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ANOTACE 
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vliv odlišností romského a českého jazyka na porozumění a správnost řešení 

zadávaných úkolů. Ověření tohoto vlivu by se mohlo stát podkladem pro individuální 

přístup k žákům z minoritních skupin, a tím usnadnit začátek vzdělávacího procesu 

těchto žáků. 

ANNOTATION 

The diploma work maps difficulties with an understanding of words which express a 

mutual position of objects. Children from minority groups use a different structure of 

speech. It may be a reason of a communication misunderstanding and problems with 
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some exercises. It could be a basis for an individual approach to pupils from minority 

groups which could make a beginning of education of these children easier. 
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ÚVOD 

V mnoha státech světa se setkáváme s problematikou soužití různých národů. Tento 

problém existuje i v naší společnosti. V Listině základních práv a svobod, ústavním 

zákonem č. 23 ze dne 9.1.1991, je zakotvena povinnost majoritní společnosti vytvářet 

rovnoprávné podmínky pro rozvoj všech národnostních menšin. 

Po listopadové revoluci v roce 1989 se Romové stali svébytnou národnostní 

menšinou se všemi právy, které menšinám v České republice náleží. Kromě jiného je to 

právo na vzdělávání se v mateřském jazyce a právo na šíření a přijímání informací 

v mateřském jazyce. Svoboda získaná v listopadu 1989 má však i svoji druhou stránku. 

Je to například katastrofálně vysoká nezaměstnanost Romů v důsledku jejich nízké 

kvalifikovanosti. 

Současný stav úrovně vzdělání romské populace má nepříznivé důsledky v oblasti 

ekonomické, sociální i kulturní. Významně se tím ovlivňuje integrace romských občanů 

do majoritní společnosti. Dá se předpokládat, že zvýšení vzdělanosti může vést 

k lepšímu zařazení Romů do společnosti. 

Položíme-li si otázku, co přispěje ke zvýšení úrovně vzdělanosti Romů, musíme se 

zamyslet nad vlivem jazyka, ve kterém se vzdělání uskutečňuje. Vývoj jazyka je složitý 

proces a má vliv na plnou integraci člověka do společnosti, ve které žije. Způsob 

osvojení jazyka v psané i mluvené podobě ovlivňuje nejen úspěšné zvládnutí školní 

docházky, ale i společenské postavení. 

Děti přicházející do škol z odlišného rodinného prostředí, které se liší jazykem, 

komunikačními zvyklostmi, hodnotami i celkovým přístupem k životu , mají problémy 

hlavně v počátcích školní docházky. Ve škole komunikují na verbální i neverbální 

úrovni. Postupně se učí komunikovat psanou formou verbální komunikace. Dominantou 

však zůstává mluvená podoba komunikace. Z těchto důvodů užívám v názvu své práce 

záměrně termín ústní komunikace. 

Vzhledem k tomu, že se sama účastním vzdělávání romských dětí, setkávám se 

často s obtížemi souvisejícími s odlišností romského a českého jazyka.. Při řešení úkolů 

romskými žáky mívám často pocit, že příčinou neúspěchu nemusí být vždy 

nepochopení probíraného tématu, ale neporozumění zadání úkolu způsobené 
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odlišnostmi obou jazyků. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zaměřit svoji práci 

na problémy související s verbální komunikací, a to na ústní komunikaci romských dětí 

ve věku pěti až osmi let v hodinách matematiky. Zaměřila jsem se na zjištění úrovně 

porozumění romských dětí jak v českém, tak v romském jazyce. Snahou této práce je 

najít způsob a možnosti, které by vyrovnaly jazykový handicap děti ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí, a tak pomohly při jejich vstupu do školy, potažmo tak 

zvýšily možnosti jejich dalšího vzdělávání a začlenění do společnosti. 

Pro experimentální část jsem vybrala vzorek dětí romského původu, u kterých 

jsem pomocí různých aktivit, zadávaných v romském a českém jazyce, sledovala úroveň 

porozumění úkolům a správnost jejich řešení. Výsledky tohoto experimentu formuluji v 

závěru této práce. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Předškolní dítě 

Předškolní období trvá přibližně od tří do šesti let. Toto období končí nástupem 

dítěte do školy, který může být odložen, neboť souvisí nejen s věkem dítěte, ale se 

školní zralostí. 

1.1.1 Motorický vývoj dítěte 

Období před vstupem do školy bývá charakterizováno aktivitou dítěte. Eriksonem je 

označováno jako věk iniciativy, která bývá důležitým prostředkem v této fázi vývoje. 

„U předškolních dětí je stále intenzivní potřeba orientace, zaměřená na poznání řádu 

světa, který by platil obecně." (Vágnerová, 1999,s. 107). V tomto období je třeba 

aktivitu dítěte vhodným způsobem regulovat a účelně ji rozvíjet. U dítěte roste kvalita 

pohybové koordinace. Pohyby jsou přesnější, účelnější, plynulejší, což se postupně 

projevuje ve schopnosti plné sebeobsluhy. Rovněž dochází k rozvoji jemné motoriky, 

která je však determinována osifikací ruky. S rozvojem jemné motoriky souvisí i rozvoj 

kresby, ve kterém se odráží, jak dítě vidí svět. 

1.1.2 Socializace dítěte 

Dítě přijímá normy dané společnosti, dostavují se pocity viny a chování dětí začíná 

ovlivňovat vnitřní motivace, která je nutnou složkou vnitřní potřeby dalšího učení. 

„Normy chování, které tvoří základ autoregulačního systému, se dítě učí především 

ve své rodině." (Vágnerová, 1999,s. 111) Pochopení určitých situací je těžké bez 

verbálního komentáře. Proto úroveň porozuměni souvisí s úrovní poznávacích procesů a 

s úrovní jazykovou. „Mezi třetím a šestým rokem dochází k uzavření fáze 

symbolického, předpojmového myšlení, jejím těžištěm je osvojování mateřštiny, 

postupné ujasňování rozdílu mezi pojmy jeden, někteří, všichni - zkrátka postupuje 

vhled do světa znaků". (Šulová, 2003,s. 13, Psychologie pro učitelky mateřské školy) 

„Dětské sebehodnocení je vzhledem k citové a rozumové nezralosti dětí předškolního 
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věku zprostředkováno názorem jiných osob." (Vágnerová, 1999,s. 112) Dítě se rádo 

identifikuje s někým, kdo mu posiluje jeho sebedůvěru. Přebírá názory a postoje rodičů. 

Dítě přebírá názory nekriticky. Jeho identita souvisí jak s lidmi, se kterými dítě žije, tak 

s prostředím, ke kterému náleží. Dítě v tomto období začíná vstupovat do sociálních 

rolí. 

1.1.3 Poznávací procesy dítěte předškolního věku 

Základními poznávacími procesy jsou čití, vnímání, představivost, myšlení, a řeč. 

V tomto období jsou opřeny o názornost. Dítě buď vnímá objekt globálně nebo jen jeho 

detail. Myšlení se vyznačuje fantazií, dítě si upravuje realitu tak, aby mu byla 

srozumitelná - magičnost dětského myšlení. Myšlení dítěte bývá také rigidní, ulpívá na 

jedné možnosti, kterou si vybralo jako jedinou možnou. To je pro dítě také zdrojem 

jistoty. Myšlení je tedy útržkovité, nepropojené a chybí mu komplexnost. 

„Egocentrická perspektiva,tj. vazba určitého pohledu subjektu na aktuálně 

prezentovaný stav objektu, je charakteristická i pro vnímání objektu "( Vágnerová, 

1999,s. 137) Dítě přeceňuje velikost objektů, avšak diferenciace polohy nahoře a dole je 

již správná. Dítěti ještě dělá problémy určování polohy vpravo, vlevo. To souvisí též 

s dozráváním lateralizace. 

1.1.4 Řeč v předškolním věku 

Rozvoj řeči v předškolním věku je velice důležitý, protože jazyk je prostředkem 

myšlení. Slouží jako prostředek zpracování informací. Podle Vágnerové je závislý na 

úrovni, jaké dosahuje myšlení určitého jedince. Řečové dovednosti se v předškolním 

věku zdokonalují ve všech jeho rovinách (foneticko-fonologické, morfologicko 

-syntaktické, lexikálně-sémantické a praktické). Řeč předškolního dítěte je 

charakterizována egocentrismem. Dítě se ptá a pomocí otázek získává informace. 

Zdokonaluje se tak jak v obsahu, tak i ve formě jazyka. Začíná chápat vztahy mezi 

objekty, učí se používat slova, která tyto vztahy pomáhají vyjádřit. Jsou to spojky, 

příslovce a předložky. Rozvoj řeči souvisí i se sociální stimulací. Dítě se učí pomocí 

nápodoby verbálního projevu jak dospělých, tak dětí ve svém okolí. Předškolák používá 
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jazyk bez správného uplatnění gramatických pravidel, protože nemá ještě dobře 

vyvinutý gramatický cit. Po čtvrtém roce začíná dítě mluvit v složitějších větách a 

souvětích. Často mluví samo pro sebe. Tak řeč zdokonaluje a někdy se tato egocentrická 

řeč může stát i prostředkem myšlení. 

1.2 Dítě mladšího školního věku 

1.2.1 Nástup do školy 

Škola je místem učení a porovnávání výkonu dítěte. Je také důležitým místem 

socializace. Roli školáka dítě nezískává automaticky. Musí dosáhnout určitého věku a 

určité úrovně vývoje. Mluvíme o školní zralosti a školní připravenosti. 

Nástup do školy je důležitým mezníkem, hlavně z hlediska sociálního. Rodiče 

v tomto období začínají zajímat aktivity dítěte, které chápou v souvislosti se školní 

úspěšností. 

1.2.2 Školní zralost 

Školní zralost je podmíněna zráním organismu jedince, především jeho CNS. 

Zkoumá se aktuální kognitivní, percepční, sociální a pracovní zralost. V této době se 

zlepšuje koncentrace pozornosti, zvyšuje se odolnost vůči zátěži, snižuje se dráždivost 

nervového systému, bez čehož by nebylo možné uplatňovat rozumové schopnosti a dítě 

by se hůře na školu adaptovalo. Zráním je také podmíněna laterarizace ruky a zlepšení 

motorické a senzomotorické koordinace. 

1.2.3 Školní připravenost 

Školní připravenost je závislá na kompetencích dítěte, které vznikají specifickým 

působením sociálního prostředí a učení. Základem školní připravenosti je chápání 

hodnoty vzdělávání, což ovlivňuje vnitřní motivaci k učení. Dítě musí zvládnout různé 

role. Verbální schopnosti dítěte musí být na určité úrovni. Připravenost dítěte ovlivňuje 
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socializační projev, na kterém se významnou rolí podílí rodina, a je ovlivněna sociální 

vrstvou, ke které dítě patří a etnickou skupinou, ze které dítě pochází. 

1.2.4 Poznávací procesy dítěte mladšího školního věku 

V oblasti vnímání dochází k rozvoji poznávacích procesů. Zrakové vnímání získává 

takovou kvalitu, která umožňuje dítěti učit se, číst a psát. Dítě se také rozvíjí v oblasti 

vizuální diferenciace. Vnímá detaily, jejich tvar a počet. Sluchové vnímání je 

podmíněno spoluprácí obou hemisfér. Poznávací procesy jsou závislé nejen na 

dědičných dispozicích, ale i na jejich stimulaci, musí dosáhnout potřebné úrovně 

rozvoje, která pak ovlivňuje úroveň logických operací. 

1.2.5 Raný školní věk 

Raný školní věk trvá dva roky a je dobou , kdy se dítě adaptuje na školu. V této době 

děti začínají uvažovat jiným způsobem, je to období konkrétních logických operací. 

Tyto operace jsou vázány na realitu a respektují základní zákony logiky. V tomto 

období se decentralizuje myšlení, dítě dokáže posuzovat skutečnost zvíce hledisek. 

Uvědomuje si proměnlivost reality, začíná chápat, že logické operace jsou vratné. 

Změna není definitivní, opačná operace vrátí věci do původního stavu. Škola připravuje 

žáka na budoucí životní role, učí jej různým způsobům komunikace s různými lidmi 

1.3 Sociokulturní determinace psychiky 

Spor o to, zda vývoj jedince závisí na biologických determinantech či na prostředí, 

provázel vědce již v minulosti Někteří přeceňovali dědičnost, jiní vliv prostředí. O tom 

svědčí známý výrok amerického psychologa J.B. Watsona: „ Dejte mi tucet zdravých, 

urostlých dětí a specifický svět, na němž bych je vychovával, a já vám ručím za to, že 

z kteréhokoli z nich vychovám specialistu podle jeho vlastní volby: lékaře, právníka, 

umělce, vedoucího obchodníka, ba dokonce i žebráka a zloděje, bez ohledu na jeho 
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vlohy, tendence, zájmy a rasu jeho předků." Tento výrok jasně dokazuje přeceňování 

vlivu prostředí. 

