáků – autoři ze všech tříd 

vybrali jména zhruba dvaceti procent dětí, o nichž jejich třídním učitelům řekli, že děti 

měly v testu vynikající výsledky a že od nich lze očekávat rychlý a výrazný intelektuální 

rozkvět. Těchto dvacet procent dětí tvořilo zkoumanou skupinu, zbytek dětí tvořil 

kontrolní skupinu. Všichni žáci Oak School byli stejnému testu podrobeni znova po 

prvním pololetí a následně na konci roku. Po prvním roku experimentu jim byl přidělen 
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nový třídní učitel, který o jejich údajném akademickém potenciálu nevěděl – podle slov 

výzkumníků proto, aby se odhalilo, zda případné zlepšení studijních výsledků náhodně 

vybraných žáků potrvá i poté, co se přeruší jejich kontakt s učitelem, jenž měl ohledně 

jejich intelektuálního výkonu vysoká očekávání. Rok po přesunutí k jinému učiteli (a tedy 

dva roky po vstupním testu na začátku experimentu) dostaly všechny děti kvůli srovnání 

opět stejný test. Ve škole bylo osmnáct tříd od první do šesté třídy a do experimentu tak 

bylo zapojeno také osmnáct učitelů. Ve škole fungoval kromě rozdělení na třídy také 

systém rozdělení dětí do tří výkonnostních skupin: pomalé, středně rychlé a rychlé. Děti 

s údajným nadstandardním potenciálem intelektuálního rozkvětu byly výzkumníky 

vybírány napříč těmito výkonnostními skupinami (Rosenthal; Jacobson, 1968: 61-71, 

174-176).  

Výsledky experimentu ukázaly, že pozitivní očekávání učitele má na zlepšení 

jedinců v testu inteligence statisticky významný vliv. Nejvýrazněji se rozdíl mezi 

zkoumanou a kontrolní skupinou projevil u dětí z první a druhé třídy: zatímco v kontrolní 

skupině celkové IQ u devatenácti procent žáků stouplo o dvacet či více IQ bodů, ve 

zkoumané skupině o dvacet či více IQ bodů stouplo u celých sedmačtyřiceti procent žáků. 

Výsledky dále ukázaly, že čím byly děti starší, tím častější bylo, že si vybrané (zkoumané) 

děti udržely intelektuální rozkvět také v druhém roce experimentu, tedy po ztrátě kontaktu 

s učitelem, jenž měl o jejich inteligenci vysoké mínění. Autoři si to vysvětlují tak, že 

šestileté až sedmileté děti bylo sice snazší pozitivně ovlivnit, avšak vzhledem k relativně 

nesamostatným studijním návykům takto malých dětí by pro udržení lepších studijních 

výsledků bývaly musely zůstat v kontaktu s původním učitelem; naopak studijní návyky 

a chování starších žáků bylo sice těžší pozitivně ovlivnit, avšak podařilo-li se to, žáci si 

vzhledem k větší sebereflexi a samostatnosti lepší studijní návyky již udrželi. Posledním 

statisticky významným poznatkem bylo, že ze zvýšeného očekávání učitelů svým 

zlepšením poněkud překvapivě nejvíce neprofitovaly děti z nejpomalejší výkonnostní 

skupiny, nýbrž děti ze středně rychlé skupiny; to bylo patrné již po prvním roce, ještě více 

však po druhém (ibid., 176). 

Pro účely naší práce jsou nejrelevantnější výsledky Rosenthala a Jacobsona 

týkající se rozdílů vlivu zvýšeného očekávání učitelů na různé etnické skupiny žáků. Jednu 

šestinu žáků Oak School totiž tvořily děti mexického původu, zbytek děti americké; na 

zlepšení studijních výsledků a návyků dětí mexického původu mělo zvýšené očekávání 

intelektuálního rozkvětu (tedy zařazení do zkoumané skupiny) výraznější pozitivní vliv 
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než na děti amerického původu. Statisticky nejvýznamnější pak tento rozdíl byl u těch 

dětí, jejichž mexický původ byl vzhledem k jejich rysům a barvě pleti nejviditelnější 

(autoři hovoří o „Mexican-ness“). Autoři studie si tento výsledek vysvětlují tím, že 

přirozená očekávání učitelů již před začátkem experimentu byla na základě stereotypů a 

stigmat spojených s mexickou komunitou nejnižší právě u těchto viditelně etnicky 

odlišných dětí. Objevilo-li se jméno právě takového dítěte na seznamu údajných adeptů 

na rychlý a výrazný intelektuální rozkvět, učitele to překvapilo více než u ostatních dětí, 

začali věnovat více pozornosti náznakům zlepšení, a zlepšení tak u těchto dětí nevědomky 

více podporovali. Tento výsledek byl statisticky významný jak po prvním, tak po druhém 

roce experimentu (ibid.: 177).  

Z výsledků Rosenthala a Jacobsona, dokazujících jednak blahodárný vliv 

pozitivních očekávání učitele na výsledky konkrétního studenta, a jednak to, že očekávání 

bílých učitelů pocházejících z majoritní společnosti mohou být směrem k žákům 

z etnických menšin na základě rasových předsudků přirozeně nižší, budeme v této práci 

vycházet při analýze dvou případových studií – tzv. příkladů nejlepší praxe zacházení 

s romskými a aboridžinskými studenty, jakož i při identifikaci viníků podřadného 

vzdělávání Romů v českém prostředí.  
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1. Představení dvou srovnávaných etnických menšin  
 

V této kapitole postupně nastíníme základní momenty historie útlaku obou srovnávaných 

etnických skupin a současné demografické ukazatele o nich; tyto informace poslouží jako 

východisko pro porozumění nikterak pozitivnímu postavení obou menšin v majoritní 

společnosti, s nímž, jak ukážeme ve třetí kapitole této práce, souvisí přístup institucí a 

jednotlivců z majoritní společnosti k dětem z menšin v oblasti vzdělávání. 

 

2.1. Romové v České republice 

V této podkapitole stručně shrneme historii usazení Romů v České republice a následně 

statistiky týkající se velikosti dnešní romské populace, situace Romů v Česku v oblasti 

bydlení, jejich kriminality, zdravotního stavu a jejich situace na trhu práce. Problematice 

vzdělávání Romů se budeme věnovat ve třetí kapitole. 

2.1.1. Historie menšiny 

Rok dvanáct set třicet dva se píše. 

Přes hranice české země tiše 

víc než pět set Kartasů k nám kvačí. 

Zpytáci, tatarští vyzvědači 

byli to. Chodili po hloučcích 

ve vysokých, divných kloboučcích, 

měli mošny, krátké taparty, 

nohavice však až na nárty 

a každý hůl dlouhou svíral v dlani 

a každý se od pasu až klaní, 

aby z potoka pít vodu moh, 

chleba prosí slovy Kartas bóh. 

Jak je vidět, jejich přezdívka 

trefná je a jen tak nevzniká. 

A též vím, že Kartasem si pak 

ozdobili lomničtí svůj znak 

a že Kartas každý za partéku 

chleba skákal jako blázen z vděku. 

Když ti lidé došli k Rýnu, hned 

obrátili svoje kroky zpět. 

Věru Češi hloupí byli, 

že cizincům dovolili 

po své zemi jen tak bloumat 

a co kde v ní leží, zkoumat. 

 

Dalimil (1977:145) 
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Jak ukazuje první písemná zmínka o Romech v českých zemích, do střední Evropy přišli 

zřejmě v polovině 13. století. Nejednalo se však o turecké špiony, jak se domníval 

kronikář Dalimil, nýbrž o migranty z Indie. Přístup k nim byl ve středověku (jak je vidět 

i z ukázky) značně odmítavý. Prvním doloženým písemným právním dokumentem, který 

nařizuje Romy vyhostit ze zemí českých, je rozhodnutí moravského zemského sněmu 

z roku 1538. Jen o sedm let později vydal příkaz k vyhnání Romů také císař Ferdinand I., 

který zároveň zakázal topení romských žen, což svědčí o patrně běžně rozšířeném krutém 

přístupu k této etnické menšině. V 17. století platila nařízení při dopadení Romů muže 

oběsit a ženám uříznout ucho a vyhnat je za hranice (Hlaváček, 2014).  

Díky šlechtickým rodům Kouniců a Liechtensteinů se od konce 17. století 

především na jihovýchodní Moravě některé romské rodiny tolerovaly – hrabě Dominik 

Ondřej Kounic například přijal na svém panství rodinu romského kováře. Na tyto 

„tolerované“ Romy se nevztahovala krutá represivní opatření jinak vyžadovaná 

monarchií. Změnu v represivním přístupu monarchie k Romům pak nastolila až Marie 

Terezie, která po několika neúspěšných pokusech o jejich vyhoštění na konci svého 

období, v roce 1773, úředně nařídila usazení Romů a jejich asimilaci, tedy zákaz mluvení 

romsky a nošení typicky romských oděvů. V podobné politice pokračoval také její syn 

Josef II., který o jedenáct let později nařídil, aby se Romové začali usazovat na majetku 

náboženského fondu, asimilovali se a staly se rolníky. Usazování probíhalo především 

v tehdejších Uhrách, z českých zemí pak pouze částečně na Moravě. Romové se měli 

přejmenovat a zbavit se tak typicky romských příjmení, i nadále jim byly zakazovány 

romština a romský oděv, a děti ve věku od sedmi do dvanácti let byly posílány na 

převýchovu do neromských rodin (Lhotka, 2010; Hlaváček, 2014). 

V 19. století pak hlavní formu represe vůči Romům představovalo potírání 

kočovného způsobu života, takzvaného tuláctví. To vyvolalo spontánní snahy Romů o 

usazování – takto vznikly první velké romské osady na jihovýchodní Moravě. Noví romští 

usedlíci nebyli vítanými hosty a lidé ze sousedství, do něhož přišli, proti nim často 

pořádali pogromy. Na začátku 20. století tak žilo v českých zemích asi tisíc Romů 

usazených na Moravě, a dalších několik stovek jich kočovalo, především po Čechách. 

Také za První republiky byl i nadále potírán kočovný způsob života Romů, například 

zákonem z roku 1927. V oblasti kultury (především divadla a hudby) však již byla 

tolerována jejich integrace (Lhotka, 2010; Hlaváček, 2014).  
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 Nejkrutější ránu romskému etniku, o níž majoritní společnost dodnes na rozdíl od 

holokaustu židovského neví (či nechce vědět) a nemluví, představoval romský holokaust. 

Podle Hlaváčka (ibid.) byla třetina z šesti a půl tisíce Romů zjištěných na území 

Protektorátu Čechy a Morava v roce 1942 internována v tzv. cikánských táborech, tedy 

v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu; od roku 1943 pak začaly pravidelné transporty 

českých a moravských Romů do koncentračního tábora Auschwitz II – Birkenau, kde jich 

postupně v plynových komorách zahynuly tisíce. Po osvobození se z koncentračního 

tábora vrátilo 583 přeživších Romů a na území Čech a Moravy tak těsně po válce 

z původního počtu šesti a půl tisíce Romů zůstalo odhadem kolem tisícovky. Jak uvádí 

historik Michal Schuster (2015), v rámci nacistického tzv. konečného řešení cikánské 

otázky padlo v koncentračních táborech po celé Evropě několik stovek tisíc Romů. 

 Po druhé světové válce se Československý komunistický režim vrátil 

k předválečné politice usazování Romů: roku 1958 přijala československá vláda zákon, 

který zakazoval kočovný způsob života a přikazoval všem občanům příslušenství 

k trvalému bydlišti. Kočovní Romové tak byli zatčeni, policie jim zkonfiskovala karavany 

i koně, a byli násilím donuceni se sestěhovat většinou do panelových domů na okrajích 

měst, ze kterých se později často vyvinula novodobá ghetta. Široké rodinné vazby byly 

často zpřetrhány (Brabec, 2008). Komunistický režim tak roku 1958 uvedl do pohybu 

mechanismy rezidenční segregace Romů, jejíž negativní dopady se měly šanci naplno 

projevit až po sametové revoluci. Kromě základů rezidenční segregace Romů 

komunistický režim téhož roku položil také základy segregace romských dětí ve školství, 

kterou rozebereme ve třetí kapitole této práce.  