Dnes víme, že vývoj psychiky člověka podmiňují jak faktory biologické, tak faktory 

prostředí, které determinují lidské chování a jeho psychickou regulaci jak vědomou, tak 

nevědomou. Nevědomá psychická regulace souvisí spíše s biologickou determinací 

chování (vrozené pudy a instinkty). 

Do druhé skupiny vědomé psychické regulace patří společenská determinace vývoje 

psychiky, která je podmíněna výchovným prostředím, sociálním prostředím a kulturou 

jedince. 

1.4 Charakteristika dítěte ze sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí 

Dítětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí rozumíme takové dítě, které 

pochází z prostředí méně podnětného pro rozvoj kognitivního a morálního potenciálu a 

znesnadňujícího zapojení do hlavního vzdělávacího proudu. 

Při definování sociokulturně znevýhodňujícího prostředí je třeba brát v úvahu také 

jazyk užívaný v tomto prostředí. Pokud prvním jazykem není čeština, nemusí to pro dítě 

znamenat znevýhodnění. Pokud je však používaný jazyk na úrovni argotu nebo je jazyk 

užíván nesprávně (romský etnolekt češtiny), může mít při vstupu dítěte do školy 

pro dítě limitující charakter. 

Do skupiny dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí také zahrnujeme děti, 

které rodina nepodporuje ve školních aktivitách. 

1.5 Romské kulturní determinanty 

1.5.1 Původ Romů 

Předkové Romů pocházeli z Indie, kde náleželi k původnímu obyvatelstvu, i když i 

tam se poněkud odlišovali od většiny obyvatelstva svými tělesnými znaky (tmavší pleť). 

Podle Říčana jim v jejich původní vlasti kočování pomáhalo uplatnit řemeslné 
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dovednosti, zejména kovářské, ale i schopnost bavit publikum hudbou, tancem a 

různými kejklemi. Z Indie emigrovali nejspíše za obživou. Vlast opouštěli ve vlnách po 

řadu století. První zprávy o Romech u nás jsou z doby po roce 1400. V té době byli 

Romové na základě královských nařízení vypovídáni ze země. Byly na ně pořádány 

hony, zabít Roma bylo beztrestné. 

Romská komunita, ať už žijící kočovně či usedle v osadě, byla tvořena většinou 

rodem nebo vícegenerační rozšířenou rodinou. Rodová skupina měla svoji hierarchii a 

řídila se souborem zvykových etických norem - nepsaných zákonů. V čele stála osoba 

s přirozenou autoritou a navíc také schopná vytvářet komunikační most mezi vlastní 

skupinou a neromským okolím . Neromové mu říkali vajda, romsky se mu říkalo 

čhibalo od slova čhib, což znamená řeč, jazyk. (Romský dějepis, 2001) O důležitých 

otázkách však vajda většinou nerozhodoval sám, nýbrž spolu se všemi muži a často 

v přítomnosti ostatních členů komunity. „Oda, dženo mardo, so ačhila čoro, oda mek 

goreder, so hino korhoro (Zle je tomu, kdo je chudý, ještě hůře tomu, kdo je sám), říká 

staré romské přísloví." (Romský dějepis, 2001, s. 30) 

1.5.2 Romská rodina 

Podle Říčana tradiční romská nukleární rodina (tj. matka, otec a děti) byla veliká a 

značně soudržná, plná vřelosti k dětem. U romských dětí jsou zřídka pozorovány 

neurotické rysy. Není na ně vyvíjen tlak vysokých nároků jako na gádžovské 

(neromské) děti. 

„Za poslední generace romská rodina zeslábla. Především jí nesvědčí vytržení 

z tradiční velkorodiny a ze soudržné obce, která často výborně fungovala i v nuzné 

osadě. Pohromou pro ni byla dobře míněná snaha sociálních pracovníků, kteří vidouce 

hladové, špinavé a otrhané dítě v osadě, usoudili, že musí být odebráno rodičům." 

(Říčan, 2000, s. 47) Dětský domov zajistil kvalitní stravu, hygienu a pravidelnou školní 

docházku, poškodil však schopnost navazovat silné citové vztahy a setrvávat v nich. To 

by vysvětlovalo vysoké procento romských děti v dětských domovech. 

Dnešní romská rodina si dosud udržuje patriarchální ráz. Je dodnes početná a umělé 

potraty jsou spíše výjimečné. 
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Dřívější význam romské velkorodiny, kdy se v tísni každý mohl spolehnout na 

příbuzné a nikdo nezůstal opuštěn, se do jisté míry uchoval dodnes, například Rom 

v domově důchodců je výjimkou. Říčan píše o skupinové kohezi (soudržnosti) Romů, 

která je velmi nápadná. Souvisí s kolektivismem, se sklonem být pospolu, všechny 

záležitosti prohovořovat a společně rozhodovat, přičemž rozhodující slovo má mít 

autorita. 

„Nikdy nechoď nikam sám, zabijou tě!" praví romské přísloví. Romské děti ve škole 

těžko chápou, že mají pracovat samostatně, doma jsou za podobné chování 

napomenuty. Se skupinovou kohezí souvisí návyk a potřeba těsné tělesné blízkosti. 

Romům nevadí a někdy ani nemůže vadit spát namačkáni v malé místnosti. 

Citová spontánnost, živý temperament, ochota dělit se bývá pro Romy 

charakteristická. Romské přísloví říká: „Bude-li mít Rom jen drobeček chleba, podělí se 

o něj třeba s deseti lidmi." (Říčan, 2000, s. 54) 

Orientace na přítomnost, spojená s minimálním zájmem o budoucnost, zejména 

vzdálenější, je další stránkou odlišnosti Romů. Rubem spontánnosti a orientace 

na přítomnost je chronický nedostatek disciplíny, spolehlivosti a vytrvalosti. Tak se 

stane, že romské dítě má potíže přinutit se k nezáživnému učení. Chlapci, kteří jsou 

sportovně nadaní, často u sportu nevydrží pro neschopnost pravidelně trénovat. 

Říčan píše o Pekárkově závěru, opřeném o třicetiletou komunikaci s Romy, že 

základní emocí Romů je strach. A to i tehdy, když u nich pozorujeme aroganci nebo 

agresi. Proto vždy, když narazíme u Romu na dezinformace nebo na zdánlivě 

iracionální únik ze situace, je třeba v hloubce hledat tuto emoci. 

1.5.3 Romské dítě 

Romské dítě dříve žilo zpravidla v pevné rodině a navíc bylo zakotveno v širším 

společenství velkorodiny, osady nebo kočující skupiny a toto společenství bylo jeho 

širším domovem. Platila v něm určitá pravidla považovaná za posvátná, především 

pravidlo vzájemné solidarity a ochoty dělit se s ostatními. Tato pravidla byla 

formulována jeho mateřským jazykem, v němž se také vyprávěly krásné příběhy a 

zpívaly neméně krásné písně. Bylo obklopeno vřelou a přirozeně živě projevovanou 

láskou celé řady lidí, s nimiž se denně stýkalo. Jen výjimečně bylo bito. Bylo v úzkém 
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kontaktu s přírodou. Zblízka pozorovalo smysluplnou práci dospělých a účastnilo se 

jejich spontánního veselí, ale sdílelo i jejich starost, smutek a hněv, jež měly velmi 

konkrétní příčiny. Svět tohoto dítěte byl přehledný a dával smysl. Dnes romské dítě má 

většinou lepší podmínky, pokud jde o stravování, pohodlí, lékařskou péči i vzdělání. 

Hůře na tom je, pokud jde o vztahy v rodině a v širším společenství, jež jsou značně 

uvolněné, pokud se v etickém a duchovním vakuu docela nerozpadly. Jeho řečí je chudá 

čeština, navíc často ve vulgární podobě. Nejčastěji mluví romským etnolektem českého 

jazyka. To je český jazyk poznamenaný romskou výslovností a ovlivněný různými 

nářečími a prostředím, ve kterých vznikal. 

Na romské dítě má dnes větší vliv mediální brak než tradiční kultura jeho národa. 

Místo v přírodě žije nejčastěji v prostředí městských ulic. Zde je svědkem honby 

za konzumem, senzací a požitkem. 

1.5.4 Romské dítě ve škole 

Většinou vidíme, že školu Romové chápou jako „bílou", víceméně represivní 

instituci. Mají k ní nedůvěru, a ta se přenáší na dítě. Tuto nedůvěru je třeba prolomit 

nebo alespoň oslabit. Bez podpory rodičů nemá učitel romských dětí valnou naději na 

úspěch. Bohužel si Romové cení vzdělání mnohem méně než „gádžové", neromové. 

Tím je snížená jejich školní motivace. Dalším častým nedostatkem je nevyhovující 

bydlení a životospráva romské rodiny. Dítě bývá nuceno trávit čas v přeplněných, 

vlhkých, nevětraných místnostech, stravu mívá nevhodnou a nepravidelnou; 

nepravidelný bývá i jeho spánek. To zhoršuje jak jeho duševní kondici, tak jeho 

zdravotní stav. 

V neposlední řadě velmi málo romských dětí prochází mateřskou školou a výchova 

v romské rodině zpravidla není dobrou přípravou pro školní práci. Dítě zřídka získává 

zkušenost s knížkou, hračkami, tužkou a papírem (mnohem spíše s televizí a videem). 

Období předškolního věku má tak v romské komunitě svá specifika. Není romskou 

tradicí vést dítě k systematičnosti. Souvisí to se způsobem života. Romské dítě jí, kdy 

má hlad a spí, když chce spát. Nikdo je neposílá pryč, když přijde návštěva. Romské 

dítě může mluvit, když cítí potřebu, aniž by bylo usměrněno. Nemusí si ve své rodině 
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říkat o jídlo, které leží na stole, prostě si vezme. Když se pak stejně chová ve škole, jeví 

se jako nevychované a drzé. 

Z toho vidíme, že postavení dítěte v romské rodině je jiné než 

v majoritní populaci. Dítě je nejvyšší hodnotou romské rodiny. 

Spolužáci romských dětí, pokud sami nejsou romského původu, se 

většinou chovají odtažitě. Souvisí to jak s rasovými předsudky, tak 

s obavou z vulgární řeči či jiné mravní zkázy. „Romské dítě, které 

společnost vrstevníků nezbytně potřebuje, tak končívá v partě, jež 

přijme každého, kdo je ochoten se podřídit jejím pravidlům; často to 

znamená účast na kriminálních praktikách, jimiž se získávají peníze na 

hrací automaty, alkohol a drogy." (Říčan, 2000, s. 121) 

1.6 Systém předškolního vzdělávání a vzdělávání dítěte 

mladšího školního věku 

1.6.1 Národní program vzdělávání 

Současná vzdělávací politika v České republice vychází z přesvědčení, že člověk se 

musí vzdělávat po celý život a měl by mít zájem na svém vzdělávání, učení a vědění, 

které mu umožní bohatší a dokonalejší interakci se světem. Státní program vzdělávání, 

programy pro jednotlivé druhy škol, je v souladu s návrhem Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje výchovně - vzdělávací soustavy v ČR. Popisuje vznik, význam, 

charakter, strukturu a obsah Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání. Vychází z nového školského zákona o předškolním, základním, středním, 

odborném a jiném vzdělávání ( zákon č. 561 / 2004 Sb ), který vešel v platnost 1. 1. 

2005. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání reaguje na aktuální i 

perspektivní společenské požadavky. Všeobecně je přijímán názor, že včasné 

vzdělávání dítěte má značný význam pro jeho rozvoj, pozdější vzdělávání, společenské 

začlenění i uplatnění v době jeho dospělosti Proto tato oblast má dnes významnou 

podporu státu a předškolní vzdělávání je považováno za důležitý prvopočátek procesu 

celoživotního vzdělávání, do kterého je zařazeno. Rámcový vzdělávací program pro 
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předškolní vzdělávání je základní osnovou pedagogického programu v předškolních 

institucích. Obsahuje obecné cíle a vytyčuje obsah předškolního vzdělávání v pěti 

oblastech (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a 

enviromentální). Rámcový plán je základním východiskem pro vypracování školních 

vzdělávacích programů, ve kterých jsou rozpracovány konkrétní cíle, formy a obsahy 

vzdělávání (www.msmt.cz). 