 

2.1.2. Velikost romské populace 

Ve sčítání lidu z roku 2011 se k romské národnosti (ať už výlučně či v kombinaci s jinou 

národností) přihlásilo 12 953 osob, což v tu dobu představovalo pouhých 0,12% populace 

(Úřad vlády, 2013: 26). To je však samozřejmě údaj výrazně zkreslený tím, že Romové 

se ke svému původu hlásit často nechtějí; podle zprávy Evropské komise z roku 2014 žije 

v České republice dle kvalifikovaných odhadů v současné době zhruba 200 000 romských 

občanů, což představuje 1,9 % české populace (EK, 2014a). Jiné zdroje (Amnesty 

International, 2015; Varvařovský, 2012) hovoří o čísle 150 000 – 300 000, tedy o 1,4 – 

2,8 % české populace. V této práci proto pro zjednodušení budeme počítat se středním a 

zaokrouhleným odhadem, tedy že Romové představují 2 % populace České republiky. 

Bližším pohledem na čísla 0,12 (procento českých občanů, kteří se ve sčítání lidu sami 
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identifikovali jako Romové) a 2 (procento Romů v české populaci dle odhadu 

kvalifikovaných orgánů) zjistíme, že ke svému romskému původu se před úřady České 

republiky hlásí pouhých 6 % v Česku žijících Romů.  

 

2.1.3. Rezidenční situace Romů 

Podle výzkumů žije zhruba 80 % Romů v Česku ve městech. To je například ve srovnání 

se sousedním Maďarskem a Slovenskem, kde žije kolem 60 % Romů na vesnicích, pro 

střední a východní Evropu netypické (Baršová, 2002: 9-10). Analýza sociálně vyloučených 

romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, kterou 

v roce 2006 zpracovala společnost GAC pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, v České 

republice identifikuje nejméně 310 sociálně vyloučených lokalit (reálný počet může být 

podle autorů studie až o 10 % vyšší), v nichž žije dle odhadů 60 000 až 80 000 Romů 

(MPSV, 2006). To podle výše zmíněného odhadu velikosti romské populace představuje 

zhruba 30 až 35 % všech Romů žijících v Česku. Počet sociálně vyloučených Romů je tak 

v České republice výrazně nižší než například v Maďarsku či na Slovensku (Macura, 

1999, citováno v Baršové, 2002:9-10).  

Pro vyloučené lokality je podle Martina Šimáčka, bývalého ředitele Agentury pro 

sociální začleňování, charakteristická nízká kvalita bytového fondu, nevyhovující 

infrastruktura a funkční nepropojenost s širším urbanistickým celkem obce, a dále to, že 

obyvatelé takových lokalit mají z různých důvodů ztížené šance na úspěšné a dlouhodobé 

zapojení se do formálního trhu s byty (Šimáček, 2011:17). Mezi další problémy těchto 

lokalit pak patří „přeplněnost bytů, vysoké náklady na chod bytů (energetické úniky, 

plýtvání) i na údržbu bytového fondu, obývání bytů bez nájemních smluv, nedostatečná 

právní ochrana nájemníků a špatně vymahatelné pohledávky majitelů bytového fondu“ 

(ibid.). Obydlí ve vyloučených lokalitách Andrea Baršová (2007:7) označuje za ghetta a 

slumy; na rozdíl od etnických enkláv, které vznikají na dobrovolné bázi, totiž ghetta a 

slumy vznikají nedobrovolně, komunita v nich většinou není úplná a jsou obydleny 

výlučně chudými vrstvami jedné etnické skupiny, v českém případě Romy.1  

 

                                                 
1 Předchozí dva odstavce představují přepracování a rozšíření dílčích informací z eseje, kterou autorka psala 

v předmětu Sociologie města u Mgr. Jana Sládka, Ph.D.  
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2.1.4. Bezdomovectví a kriminalita Romů 

Jak ve své zprávě uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí, mezi příslušníky 

romské menšiny je poměrně vzácným jevem bezdomovectví: v situaci bez domova se 

Romové nacházejí méně často, než by odpovídalo demografickému průměru. Namísto 

toho je v případě Romů palčivým problémem rozmáhající se jev nutnosti bydlení v 

nestandardních podmínkách, v obydlích nízké kvality za vysokou cenu, typicky v 

ubytovnách (MPSV, 2013:17). Co se týče kriminality romské menšiny, nejsou k dispozici 

spolehlivé statistické údaje, protože vyloučené lokality nejsou sledovanou statistickou 

jednotkou. Podle Policie České republiky je však zvýšená bezpečnostní rizikovost a 

kriminalita spojená s romským etnikem identifikovatelná zhruba v jednom stu míst 

v Moravskoslezském, Ústeckém, Karlovarském a Olomouckém kraji (Úřad vlády, 

2013:143-144). 

 

2.1.5. Zdravotní stav Romů 

Průměrná doba dožití Romů v České republice je podle evropské zprávy Roma Inclusion 

Index 2015 u mužů o 10 let a u žen o 7 let nižší než u majoritní společnosti. Kojenecká 

úmrtnost je v Česku téměř 1,3 krát častější u Romů než u neromů. Zdravotní pojištěnost 

Romů je v ČR ve srovnání s jinými evropskými zeměmi vysoká, pojištěno je však přesto 

o 5 % méně romských mužů a o 4 % méně romských žen, než je tomu u majoritní 

společnosti (DRISF, 2015:43). Podle vládní zprávy o stavu romské menšiny z roku 2012 

pak Romové častěji zanedbávají preventivní prohlídky u lékaře než neromové; k lékaři 

chodí ve srovnání s majoritní populací výrazně častěji až ve fázi, kdy dojde k náhlému 

zhoršení zdravotního stavu nebo kdy jejich nemoc přejde do chronického stádia. 

Například preventivní prohlídky u zubního lékaře v poslední době využilo pouze 33 

procent romských respondentů studie oproti 79 procentům z neromských respondentů. Do 

situace, kdy si nemohli dovolit zakoupení nějakého léku, který potřebovali, se 

v posledních letech dostalo 44 % Romů a pouze 11 % neromů (Úřad vlády ČR, 2013: 

105).  

Ze statistik týkajících se zdravotního stavu Romů jsou poněkud alarmující počty 

romských kuřáků. Zatímco v majoritní společnosti podle průzkumu Rozvojového 

programu OSN, Světové banky a Evropské komise v Česku kouří 43 % dospělých 

(definováni jsou zde jako jedinci od šestnácti let), mezi Romy je kuřáků celých 77 %. 

Jedná se zároveň o výrazně nejvyšší procento kuřáků mezi Romy z celého studií 



31 

 

zkoumaného regionu, který zahrnuje jedenáct zemí střední, východní a jižní Evropy 

(dalšími zeměmi s nejvyšším počtem romských kuřáků jsou Chorvatsko a Slovensko, tam 

se však jedná o číslo o třináct procentních bodů nižší než u nás) (Mihailov, 2012: 23-24). 

Jak však uvádí vládní zpráva, postoje Romů ke zdraví výrazně ovlivňuje vzdělání: u Romů 

s vyšším vzděláním v ČR byl zaznamenán aktivnější postoj k prevenci onemocnění a také 

celkově zdravější životní styl (Úřad vlády ČR, 2013: 105).   

 

2.1.6. Zaměstnanost Romů 

Zaměstnaných je v České republice o 31 % méně romských mužů a o 44 % méně 

romských žen, než je tomu u neromské populace. Propast mezi romskou a neromskou 

populací se však za posledních 10 let zmenšila. O 10 % více romských mužů a o 5 % více 

romských žen, než je tomu u neromů, pracuje jinak než v řádném zaměstnaneckém 

poměru. Nezaměstnaných je mezi Romy o 21 % více u mužů a o 28 % více žen než v běžné 

populaci. Statistiky dlouhodobé nezaměstnanosti pak ukazují, že pouze o 9 % více 

romských mužů a o 12 % více romských žen, než je průměr majoritní společnosti, zůstává 

nezaměstnáno dlouhodobě (DRISF, 2015:41-42). To podle nás vyvrací ve společnosti 

rozsáhle přijímaný stereotyp, že Romové bývají záměrně a dlouhodobě na sociálních 

dávkách.  

 

2.2. Aboridžinci v Austrálii 

V této podkapitole stručně nastíníme pohnutou historii původních obyvatel Austrálie, 

statistiky o velikosti dnešní aboridžinské populace, jejich rezidenční situaci, jejich 

kriminalitě, zdravotním stavu a zaměstnanosti. Problematice vzdělávání Aboridžinců se 

budeme věnovat ve třetí kapitole.   
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Obrázek 1: Aboridžinské děti v Severním teritoriu 

 

 

2.2.1. Historie menšiny 

Aboridžinci neboli Austrálci, tedy původní obyvatelé Austrálie, jsou podle archeologů a 

historiků nejstarší etnickou skupinou nepřetržitě žijící na této planetě. Do Austrálie přešli 

pravděpodobně před 45 000 lety suchou nohou z dnešní Malajsie přes Papuu Novou 

Guineu, dokud byly Asie a Austrálie spojené pevninou. Slovo „aboriginal“, pocházející 

z latiny, v angličtině znamená „domorodý“. Od začátku kolonizace Austrálie Evropany až 

zhruba do přelomu tisíciletí se v Austrálii pro označení Aboridžinců běžně používalo 

slovo „Aborigine“ (lokálně upravená forma slova domorodec), které je však dnes ve 

veřejném diskurzu považováno za politicky nekorektní. Také slovo „Aboriginal“ samo o 

sobě již není úplně vhodné – z hlediska identity je totiž třeba rozlišovat Aboridžince, 

pocházející z dnešní pevninské Austrálie a Tasmánie, a osoby původem z Ostrovů 

Torresova průlivu – malého souostroví na sever od státu Queensland, který se nachází 

v severovýchodním cípu pevninské Austrálie. Poměr osob, které se identifikují jako 

Aboridžinci, a těch, kteří se identifikují jako Ostrované Torresova průlivu (byť dnes 

převážně žijí v pevninském Queenslandu), je zhruba 9:1.  

V angličtině proto dnes existují dva přijatelné způsoby, jak označovat původní 

obyvatele Austrálie: obecněji „Indigenous Australians“ (tj. Původní Australané, výhradně 

s velkým „I“), nebo konkrétněji „Aboriginal and Torres Strait Islander people“ (s tím, že 

slovo Aboriginal s velkým „A“ již v tomto spojení samozřejmě nemá obecný význam 

„domorodý“, nýbrž vyjadřuje příslušnost k etnické menšině Aboridžinců a odpovídá tedy 
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českému „aboridžinský“). Byť v českém jazyce z pochopitelných důvodů nenesou žádné 

z uvedených termínů historicky negativní konotace, v této práci se pokusíme zavést 

terminologii co nejbližší dnešní korektní terminologii v angličtině, a budeme proto 

používat termíny „Aboridžinci a Ostrované Torresova průlivu“ (s vědomím, že označovat 

osoby, které již převážně na ostrovech nežijí, jako ostrovany, je poněkud nelogické – 

stejně je tomu však v angličtině). V případě adjektiva budeme kvůli délce většinou 

používat jen termín „aboridžinský“, s vědomím, že není stoprocentně přesný. 