Dalším dokumentem, který se vztahuje ke vzdělávání je Vyhláška 73 ze dne 9.února 

2005, která pojednává o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Toto vzdělávání se uskutečňuje 

s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec 

individuálních pedagogických a organizačních opatření. Podpůrnými prostředky jsou 

myšleny speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, kompenzační, 

rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály. Dále 

zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-

psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve 

třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání 

zohledňující speciální potřeby žáka. (www.msmt.cz. Vyhláška č. 73/2005) 

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si je vědomo zásadního významu 

vzdělání pro úspěšnou integraci Romů do české společnosti, pro vyrovnání jejich 

životních šancí s většinovou populací dosažením rovnosti vzdělávacích příležitostí 

pro všechny děti, žáky a mladé lidi, vědomo si naléhavosti usilování o dosažení tohoto 

cíle jak pro Romy samotné, tak pro většinovou společnost navrhlo, projednalo a posléze 

poradou vedení přijalo Strategii pro zlepšení celkové situace vzdělávání romských dětí." 

(Šotolová, 2001,s.82). Tato strategie zahrnuje následující body: 

• Předškolní vzdělávání a příprava na úspěšné zahájení školní docházky 

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

zájemce 

• Podpora v průběhu povinné školní docházky 

• Poradenská činnost při výběru povolání 

• Podpora studentů při studiu a přípravě na povolání 

• Podpora smysluplného trávení volného času 
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• Šíření informací o Romech 

• Výchova k toleranci a odbourávání vzájemných předsudků pro všechny děti 

" Podpora začlenění multikulturní výchovy do pregraduálního i dalšího vzdělávání 

pedagogů 

Pokud se zaměříme na první bod této strategie, musíme si připomenout, že 

předškolní věk je důležité období, které má velký význam pro další celoživotní 

vzdělávání. Většina romských dětí je svým sociokulturním prostředím handicapována 

ještě před vstupem do školy, protože do ní přichází nedostatečně připravena. 

Osvědčeným krokem ke zlepšení této situace by byla návštěva mateřské školy. Bohužel 

většina dětí mateřskou školu nenavštěvuje. Je problematické rozhodnout zda příčinou 

malé docházky do mateřské školy je finanční situace či nezájem samotných Romů vodit 

dítě do školy, kde by bylo osamoceno mezi cizími dětmi. Je otázkou, jestli nárok na 

bezplatný rok před školní docházkou situaci změní. Další možností předškolního 

vzdělávání je přípravná třída. 

Možnou formou předcházení hrozícím negativním důsledkům sociokulturního 

znevýhodnění je včasná péče o děti z tohoto prostředí, které chápeme jako soubor 

opatření, která mají za cíl identifikovat možná rizika v rozvoji osobnosti dětí. Včasná 

péče navazuje na ranou, která je v naší republice věnována především dětem se 

zdravotním postižením. Je zaměřena na děti od narození do zahájení školní docházky 

s akcentem na děti do tří let. Včasná péče je na rozdíl od rané péče zaměřena především 

na období od tří let do zahájení školní docházky. Rozhodující formu představuje 

vzdělávání těchto dětí v předškolních zařízeních (včetně přípravných tříd), působení 

poradenských zařízení a práce s rodinami formou podpory kompetencí rodičů 

k rozvíjení potenciálu dítěte v jeho přirozeném prostředí, (www.msmt.cz) 

1.6.2 Přípravné třídy 

Přípravné třídy u nás vznikaly na základě Pokynu (metodický pokyn MŠMT 

ke zřizování přípravných tříd pro děti ze sociálním znevýhodněním a k ustanovení 

funkce vychovatele - asistenta učitele č.j.: 25 484/2000-22). Od 1.9.1997 do 30.6.2000 

probíhalo pokusné ověřování přípravných tříd a bylo zjištěno, že většina absolventů 
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prípravných tříd zahajuje úspěšně povinnou školní docházku v základních školách. 

Vzhledem k pozitivním výsledkům je zřizování přípravných tříd zakotveno v zákoně 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 

Úkolem přípravných tříd je cílevědomým a systematickým působením zvýšit školní 

připravenost dětí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od prvního 

ročníku základní školy a předcházet tak případným neúspěšným začátkům, které by 

mohly ohrozit průběh dalšího vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí. Stanoveného cíle se dosahuje uplatňováním nejrůznějších výchovně 

vzdělávacích prostředků, které svým obsahem a formou odpovídají stupni vývoje dětí. 

Základem je organizovaná činnost dětí - různé druhy her ( didaktické, konstruktivní, 

soutěživé ), rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné 

Činnosti. Výchovně vzdělávací obsah přípravné třídy je rozdělen do šesti okruhů 

(vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků, rozumová výchova, výtvarná 

výchova, hudební výchova, pracovní výchova, tělesná výchova). „Těžiště práce spočívá 

v rozumové výchově - zahrnuje v sobě jazykovou a řečovou výchovu, matematické 

představy, rozvoj poznání, ve výcviku zručnosti v praktických dovednostech a 

samozřejmě ostatních výchovách." (Pipeková, 1988, s. 182) 

Zákon č. 561 §. 16 říká, že dítětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí -

sociálním znevýhodněním - rozumíme: 

1. Dítě s rodinným prostředím, které má nízké sociálně kulturní postavení, 

ohrožené sociálně patologickými jevy. 

2. Děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. 

3. Děti v postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území CR. 

Přípravné třídy je možno zřizovat při základních, mateřských a základních 

praktických školách, s počtem 10 - 15 dětí. Pokud je přípravná třída zřízena 

při základní škole nebo při základní škole praktické, počítá se do doby vyučování 20 

vyučovacích hodin rozdělených na kratší časové úseky se střídáním činností podle 

potřeb dětí. Pokud je zřízena při mateřské škole, podřizuje se režimu mateřské školy. 
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Prípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se 

neklasifikuj í. K dokumentaci se používá třídní výkaz s katalogovými listy pro nižší 

stupeň (na mateřské škole dokumentace pro mateřskou školu). Pro každé dítě se 

vypracovává individuální plán, který je závazným dokumentem pro zajištění speciálních 

vzdělávacích potřeb a je součástí dokumentace dítěte. Individuální vzdělávací plán se 

řídí vyhláškou MŠMT č. 73 ze dne 9.2.2005, o Vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Na 

konci školního roku se stručně slovně hodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu 

absolvovalo. Děti nedostávají vysvědčení, na konci přípravné třídy obdrží např. 

„Pochvalný list" nebo jiné obdobné osvědčení o návštěvě této třídy. 

Výchovný a vzdělávací program pro přípravnou třídu je zpracován do oblastí učiva 

podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Učivo v těchto 

oblastech je rozpracováno orientačně. Každá škola si podle svých podmínek a 

na základě znalostí úrovně vývoje dětí v konkrétní přípravné třídě vypracuje vlastní 

rámcový výchovně vzdělávací plán (s možností korekce). Rozhodující jsou vždy 

individuální možnosti a schopnosti dětí, jejich tempo zvládání požadavků. O tom, co a 

v jakém rozsahu budou jednotlivé děti schopny zvládnout, a o konkrétním výběru 

činností by měl rozhodovat třídní učitel, který děti i jejich specifické problémy dobře 

pozná. S dětmi je třeba postupovat takovým tempem, aby je práce v přípravné třídě 

zaujala a zároveň v co největší míře napomáhala jejich rozvoji. 

Přípravná třída je obdobím, které musí dětem ponechat spoustu času a prostoru, aby 

se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout všem změnám. 

Organizace i program přípravné třídy by měly být přizpůsobeny vývojovým a 

jazykovým možnostem dětí a jejich potřebám. 

Pro úspěch předškolního vzdělávání je důležitý kontakt s rodinou dítěte, který bude 

o důvěře a zájmu. Rodiče by měli být přesvědčeni, že učitel má opravdový zájem 

o rozvoj jejich dítěte a že docházka do přípravného ročníku je pro jejich děti přínosem. 
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1.6.3 Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním 

Podle zákona ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, 

střední školy a vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě nebo 

studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními potřebami, 

zřídit funkci asistenta pedagoga. 

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogického asistenta jsou 

stanoveny v § 2, § 20, §22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků v §4 stanoví náležitosti studia pro asistenty pedagoga. Studium se 

uskutečňuje v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v délce trvání 

nejméně 120 vyučovacích hodin. Ukončuje se závěrečnou zkouškou před komisí a po 

jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. 

Podle metodického pokynu M Š MT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j. 14453/2005-24 lze 

funkci asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním ustanovit zejména 

pro žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením. Je vhodné, aby 

asistent pedagoga znal dobře prostředí, ze kterého žáci pocházejí. Hlavními cíli jeho 

činnosti je podpořit optimální sociálně-kulturní integraci žáků do školního prostředí a 

do společnosti. Náplň jeho práce stanoví ředitel školy s ohledem na cíle vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavní činností asistenta pedagoga je 

pedagogická asistence učitelům při výuce, pomoc žákům a jejich rodičům 

při aklimatizaci na školní prostředí, zapojení kulturně specifického prostředí žáků 

do vzdělávacího procesu ve škole, pomoc žákům při přípravě na vyučování, spolupráce 

s učitelem při komunikaci s rodiči žáků a s komunitou v místě školy. 

V praxi bývá uplatnění asistentů velmi různorodé. Někteří pedagogové organizují 

svou práci tak, aby svého asistenta využili pro partnerskou spolupráci. Někde asistent 

pomáhá slabšímu dítěti překonávat obtíže a zabraňuje mu nezaostávat za ostatními 

dětmi. Jinde asistent pomáhá se zájmovou činností a je důležitým pojítkem 
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v komunikaci s rodinou. Bývá i svědkem či nezaujatým pozorovatelem při sporných 

situacích. 

„Přítomnost romských asistentů na škole je důležitá pro minoritní i majoritní 

společnost, přispívá k vzájemnému poznání." (Šotolová, 2001, s. 50) 

1.6.4 Alternativní vzdělávání romských dětí na základní škole 

V dnešní době se dá již obecně říci, že státní vzdělávací systém je koncipován tak, 

aby každý jedinec dosáhl optimálního vzdělání. „Záleží na osobnosti pedagoga, jak 

dokáže nabídnout podporu, zprostředkovat kulturní vzdělávání tak, aby v dítěti probudil 

vše pozitivní, které přinese oboustranně uspokojení dítěti i společnosti." (Wolfová, 

Balbín 2000, s. 30) Je třeba volit takový přístup k dítěti, který by dítěti umožnil 

pracovat na hranici jeho schopností a ne pod nimi. 

Balbín píše o konfederaci Světové organizace předškolní výchovy v Londýně 1983, 

kde se hovořilo o hlavních principech výchovy menšinových skupin (části celku jsou 

sami celkem, rozvíjení pocitu sounáležitosti, povzbuzování pocitu vlastní hodnoty, 

umožnit a povzbudit pozitivní sebeidentifíkaci, zkoumání a prověření základních 

postojů, překonávání xenofobie). Vzhledem k těmto principům je nutné nabídnout 

dětem tak široký vzdělávací program, který jim umožní propojit a začlenit získané 

poznatky do smysluplného kontextu. V této souvislosti mluvíme o využívání 

alternativních přístupů v našem školství. 

Dnešní škola vyžaduje od dítěte připravenost, která se týká schopnosti poslouchat 

učitele, správné ústní vyjadřování, opisování z tabule aj. Při znalostech z problematiky 

laterarity víme, že to jsou schopnosti levé hemisféry. Schopnosti pravé hemisféry 

(obrazné vyjadřování, fantazie, představy, cit pro rytmus, učení na základě zkušeností) 

jsou při osvojování věcných obsahů ve škole vyžadovány mnohem méně. 

Romské dítě, které je spíše pravohemisférové, pak má ve škole větší problémy. 

Nemá obvykle k dispozici hračky rozvíjející logiku. „Romské děti mají nedostatky ve 

foneticko-fonologické rovině, ale i morfologicko-syntaktické a lexikálně-sémantické. 

Ve velké většině mají děti pomalé pracovní tempo i pracovní výdrž, nízkou motivaci 

dotáhnout úkol do konce, nedostatečnou koncentraci i schopnost paměti, nezájem 
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rodiny, popř. i její antiproduktivní chování, a na druhé straně obrovskou vitalitu, 

družnost." (Wolfová, Balbín 2000, s.32) 

Mnohé školy v České republice, které mají převahu romských žáků, se ve své 

experimentální praxi zabývají myšlenkami alternativní pedagogiky. Jsou zde 

předpoklady, že tyto děti se nemusí učit méně, ale pouze jiným způsobem. 