 Pro Aboridžince a Ostrovany Torresova průlivu byl tradičně důležitý vztah k „the 

Land“, tedy k půdě. Historici odhadují, že v Austrálii žilo zhruba 300 kmenů původních 

obyvatel a každý z těchto kmenů měl odlišný jazyk. Mezi sebou se jednotlivé kmeny 

dorozumívaly zřejmě elementárními formami znakového jazyka. Jejich tradiční způsob 

života před kolonizací Evropany spočíval ve využití přírodních zdrojů segmentu půdy 

k obživě, následném vypálení zužitkované půdy pro její obnovu, a přesunu do sezónně 

výhodnějšího regionu. Je třeba podotknout, že flóra a fauna Austrálie je značně různorodá 

a Aboridžinci a Ostrované Torresova průlivu byli proslulí tím, že uměli například podle 

výskytu různých druhů stromů najít v poušti vzácné podzemní zdroje vody či podle 

vajíček hadů a jiných ještěrů vystopovat potravu. V suchých měsících se pak přesouvali 

nejčastěji do zelenějších a vlažnějších částí Austrálie. Jejich mytologie je úzce spjata právě 

se zvířaty a posvátnou půdou.  

 Velkou ránu nejen tomuto kočovnému způsobu života a svébytnému nakládání 

s půdou proto pro Aboridžince a Ostrovany Torresova průlivu představovala kolonizace.  

Britská kolonizace Austrálie začala roku 1788 v dnešním Sydney ve státě New South 

Wales a poslední části západní Austrálie byly Evropany osídleny v roce 1828. Přístup 

Evropanů k domorodým obyvatelům bývá označován za ještě krvavější, než přístup 

Evropanů k Indiánům při kolonizaci Ameriky. Odhaduje se, že vlivem dovlečených 

nemocí, vyvražďování domorodých obyvatel a jejich vyhnání z půdy a potažmo ztráty 

obživy bylo za zhruba sto let od přistání prvních lodí v Sydney zdecimováno asi 90 % 

Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu. V Tasmánii (malém ostrově na jih od 

Austrálie) se někdy hovoří o genocidě a původní obyvatelé tam nezůstali žádní.2  

 

                                                 
2 V této podkapitole autorka čerpala informace z přednášek absolvovaných během pobytu na Macquarie 

University v Sydney. 
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2.2.2. Velikost aboridžinské populace 

Ve sčítání lidu se v roce 2006 k aboridžinskému původu či původu z Ostrovů Torresova 

průlivu přihlásilo 455 028 osob, což představovalo 2,3 % australské populace (90 % z nich 

se vnímali jako Aboridžinci, 6 % jako původem z Ostrovů Torresova průlivu, a 4 % jako 

obojí, což může být způsobeno neznalostí rozdílu, ale také odlišným původem matky a 

otce). Také australský statistický úřad (ABS) bere v potaz fakt, že ne všichni Aboridžinci 

a Ostrované Torresova průlivu se ke svému původu hlásí. Kvalifikovaný odhad reálného 

počtu aboridžinské populace ABS je však jen nepatrně vyšší než číslo plynoucí z jejich 

sebeidentifikace: ABS jej odhaduje na 517 174 osob, tedy 2,5 % australské populace 

(ATSISJC, 2009:285).  

 

2.2.3. Rezidenční situace Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu 

Podle posledního australského průzkumu kvality bydlení (NATSISS) žije zhruba 35 % 

Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu v příbytcích se strukturálními problémy jako 

jsou zvýšená vlhkost, prasklé podlahy či zdi, problémy s potrubím či elektřinou, či 

porušené střechy. Podle jiného průzkumu kvality bydlení (CHINS) byla v nejhorším stavu 

obydlí Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu žijících v tzv. odlehlých částech 

Austrálie (jedná se o území především v Severním teritoriu v australské poušti a dále ve 

státě Západní Austrálie, kde je socioekonomická situace Aboridžinců nejtíživější) – 9 % 

obydlí v této oblasti by potřebovala okamžitou přestavbu. Zhruba 4 % Aboridžinců a 

Ostrovanů Torresova průlivu žijících v odlehlých oblastech navíc podle autorů studie žije 

v dočasných příbytcích, které jsou mnohdy ještě v dezolátnějším stavu, avšak v průzkumu 

CHINS nebyly zkoumanou jednotkou. V jiných než odlehlých oblastech Austrálie by 

okamžitou přestavbu vyžadovala 4 % obydlí Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu. 

Další průzkum, zaměřený tentokrát na veřejné zdraví aboridžinských dětí, odhalil, že 16 

% domů, v nichž žijí aboridžinské děti, se nacházejí ve špatném stavu (ATSISJC, 

2009:302-303). 

 

2.2.4. Bezdomovectví a kriminalita Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu 

V jednom ukazateli spojeným s rezidenční situací se Aboridžinci a Ostrované Torresova 

průlivu výrazně liší od Romů žijících v Česku, a tím je bezdomovectví. Sčítání lidu z roku 

2006 ukázalo, že jev bezdomovectví byl čtyři krát častější u aborididžinské než u majoritní 
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populace: z Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu bylo bezdomovců 1,9 %, zatímco 

v majoritní společnosti jich bylo pouze 0,49 %. Z řad Aboridžinců a Ostrovanů, 

představujících pouze 2,5 % australské populace, tak pocházelo 9 % všech bezdomovců 

v Austrálii. Počet bezdomovců mezi Aboridžinci navíc v době tohoto sčítání v šesti z osmi 

australských států a teritorií poměrně výrazně vzrostl ve srovnání s počtem před deseti 

lety (Australská vláda, 2011). Také co se týče kriminality, jsou statistiky poměrně 

alarmující. Podle Australského statistického úřadu bylo v roce 2008 24 % ze všech vězňů 

v Austrálii Aboridžinců či Ostrovanů Torresova průlivu, což představovalo 

desetiprocentní nárůst od roku 1991 (ATSISJC, 2009:304). Podle významného odborníka 

z oboru Indigenous studies Noela Pearsona je dlouhodobě také ve vězeních pro mladistvé 

disproporčně vysoký počet teenagerů aboridžinského původu a původu z Ostrovů 

Torresova průlivu (Pearson, 2000:136).  

 

2.2.5. Zdravotní stav Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu 

Průměrná doba dožití Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu byla podle Pearsona 

v roce 2000 o více než dvacet let kratší než u majoritní společnosti (Pearson, 2000:136). 

Zpráva Komisaře pro sociální spravedlnost Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu 

hovoří mezi lety 1996-2001 o rozdílu sedmnácti let; novějšími daty ohledně doby dožití 

Aboridžinců Australský statistický úřad nedisponuje (ATSISJC, 2009:289). Kojenecká 

úmrtnost je u Aboridžincl a Ostrovanů Torrsova průlivu podle posledních dat zhruba 6 

krát vyšší než u majoritní společnosti (ibid.:290-291). Podle zprávy Australského institutu 

pro zdraví a sociální zabezpečení a Australského institutu rodinných studií v roce 2008 32 

% Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu starších osmnácti let výrazně psychicky 

strádalo. Vážné psychické problémy tak byly u aboridžinské populace více než dvakrát 

častější než u majoritní populace – autoři zprávy identifikují jako hlavní příčiny takto 

vysokých čísel psychického strádání Aboridžinců následky kolonizace, nuceného života 

v misiích a rezervacích, a traumatu z politiky násilného odnímání dětí od rodin, která byla 

v Austrálii běžnou praxí zhruba od roku 1905 do roku 1969 (AIHW, AIFS, 2013:1). 

Dalším vážným problémem spojeným se zdravotním stavem aboridžinské populace je 

vysoká míra alkoholismu. Podle studie ATSISJC (2009:295) byl v roce 2003 alkohol 

zodpovědný za 7% všech smrtí a 6% všech vážných nemocí Aboridžinců a Ostrovanů 

Torresova průlivu.  
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2.2.6. Zaměstnanost Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu 

Z posledních údajů z roku 2006 podle Altmana et al. vyplývá, že míra nezaměstnanosti 

byla u Aboridžinců a Ostrovanů Torresoa průlivu třikrát vyšší než u majoritní společnosti 

(Altman et al., 2008:5). V Austrálii je však podle jiné zprávy velkým problémem tzv. 

dlouhodobá nezaměstnanost (tedy nezaměstnanost po dobu delší než 52 týdnů): 59 % 

všech Australanů je nezaměstnaných dlouhodobě, což je více, než je běžné v zemích 

OECD. Neexistují přesné statistiky o etnicitě dlouhodobě nezaměstnaných, avšak velkou 

část z nich podle autorů zprávy tvoří méně vzdělaní lidé, lidé aboridžinského původu, 

starší lidé a lidé s tělesnými handicapy (Fowkes, 2011).  

 

2.3. Paralely mezi oběma etniky a odůvodnění jejich výběru 

 

Jak jsme ukázali v této kapitole, ač představují Romové v České republice etnickou 

skupinu přistěhovalců z dob středověku a Aboridžinci a Ostrované Torresova průlivu 

původní domorodé obyvatelstvo Austrálie, paralel mezi těmito dvěma menšinami existuje 

mnoho. Oběma menšinám byla v průběhu historie uštědřena tvrdá decimující rána 

v podobě pogromů a holokaustu v případě Romů a krvavé kolonizace v případě 

Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu. Hned po těchto ranách musely obě menšiny 

snášet patronizující a ponižující zacházení ze strany institucí většinové společnosti – 

Romové od československé komunistické vlády a Aboridžinci a Ostrované Torresova 

průlivu od evropských osadníků. To, že prvky takového přístupu přetrvávají dodnes, 

ukážeme v následující kapitole o vzdělávání.  

 Obě v této práci zkoumané menšiny viditelně tmavé pleti dnes představují zhruba 

stejné procento jinak značně homogenní společnosti převážně bílé pleti; v tom se značně 

liší jak situace českých Romů od situace Romů žijících v multikulturnějších, méně 

xenofobních a i na jiné etnické menšiny zvyklých západoevropských zemích, tak i situace 

Abordžinců a Ostrovanů Torresova průlivu od situace například původních obyvatel dnes 

značně multikulturní Ameriky, Indiánů. Jak Romové, tak Aboridžinci se tak snadno a 

často stávají obětními beránky frustrací svých bílých spoluobčanů. Další paralelou mezi 

oběma menšinami je fakt, že ač obě původně mluvily vlastními jazyky (Aboridžinci a 
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Ostrované Torresova průlivu dokonce asi 300 různými), v důsledku několika staletí útlaku 

jsou dnes jejich původní jazyky některé již vyhynulé, a některé v úpadku či na cestě 

k zániku.  

Zatímco v českém sčítání lidu sebe sama identifikovalo za Roma pouhých zhruba 

6 % z odhadovaného reálného počtu Romů v Česku, v australském sčítání lidu se za 

Aboridžince či Ostrovany Torresova průlivu označilo odhadem celých 92 % z nich. To by 

mohlo souviset s faktem, že míra tzv. institucionálního rasismu ze strany státních institucí 

(jehož definici podáme v páté kapitole této práce), je v České republice výrazně vyšší než 

v Austrálii. Rezidenční situace Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu se zdá být 

podobná jako rezidenční situace Romů: v obou případech zhruba třetina z nich žije ve 

výrazně substandardních podmínkách, přičemž v Česku odborníci takové podmínky 

označují za novodobá ghetta, v Austrálii za škálu obydlí se strukturálními problémy až po 

příbytky v dezolátním stavu.  

Naopak výrazný rozdíl mezi oběma menšinami jsme zaznamenali v otázce 

bezdomovectví: vysoká čísla bezdomovců aboridžinského původu (zhruba čtyřikrát vyšší, 

než je průměr v majoritní společnosti) můžeme vnímat jako doklad o dysfunkčnosti 

aboridžinské komunity. Naopak nižší počet romských bezdomovců než je průměr 

v majoritní společnosti lze podle nás s velkou pravděpodobností vnímat jako doklad toho, 

že romská komunita se v případě nouze o své členy až na výjimky postará a ti tak 

nezůstanou na ulici, což by opět vyvracelo v Česku rozšířenou představu o absolutní 

dysfunkčnosti společnosti romské menšiny.  

Kriminalitu Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu nemůžeme srovnat 

s kriminalitou Romů, neboť z českého prostředí neexistují srovnatelné údaje; to, že 24 % 

všech vězňů v Australských věznicích tvoří příslušníci pouze dvouapůlprocentní 

aboridžinské menšiny, je však alarmující údaj a můžeme s jistotou říct, že do vážnějších 

problémů se zákonem se Aboridžinci a Ostrované dostávají výrazně častěji než čeští 

Romové. Tento fakt navíc vzhledem k vyspělosti demokracie a právního systému země, 

do jejichž vězeňských cel usedají – Austrálie – nelze interpretovat jako důsledek odlišného 

a represivnějšího státního aparátu.  

Rozdíl mezi průměrnou dobou dožití Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu 

a dobou dožití majoritní australské populace je téměř dvakrát tak velký než rozdíl mezi 

romskou a majoritní českou populací – Aboridžinci se dožívají minimálně o sedmnáct let 
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méně a Romové (v závislosti na pohlaví) o sedm až deset let méně než zbytek populace. 

Rozdíl mezi kojeneckou úmrtností u Aboridžinců a Ostrovanů a tou u majoritních 

Australanů je dokonce čtyři a půl krát větší, než je rozdíl mezi kojeneckou úmrtností u 

Romů a u majoritních Čechů. Míra nezaměstnanosti je u Aboridžinců jen o něco málo 

vyšší než u Romů; o dlouhodobé nezaměstnanosti nám z Austrálie chybí srovnatelná data, 

avšak zdá se být častějším jevem u Aboridžinců než u Romů.  

 Komunita Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu v Austrálii se na základě 

všech popsaných demografických ukazatelů jeví jako dysfunkčnější než komunita Romů 

v Česku. O to zajímavější je fakt, že, jak ukážeme ve čtvrté kapitole, pro příklad tzv. 

nejlepší praxe – případovou studii výrazného zlepšení studijního potenciálu a spokojenosti 

aboridžinských žáků ve škole – jsme v Austrálii nemuseli opustit školu ve značně sociálně 

dysfunkční komunitě, v níž aboridžinské děti tvoří naprostou většinu studentů: stačilo 

změnit vedení školy. Naproti tomu pro příklad nejlepší praxe zacházení s romskými žáky 

z Česka a jejich následného zlepšení studijních výsledků a subjektivního dojmu ze školy 

jsme museli sledovat děti, které se přestěhovaly do Spojeného království. Tato 

diskrepance může opět souviset s různou mírou institucionálního a také individuálního 

rasismu přítomnou v českém a australském prostředí.   

Důvody, proč jsme se rozhodli inspirovat až u protinožců a jeden z příkladů 

nejlepší praxe v přístupu k dětem z menšiny ve vzdělávání hledat právě v australském 

prostředí, jsou hned tři: zaprvé, s evropskými zeměmi je Česká republika, v poslední době 

tolik kritizovaná ve věci segregace Romů ve školství, srovnávána poměrně často a podle 

nás může příklad z pro nás exotičtějšího prostředí přinést nové poznatky; zadruhé, jak 

jsme již zmínili, srovnávat situaci Romů žijících v homogenní, a vůči nim značně 

xenofobní, české společnosti bílé majority se situací Romů žijících například v některé 

ze západoevropských multikulturních a otevřených společností by nemuselo mít 

dostatečnou výpovědní hodnotu; a zatřetí, popsaný počet paralel mezi aboridžinskou a 

romskou menšinou a také fakt, že i v objektivně výrazně dysfunkčnější, segregované 

komunitě Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu lze dosáhnout změny životní dráhy 

dětí zdánlivě předurčených k neúspěchu, a to pouhou změnou přístupu k nim, podle nás 

z případové studie proměny školy v Cherbourgu činí příklad hodný naší pozornosti; pro 

české Romy z něj totiž plyne naděje na lepší zítřky.  
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3. Situace ve vzdělávání Romů v českém a Aboridžinců 

v australském prostředí 
 

3.1. Vzdělávání Romů v Česku 

 

3.1.1. Historie  

Kořeny institucionálního vzdělávání Romů majoritní společností v Česku je třeba hledat 

v období socialismu. Jak jsme již zmínili, roku 1958 byl v Československu postaven mimo 

zákon kočovný způsob života. Začalo zatýkání a sestěhovávání Romů nejčastěji do 

panelových domů na okrajích měst. Vazby na širší rodinu nebyly při sestěhovávání 

respektovány a v rámci doktríny asimilace byly potlačovány romské tradice, kultura a také 

jazyk. Romské děti, v té době ještě většinou zvyklé mluvit doma romsky, byly v šesti 

letech poslány k zápisům do prvních tříd škol, kde jediným akceptovaným jazykem byla 

čeština. U zápisu se zjišťovala právě znalost češtiny, ale také znalost „všeobecně 

známých“ (rozuměj majoritní kulturou podmíněných) říkanek či počítadel; pro všechny 

děti, které u zápisu nepředvedly dostatečnou znalost výše zmíněného, mělo 

československé ministerstvo školství přichystané „řešení“ v podobě instituce zvláštních 

škol. Bylo by až s podivem, kdyby čerstvě kulturně vykořeněné romské děti, neovládající 

z rodinného prostředí dostatečně češtinu, přísné a diskriminační standardy českého 

vzdělávacího systému splnily. Pro svoji sociokulturní jinakost, vzdělávacími institucemi 

vydávanou za nedostatek inteligence, tak podle Rouse (2003:30) až osmdesát procent 

Romů za komunismu usedalo do lavic zvláštních škol. V těch se romské děti připojovaly 

k dětem s různými druhy objektivních tělesných či mentálních handicapů a dostávalo se 

jim substandardního vzdělání. 

To v naprostém protikladu s oficiální komunistickou ideologií vytvořilo elitářský 

vzdělávací systém, ve kterém právo na běžnou školní docházku a z ní plynoucí šanci na 

úspěch v životě dostávaly jen zdravé, bílé děti. Všechny ostatní děti, ať už se zdravotním, 

sociálním, nebo kulturním znevýhodněním, byly segregovány ve zvláštních školách, aby 

nikomu nepřekážely a nebrzdily nikoho ve výuce. Není tajemstvím, že i ústavy pro 

mentálně handicapované dospělé byly za minulého režimu často na samotě v horách, 

uklizeny z dohledu majoritní společnosti. Konečně i pedagogická příručka o vzdělávání 

romských děti, vydaná Ministerstvem školství ČSR roku 1974, předepisuje především v 
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regionech, kde je „koncentrace Cikánů vysoká“, nutnost zavedení celo-romských tříd a 

školek; radí však, aby byl zachován kontakt mezi romskými třídami a ostatními třídami. 

Příručka zároveň upozorňuje, že zachování kontaktu mnohdy nebude možné, a to 

v důsledku naprostého neporozumění a negativního postoje ze strany romské rodiny, která 

„představuje zcela nevhodné prostředí, protože rodiče nedosahují ani základní nutné 

kulturní a ekonomické úrovně“ (MŠ ČSR, 1974: 25).  

Už jen z diskurzu příručky na nás přímo čiší nadřazenost většinové společnosti a 

méněcennost Romů. Devastující a dalekosáhlý dopad jejího obsahu – tedy segregační 

vzdělávací politiky, kterou příručka zavádí – pozorujeme dodnes a rozebereme ji 

v následující podkapitole. Starší generace dnes o problematice často uvažuje tak, že za 

komunismu měli Romové byty, pracovali, a jejich děti ve školách nechyběly, tudíž že 

systém byl „pro ně lepší“. To je asi podobný argument, jako že za komunismu byla nižší 

kriminalita: byla, jako ve všech diktaturách, nejednalo se však o právní stát. Bývalý režim 

opravdu měl na vynucování povinností občanů – jako je pravidelná docházka do práce či 

školy – lepší páky; právě Romům však podivnou kombinací násilné asimilace a 

diskriminace režim postupně sebral kulturu, sociální strukturu, jazyk a důstojnost, a 

mnoha generacím po sobě upřel právo na základní vzdělání a tím i šanci na plnohodnotnou 

participaci ve společnosti. Jaké páky mohou – nejen na vynucení školní docházky, ale 

dokonce na úspěch ve škole – fungovat ve vyspělých demokraciích v 21. století, a to právě 

u dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, ukážeme na dvou případových studiích 

ve čtvrté kapitole této práce. Nyní však popíšeme, jak se praktika segregování romských 

dětí v českém školství (ne)změnila od dob komunismu. 

 

3.1.2. Současnost 

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku vydal v listopadu roku 2007 ve 

„Věci D. H. a ostatní proti České republice (stížnost 57325/00)“ pravomocný rozsudek, 

ve kterém uvádí, že Česká republika mezi lety 1996 a 1999 neprávem umístila osmnáct 

romských dětí do zvláštních škol na základě jejich etnického původu. Podle soudu se 

jednalo o protiprávní diskriminaci (ESLP, 2007; Nikolai, 2007:2). Soud České republice 

přikázal zavést opatření vedoucí k ukončení etnické diskriminace ve vzdělávání a k 

nápravě jejího negativního dopadu na Romy (ESLP, 2007; OSJI, 2011).  
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Avšak zpráva předložená české vládě Evropským centrem pro práva Romů 

(ERRC) a Romským vzdělávacím fondem (REF) na konci roku 2008, dále například 

zpráva Amnesty International vypracovaná v průběhu roku 2009, ale také ještě novější 

studie vypracovaná britskou organizací Equality v roce 2011, dokazují, že romské děti 

zůstávají ve zvláštních školách – byť byly tyto školy přejmenovány na školy praktické – 

i nadále nadměrně zastoupeny, a i nadále se v nich učí podle školních osnov pro 

handicapované děti. Všechny tři zprávy proto hovoří o pokračující segregaci Romů 

v českém školství (ERRC, REF, 2008; Amnesty International, 2009; Equality, 2011). 

Podle první ze zmíněných zpráv romské děti v roce 2008 tvořily konkrétně padesát až 

osmdesát procent žáků praktických škol, a to přesto, že Romové tvoří jen asi dvě procenta 

české populace (ERRC, REF, 2008). Ač je pravděpodobné, že některé z uvedených 

padesáti až osmdesáti procent Romů chodících do praktických škol mají nějaký mentální 

handicap, není ze statistického hlediska možné, aby tak tomu bylo u všech. Prostý 

sociokulturní „handicap“ posílený dnes již také faktem, že rodiče a prarodiče nadpoloviční 

většiny romských dětí sami po generace chodili do zvláštních škol, proto i nadále 

předurčuje životní dráhy neúměrně vysokého počtu českých Romů.   

 Jak jsme nastínili v předchozí podkapitole, koncept zvláštních škol zavedl 

v Československu komunistický režim – v západních zemích podobné instituce většinou 

vůbec neexistují.  Aniž bychom v této práci měli prostor zabývat se tím, zda je segregace 

ve zvláštních školách vhodným řešením i pro objektivně handicapované děti, musíme 

zopakovat, že zdravé romské děti v takovýchto školách nikdy neměly a nemají co dělat. 

Školská reforma z roku 2005 tyto školy oficiálně zrušila, neoficiálně pouze přejmenovala 

na školy praktické, a zavedla pro ně nové osnovy. Ty se podle Nikolaie nově soustřeďují 

ještě více na praktické dovednosti než na vědomosti. To může být posun k lepšímu pro 

některé děti s mentálním postižením, ale pro do praktických škol protiprávně umístěné 

zdravé Romy je to krok ještě dále od standardního základního vzdělání a tedy krok 

špatným směrem.  

Ani přes údajnou reformu praktických škol se navíc nijak nezměnily šance dětí z 

praktických škol na přístup k vyššímu vzdělání – jsou i nadále minimální; to má 

devastující dopad také na jejich budoucí šance v zaměstnání. Testy u zápisů do prvních 

tříd škol hlavního vzdělávacího proudu navíc podle Nikolaie (2007:48) i nadále vyžadují 

specifické kulturní znalosti, které mezi Romy v důsledku odlišnosti kultur a popsané 

historie nebývají tak rozvinuté, jako u bílých Čechů. Jejich umístění do škol praktických 
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pak nemá za následek jen snížení šancí na úspěch v profesním životě, ale také 

prohlubování kulturní, sociální a prostorové segregace od většinové společnosti 

v budoucím životě. Segregace je navíc obousměrná: s padesáti až osmdesáti procenty 

romské menšiny (čítající minimálně dvě stě tisíc osob) zdravé bílé děti odmalička nejsou 

vůbec ve styku, nic o nich neví, a tak je pro ně i v pozdějším věku přirozené Romy 

považovat za cizí, neznámé elementy. To může mít v době dospívání i dospělosti za 

následek sklon čím dál větší části majoritní společnosti ke xenofobii.  