1.7 Jazyk předškolního dítěte a dítěte mladšího 

školního věku 

1.7.1 Vývoj jazykových rovin dítěte 

Komunikace je pro člověka velmi důležitá. Nejčastější způsob komunikace je 

pomocí řeči. „Jde o schopnost pohybového výkonu, o souvztažnost s psychikou, 

o funkci sociální a interindividuálně sdělovací, přičemž se řeč v kterékoliv výrazové 

formě (zvukové, pohybové Či písemné) pokládá za projev chování člověka." (Sovák, 

1978, s. 23) Pomocí řeči se vyvíjí schopnost abstraktního myšlení, a také se rozvíjí 

logické myšlení. Myšlení se opírá o představy a vjemy. Je to proces chápání a řešení 

problémů mezi předměty a jevy prostřednictvím jejich symbolů. Jazyk je obecně 

sdílený, organizovaný systém znaků (slov) a symbolů, které jsou mezi sebou ve 

vzájemném vztahu. Jazyk je také prostředek kultury každého národa. 

Řeč je základní komunikační prostředek výchovy, myšlení nástroj a cíl je úspěšná 

mezilidská komunikace. Výuka ve škole připravuje děti právě pro úspěšnou 

mezilidskou komunikaci. 

U vývoje jazykových rovin řeči sledujeme její formu (foneticko-fonologická a 

morfologicko-syntatická rovina), obsah (lexikálně- sémantická rovina) a použití 

(pragmatická rovina). Ontogenetický vývoj řeči můžeme rozdělit na předřečové a vlatní 

řečové stadium. Vývoj řeči je celoživotním procesem. 

Předřečové stadium trvá do 1. roku věku dítěte. Dítě se nejprve projevuje 

reflexním křikem, od 6.týdne křikem emocionálním, pro 3.měsíc je typické broukání, 

pro 4. - 5. měsíc pudové žvatlání, tzv. hra s mluvidly. V 6. - 8. měsíci dítě zapojuje 

sluch, opakuje slyšené, jde o tzv. žvatlání napodobující. V 10. měsíci dochází k 

porozumění obsahu řeči. 
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Vlastní řečové stádium má následující fáze: 

emocionální - 12 - 1 5 měsíců - jednoslovné věty, prozodické faktory, 

pocity, přání, emoce,vůle 

asociační - 24 měsíců - zobecňování pojmů, přibývají abstraktní 

pojmy, hraje si se slovy, asociuje objekt + slovo (kachna 

= ptáci, táta = muži) 

stádium logických pojmů - 3 roky, víceslovné věty, myšlenkové operace 

stádium intelektualizace řeči - od 4 let dítě upřesňujeje obsah slovních pojmů, přibývají 

abstraktní pojmy, roste slovní zásoba 

1.7.2 Romský jazyk 

První poznatky o etnickém původu Romů, o jejich historii, kultuře, způsobu života, 

zvycích apod. nám zprostředkovává právě jejich vlastní, romský jazyk. Jazyk patří mezi 

základní znaky etnické identity a je trvalým pojítkem mezi lidmi stejné národnosti či 

etnika. Mezi základní práva každého člověka je právo užívat svůj mateřský jazyk a být 

tímto jazykem vyučován. Toto právo na jazyk bylo Romům za celá staletí asimilačních 

a integračních snah majoritní společností velmi omezeno nebo dokonce potlačeno. 

Pod různými výhružkami i dobře míněnými radami začali romští rodiče při výchově 

svých dětí užívat romský etnolekt češtiny, takže jazyková kompetence těchto dětí 

nebyla dostatečná ani v mateřském jazyce rodičů, ani v jazyce majoritním, tedy v našem 

případě českém. 

Romský jazyk patří do starší větve západních novoindických jazyků. Při putování 

Romů vznikly tři dialektické skupiny (arménská, evropská a syrská). Romský jazyk je 

ovlivňován jazyky národů na jejichž území Romové žijí. Má však svůj vlastní 

slovotvorný systém a systém tvořící pojmenování, takže spoustu pojmů je schopen 

vyjádřit vlastními prostředky. (Šotolová, 2001,s.23). 

Na území ČR se romský jazyk vyskytuje jako jazyk různých subetnických skupin 

(slovenská, maďarská, olašská, česká a německá), které se od sebe liší jeho dialekty. 

Nejpočetnější jsou skupiny slovenských Romů. V roce 1991 byl Romům přiznán statut 

národnostní menšiny. Vznikly otázky, pro kolik romských dětí je v České republice 
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romština jejich mateřštinou, zda by neměl být romský jazyk využíván alespoň jako 

pomocný jazyk v prvních třídách základních škol, zda existuje dostatek kvalifikovaných 

pedagogů, autorů učebnic, příruček apod., jaký je současný stav tohoto jazyka a jaké 

jsou schopnosti adaptace na novou komunikační situaci.(Šotolová, 2001,s.26). 

1.7.3 Romský etnolekt českého jazyka 

Etnolekt je neustálená forma ne-vlastního jazyka, který bilingvní populace užívá 

jako druhý. Projevuje se v něm interference, vlivy jazyka vlastního, prvního. Kalkují, to 

znamená přenášejí, se struktury původního etnického jazyka. Romský etnolekt češtiny 

je tedy česká fonetika poznamenaná romskou výslovností, jsou to romské gramatické 

modely a sémantická pole romských slov vyjadřovaná českými výrazovými prostředky. 

(Hiibschmannová, 2002,s.71) 

Pokud romské dítě neumí romsky neznamená to, že o to lépe bude mluvit česky. 

Česky se totiž učí od svých rodičů, kteří byli většinou vychováni v romském jazyce. 

Ten přes slovenská nářečí přešel do jazyka českého, který se Romové učili při svých 

omezených možnostech, při práci nebo na ulici. Tomu také odpovídala kvalita. Ve 

snaze pomoct svým dětem ve škole snažili se děti naučit česky. To vedlo k oslabení 

romského jazyka, nezlepšilo to však úroveň českého jazyka u rómských dětí. 

Šebková (Balvín, 2000) píše, že v českých zemích se tak objevil a již téměř 

konzervoval romský etnolekt češtiny, který je charakteristický především v oblasti 

fonetiky a morfologie. Na druhé straně zároveň dochází k ovlivňování původní 

romštiny českým jazykem. 

Šebková (Balvín, 2000) uvádí jazykové kompetence užívání romského a českého 
m v 

jazyka Romy v CR: 

• mluví dobře česky i romsky 

• romsky neumí, jejich čeština je přesto romštinou ovlivněna, protože je česky 

učili rodiče, kteří češtinu dobře neovládali a předali svým dětem vlastní chyby, 

které škola nedokázala odstranit 

• mluví dobře či méně dobře romsky, ale jejich etnolekt češtiny je zdrojem 

posměchu 
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• umí romsky pasivně, mají-li mluvit romsky, mají potíže a jejich romština je silně 

ovlivněna češtinou, někteří z nich mluví dobře česky, ale mnozí mluví oním 

etnolektem 

• romsky neumí, ale podle jejich vyjadřování v češtině by nikdo nepoznal, že jsou 

Romové 

V prvním případě lze hovořit o bilingvidním jedinci a v posledním případě 

o monolingvidním, což by teoreticky ve vztahu k majoritní společnosti a jeho 

vzdělávacímu procesu nemělo způsobovat žádné problémy. Ale vzájemná interference 

obou jazyků vede k nesprávnému a nepřesnému užívání obou jazyků a více či méně 

ovlivňuje všechny složky komunikačního procesu včetně rozvoje poznávacích a 

psychických funkcí u romských žáků. 

Často také dochází k nedorozuměním vyvolávající zbytečné dohady a křivdy mezi 

žáky, rodiči i učiteli. Je tedy nutné poznat základní jazykové odlišnosti českého a 

romského jazyka, abychom mohli lépe posoudit specifické chyby, kterých se romští žáci 

v užívání českého jazyka dopouštějí a dokázali je rozpoznat od ostatních chyb. 

1.7.4 Charakteristika romského jazyka ve srovnání s jazykem 

českým 

Charakteristické jazykové projevy Romů (někdy se ve školní praxi uvádí pojem 

„specifické" či „typické" chyby) jsou dány již výše zmíněnou interferencí obou jazyků 

během usazování romského etnika na tehdy společném československém území. Pro 

přehlednost budou základní odlišnosti uvedeny podle jazykových rovin. 

FONETICKO - FONOLOGICKÁ ROVINA 

Romská abeceda: 

a b c č čh d ď dz dž e f g h ch i j k kh 1 ľ m n ň o p ph r s š t ť th u v z ž 

Základním rozdílem v této rovině je, že čeština je jazyk vokalický a romština 

konsonantický. Český jazyk má 25 konsonantů a romština 31. V romském jazyce 

existují tzv. aspirované (přídechové) konsonanty a každá tato hláska má svou párovou 
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neaspirovanou:č-čh, k-kh apod.. Aspirace je významotvorná, proto je pro porozumění 

důležitěji velmi přesně vyslovit. Například čhorďa = nalila a čorďa = ukradla . 

Hláska, kterou v českém jazyce nenalezneme, ale ve slovenštině ano je měkké 1. 

Další dvojice konsonantů v naší abecedě sice nezařazených, nicméně používaných je dz 

a dž (u nás ve slově džbán, džber). V romštině a v mnoha dalších indických jazycích je 

velmi četná. Romština nemá typicky českou hlásku ř. Romské děti ji často zaměňují za 

ž, č apod. Také se v romštině nevyskytují souhláskové shluky, obtížné na artikulaci jako 

jsou například slova strč, krk, prst, čtvrt a další. 

Odlišně se také vyslovují délky samohlásek, jiný je přízvuk a intonace řeči 

Východoslovenská romština má přízvuk většinou na předposlední slabice. Prodloužené 

samohlásky se vyslovují kratčeji než dlouhé samohlásky v češtině, ale zato přízvučněji. 

(Hiibschmannová, 2002,s.74) Některá maďarská podnářečí naopak délky samohlásek 

výrazně protahují. Celková melodie je pak zcela jiná než melodie českého jazyka. 

V některých nářečích slovenské romštiny se nevyskytují dvouhlásky (diftongy) ou a au. 

Hiibschmannová ukazuje na chyby dětí např. maminko, avtobus apod. Romské děti, 

které slyší a vyslovují češtinu jinak, jen těžko dodržují správný pravopis. 

MORFOLOGICKO - SYNTAKTICKÁ ROVINA 

Rómský jazyk má jedenáct slovních druhů a člen navíc oproti jazyku českému. Patří 

mezi flexivní jazyk, jména se skloňují a slovesa časují. 

Čísla jsou dvě jako v českém jazyce, ale rody pouze mužský a ženský. Neutrum, 

střední rod, má tedy podobu mužskou se členem „o" nebo ženskou se členem „e". Pádů 

má romština osm. Osmý pád je ablativ, který vyjadřuje vztah „od" nebo „z". 

U číslovek je důležité se zmínit o odlišném užívání pádů po číslovkách od pěti 

nahoru, neurčitých číslovkách a slovech mající číslovkovou funkci. V těchto případech 

český jazyk užívá partitivního genitivu - šest bráchů, většina Romů. Romština používá 

partitivního nominativu - šest bráchové, většina Romové. 

U slovesných kategorií u romského jazyka rozlišujeme čas (přítomný čas, minulý 

budoucí, minulý dokonavý a nedokonavý ), způsob (infinitiv, indikativ, imperativ, 

subjunktiv - přací způsob, kondicionál přítomný a minulý, příčestí minulé trpné a 
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příčestí přítomné ), slovesné rody (syntetické a analytické pasivum, slovesa faktitivní a 

kauzativní) a vid ( frekventativní). 

Romský jazyk disponuje dvěma typy souborů koncovek a přípon podle toho, zda jde 

o slova původní a starší slova přejatá, nebo zda jde o nově přejatá slova (z maďarštiny, 

slovenštiny, češtiny). Pozměňování slovesného významu pomocí příslovcí je původní 

romský onomaziologický prostředek. Později jeho funkci začaly dublovat nebo 

nahrazovat přejaté předpony. (Hiibschmannová, 2002,s.78) Užívání přejatých předpon 

v romském jazyce je typické právě pro slovenskou romštinu. Stejně znějící předpony 

v českém i romském jazyce ale nemají totožný význam. Také předpona po- vyjadřující 

činnosti provedené pouze částečně (poposednout, pootočit) se v romštině rovněž 

nevyskytuje a romština ji nahrazuje opisem. 