Z čísel, která jsme uvedli, vyplývá, že dvacet až padesát procent romských dětí je 

v dnešní době v Česku vzděláváno ve školách hlavního vzdělávacího proudu. I tam je však 

jejich integrace mezi bílé děti málokdy stoprocentní: na většině škol totiž funguje 

několikaproudý systém rozdělení na výběrové „áčkové“, „béčkové“ a „céčkové“ třídy, a 

Romové jsou opět od bílých dětí nejčastěji odděleni v těch nejpomalejších třídách. Jak 

navíc ukazuje nedávná studie Amnesty International (2015), v jedné českobudějovické 

škole hlavního vzdělávacího proudu, v níž jsou smíšené děti romské  a neromské, byla 

odhalena ostudná praktika rozdělování dětí na hodinu matematiky na „kočičky“ a 

„pejsky“. Kočičky tvořily převážně bílé děti a pejsky zase převážně romské děti. Na 

podobný přístup navíc studie narazila hned ve dvou dalších českobudějovickýh školách. 

Jen těžko si lze představit, že by se do podobného rozdělení žáků učitelem nepromítaly 

jeho negativní předsudky vůči Romům, a že by takový dvouproudý systém v rámci hodiny 

neprohluboval rozdíly mezi dětmi. 

Veškeré snahy o desegregaci Romů ve školství reagující na rozsudek Evropského 

soudu pro lidská práva ve věci D.H. proti České republice, opakovaně projevené mnoha 

neziskovými organizacemi v ČR, ale také například ministerstvem školství pod vedením 

Ondřeje Lišky v letech 2007 až 2009, byly až donedávna vždy zmařeny. V lednu roku 

2016 však poslanci schválili novelu školského zákona, která měla od září zaručit zánik 

praktických škol. Tu prezident Zeman podepsal; v květnu však kvůli svému nesouhlasu 

se zaručením školek i pro dvouleté děti vetoval další novelu školského zákona, a při té 

příležitosti znovu otevřel předchozí, poslanci již jednou schválenou novelu o inkluzívním 

vzdělávání. Tu však již není možné upravovat. Poslanci tedy buď prezidentovo veto 

přehlasují, čímž zrušení praktických škol nebude ohroženo a v září vstoupí v platnost, 

nebo jej nepřehlasují a zákon se tak bude muset projednávat celý od znova.  

 



43 

 

3.2. Vzdělávání Aboridžinců v Austrálii  

 

3.2.1. Historie  

Historie institucionálního vzdělávání Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu 

majoritní australskou společností sahá hlouběji do historie, než tomu bylo u Romů 

v Česku. Podle Burridgové a Chodkiewicze lze přístupy koloniálních vlád k nim v historii 

Austrálie rozdělit v zásadě do tří velkých ér. Nejdříve se jednalo o éru Misií (neboli 

rezervací), která trvala zhruba sto let od začátku kolonizace, do osmdesátých let 

devatenáctého století. Hybnou myšlenkou za zakládáním Misií, na něž byli sváženi 

Aboridžinci a Ostrované Torresova průlivu z různých jazykových kmenů a koutů 

Austrálie, byla představa, že tyto „primitivy“ je třeba pokřesťanštit a civilizovat. 

Aboridžinci proto na Misiích bydleli a pracovali, nesměli z nich volně odejít, a jejich děti 

v nich chodily do celo-aboridžinských škol. V takových školách vyučovali 

nekvalifikovaní učitelé podle výrazně substandardních osnov oproti osnovám pro tehdejší 

bílé Australany: aboridžinské děti do školy chodily jen do třetí třídy, výuka dívek 

obsahovala učení se domácím pracím, a výuka chlapců zase učení se manuálním pracím 

– primárním cílem školní docházky totiž bylo z dětí vychovat dobré budoucí pomocné síly 

pro domácnosti osadníků (Burridge, Chodkiewicz, 2012; Ferrari, 2012).  

 Éru Misií v osmdesátých letech devatenáctého století vystřídala tzv. „Protection 

Era“, kterou bychom mohli přeložit jako éru Ochranářství. Oficiální vládní diskurz této 

éry byl založen na faktu, že populace Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu rapidně 

vymírá (což pochopitelně nebylo nijak spojováno s kolonizací, nýbrž prezentováno jako 

přirozený vývoj), a je tedy potřeba je chránit – rozhodovat o jejich osudech. Pod takto 

pozitivním názvem se pak schovalo jedno z nejrestriktivnějších a nejrepresivnějších 

období vůči Aboridižincům a Ostrovanům Torresova průlivu: byla zavedena přísná 

eugenická pravidla rozdělující původní obyvatele na „plnokrevné“ a „míšence“ podle 

množství aboridžinské „krve“. U míšenců se předpokládalo, že jejich šance na přežití je 

vzhledem k malému podílu aboridžinské krve větší, a takovým rodinám proto od roku 

1909 byly ve jménu ochrany násilně odnímány děti a umisťovány do bílých rodin na 

převýchovu – pouze tyto odejmuté děti byly integrovány do bílých škol, pro ostatní 

aboridžinské děti ve školství dále platila politika přísné segregace (Burridge, 

Chodkiewicz, 2012). Výsledkem této politiky jsou tzv. „Stolen Generations“, tedy 

ukradené generace, a jak jsme již zmínili v podkapitole o zdravotním stavu Aboridžinců, 
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odborníci se v dnešní době shodují, že trauma Aboridžinců a Ostrovanů z této éry 

odnímání dětí je transgenerační a projevuje se v podobě psychického strádání dodnes.  

 Éru Ochranářství Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu ve třicátých letech 

dvacátého století vystřídala éra Asimilace. V tomto období se z hlediska vzdělávání razila 

vize, že přeživší „smíšené“ děti Abodižinců a Ostrovanů je třeba integrovat do 

australských škol, primárně za tím účelem, aby se zbavily svých „primitivních“ návyků a 

tradiční aboridžinské kosmologie. „Plnokrevné“ aboridžinské děti i nadále směly chodit 

pouze na segregované školy v Misiích. Integraci „smíšených“ Aboridžinců a Ostrovanů 

Torresova průlivu do škol hlavního vzdělávacího proudu však i nadále v praxi bránil fakt, 

že v legislativě bylo ukotveno tzv. „exclusion on demand“, tedy právo bílých rodičů 

zažádat o vyloučení aboridžinských dětí ze školy, pokud jim jejich přítomnost ve třídě či 

škole jejich bílého dítěte vadila. Těchto žádostí bylo hojně využíváno a Aboridžinci a 

Ostrované Torresova průlivu proti nim neměli odvolání. To vedlo k formulaci 

aboridžinského vzdoru a k čím dál častějšímu volání Aboridžinců po rovných právech. Za 

částečný úspěch tohoto vzdoru a zlomový bod pro aboridžinskou menšinu lze z tohoto 

hlediska považovat již zmíněné referendum z roku 1967, které změnilo australskou ústavu 

a odstranilo z ní právo na diskriminaci Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu. O pět 

let později bylo postaveno mimo zákon také zmíněné právo na „exclusion on demand“ a 

přestal tak existovat legální způsob, jak aboridžinským osobám upřít právo na vzdělání ve 

školách hlavního vzdělávacího proudu, pokud o něj měli zájem (Burridge, Chodkiewicz, 

2012).  

 

3.2.2. Současnost 

Od referenda v roce 1967, a především pak od roku 1972, kdy byla zrušena možnost, aby 

na základě žádosti jakéhokoli bílého občana bylo aboridžinské dítě vyloučeno ze školy, 

se začaly šance Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu na rovné vzdělání velice 

pomalu zlepšovat. Na rozdíl od Romů v české společnosti jsou v dnešní době aboridžinské 

děti v Austrálii vzdělávány inkluzívně, a oficiální politika inkluze je již po desetiletí  ve 

společnosti považována za samozřejmou. Jak však uvádí Zubrick et al. (2006), dopad 

desetiletí segregace Aboridžinců nejen ze vzdělávacího systému, ale ze společnosti jako 

takové, je dodnes dalekosáhlý; ačkoli inkluzívnímu vzdělávání aboridžinských dětí 

legislativně již dlouho nic nebrání, statistiky ukazují, že jeho úspěšnost je pouze relativní. 
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Graf 1 níže,  vyňatý ze studie Zubrick et al. (2006:53), ukazuje, že průměrné výsledky 

sedmáků z řad Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu v národních srovnávacích 

testech ze čtení, psaní, pravopisu a matematiky, jsou hluboce pod průměrem majoritních 

Australanů:  

Graf 1: srovnání studijních výsledků aboridžinských a neaboridžinských dětí 

 

 Výše zmíněná studie dále uvádí, že také míra absentérství je u Aboridžinců a 

Ostrovanů Torresova průlivu stále vyšší než u majoritní společnosti, a úspěšné 

pokračování aboridžinských studentů na středních školách také zdaleka není 

samozřejmostí. Autoři studie dále uvádějí, že patronizující přístup k Aboridžincům a 

Ostrovanům Torresova průlivu často podvědomě přetrvává v hlavách bílých učitelů, kteří 

od aboridžinských žáků ve svých třídách neočekávají stejné výsledky jako od ostatních 

žáků (ibid.) Jak navíc ukážeme v případové studii ze Cherbougské základní školy, vlivem 

koloniální historie a s ní spojeného vytváření umělých aboridžinských osad dodnes 

v Austrálii existují (zvláště v rurálních oblastech) komunity, kde je taková koncentrace 

Aboridžinců či Ostrovanů Torresova průlivu, že školy, do nichž v takových místech děti 

chodí, jsou de facto segregované. Jak však ukážeme na příkladu tzv. nejlepší praxe na 

Cherbourgské škole, ani to nemusí odsuzovat děti k neúspěchu.  
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4. Srovnání příkladů nejlepší praxe vzdělávání obou menšin 
 

4.1. Případová studie: Úspěšná integrace českých romských žáků ve Spojeném 

království 

 

4.1.1. Popis britské pilotní studie 

Britská nevládní organizace Equality provedla v průběhu roku 2011 na osmi britských 

základních školách pilotní studii, která si kladla za cíl analyzovat, jaký vliv (pokud nějaký) 

má vzdělávání v britských školách hlavního vzdělávacího proudu na romské děti z rodin, 

které do Spojeného království všechny imigrovaly z Česka a Slovenska, kde děti před 

příjezdem do Spojeného království chodily do „zvláštních“ (praktických) či „de facto 

segregovaných“ škol. Autoři studie používají termín „special“, když hovoří o bývalých 

zvláštních školách – my budeme pro popis těchto škol používat současný český termín 

„praktické školy“. Autoři dále používají termín „de facto segregated schools“, kterým mají 

na mysli školy hlavního vzdělávacího proudu, v nichž však Romové tvoří drtivou většinu 

žáků, případně „céčkové“ třídy ve školách hlavního vzdělávacího proudu, kde Romové 

taktéž tvoří většinu všech dětí (Equality, 2011). Tento termín budeme respektovat a 

používat jeho český překlad.  

Jak jsme již zmínili, studie se zúčastnilo osm britských škol; jednalo se o základní 

a střední školy v Leicesteru, Chathamu, Rotherhamu, Wolverhamptonu, v Southendon-

Sea, v Peterborough, v Londýně a v Derby. Studie se zúčastnilo 114 osob; konkrétně 61 

romských dětí – 23 z Česka a 38 ze Slovenska – ve věku od 9 do 15 let, 25 z rodičů těchto 

dětí, a 25 učitelů či jiných pedagogických zaměstnanců britských škol, do nichž děti 

v době výzkumu chodily. Sběr dat probíhal pomocí kvalitativních hloubkových rozhovorů 

s výše zmíněnými respondenty, a to výhradně v angličtině – do studie totiž byly zařazeny 

rodiny, které už ve Spojeném království žily dostatečně dlouho, a angličtinu tak ovládali 

plynně – na češtinu a slovenštinu podle výzkumníků v průběhu rozhovorů došlo jen ve 

výjimečných případech, když si respondenti nemohli vybavit nějaké slovo (ibid.).  