Pády a předložky vyjadřují časoprostorové vztahy. Jednotlivé vztahy jsou 

vydělovány každým mluvním společenstvím trochu jinak. Lidé hovořící cizím jazykem 

se obvykle dopouštějí nejvíce chyb v pádech a předložkách. Romské předložky se váží 

buď k nominativu, eventuálně k lokativu. Výjimkou je ablativ (romský 8. pád) a 

instrumentál, které jsou bezpředložkové. Předložku „s", „se" se vyjadřuje prostý 

instrumentál Romský ablativ se vyjadřuje prostým českým genitivem, zatímco 

v českém jazyce se před genitivem často vyskytuje předložka „od", „z". 

Hiibschmannová poukazuje na dvojí typ užívání předložek a pádů cizinci, kteří užívají 

nevlastní jazyk, což se projevuje v komunikaci a rovněž v chování. Tyto příklady budou 

uvedeny na interferencích v užívání předložky „s", „se": 

1. mluvčí kalkuje vlastní gramatické kategorie a komunikační modely do druhého 

jazyka 

Př. Vona šla mym bráchou do kina. Dělala jsem jeho mámou v bufetu. 

2. druhý typ v chybování je podle anglických sociolingvistů tzv. over - correction 

nebo-li nadměrná správnost. Mluvčí zná gramatické modely daného jazyka, ale 

uplatňuje je bez výjimky, tedy i v místě, kde se nevyskytují. 

Př.: Bojím sejít s lesem. Bouchni do toho se kladivem. 

U předložek a příslovcí, pro které má český jazyk dva výrazy, užívá romština pouze 

jeden. Př. při vyjádření vztahu kde, kam: tele = dolů, dole; khere = doma,domů . 

Předložky „v" a „u" jsou občas užívány pro označení průběhovosti u několika jmen 
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dějových. Předložka „za" je ve vazbách některých sloves užívána místo předložek „po", 

„kvůli" nebo „pro". 

LEXIKÁLNĚ - SÉMANTICKÁ ROVINA 

Romština jako stále živý jazyk vlastní ve své lexikální zásobě jak slova původní, tak 

i přejatá a novotvořená (neologismy). Je nutné se s některými významovými 

odlišnostmi seznámit pro snazší orientaci v chybném užívání slov romskými žáky. 

Tzv. staré výpůjčky z iránských jazyků, arménštiny a řečtiny jsou poměrně stabilní a 

jednotnou skupinou slov pro všechny romské dialekty. Přetrvávají nejdéle v lexikální 

zásobě. Dále je slovní zásoba obohacena o výpůjčky kontaktních jazyků. K lexikální 

interferenci docházelo jednak střídáním různých jazykových prostředí během putování 

Romů ze země do země, ale dále také ovlivňováním řady dialektů z mnohajazyčného 

prostředí v rámci jednoho územního či státního celku (Balkán, východní Slovensko). 

U slovenských Romů se jedná o výpůjčky ze srbštiny, chorvatštiny, rumunštiny a 

maďarštiny, dále samozřejmě slovenštiny, ukrajinštiny, polštiny, němčiny a ojediněle i 

dalších jazyků (Šebková, 1995). 

Tyto výpůjčky označující pro Romy zcela nové, jim neznámé jevy se do gramatické 

struktury jazyka zcela nezačlenily (např. u substantiv zůstávají řecké koncovky -os,-is, 

-as,-us , např. obchodos, pivos). Tato nová slova jsou na rozdíl od starých výpůjček 

nestabilní. 

Romský jazyk má řadu vlastních prostředků na rozšiřování a obohacování slovní 

zásoby (derivace, skládání, přenášení apod ). Jak píše Šebková, v procesu „obrození" 

romského jazyka a rozvoje publikační činnosti v romštině se pojmenování tvorný proces 

plně uplatňuje. Některá romská slova se takto vžila a jiná během vývoje zanikla. Tam, 

kde je romština aktivně užívána a plní základní společenskou funkci jsou neologismy 

stále živé (osady na Slovensku, sídliště a městské lokality s početnějším zastoupením 

romské populace). Kde je romština na ústupu, což je větší část území Cech a Moravy, 

převažuje spíše obohacování slovní zásoby z českého jazyka. Uspořádání sémantických 

polí romských slov je často odlišné od uspořádání slov v českém jazyce. Proto dochází 

k častých nedorozuměním při přesném užití významu slov. 
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Romský jazyk například vzácně používá nadřazené pojmy. Často se nadřazené 

pojmy vyjadřují opisem nebo víceslovným pojmenováním s výčtem jednotlivých jevů, 

věcí, činností apod. Například sourozenci se vyjádří slovy phrala pheňa, tedy dosl. 

bratři, sestry. Na druhou stranu v romštině existují některé hromadné pojmy, např. pro 

šaty, nádobí atd. Mláďata vyjadřuje romský jazyk pomocí adjektiva cikno (malý) + 

pojmenování zvířete nebo jeho zdrobněliny. 

U dalších slovních druhů se také někdy liší jejich použití. Například významové 

pole romských sloves bývá často širší než v českém jazyce. Proto správně užít české 

sloveso pro danou činnost je pro Romy velmi obtížné. Př. te šunel = slyšet, poslouchat, 

cítit. Te anel = (při)nést, (při)vést, (při)vézt. 

U přídavných jmen se užití v romském jazyce téměř neliší od českého jazyka. 

K odlišnému významu pojmů dochází v případě slov malý a velký, kde je u romského 

jazyka významové pole těchto slov mnohem širší. Velký = baro může znamenat 

v českém jazyce také dlouhý, hluboký, vysoký a navíc plní také funkci příslovce (= 

velmi, velice, mnoho). Podobné je to i se slovem malý = cikno, které přebírá v českém 

jazyce také významy krátký, mělký, nízký. Odlišná je i frazeologie užívající tato 

přídavná jména. 

Také užívání příslovcí je komplikované stejně jako používání předložek. Romština 

nerozlišuje příslovce místa a času. „Např. but znamená jednak hodně, mnoho, jednak i 

dlouho, čino, čuno, čepo, čulo, sikra... znamenají jednak málo, trochu a jednak krátce, 

krátkou dobu. Keci znamená kolik, ale i jak dlouho a ajci - kolik i tak 

dlouho."(Žlnayová, 1995,s. 15). Dále romské příslovce pomalu může znamenat rovněž 

potichu, příslovce sig znamená rychle i brzy a v některých poddialektech je pro pojmy 

včera a zítra jeden výraz tajsa (ten, který není dnešní) + příslušný slovesný čas. Je 

patrné, že i zde mohou romští žáci často chybovat v nepřesném či nesprávném užívání 

příslovcí. 

Po listopadu 1989 se politická situace změnila, romština byla uznána jako 

plnohodnotný jazyk. Romům byl přiznán statut národnosti a ustal politicky řízený 

asimilační tlak ze strany masových sdělovacích prostředků. Neustal však asimilační tlak 

široké veřejnosti. Pod tlakem Evropy a demokratických snah vynakládá vláda i nevládní 

organizace finanční prostředky na kulturní a jazykový rozvoj všech národnostních 

menšin. Objektivní podmínky pro uchování romštiny - jediného novoindického jazyka 
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na evropské půdě, dokumentujícího řadu historických momentů jednoho evropského 

etnika - a pro jeho kultivaci a další rozvoj existují. Otázkou zůstává, do jaké míry je 

u Romů ještě živý onen vnitřní emocionální prvek, tedy vztah k vlastní mateřštině jako 

k jakési nenahraditelné a nezcizitelné životní jistotě, či zda již byl narušen.(Šebková, 

Balbín 2000, s.93) To jsou otázky, na které odpoví jen budoucnost. 

1.8 Matematické schopnosti a dovednosti 

1.8.1 Vývoj matematických schopností a dovedností 

Dítě se na osvojování matematiky připravuje celé předškolní období. Při každé své 

činnosti, především formou hry, si vytváří předpoklady, na které ve výuce navazuje. Pro 

přiměřený rozvoj matematických schopností je velmi důležité i hledisko duševních 

předpokladů. To je například zrakové vnímání, bezpečné vnímání prostoru, přesné 

sluchové vnímání a jiné schopnosti. Pro rozvoj těchto schopností, které se formují 

v předškolním věku, je dobré volit takové hry, které podněcují jejich rozvoj. „Znamená 

to volit činnosti, které jsou věku přiměřené, tím si je dítě také efektivně osvojuje a 

zároveň i rozvíjí příslušné duševní předpoklady, pro které v jeho věku dozrávají funkce. 

Tak můžeme účinně napomoci rozvoji takových schopností pro matematiku,obdobně i 

pro český jazyk, které se u dítěte na počátku školní docházky očekávají." (Novák, 2000, 

s. 5) 

V předškolním věku dochází k vyzrávání nervového systému. Dítě zraje jak 

po stránce psychické, tak po stránce tělesné. Dochází k procesu postupného chápání 

vztahů mezi konkrétním množstvím, mezi prostorovým rozmístěním předmětů, až 

po vztahy mezi čísly a vztahy matematické logiky. U dítěte rozlišujeme určitá období 

vývoje, kterými prochází. Na počátku se dítě spontánními činnostmi učí poznávat 

předměty, jejich barvu, velikost, tvar a početnost. Začíná postupně chápat množství a 

početnost. Prochází dvěma vývojovými stupni. Je to diferenciace a analýza vnímaného 

celku na jednotlivé části. Tento proces probíhá nejprve neuvědoměle, postupně nabývá 

na přesnosti. Dítě má stále vztah ke konkrétním předmětům. Další vývojový krok je 

postupné odpoutávání od vlastností předmětů, dochází k abstrakci a preferování 
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kvantity, kterou označuje číslovkami, se kterými uvědoměle začíná pracovat. Tento 

vývoj trvá celé předškolní období a je ukončen přibližně do dvanáctého roku dítěte. 

Vývoj matematických schopností začíná nejjednodušší manipulací s předměty, které 

dítě obklopují. Postupně přechází na hru s graficky znázorněnými předměty. Dalším 

stadiem je činnost dítěte, kdy formou hry pracuje se symbolizovanými předměty. Je 

schopné užívat slovních výrazů pro velikost, určuje pozici předmětů v prostoru a 

označuje množství předmětů. Pokud zvládne tuto dovednost, pak teprve může 

označovat pojmy a vztahy v matematice příslušnými symboly. Tohoto dítě obvykle 

dosáhne na počátku školní docházky. Pak dochází k postupné abstrakci, která je 

důležitou složkou matematického myšlení. 

Pokud se zaměříme na vývoj elementárních matematických pojmů a vztahů vidíme, 

že jedním z předpokladů přiměřeného osvojování matematiky je rozvoj zrakového 

vnímání. Přesné vnímání je předpokladem pro odpovídající pochopení prostorových 

vztahů. Dítě potřebuje vyspělost zrakového vnímání při rozlišování detailů na 

předmětech, písmenech, číslicích nebo při orientaci v prostoru. „V předškolním věku si 

děti zdokonalují nejen orientaci v prostoru, kvality vnímání sluchového a - zvláště ve 

vztahu k matematice- i zrakového, ale osvojují si také význam číselných pojmů a vztahů 

při souběžném rozvoji myšlení. Tím si vytvářejí duševní předpoklady třídění jevů, 

řazení nebo pochopení významu rovnosti." (Novák 2000, s. 6) 

• Třídění - děti předškolního věku mají na zřeteli jen jedno hledisko (barvu), 

školního věku dvě hlediska (barvu a velikost), teprve později funkci. 

• Řazení podle rozdílnosti - činnost se opírá o schopnost třídění, ale dítě je 

soustředěné na rozdíly, přičemž sleduje jedno hledisko. Teprve v sedmi letech 

dítě pozná a uplatňuje řazení podle rozdílnosti předmětů (množství, délky, výšky 

apod). 

• Grafika zachování počtu - představuje předpoklad dalšího vývoje 

matematických schopností. K této schopnosti dítě dospívá přibližně mezi 6. a 7. 

rokem. Tento předpoklad vyjadřuje pochopení, že při změně prostorového 

uspořádání prvků, jejich tvaru a objemu se nemění jejich počet. Toto zjištění 

pomůže dítěti při pochopení významu zachování počtu i při změně vnějších 

podmínek a umožní mu manipulaci s číslem. Pokud dítě zaznamenává v této 
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oblasti potíže, přináší to vážné obtíže v matematice již na počátku školní 

docházky. 

1.8.2 Percepčné kognitivní dovednosti ovlivňující matematické 

dovednosti 

„Matematické schopnosti jsou podmíněny, tvořeny jednotlivými dílčími složkami, 

mají tedy svou skladbu (strukturu), která zasahuje oblasti, zrakového a sluchového 

vnímání, prostorové orientace, paměťové, verbální (slovního označování), lexické 

(Čtenářské), grafické (písemné), operační, resp. numerické, usuzování." (Novák 2000, s. 