U dětí výzkumníci zjišťovali především: čím by chtěly být, až vyrostou, jak dlouho 

chodily do školy na Slovensku nebo v Česku a do jakého typu školy, a jak dlouho už žijí 

ve Spojeném království; dále se dětí ptali, co se jim líbilo a nelíbilo na školách a ve 

školních předmětech v Česku či na Slovensku a zda a proč měly nebo neměly rády své 
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české či slovenské učitele, jaké měly ve své zemi původu známky, či proč si myslí, že 

chodily do praktické či de facto segregované školy (pokud tomu tak bylo); poslední sada 

otázek se týkala prostředí ve škole ve Spojeném království: jak probíhaly vstupní 

pohovory a testování při nástupu do školy, do které nyní chodí, jak se sžívaly se spolužáky 

a učiteli, jak podle nich spolužáci a učitelé vnímají je, a jak se jim líbí osnovy předmětů 

oproti Česku nebo Slovensku. Otázky směřované na rodiče dětí se týkaly jejich vlastního 

vzdělání a zaměstnání, dále vzdělání jejich dětí – jak by porovnaly prostředí škol v Česku 

nebo Slovensku a v Británii, čím by chtěli, aby jejích děti v budoucnu byly, a nakonec se 

výzkumníci (zřejmě kvůli určení socioekonomické situace Romů v zemi původu) 

poměrně podrobně ptali na rezidenční situaci v Česku či na Slovensku před emigrací. 

Učitelů a jiných pedagogických pracovníků se výzkumníci vyptávali především na 

výkony romských žáků s Česka a Slovenska, na to, jak zapadli do prostředí třídy, či zda 

si vystačí s čerstvě osvojenou angličtinou (Equality, 2011). 

 

4.1.2. Výsledky a závěry studie 

 
 

Z výsledků studie vyplynulo, že 51 z 61 zúčastněných dětí, tedy asi 85 % všech dětí 

zařazených do studie, chodilo před svým příjezdem do Spojeného království v Česku nebo 

na Slovensku do praktické nebo de facto segregované základní nebo střední školy. Studie 

neuvádí, kolik z těchto jedenapadesáti dětí pocházelo z Česka a kolik ze Slovenska. Z celé 

kohorty romských žáků chodících na jednu z osmi škol, na nichž studie probíhala (tj. nejen 

61 dětí zařazených do studie, ale i jejich ostatních romských spolužáků) bylo pouze 2 – 4 

procent žáků na základě britských psychologicko-pedagogických kritérií při nástupu 

do školy identifikováno za studenty s tzv. special education needs, tedy zvláštními 

vzdělávacími potřebami, a to kvůli poruchám učení nebo lehkému mentálnímu postižení, 

které jim ztěžovaly proces učení. I všechny tyto děti však přesto chodily do školy hlavního 

vzdělávacího proudu – zvláštní podpora v podobě asistenta je totiž dětem ve Spojeném 

království v takovýchto případech poskytována právě proto, aby nebyly ochuzeny o 

plnohodnotné vzdělání ve škole hlavního vzdělávacího proudu (Equality, 2011).  

 O konkrétních studijních výsledcích zkoumané skupiny žáků se studie nezmiňuje, 

konstatuje však paušálně, že všechny děti úspěšně studují ve zmíněných osmi školách 

hlavního vzdělávacího proudu, a že si všechny bez problému osvojily studijní jazyk – 
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angličtinu, k čemuž jim všem byla (jako všem do Británie příchozím imigrantům) na 

začátku poskytnuta zvláštní podpora v podobě dodatečných hodin anglického jazyka. 

Dotazovaní pedagogové a pedagogičtí pracovníci navíc uvedli, že z hlediska studijních 

výsledků není rozdíl mezi dětmi, které v ČR a SR v minulosti chodily do praktických škol, 

a těmi, které zde chodily do českých a slovenských základních škol hlavního vzdělávacího 

proudu. Rozdíl nespatřovali ani mezi Romy pocházejícími z českých a slovenských 

praktických škol a jinými imigranty pocházejícími ze základních škol hlavního proudu v 

jiných zemích. Také pastor z jedné ze škol na otázku, zda jsou mezi Romy a ostatními 

žáky školy nějaké rozdíly, odpovídá následovně:  

Nevidím mezi romskými a neromskými žáky žádný rozdíl co do jejich 

schopnosti či jejich potenciál, je to jen otázka dotažení se na ostatní. Asi 

tak po roce jsou na stejné úrovni jako jejich vrstevníci. Mají jistou 

tendenci držet se pohromadě a mluvit romsky, což může na některé lidi 

zvenčí působit jako snaha se izolovat. Mít tak velkou skupinu Romů 

bylo zajímavé a myslím, že do školy přinesli hodně nových myšlenek, 

rozhodně věci oživili a jsou velmi nadaní na hudbu a tanec. Měli jsme 

několik velmi dobrých představení, která zbytek školy opravdu 

pobavila. (ibid.: 48, vl. překl.) 

 

 Subjektivní hodnocení školního prostředí ve Spojeném království dotazovaných 

dětí a rodičů ze studie plyne následující: děti uvádějí, že prostředí ve škole v Británii je 

příjemné, učitelé jsou vstřícní a věnují jim čas i mimo výuku. Na sedmi z osmi škol, ve 

kterých studie probíhala, se děti nesetkaly s žádnou formu rasismu ani šikany. Oproti tomu 

v Česku a na Slovensku děti v minulosti zažily rasově motivovanou šikanu a nadávky ze 

strany spolužáků, a diskriminační a nespravedlivé praktiky ze strany učitelů, kteří je 

údajně v několika případech trestali i fyzicky. Všechny děti i všichni rodiče hodnotili 

školu v Británii jako prostředí nabízející rovné příležitosti a otevřené prostředí, a české 

školy, které děti navštěvovaly dříve, jako prostředí diskriminační a proti-romsky 

zaměřené, které jim nenabízelo dobré vyhlídky na budoucí zaměstnání (Equality, 2011).  

 Hlavním závěrem, který autoři z výsledků studie vyvozují, je proto ten, že umístění 

do studie zařazených dětí do praktických či de facto segregovaných škol nemohlo být 

v jejich zemích původu opodstatněno jejich vzdělávacími, sociálními ani kognitivními 

schopnostmi (ibid.).  
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4.2. Případová studie: Úspěchy aboridžinských žáků ze Cherbourgské státní 

základní školy 

 

Případová studie zlepšení studijních výsledků, vztahu ke škole i šancí na úspěšný postup 

do středních škol u aboridžinských dětí, kterou představíme v této podkapitole, pochází 

z prostředí státní základní školy v Cherbourgu. Cherbourg je město na východním pobřeží 

Austrálie ve státě Queensland, asi 300 km na severozápad od Brisbane. Cherbourg vznikl 

jako aboridžinská osada založená vládou Queenslandu v roce 1903 (tehdejší název osady 

byl Barambah). Podle Michaela Winklera je historie Cherbourgu i na australské koloniální 

poměry poměrně pohnutá: vláda Queenslandu do ní postupně v rozmezí zhruba čtyřiceti 

let v rámci tehdejší politiky segregace sestěhovala kolem patnácti set Aboridžinců a 

Ostrovanů Torresova průlivu z celého Queenslandu. Jednalo se o jedince ze čtyřiceti 

různých jazykových kmenů, kteří byli do osady navezeni násilně, s naivním očekáváním 

vlády, že vytvoří homogenní skupinu. Dodnes se jedná o město s převážnou většinou 

obyvatel aboridžinského původu. V důsledku historických procesů, jakými bylo vyhnání 

z přirozeně obývané Půdy („the Land“) či kulturní vykořenění, má dnes Cherbourg 

problémy se sociálně patologickými jevy jako jsou alkoholismus či zanedbávání výchovy, 

včetně případů zneužívání děti v rodinách (Winkler, 2005:14; Leech, 2007:40, Sarra G., 

2008:108).   

 Do Cherbourgské státní školy chodí (s odchylkami v závislosti na síle ročníku) 

zhruba 250 dětí, z nichž naprostá většina jsou Aboridžinci a Ostrované Torresova průlivu 

(Sarra G., 2008:108). Jak brzy ukážeme, do roku 1998 byla míra absentérství žáků 

Cherbourgské školy enormně vysoká, jejich studijní výsledky výrazně pod státním 

průměrem (u nejslabších žáků hraničily s negramotností), a z pár studentů, kteří z ní 

pokračovali do škol středních, téměř nikdo střední školu nedokončil. To vše se změnilo 

s příchodem nového ředitele a s ním spojenou absolutní změnou přístupu ke studentům. 

Tímto ředitelem byl dnes v Austrálii významný a uznávaný odborník z oboru pedagogiky 

(se zaměřením na aboridžinskou menšinu), muž aboridžinského původu Chris Sarra. Pro 

pochopení změn, které okamžitě po svém nástupu do Cherbourgské školy zavedl, a které 

se nesou v duchu jeho dnes v Austrálii slavné filozofie „Strong and Smart“, bude nutné 
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načrtnout základní linky osobní historie Chrise Sarry, s důrazem na jeho vlastní zkušenosti 

se vzdělávacím systémem. 

 

4.2.1. Chris Sarra 

 

Lidé říkají, že […] podle dat děti Aboridžinců ve škole selhávají; mně 

však tatáž data říkají, že selhávají školy. 

(slova Chrise Sarry, citováno v: Leech, 2007: 34, vl. překl.) 

 

 

 Chris Sarra se narodil v roce 1967 – roce, kdy byla změnou v australské ústavě na 

základě výsledku referenda oficiálně ukončena diskriminace Aboridžinců a Ostrovanů 

Torresova průlivu. Narodil se na východním pobřeží Queenslandu aboridžinské matce a 

italskému otci jako nejmladší z deseti sourozenců. Oženil se s Grace, taktéž pedagožkou 

v oboru vzdělávání Aboridžinců a Ostrovanů (působící na Queensland University of 

Technology), ženou aboridžinského původu ze strany matky a původem z Ostrovů 

Torresova průlivu ze strany otce; spolu se svými třemi dětmi, které vychovávají jako 

jedince hrdé na svůj původ, žijí v Cherbourgu (Sarra, 2012:1-2; Ferrari, 2012; Sarra G., 

2008:108). Sarra ve svém memoáru Good morning, Mr Sarra: my life working for a 

stronger, smarter future for our children popisuje, že na aboridžinského muže své 

generace měl poměrně šťastné dětství; nikdo z jeho přímých předků totiž nebyl vězněn na 

misiích a osadách (jako byl v minulosti například právě Cherbourg) – díky tvrdé pracovní 

morálce se jim podařilo zachovat si jistou míru svobody (Sarra, 2012:4-5). Díky tomu, že 

se Sarra narodil v roce pro Aboridžince významného referenda, nemusel v životě již čelit 

přímé diskriminaci ve formě zákazu chodit na školy vlastního výběru kvůli svému 

etnickému původu. Jak však uvádí v rozhovoru se Stephenem Crittendenem (2012), když 

dokončoval střední školu, opouštěl ji se subjektivním dojmem, že jeho největším 

dosavadním školním úspěchem bylo vítězství v šampionátu v ragby. Také popisuje, že 

nikdy nezapomene na poznámku svého bílého učitele matematiky na střední škole, když 

jednou u testu z matematiky dosáhl známky 75 %: učitel tehdy utrousil, že ten test musel 

být nějaký lehký, když takto dobrého výsledku dosáhl aboridžinský kluk (Crittenden, 

2012).  
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S podobnými případy nízkých očekávání učitelů z řad majoritních Australanů se 

Sarra v průběhu své školní docházky setkával opakovaně, což je nakonec v souladu 

s jednou z tezí Rosenthala a Jacobsona popsanou v Pygmalion in the classroom (1968), 

již jsme představili v první kapitole této práce. Tato nízká očekávání Sarru výrazně 

ovlivnila: odsouzení a překonání takových rasových předsudků proto byla jedna z prvních 

věcí, kterou začal vyžadovat od svých učitelů, když v Cherbourgu nastoupil do pozice 

ředitele. Nízká očekávání svého učitele matematiky Sarra více než překonal: nejdříve 

získal titul v oboru učitelství, a posléze další bakalářský titul v oboru pedagogika, dva 

magisterské tituly a Ph.D. z oboru psychologie (Ferrari, 2012). Poté, co ve funkci ředitele 

Cherbourgské školy zaznamenal úspěchy, založil v roce 2006 „Stronger Smarter 

Institute“, který vede kurzy jeho školou otestovaného a osvědčeného přístupu 

k aboridžinským dětem nejen pro aboridžinské pedagogy. Za svůj přínos v oblasti 

vzdělávání Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu získal cenu Deadly award, která 

je každoročně udílena úspěšným Aboridžincům či Ostrovanům (přičemž slovo „deadly“ 

v aboridžinské komunitě neznamená smrtelný, nýbrž něco jako skvělý, báječný) a stal se 

také Queenslanďanem roku 2004 (Leech, 2007:41). 