12) Pokud se podíváme na vnímání, musíme si uvědomit, že to je velmi důležitá součást 

orientace v prostředí. Sami si těžko uvědomujeme proces vnímání a jeho vliv na naše 

chování. Proto je pro nás ještě hůře pochopitelný proces vnímání u dítěte, které se vyvíjí 

disharmonický, a proto je jeho vnímání jiné než vnímání dospělého jedince. 

Vnímání nám umožňuje přijímat informace z okolního světa a vybírat je podle 

předem vytvořeného programu, který nám zajišťuje adaptaci na okolní svět. Probíhá 

mimovolně a zůstávají nám skryty jeho vývojové a funkční charakteristiky. Pochopení 

významu vnímání je však důležité, protože vnímání má aktivní a produktivní charakter. 

Je ovlivněno jak pamětí, tak zkušeností, kterou máme s okolním světem. „Smyslové 

analyzátory dítěte ve velmi útlém věku mohou fungovat ve fyzikálním slova smyslu. 

K tomu, aby mohly být účinným předpokladem kognitivních (poznávacích) operací, 

musejí projít složitým vývojem." (Pokorná, 1997,s. 144) 

Předpokladem vnímání dítěte je jeho zkušenost. Vnímá svět jinak než dospělý 

jedinec. Nejedná se jen o vnímání zrakové, ale o vnímání na všech úrovních. Teprve 

rozvoj vyšších nervových funkcí a komunikačních dovedností umožní dítěti vjemy 

třídit a dávat jim smysl. Pokud předpokládáme jiný průběh, svědčí to o 

neprofesionálním přístupu. „Podstatou vnímání je integrace jednotlivých smyslových 

dat do celku, který zpětně není redukovatelný na jednotlivé smyslové vzruchy, protože 

už je nositelem významu." (Pokorná 1997,s. 146) Vnímání je by mělo být celostní, 

konstantní a smysluplné. 
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ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ 

Dítě nejprve rozlišuje dvě figury, které se mezi sebou liší tvarem. Později rozlišuje 

dvě figury, které mají stejný tvar, ale jsou obráceny vertikálně (nahoře - dole). Nakonec 

dítě rozlišuje tvary k sobě obrácené zrcadlově. 

Frostigová, která v roce 1963 vydala test vizuální percepce, také popsala stupně 

vývoje zrakového vnímání. Nižší stupeň je předpokladem rozvoje stupně vyššího. První 

stupeň má viziomotorickou funkci. Je to koordinace oka a těla, oka a ruky, oka a nohy. 

Jde o vzájemné propojení. Druhým stupněm percepce je vnímání figury a pozadí. To je 

rozpoznání určitého tvaru na komplexním pozadí. Třetím stupněm je rozpoznání 

určitého tvaru nezávisle na jeho velikosti, poloze nebo barvě. Pak následuje čtvrtý 

stupeň, který je o vnímání vzdáleností jednotlivých předmětů ve vztahu k pozorovateli a 

o poloze předmětu v prostoru. Posledním stupněm podle Frostigové je vnímání dvou 

nebo více předmětů v prostoru vůči sobě navzájem. 

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ 

Sluchové vnímání bezprostředně souvisí s rozvojem řeči. Dítě se svému mateřskému 

jazyku učí pomocí sluchu. Mateřštinu se učíme jinak než cizímu jazyku. Neučíme se j í 

po slovech, ale po větách, které tvoří akustickou jednotku a je nositelem informace a 

jejího významu. Sluchová diferenciace řeči se rozvíjí postupně. Sluchové podněty, 

vedle taktilních a vizuálních, spolupůsobí při vytváření schopnosti orientace v prostoru. 

(Pokorná 1997,s. 159) 

VNÍMÁNÍ ČASOVÉHO SLEDU 

Vnímání časového sledu se neztotožňuje s vnímáním plynutí času. V prvním případě 

rozumíme následnost jevů, v druhém případě se jedná o určení minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti. Následnost dějů si dítě rozvíjí již od prvních měsíců, kdy se učí z následků 

svého chování chápat vztah příčiny a důsledku. Dítě ve věku pěti až šesti let by mělo ve 

stanoveném pořadí splnit čtyři úkoly za sebou. Uvědomování času se vyvíjí později, 

protože ještě předškolní dítě žije v přítomnosti. 
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VNÍMÁNÍ PROSTORU 

Prostorové vnímání se vyvíjí ve dvou rovinách, a to jak v rovině vnímání prostoru, 

tak v rovině představy prostoru. Tato intelektuální představa je závislá 

na senzomotorickém vnímání prostoru. Prostor vnímáme pomocí zraku, ale důležitým 

vodítkem je i sluch a oblast taktilní, která je spolu s vestibulárním vnímáním 

předpokladem pro motorické reakce. Pohyb má pro vnímání prostoru nezastupitelnou 

funkci. Vidíme to již při manipulaci dítěte s kostkami až po samotný pohyb v prostoru. 

PROCES PAMĚTI 

Schopnost zapamatovat si podněty, se kterými se dítě setkává, úzce souvisí 

s procesem vnímání na všech úrovních. Jak při vstupu informace, tak při jejím 

zpracovávání, uchování, tak na úrovni výstupu. Paměť je základním předpokladem 

učení. Paměť známe vědomou, kterou můžeme rozdělit na paměť sémantickou, do které 

patří znalost řeči, pravidel a konceptů, a epizodickou, které uchovává naše zkušenosti a 

zážitky. 

Největší rozvoj paměti probíhá u dítěte podle Brunswika právě v předškolním a 

mladším školním věku. Po desátém roce se rozvoj paměti zpomaluje, ale zvyšuje se 

schopnost vědomé pozornosti a rychlost zpracování informací, vzájemná provázanost a 

rozšiřuje se struktura paměti. U dětí někdy zaznamenáváme sníženou schopnost 

krátkodobé paměti. To se může projevovat v matematice při řešení úkolů, při kterých je 

potřeba udržet nějaký úkol či výpočet krátkodobě v paměti. 

1.8.3 Obtíže při nabývání matematických dovedností u romského 

dítěte 

Na rozvoj matematických dovedností má velký vliv rozvoj percepčné kognitivních 

dovedností uvedených v předchozí kapitole. U romského dítěte dochází k určitým 

rizikům při vývoji těchto schopností. V první řadě je dítě nepozorné, protože není 

z domova vedeno k činnostem, u kterých je potřeba déle trvající soustředění. Přichází 

do školy pracovně nezralé. Často nemá potřebnou zkušenost s vnímáním zrakových, 
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sluchových, hmatových podnětů a s vnímáním prostorové orientace. U romského dítěte 

se také často setkáváme se zkříženou lateralitou, která může mít velký vliv na orientaci 

v prostoru a zrakové vnímání. Také u porozumění řeči může docházet k obtížím 

ovlivněným nedostatečnou znalostí českého jazyka, protože prostředí, ze kterého dítě do 

školy přichází, mu je obvykle nesprávným jazykovým vzorem. Jazykové dovednosti 

pak ovlivňují dítě ve všech svých rovinách. 

Při řešení matematických úloh se uplatňuje faktor verbální (související s řečí 

psanou i mluvenou), faktor prostorový (psané úkoly, geometrie), usuzování 

(matematická logika), faktor numerický, úroveň poznávacích funkcí (motorika, zraková, 

sluchová percepce, prostorová orientace, vnímání tělesného schématu, řeč, paměť, 

rozumové schopnosti). Dítě přicházející do školy z jiného kulturního prostředí mívá 

obvykle i jiné potřeby vzdělávacích forem. Pro jeho paměť je potřeba více podnětů, ať 

už jsou to podněty zrakové, sluchové, pohybové či jiné, aby dítěti bylo umožněno 

vnímat celistvě. Na úspěch má vliv i pochopení učitele, který následně umožní dítěti, 

aby bylo své a pomůže mu v prostředí klidu a bezpečí získat co nejvíce zkušeností. 
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2. METODOLOGICKÁ ČÁST 

2.1 Východiska 

V české škole se mluví českým, to znamená slovanským jazykem. Sledované děti, 

které pocházejí z jiného sociokulturního prostředí, jsou znevýhodněny, pokud používají 

jiný jazyk, který není slovanský. U těchto dětí lze předpokládat obtíže v těch partiích 

komunikace, ve kterých se způsob používání slov či používání vztahů výrazně liší. 

Jedním z předpokladů může být rozdíl mezi slovanskými, románskými a anglosaskými 

jazyky. To vidíme například v používání členů u podstatných jmen, které na rozdíl 

románských a jiných jazyků český jazyk nepoužívá. 

Pokud se dítě v mladším školním věku setkává s obtížnějším učivem, například 

orientací v čase a prostoru, je velmi důležité, aby pro rozvoj zmíněných tématických 

celků a rozvoj příslušných schopností byla používána komunikace, které žáci rozumí na 

určité úrovni jazyka. 

Romský jazyk se liší od českého jazyka mimo jiné i v používání pádů a předložek. 

Některé pády a předložky vyjadřují časoprostorové vztahy. Jednotlivé vztahy jsou 

vydělované každým mluvním společenstvím trochu jinak. Lidé hovořící jazykem, který 

není jejich rodným jazykem, se obvykle dopouštějí nejvíce chyb v pádech a 

předložkách. Jsou zde tedy předpoklady, že dítě vzhledem k odlišnostem obou jazyků 

bude mít ve výuce více problémů než ostatní děti. Zvláště v předškolním a mladším 

školním věku, při využívání jazyka spojeného s matematickými dovednostmi 

opírajícími se o porozumění časoprostorových vztahů, respektive o orientaci v prostoru 

a čase, které jsou obtížné i pro rodilé mluvčí. 

2.2 Hypotéza 

Děti, které hovoří doma romským jazykem, mají pro odlišnosti mezi romským a 

českým jazykem obtíže při řešení úkolů, které jsou zadané v českém jazyce a které 

vyžadují orientaci v prostoru. 
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2.3 Cíl 

Cílem této práce je zmapovat obtíže související s mírou porozumění slovům, 

která vyjadřují vzájemnou polohu objektů. Obtíže související s odlišnou stavbou řeči 

dětí z minoritních skupin mohou způsobit komunikační obtíže a mít za následek 

problémy spjaté s pochopením matematických zadání a potažmo se školní úspěšností. 

Pochopení těchto odlišností by znamenalo usnadnit dítěti z minoritní skupiny vstup 

do školy. 

DÍLČÍ CÍLE 

1. Porovnat vyjádření prostorových vztahů v českém a romském jazyce. 

2. Sestavit scénář experimentu, vybrat úkoly, sestavit aktivity a vymezit podmínky, 

při kterých bude možné zjistit problémy v pochopení verbálně zadaného úkolu. 

3. Získat informace o správnosti pochopení verbálního zadání úkolu v romském a 

českém jazyce, vyhodnocení a porovnání. 

4. Porovnání získaných výsledků v závislosti na věku dítěte a na vlivu socializace. 

5. Zobecněním výsledků v rámci sledovaného vzorku získat cenné informace, které 

nám pomohou zkvalitnit a obohatit vznikající školní vzdělávací program, 

vytvořit podmínky pro tvorbu didaktických pomůcek. 

2.4 Metody práce 

Studium odborné literatury, konzultace s romsky mluvícími asistenty, laboratorní 

experiment, pozorování, deskripce a tabelace vytypovaných jevů, jevů průvodních či 

potencionálně ovlivněných, analýza získaných dat. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Charakteristika prostředí, ve kterém bylo sledování 
provedeno 

Základní škola Havlíčkovo náměstí 300/10 je městská škola s nižším počtem žáků, 

která se nachází v lokalitě staré zástavby Žižkova, na Havlíčkově náměstí v Praze 3. Je 

úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od pěti do 

patnácti let. Při škole je zřízena přípravná třída pro děti od pěti let. 

Více než 80 % žáků naši školy pochází z romského etnika. Tento stav není 

výsledkem úsilí školy o vzdělávání právě těchto dětí, ale je výsledkem dřívější 

segregace romských spoluobčanů do staré zástavby městské části Praha 3 - Žižkov, a 

také výsledkem předsudků celé řady rodičů, kteří si výslovně nepřejí, aby jejich dítě 

bylo vzděláváno společně s Romy. 

3.2 Charakteristika sledovaného souboru 

Pro vlastní sledování byly vybrány dvě skupiny žáků. První skupinu tvořilo 8 žáků 

přípravné třídy, druhou 8 žáků první třídy Základní školy v Praze 3, Havlíčkově náměstí 

(viz tab.la a tab.lb). Všechny děti pocházejí se sociokulturně znevýhodňujícího 

prostředí. Na základě rozhovoru s rodiči jsme zjistili, že rodiny se hlásí k romské 

národnosti. 
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Tab. la 
Žáci přípravné třídy 

označení 

žáka 
věk dívka/ chlapec 

doma mluví 

romským jazykem 

Pl 5,2 dívka nemluví 

P2 5,4 dívka mluví občas 

P3 5,5 chlapec nemluví 

P4 5,8 dívka mluví občas 

P5 5,9 chlapec mluví, n a děti spíše česky 

P6 5,9 dívka nemluví 

P7 6 , 0 chlapec mluví občas 

P8 6,4 dívka nemluví 

Tab. lb 
Žáci první třídy 

označení 

žáka 
věk dívka/ chlapec 

navštěvoval 

přípravný 

ročník 

a n o / n e 

doma mluví 

romským jazykem 

Z1 6,6 chlapec ne mluví, n a děti spíše česky 

Z2 7,0 dívka ano mluví, n a děti j e n občas 

Z3 7,3 dívka ano nemluví 

Z4 7,4 dívka ano mluví občas 

Z5 7 , 6 dívka ne mluví 

Z6 7,8 chlapec ano nemluví 

Z7 7,10 dívka ano mluví, n a děti spíše česky 

Z8 8,8 dívka ano mluví občas 
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3.3 Obecný scénář 

Ke zjištění již zmíněných cílů byly použity pro vybrané minoritní skupiny (děti 

přípravného a děti prvního ročníku) tři diagnostické aktivity, které na úrovni kineze, 

manipulace s objekty a práce s obrázky mapovaly obtíže při plnění úkolů, související 

s pochopením akusticko-verbálního zadání. Každá aktivita byla rozdělena do několika 

úkolů. Jednotlivá zadání byla dětem řečena nejprve v romském jazyce a po provedení 

byl stejný úkol zadán v jazyce českém. Úkol v romském jazyce byl zadáván rodilým 

mluvčím, aby byla zajištěna správná výslovnost a intonace. Děti nevěděly, že úkol ve 

variantě české i romské je tentýž. 

Výsledkem šetření bylo porovnání správnosti provedení úkolu v jednotlivých 

jazycích. 

3.4 Aktivita č. 1 - kineze 

3.4.1 Scénář aktivity, pomůcky, úkoly 

SCÉNÁŘ AKTIVITY Č 1: 

(aktivita je plánována přibližně na 30 minut) 

• Děti ze dvou skupin jsou dále rozděleny do dvojic, ve kterých budou plnit úkoly 

la,b,c 7a,b,c 

• Pozdrav a přivítání dětí 

• Vysvětlení úkolu dětem. Děti budou dostávat úkoly v rómském jazyce od asistentky 

pedagoga a v českém jazyce od učitelky školy, úkol vyslechnou a pak se ho pokusí 

splnit, nevadí pokud nebudou vědět 

• Zkušební projití připravenou trasou, zkušební úkol 

• Zadávání jednotlivých úkolů 

• Reakce dětí 

• Vyhodnocení správnosti, pochvala za snahu po splnění úkolů bez ohledu 

na správnost 

• Poděkování za spolupráci 
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POMŮCKY: 

Kostky různých barev střední velikosti (2 zelené, 6 hnědých, 2 modré), obruče, dvě 

malé lavice, dva plyšoví medvědi, čtyři větší barevné kostky z molitanu. 

ÚKOL Č. 1: 

a) Projdi okolo lavice a polož kostku do kruhu. 

Dža pašal lavka u de e kocka andre kruhos. 

b) Projdi vedle lavice a polož kostku do kruhu. 

Dža pašal lavka u de e kocka andre kruhos. 

c) Projdi mimo lavici a polož kostku do kruhu. 

Na dža pašal lavka u de e kocka andre kruhos. 

ÚKOL Č.2: 

a) Podlez pod lavicí a přines kostku, která leží uvnitř kruhu. 

Dža telal lavka u an e kocka savi pašľol andre kruhos. 

b) Podlez pod lavicí a přines kostku z kruhu. 

Dža telal lavka u an e kocka andal kruhos. 

ÚKOL Č.3: 

a) Jdi ke kruhu a polož kostku na zelenou kostku. 

Dža paše kruhos u de e kocka pre žeľeno kocka. 

b) Jdi za kruh a polož kostku na zelenou kostku. 

Dža pal kruhos u de e kocka pre žeľeno kocka. 

c) Jdi před kruh a polož kostku na zelenou kostku. 

Dža pašal kruhos u de e kocka pre žeľeno kocka. 
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ÚKOL Č.4: 

a) Projdi mezi molitanovými kostkami, skoč do kruhu a zase z kruhu. 

Pre dža maškar kocky chuč andre kruhos u pale avry. 

b) Projdi mezi molitanovými kostkami a oběhni okolo kruhu. 

Pre dža maškar kocky denaš pašal kruhos. 

c) Projdi mezi molitanovými kostkami a přeskoč přes kruh. 

Pre dža maškar kocky prechuč perdal kruhos. 

ÚKOL Č 5: 

a) Polož kostku před medvěda. 

De e kocka pašal medvedos. 

b) Polož kostku pod medvěda. 

De e kocka telal medvedos. 

c) Polož kostku nad medvěda. 

De e kocka opral medvedos. 

ÚKOLČ.6: 

a) Jdi a zastav se u medvěda. 

Dža u terdžuv pašal medvedos. 

b) Jdi k medvědovi a tam se zastav. 

Dža pašo medvedos u odoj terdžuv. 

ÚKOLČ.7: 

a) Vezmi všechny kostky mimo zelené kostky. 

Le savore nale želeno kocka. 
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b) Vezmi všechny kostky vyjma zelené kostky. 

Le savore nale želeno kocka. 

c) Vezmi všechny kostky kromě zelené kostky. 

Le savore nale želeno kocka. 

3.4.2 Popis a analýza dat 

Způsob vyhodnocení úkolů la - 7c je uveden v tab.2 až tab.5. Vedle úspěšnosti 

řešení byly sledovány reakce dítěte. 

Reakce dětí jsou rozděleny na reakci nazvanou řeší ihned, váhá, rozhlíží se a stojí: 

a) Pokud dítě úkol řešilo, úkolu porozumělo, tak řešilo ihned. Řešení bylo zpravidla 

správné 

b) Pokud váhalo, nebylo si jisté, pak řešení úkolu probíhalo způsobem pokus-omyl. 

Někdy i po váhání dítě úkol nezačalo řešit 

c) Pokud se dítě rozhlíželo, také si nebylo jisté, snažilo se ujistit nebo informaci získat 

z reakce spolužáka. Po této reakci dítě úkol bud' vyřešilo správně nebo ne. V některých 

případech ho řešit nakonec nezačalo a zůstalo stát. 

Pokud budeme sledovat, která reakce u dětí převažovala, podíváme se do tab.2 -

tab.5. Sloupcové grafy nebo grafy procentuálního znázorňují zastoupení reakcí dětí na 

jednotlivé úkoly. Vidíme, že u přípravného ročníku při řešení v romském jazyce 

převládají reakce, kdy dítě stálo, to znamená, že úkol vůbec nezačalo řešit (tab.2 a graf 

1, 6). Naproti tomu při úkolu zadávaném v českém jazyce převládají reakce, kdy dítě 

úkol řešilo (tab.3 a graf 2, 7), což neznamená, že správně. 

Když se podíváme na správnost řešení, vidíme jeho nárůst pokud byl úkol zadáván 

v českém jazyce (tab.2, tab.3 a graf 3, 4, 5, 8, 9). Při zadání v romském jazyce většinou 

děti úkol vůbec neřešily, to samozřejmě výrazně snížilo možnost správného řešení. 

Otázkou zůstává proč. Při zkoumání jazyka používaném v domácím prostředí bylo 

zjištěno, že pouze 37%, tj. šest dětí, ze sledovaných šestnácti, nemluví doma vůbec 

romským jazykem (tab. la a tab.lb). Ostatní děti buď doma romsky mluví nebo jsou 

pasivními posluchači romsky mluvících rodičů. 
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Úspěšné řešení v romském jazyce vidíme u úkolu č.5, ve kterém je použito slovo 

„medvedos". Je otázkou, zda se úspěšnost dětí zvětšila, protože slovo bylo blíže 

k dětskému světu nebo proto, že je podobné českému výrazu pro medvěda, kterého děti 

před sebou viděly. 

U prvního ročníku při zadání v romském jazyce přibylo reakcí dětí a snížil se tak 

počet dětí, které stály, přesto však jejich počet převažoval (tab.4 a graf 10, 15). U zadání 

v českém jazyce také zůstala situace obdobná situaci v přípravném ročníku a také 

převažovala rekce dětí, kdy úkol řešily (tab.5 a graf 11, 16). 

Jestliže se podíváme na správnost řešení, správná řešení se vyskytla více pokud byl 

úkol zadán v českém jazyce. Znamená to, že u dětí převažuje tendence řešit úkol, pokud 

si je dítě relativně jisté výsledkem. U první třídy se snížil počet reakcí, kdy děti úkol 

neřešily v romském jazyce. Správnost řešení to však příliš neovlivnilo (tab.4, tab.5 a 

graf 12, 13, 14, 17, 18). Nejúspěšněji řešeným úkolem v romském jazyce zůstal úkol č. 

5 se slovem „medvedos", i když již nebyl jediným správně splněným úkolem. 

Porovnání správnosti řešení přípravného a prvního ročníku v obou jazycích vidíme 

v grafech 19 a 20 ukazujících míru správnosti řešení. 

MOŽNÉ PŘÍČINY NEÚSPĚCHU V ŘEŠENÍ 

Děti dopředu nevěděly, že úkoly jsou zadané v obou jazycích stejně. Po splnění 

prvních úkolů se dítě nedozvědělo, zda úkoly splnilo správně, proto svou zkušenost 

nemohlo využít k zobecnění. K zobecnění této zkušenosti nedošlo ani po opakování 

dané situace. 

Pří zadání v romském jazyce mohl rekci dětí ovlivnit způsob komunikace, na 

kterou v prostředí školy nejsou zvyklé, protože ve škole s učiteli komunikují česky. Děti 

mohly být užitím romského jazyka v prostředí školy natolik překvapené, že nevěděly, 

jak zareagovat, možná i proto většinou stály. 

Zadání také mohly děti porozumět jen částečně. Zde mohla sehrát důležitou úlohu 

špatná sluchová analýza romského zadání, roli mohla hrát i přípustná modifikace 

výslovnosti. To by mohlo vysvětlit, proč mladší děti spíše stály a u starších se zvýšil 

počet chybných řešení 
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Děti mohly rozumět předložce, ale nemusely rozumět slovesu, které je pohybovým 

stimulem. Také se mohly obávat řešení v prostoru, který je pro ně nestandardní, 

poněvadž úkoly zpravidla řeší ve třídě na místě v lavici, možná i proto často váhaly a 

rozhlížely se. Počet dětí, které se rozhlížely, byl zřejmě proto vyšší u žáků první třídy. 

To by mohlo znamenat větší obavu z neúspěchu u starších dětí s větší zkušeností řešení 

úkolů v určitém standardním prostředí. 

Dalším vlivem mohlo být zadávání úkolů romskou asistentkou. Děti jsou spíše 

zvyklé dostávat úkoly od učitele, který je pro ně autoritou. Asistent většinou učiteli 

pomáhá, rozhodující pokyn však vychází od učitele. 

Vzhledem k tomu, že nelze přesně určit, která z příčin neúspěchu je hlavní, bylo by 

třeba provést ještě další řešení, která by tento problém objasnila. 
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Tab. 2 - Počet žáků reagujících na jednotlivé úkoly daným způsobem a 

s danou úspěšností. 

Aktivita č. 1, úkoly zadávány v romském jazyce 
Přípravná třída - 8 žáků 

číslo reakce na zadaný úkol správnost řešení 
úkolu řeší ihned váhá rozhlíží se stojí správně chybně Neřeší 

la 0 2 2 4 0 0 8 
lb 0 2 2 4 0 0 8 
l c 0 3 1 4 0 0 8 
2a 0 2 2 4 0 0 8 
2b 0 2 1 5 0 0 8 
3a 0 2 2 4 0 0 8 
3b 0 3 2 3 0 0 8 
3c 0 2 2 4 0 0 8 
4a 0 2 2 4 0 0 8 
4b 0 2 2 4 0 0 8 
4c 0 3 1 4 0 0 8 
5a 2 3 2 1 6 1 1 
5b 1 2 2 3 2 2 4 
5c 0 2 4 2 0 2 6 
6a 0 2 2 4 0 1 7 
6b 0 2 4 2 0 2 6 
7a 0 2 4 2 0 2 6 
7b 0 2 2 4 0 1 7 
7c 0 2 2 4 0 1 7 
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Tab. 3 - Počet žáků reagujících na jednotlivé úkoly daným způsobem a 

s danou úspěšností. 