Druhým faktorem, který dle slov Sarry kromě jeho vlastních negativních 

zkušeností ze školních let hrál velkou roli ve formulaci jeho „Strong and Smart“ filozofie, 

byla role Sarrovy aboridžinské matky v průběhu jeho let školní docházky: když všech 

jejích deset dětí odrostlo do školního věku, stala se v místě jejich bydliště sociální 

pracovnicí pracující s Aboridžinci a Ostrovany Torresova průlivu – založila například 

organizaci, která jim pomáhala sehnat bydlení, organizovala veřejné debaty, a svému 

aktivismu se i přes odpor svého manžela a sestry věnovala s obrovským odhodláním a 

vervou (Sarra, 2012: 10-12). Byla tak pro Chrise Sarru velkým vzorem – naučila ho, že 

sociální problémy vlastní komunity není potřeba přijímat jako status quo, ale naopak 

s nimi lze pracovat. Toto ponaučení si Sarra odnesl nejdříve do své práce ředitele 

Cherbourgské základní školy, a dál ho předává ostatním ve Stronger Smarter Institute. 

Nyní rozebereme změny, které Sarra nastolil v Cherbourgské základní škole, a výsledky, 

k nimž tyto změny vedly.   
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4.2.2. Změny v Cherbourgské státní škole 

 

Jsem černý muž, a nejdůležitější věc, kterou se ode mě kdy naučíte, je, 

že můžete být Aboridžinci a můžete být úspěšní  

(první slova Chrise Sarry ke studentům Cherbourgské školy; citováno 

v: Whiting, 2011:20) 

Tato slova, která údajně Sarra pronesl ve své první promluvě k žákům, když v roce 1998 

nastoupil jako nový ředitel do základní školy v Cherbourgu, trefně vystihují podstatu jeho 

„Strong and Smart“ filozofie: Sarra je přesvědčen, že k tomu, aby učitel mohl učit 

aboridžinské děti, potřebuje tři věci: „vysoká očekávání, vysoká očekávání a vysoká 

očekávání“ (Leech, 2007:34). Jak však píše žena Sarry Grace Sarrová, Cherbourgská 

škola měla od svého založení v koloniálních dobách v roce 1903 za cíl především 

disciplinovat a utlačovat žáky aboridžinského původu, nikoliv je vyučovat – tohoto cíle 

se ve škole dosahovalo vyučováním substandardních osnov a vynucováním přísných 

pravidel (Sarra G., 2008: 108-118). A stejný přístup učitelů Sarra pozoroval i téměř o sto 

let později, když do školy nastoupil jako ředitel. Jak sám vzpomíná, chronické 

absentérství, které bylo jedním z největších problémů školy před jeho nástupem, učitelé 

školy sváděli na aboridžinské studenty a jejich komunitu, a nechtěli si přiznat, že by mohlo 

souviset s jejich postoji či s podmínkami ve škole (Whiting, 2011:21; Sarra, 2007:8).  

To je nejen v souladu s již zmíněnou tezí Rosenthala a Jacobsona, ale také 

s argumentem teoretičky aboridžinského vzdělávání Behrendtové, která tvrdí, že 

negativní předsudky a stereotypy o Aboridžincích a Ostrovanech Torreského průlivu se 

v australské společnosti zneužívají k ospravedlňování pokračujícího útlaku a mizérie 

aboridžinské komunity (Behrendt, 1995:58). V případě Cherbourgu přítomní učitelé 

ospravedlňovali fakt, že děti vyučují podřadné osnovy (čehož si byli dobře vědomi) tím, 

že aboridžinské děti pocházející z dysfunkčního rodinného prostředí stejně na víc nemají, 

a navíc do školy ani téměř nechodí. Chris Sarra si však dobře uvědomoval tyto 

postkoloniální vztahy a status quo se rozhodl za každou cenu změnit. Věřil, že 

aboridžinské děti mohou mít ve škole stejně dobré výsledky jako bílé australské děti. To 

také sdělil tehdejším učitelům v Cherbourgu se slovy, že kdo tuto vizi nesdílí, má dát 

výpověď; jak sám říká, několik učitelů se opravdu zvedlo a odešlo (Sarra, 2007:9).  

V průběhu prvního roku pak odešlo několik dalších učitelů a několik asistentů, neboť 

Sarra odmítl akceptovat jejich pokračující nízká očekávání vůči dětem. Učitelů tak ze 
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školy odešlo celkem pět a místo nich byli nabráni tací, kteří Sarrovu vizi „Strong and 

Smart“ sdíleli (Winkler, 2005:15).  

Kromě nových učitelů Sarra nabral také více asistentů: v každé třídě je od jeho 

nástupu jeden učitel a jeden asistent. Sarra však svým zaměstnancům řekl, že chce, aby 

mezi nimi byl rovnocenný vztah: i před jeho příchodem totiž ve škole bylo několik 

asistentů učitelů, plnili však vesměs funkci chůvy těch nejproblémovějších dětí či 

kontrolora divokého davu. Sarra trvá na tom, aby pro návštěvníka z venku nebylo poznat, 

kdo ze dvou dospělých ve třídě je učitel a kdo asistent – někdy má asistent v hodině 

pomáhat dětem, které to potřebují, jindy má vzadu třídy sedět a látku někomu individuálně 

dovysvětlovat učitel a asistent v tu chvíli musí umět samostatně pracovat se zbytkem třídy. 

Od učitelů i jejich asistentů vyžaduje inovaci – chce, aby zkoušeli jakékoliv metody, jak 

děti pozitivně naladit, zvýšit jejich sebevědomí a zaujmout je pro učivo. Raději vidí, že 

zaměstnanci školy nějakou novou metodu vyzkouší a zjistí, že nefunguje, než to, že zajeti 

ve starých kolejích podceňování vyučují stále do kola způsobem, který prokazatelně 

nefunguje (Leech, 2007:34-37).  

Sarra chce docílit toho, aby pokud možno maximum asistentů bylo aboridžinského 

původu – u učitelů to taktéž vítá, avšak je si vědom nedostatku pedagogicky vzdělaných 

Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu – podle výroční zprávy Queenslandské vlády 

je nyní ze 45 zaměstnanců Cherbourgské školy 11 Aboridžinců či Ostrovanů (DET, 2014). 

Jak říká například zvláštní pozorovatel lidských práv Aboridžinců a Ostrovanů Torresova 

průlivu při OSN James Anaya (2009), vedení, řízení a provozování institucí a programů 

určených výhradně či přednostně pro Aboridžinské klienty lidmi aboridžinského původu 

je dnes již jednohlasně a obecně přijímáno za vhodné, ideální řešení. Takové pravidlo se 

netýká jen aboridžinské komunity, nýbrž jakkoli utlačovaných etnických menšin obecně.  

S tímto dnes mezinárodně přijímaným přístupem souvisí další inovace, kterou 

v Cherbourgu Sarra zavedl: chtěl po svých učitelích a asistentech, aby se seznámili 

s rodinami dětí a s tzv. „Elders“ (Staršími), kteří mají v komunitách Aboridžinců a 

Ostrovanů Torresova průlivu tradičně silné postavení, a aby děti nevnímali jen jako 

individua, ale jako členy aboridžinské komunity. Aboridžinská identita je podle něj něco, 

co je v dětech potřeba probouzet a učit je, aby na ni byli hrdí, nikoliv s ní hromadně 

zacházet jako s tabu, za které je třeba se stydět – což je podle něj přístup majoritní 

australské společnosti a do jeho příchodu to byl také přístup téměř všech převážně 
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neaboridžinských učitelů a asistentů v Cherbourgu (Winkler, 2005: 15; Leech, 2007:37-

38). Jak ukážeme v následující podkapitole, navázání vztahů s komunitou v Cherbourgu 

fungovalo: spokojenost rodičů se školou začala výrazně stoupat a zřejmě i s tím souvisel 

rapidní pokles absentérství dětí ve škole. Stejný přístup – tedy že nic není tabu – Sarra 

radí praktikovat i v přístupu k sociálně patologickým jevům v komunitě. Říká, že takové 

jevy v Cherbourgu existují a je tedy třeba o nich ve škole mluvit: do školy totiž chodí děti, 

které mají rodiče alkoholiky a děti, které doma zažívají domácí násilí či zneužívání. Pokud 

takové děti získají důvěru ať už k učiteli nebo asistentovi a ve škole se budou cítit 

v bezpečí, může to pomoci takové případy odhalit a začít řešit (ibid., 38). Podívejme se 

nyní, jak se všechny výše popsané změny v přístupu podepsaly na postojích žáků ke škole 

a jejich studijních výsledcích.   

 

4.2.3. Změna studijních výsledků žáků a jejich postojů ke škole před příchodem 

Sarry a po něm 

 

 

 

 

 

 

 

„It’s deadly cool to stay at school” 

 

Za osmnáct měsíců od příchodu ředitele Sarry v roce 1998 se podařilo zredukovat 

neomluvené absence o 94 % a reálná prezence dětí mezi lety 1999 a 2004 stoupla ze 62 % 

na 93 % (Leech, 2007:32). Následující tabulka, vyňatá ze zprávy Cherbourgské školy 

(Sarra, 2003), sice nesahá až do roku 2004, avšak ukazuje, jak postupně reálné absentérství 

klesalo – ze začátku každý rok řádově o 10 %, v konečných fázích, kde se čím dál víc blíží 

Obrázek 2: Nové logo a motto Cherbougské školy od 

příchodu Sarry (z webu Cherbourgské školy)  
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nule, již klesá po jednotkách procent – v roce 2004 by podle výše uvedených údajů Leeche 

tabulka musela zobrazovat sedmiprocentní absentérství. Z toho je vidět, že úspěch 

Sarrovy filozofie nebyl okamžitý: až postupem času a tvrdou prací se učitelům a jejich 

asistentům podařilo vybudovat prostředí, ve kterém se děti cítily dobře, bezpečně, bavilo 

je, že jsou intelektuálně stimulovány, a pro čím dál větší procento dětí tak začalo být 

příjemnější chodit do školy než za školu (Leech, 2007:38). 

Tabulka 1: Snížení reálného absentérství v Cherbourgské škole 

 

 Ze zlepšení studijních výsledků žáků stojí za zmínku například fakt, že v roce 1998 

ani jeden z druháků základní školy nedosahoval úrovně čtení celonárodně považované za 

příslušnou jeho věku; o dva roky později již celonárodního průměru ve čtení dosahovalo 

58 procent druháků. Jako ukázku toho, že trend roste i dlouhodobě, zmíníme studijní 

výsledky sedmáků: v roce 1999 žádný z nich nedosahoval celonárodní úrovně, v roce 

2006 nadpoloviční většina sedmáků dosahovala ve srovnání s národním průměrem 

nadprůměrných výsledků v počítání a psaní (Winkler, 2005: 14, Leech:2007). Velkým 

úspěchem je dále například fakt, že stále více sedmáků (tedy dětí ve věku, v němž se 

v Austrálii přechází ze základní na střední školu) po absolvování Cherbourgu dochodí také 

střední školu: z 10 sedmáků, kteří šli ze Cherbourgu na střední školu v roce 1998, ji 

dokončil 1; v roce 1999 ji z 11 odchozích sedmáků dokončili 3; ze 17 sedmáků – 

absolventů z roku 2000, kteří se rozhodli jít na střední školu, ji dokončilo 8. Ze 12 

sedmáků z roku 2001, kteří šli na střední školu, ji již nedokončil jen 1 a další 1 student byl 

vyloučen. Ze 13 sedmáků z roku 2002 střední školu dokončilo celých 11 (Sarra, 2003:14). 

 Graf 2 níže, vyňatý ze zprávy Cherbourgské školy (Sarra, 2003), vyobrazuje 

procento dětí, které mezi lety 1997 a 2002 potřebovaly ve škole dodatečnou pomoc: 

vidíme z něj, že probíranou látku samostatně zvládá každoročně víc a víc studentů (trend 

nepotvrzuje pouze ročník 2002, což v recenzi není nijak vysvětleno a bez více dat si 

nedovolujeme tento výsledek interpretovat). Rostoucí samostatnost studentů pak bez 

pochyby souvisí právě s jejich úspěchem na střední škole.  
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Graf 2: Procento dětí vyžadujících dodatečnou asistenci při výuce 

 

Na grafu 3 níže pak vidíme, jak od nástupu ředitele Sarry vzrostla spokojenost rodičů se 

školou – jak jsme zmínili, rostoucí spokojenosti lze zřejmě přisoudit výrazně klesající 

míru absentérství.   

 

Graf 3: Rostoucí spokojenost rodičů dětí z Cherbourgské školy 
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4.3. Srovnání příkladů nejlepší praxe 

 

Ze studie provedené organizací Equality jasně vyplývá kontrast mezi otevřeným, 

vstřícným, egalitářským přístupem k českým a slovenským Romům v Británii, a to jak ze 

strany spolužáků, tak ze strany učitelů, a neochotným, odmítavým a mnohdy i rasistickým 

a diskriminačním přístupem k romským dětem v Česku. Z britského multikulturního 

prostředí by si proto Česká republika mohla (a měla) vzít příklad v tom smyslu, že 

neexistuje jediný důvod pro pokračování v politice segregace romských dětí na 

praktických školách. Na druhé straně, pozitivní přístup ze Cherbourgské základní školy 

ukazuje, že ani v komunitě, kde je škola etnicky de facto segregovaná vzhledem 

k populačnímu složení města, nemusí být děti nutně odsouzeny k neúspěchu ve vzdělání 

a následně v životě, pokud je k nim zvolen přístup vysokých očekávání.  

Je tedy podle nás třeba nezaměňovat příčiny a následky: podřadné životní šance 

českých Romů vycházejících z praktických škol nejsou způsobeny tím, že byli vzdělávání 

v segregovaném či de facto segregovaném kolektivu Romů; jsou způsobeny tím, že byli 

vyučováni podle podřadných osnov určených pro handicapované studenty. Pokud se tedy 

někdy Česká republika dočká zrušení praktických škol a v některých regionech (například 

v ústeckém kraji) přirozeně vzniknou de facto segregované třídy Romů na základních 

školách hlavního vzdělávacího proudu, stěžejní pro úspěch dětí nově bude to, zda se jejich 

učitelé úspěšně zbaví negativních předsudků (jejichž existenci postulují ve své knize 

Rosenthal a Jacobson) a zda od Romou budou schopni začít očekávat takové výsledky, 

jaké přirozeně očekávali britští učitelé od českých a slovenských romských dětí ve 

Spojeném království, nebo učitelé od aboridžinských studentů od změny vedení 

v Cherbourgské škole.  
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5. Identifikace nedostatků v přístupu k Romům ve vzdělání a 

jejich viníků a rady plynoucí z případových studií 
 

[Institucionální rasismus lze definovat jako…] kolektivní 

selhání nějaké organizace v zajištění náležité a profesionální 

služby určitým lidem kvůli jejich barvě pleti, kultuře či 

etnickému původu. Projevuje se skrze procesy, postoje a 

chování, jež lze považovat za nevědomými předsudky, 

nevzdělaností, nepozorností a rosovou stereotypizací 

motivovanou diskriminaci vůči příslušníkům etnických 

menšin. (Macpherson, 1993) 

 

Tato definice tzv. institucionálního rasismu poměrně přesně vystihuje dosavadní přístup 

českého státu k romským dětem ve vzdělávání: ať už se jedná o segregaci Romů 

v praktických školách, či o jejich označování za „pejsky“ ve školách hlavního 

vzdělávacího proudu, přístup k Romům se od dob komunismu dosud nezměnil. Naděje na 

novelu školského zákona, která poněkud překvapivě prošla sněmovnou a která sice možná 

není dokonalá, ale zrušením praktickým škol by pro Romy rozhodně odstartovala věci 

správným směrem, je nyní vážně ohrožena.  

Proč je ale právě tento konkrétní problém – segregace Romů ve školství – tím 

absolutně nejdůležitějším tématem celé tzv. romské problematiky? Odpověď je 

jednoduchá: „Právo na vzdělání je klíčem k ostatním lidským právům,“ cituje zpráva 

Amnesty International Katarinu Tomaševski, bývalou zvláštní zpravodajku OSN o právu 

na vzdělání (Amnesty International, 2009:3). Neúspěšná integrace dospělých Romů do 

majoritní společnosti a jejich nezaměstnatelnost jsou pouze logickým pokračováním toho, 

jakého se jim dostalo (nebo spíše nedostalo) vzdělání v dětství. To, že segregace ve 

školství představuje „jednu z klíčových konstitutivních příčin sociálního vyloučení“ tvrdí 

i studie Otevřené společnosti (Gabal, Čada, 2008: 40). Jak tvrdí organizace Equality 

v případové studii, kterou jsme v této práci představili,  klíčové je vyvrátit mýtus rozšířený 

jak ve většinové společnosti, tak v samotných romských rodinách, že umisťování Romů 

do praktických škol je v jejich nejlepším zájmu (Equality, 2011: 62). Ze zkušenosti z 

Anglie je jasně vidět, že je tomu přesně naopak.  

 I kdyby tedy plán rušení praktických škol v nejbližší době nevyšel a školy pro 

mentálně a tělesně postižené děti měly ještě nějakou dobou existovat, je nezbytné, aby byl 

zaveden mechanismus, který by zdravé romské děti od zápisu – na základě jiných 
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kulturních a vzdělanostních požadavků, než jaké jsou kladeny na děti bílé – začal 

neprodleně posílat do lavic běžných základních škol. Jak Česku radí autoři představené 

případové studie (Equality: 2011: 62), v těch by potom děti alespoň na začátku 

potřebovaly nikoliv pomoc speciálních pedagogů, ale pomoc nejlépe romských 

prostředníků, tj. ne nutně pedagogických pracovníků, ale mladých osob romského původu, 

které by pomáhaly zprostředkovávat porozumění mezi učiteli, bílými dětmi a romskými 

dětmi. Posledním bodem, který radí české vládě organizace Equality (2011: 62), je 

spolupráci s Romským vzdělávacím fondem, mezinárodní organizací, která má v oblasti 

mnoho zkušeností.  

Podle zprávy Evropské komise The European Union and Roma – Factsheet: Czech 

Republic, která mimo jiné sleduje množství veřejných prostředků investovaných do 

programů spojených s romským etnikem, Česká republika v roce 2014 vynaložila 

14 miliónů Eur (tj. cca 378 miliónů Korun českých) na intervence v oblasti bydlení 

v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje, a dále 365 miliónů Eur (téměř 10 miliard 

Korun českých) ze svého rozpočtu prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) na 

integraci znevýhodněných jedinců. Těchto 10 miliard Kč představuje 9,7 % všech peněz, 

které Česká republika čerpá z ESF a nejedná se samozřejmě o prostředky vyhrazené čistě 

na integraci Romů. Například Spojené království, ale také další západní evropské země, 

vynakládají na integraci znevýhodněných občanů výrazně větší podíl ze svého rozpočtu 

prostředků z ESF (EK, 2014b). Evropská komise proto České republice doporučuje, aby 

na boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě do budoucna vyhradila alespoň 20 % ze 

svých celkových prostředků z ESF. Druhým doporučením plynoucím z této zprávy 

Evropské komise je, aby Česká republika zlepšila spolupráci mezi vládními i nevládními 

organizacemi zabývajícími se romskou problematikou v Česku a orgány Evropské unie 

zodpovědnámi za evropské fondy (Evropská komise, 2014a).  

 Z případové studie z australského prostředí, kterou jsme v této práci rozebrali, je 

vzkaz českým pedagogům jasný: že v práci s Romy potřebují dle slov Chrise Sarry tři 

věci, a sice vysoká očekávání, vysoká očekávání a vysoká očekávání. Může to znít naivně, 

ale jak se ukázalo nejen na výsledcích žáků Cherbourgské školy, ale také na výsledcích 

žáků ze studie Rosenthala a Jacobsona a stejně tak žáků ze studie provedené Equality: dítě 

z etnické menšiny, která je majoritní společností považována za podřadnou, se po 

odstranění negativních předsudků učitele a po aplikování pozitivního přístupu opravdu 

zlepší. A nezáleží na tom, jestli je při tom integrováno ve smíšených třídách (jako tomu 
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bylo u Mexičanů u Rosenthala a Jacobsona a u českých Romů po přestěhování do 

Británie), nebo jestli je z rezidenčních důvodů v de facto etnicky segregované třídě (jako 

tomu bylo u aboridžinských dětí v Cherbourgu). Pro lepší budoucnost Romů si proto 

přejme, aby především co nejdříve opustili lavice praktických škol a ve školách hlavního 

vzdělávacího proudu se s takovými pozitivními očekáváními co nejdříve setkali. 
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Závěr 
 

Předložená diplomová práce zkoumala vliv očekávání institucí a učitelů na nízké úrovně 

vzdělanosti u romských dětí v České republice a u dětí australských Aboridžinců a 

Ostrovanů Torresova průlivu. V první kapitole autorka představila teoretické a 

metodologické základy, z nichž při srovnávací analýze vycházela. Pojednala o třech 

základních kritických přístupech ke vzdělávacím systémům (Gatto; Illich; Rosenthal a 

Jacobson). V druhé kapitole se věnovala historickým a sociálním souvislostem, které 

zásadně ovlivnily přístup majoritního obyvatelstva ke zkoumaným menšinám a životní 

podmínky menšin. V třetí kapitole shrnula vývoj přístupů ke vzdělání v české a australské 

společnosti od prvního setkání minorit s většinovým obyvatelstvem až po současnost. Ve 

čtvrté kapitole autorka představila dvě případové studie, které osvětlují některé zásadní 

otázky týkající se vzdělávací politiky. Tyto případové studie ukázaly dvě různé metody 

vedoucí k výraznému zvýšení úspěšnosti vzdělávání dětí z minoritních rodin. V jedné z 

nich bylo dosaženo úspěchu ve škole při uplatnění principu inkluze (romských dětí do 

školy v Británii), u druhé bylo stejného úspěchu dosaženo ve škole, do níž chodily pouze 

děti z minoritních rodin – děti Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu. Společným 

jmenovatelem úspěchu obou škol bylo zvýšení očekávání učitelů a kladení vysokých 

nároků na děti. Na základě tohoto závěru se autorka v páté kapitole pokusila identifikovat 

hlavní nedostatky v přístupu ke vzdělávání Romů v České republice. 
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