Aktivita č. 1, úkoly zadávány v českém jazyce 
Přípravná třída - žák PI až P8 

číslo reakce na zadaný úkol správnost řešení 
úkolu řeší ihned váhá rozhlíží se stojí správně chybně Neřeší 

la 6 1 1 0 6 2 0 
lb 4 2 1 1 3 3 2 
l c 5 2 1 0 5 3 0 
2a 4 2 2 0 7 1 0 
2b 4 2 2 0 7 1 0 
3a 5 2 1 0 4 4 0 
3b 3 2 3 0 3 5 0 
3c 5 2 1 0 4 4 0 
4a 4 2 2 0 7 1 0 
4b 4 2 2 0 6 2 0 
4c 5 2 1 0 4 4 0 
5a 6 1 1 0 6 2 0 
5b 6 2 0 0 6 2 0 
5c 4 2 2 0 4 4 0 
6a 5 0 3 0 7 1 0 
6b 5 0 3 0 7 1 0 
7a 3 2 3 0 4 4 0 
7b 4 2 2 0 3 5 0 
7c 4 2 2 0 3 5 0 
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Tab. 4 - Počet žáků reagujících na jednotlivé úkoly daným způsobem a 

s danou úspěšností. 

Aktivita č. 1, úkoly zadávány v romském jazyce 
První třída - žák TI až T8 

číslo reakce na zadaný úkol správnost řešení 
úkolu řeší ihned váhá rozhlíží se stojí správně chybně Neřeší 

la 1 2 2 3 0 2 6 
lb 1 2 2 3 0 2 6 
l c 0 3 1 4 0 4 4 
2a 0 1 3 4 1 3 4 
2b 0 1 3 4 1 3 4 
3a 0 2 2 4 0 3 5 
3b 0 3 2 3 0 4 4 
3c 0 3 2 3 0 4 4 
4a 0 2 2 4 1 3 4 
4b 0 2 3 3 0 3 5 
4c 0 3 1 4 0 3 5 
5a 3 2 2 1 4 2 2 
5b 2 2 2 2 2 2 4 
5c 1 2 4 1 0 4 4 
6a 0 3 3 2 0 3 5 
6b 1 2 3 2 1 4 3 
7a 1 2 3 2 1 4 3 
7b 1 2 3 2 2 3 3 
7c 1 2 3 2 1 4 3 
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Tab. 5 - Počet žáků reagujících na jednotlivé úkoly daným způsobem a 

s danou úspěšností. 

Aktivita č. 1, úkoly zadávány v českém jazyce 
První třída - žák TI až T8 

číslo 
úkolu 

reakce na zadaný úkol správnost řešení číslo 
úkolu řeší ihned váhá rozhlíží se stojí správně chybně Neřeší 

la 4 3 1 0 4 4 0 
lb 5 1 2 0 4 4 0 
l c 4 3 1 0 5 3 0 
2a 6 2 0 0 7 1 0 
2b 6 2 0 0 7 1 0 
3a 5 2 1 0 6 2 0 
3b 5 2 1 0 3 5 0 
3c 4 2 2 0 4 4 0 
4a 6 1 1 0 7 1 0 
4b 5 2 1 0 5 3 0 
4c 4 3 1 0 4 4 0 
5a 6 1 1 0 6 2 0 
5b 6 1 1 0 6 2 0 
5c 5 2 1 0 4 4 0 
6a 6 1 1 0 6 2 0 
6b 5 2 1 0 6 2 0 
7a 4 2 2 0 5 3 0 
7b 5 1 2 0 4 4 0 
7c 4 2 2 0 3 5 0 
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Reakci žáků přípravného ročníku na zadávané úkoly 1 až 7 v romském jazyce 

vyjadřuje graf 1, v českém jazyce graf 2. 

graf 1 - ROMSKÝ JAZYK - r e a k c e n a z a d a n ý ú k o l 
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2 - ČESKÝ JAZYK - r e a k c e n a z a d a n ý ú k o l 
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Správnost řešení zadávaných úkolů 1 až 7 žáky přípravného ročníku v romském 

jazyce vyjadřuje graf 3, v českém jazyce graf 4. 

graf 3 - ROMSKÝ JAZYK - s p r á v n o s t ř e š e n í 
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graf 4 - ČESKÝ JAZYK - s p r á v n o s t ř e š e n í 
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Porovnání správnosti řešení jednotlivých úkolů v závislosti na jazyku zadání 

(romský a český jazyk) je znázorněno grafem 5. 

graf 5 - přípravná třída - romský jazyk x český jazyk - míra správnosti 

úkol 
romsky česky 

Z vyhodnocení předchozích grafu vidíme vyšší úspěšnost splnění úkolu při zadání 

v českém jazyce. Děti přípravného ročníku úkol spíše řešily, pokud byl zadán v českém 

jazyce. Pro větší názornost lze porovnání ukázat v procentuálním zastoupení, ve kterém 

vidíme jak nárůst počtu řešení, tak zvýšení počtu úspěšnosti řešení. 
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Celkové procentuální vyhodnocení reakce žáků přípravného ročníku na úkoly 

aktivity číslo 1 zadávané v romském jazyce vyjadřuje graf 6, v českém jazyce graf 7. 

graf 6 - ROMSKÝ JAZYK - reakce na úkoly 

řeší ihned 

rozhlíží se 
27% 

graf 7 - ČESKÝ JAZYK - reakce na úkoly 

stojí 
rozhlíží se 1% 

22% I 

21% 
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Celkové procentuální vyhodnocení správnosti řešení úkolů aktivity číslo 1 žáky 

přípravného ročníku zadávaných v romském jazyce vyjadřuje graf 8, v českém jazyce 

graf 9. 
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Reakci žáků první třídy na zadávané úkoly 1 až 7 v romském jazyce vyjadřuje graf 

10, v českém jazyce graf 11. 

graf ÍO - ROMSKÝ JAZYK - r e a k c e n a z a d a n ý ú k o l 
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Správnost řešení zadávaných úkolů 1 až 7 žáky první třídy v romském jazyce 

vyjadřuje graf 12, v českém jazyce graf 13. 

graf 1 2 - ROMSKÝ JAZYK - s p r á v n o s t ř e š e n í 
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B správně • chybně • neřeší 

graf 13 - ČESKÝ JAZYK - s p r á v n o s t ř e š e n í 
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Porovnání správnosti řešení jednotlivých úkolů v závislosti na jazyku zadání 

(romský a český jazyk) je znázorněno grafem 14. 

Z vyhodnocení předchozích grafu vidíme vyšší úspěšnost splnění úkolu při zadání 

v českém jazyce. Děti prvního ročníku úkol spíše řešily, pokud byl zadán v českém 

jazyce, ale vidíme tu nárůst řešení i v jazyce romském Pro větší názornost lze porovnání 

ukázat v procentuálním zastoupení, ve kterém vidíme jak nárůst počtu řešení, tak 

zvýšení počtu úspěšnosti řešení. 
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Celkové procentuální vyhodnocení reakce žáků první třídy na úkoly aktivity číslo 1 

zadávané v romském jazyce vyjadřuje graf 15, v českém jazyce graf 16. 

graf 15 - ROMSKÝ JAZYK - reakce na úkoly 

řeší ihned 

rozhlíží se 
30% 
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Celkové procentuální vyhodnocení správnosti řešení úkolů aktivity číslo 1 žáky 

první třídy zadávaných v romském jazyce vyjadřuje graf 17, v českém jazyce graf 18. 

graf 17 - ROMSKÝ JAZYK - správnost řešení 
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Porovnání správnosti řešení úkolů aktivity číslo 1 žáky přípravného ročníku a 

prvního ročníku v romském jazyce znázorňuje graf 19, v českém jazyce graf 20. 

graf 19 - ROMSKÝ JAZYK- přípravný ročník x první ročník 
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graf 20 - ČESKÝ JAZYK- přípravný ročník x první ročník 

spráwě chybně neřeší 
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3.5 Aktivita č. 2 - manipulace s kostkami 

3.5.1 Scénář aktivity, pomůcky, úkoly 

SCÉNÁŘ AKTIVITY Č. 2: 

• Děti jsou rozděleny do dvou skupin po osmi dětech (přípravná a první třída). 

• Pozdrav a přivítání dětí. 

• Dětem je vysvětleno, o jakou práci se bude jednat, prohlídnou si pracovní místo a 

pomůcky, se kterými budou pracovat. 

• Pracuje najednou všech osm dětí, každý u svého stolečku. 

• Před sebou mají kostky, ze kterých si vybírají ty, které potřebují na splnění úkolů. 

• Zadávání úkolů 1 až 4. 

• Úkoly jsou zadávány nejprve v romském jazyce, potom v českém jazyce. Romsky 

úkol zadává asistentka pedagoga, úkol v českém jazyce zadává učitelka školy . 

• Děti neví, že úkol v romském jazyce a v českém jazyce je totožný. 

• Děti si vyslechnou zadání a pak plní nebo neplní úkol podle pokynů. 

• Reakce dětí 

• Vyhodnocení správnosti, pochvala za snahu po splnění úkolů bez ohledu na 

správnost. 

• Poděkování za spolupráci. 

POMŮCKY: 

Středně velké dřevěné barevné kostky (16 červených, 16 zelených, 16 žlutých, 48 

hnědých kostek). 

ÚKOLČ. 1. 

Postav 2 červené kostky vedle sebe. 

De duj lole kocky pašal peste. 

65 



ÚKOL Č. 2. 

Před každou dej zelenou kostku tak, aby byly těsně u sebe. 

Anglal savore de želeno kocka, kaj hin pašal peste . 

ÚKOL Č. 3. 

Za červené postav 2 žluté kostky. 

Palal lole de duj šargo kocky. 

ÚKOL Č. 4. 

Na všechny kostky dej hnědé kostky. 

Pre savore kocky tov kaviove kocky. 

3.5.2 Popis a analýza dat 

Způsob vyhodnocení jednotlivých úkolů je uveden v tab.6 až tab.9. Některé děti se 

rozhodly úkol neřešit a ty jsou v tabulkách uvedeny jako děti, které úkol neřeší. Pokud 

úkol řešily, posuzovala se správnost řešení. 

Pokud se díváme na to, jak děti přípravného ročníku řešily zadané úkoly, vidíme, 

že pokud byl úkol zadán v romském jazyce, děti úkol převážně neřešily (tab.6, graf 21 

a 24). Pokud děti úkol začaly řešit, řešení bylo spíše správné. 

U zadání v českém jazyce byl vyšší počet řešení a byl i vyšší počet řešení 

správných (tab.7, graf 22 a 25). Porovnání správných řešení můžeme vidět v grafu 23. 

U dětí prvního ročníku se u úkolu, který byl zadán v romském jazyce, také snížil 

počet dětí, které úkol neřešily, jako tomu bylo v přípravném ročníku. Počet správných 

řešení se však nezměnil (tab.8, graf 26 a 29). U řešení v českém jazyce bylo méně 

případů, kdy děti úkol neřešily, a bylo více správných řešení (tab.9, graf 27 a 30). 

Porovnání správných řešení vidíme v grafu 28. Zde vidíme nárůst správných řešení 

v romském jazyce. To by se dalo interpretovat tak, že se při druhém úkolu snížil ostych 

dětí. 
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PŘÍČINY ZMĚNY VÝSLEDKŮ V ŘEŠENÍ 

Pokud srovnáme úspěšnost řešení dětí z přípravného ročníku v první a v druhé 

aktivitě, vidíme, že se při zadání v romském jazyce mírně snížil počet dětí, které úkol 

neřešily a zvýšil se počet správných řešení . Lepší výsledek mohla ovlivnit organizace 

aktivity, adaptace na romský jazyk ve školním prostředí. Děti pracovaly v lavicích, kde 

seděly po jednom. Tím se mohlo zvýšit soustředění dětí na zadávané úkoly. Pro děti se 

omezením prostoru úkol stává přehlednější. Děti jsou také zvyklé u stolečků pracovat a 

to mohlo vést ke snížení nejistoty. Naopak při zadání v českém jazyce se zvýšil počet 

dětí, které úkol neřešily. V souvislosti s nárůstem počtu dětí, které zadaný úkol 

neřešily, se snížil počet správných řešení. 

Nabízí se zde interpretace, že děti pochopily, že jde o týž úkol a nechtěly ho 

opakovat. Avšak výraz jejich tváře a jejich chování tuto interpretaci zavrhuje. 

U dětí prvního ročníku vidíme, že při zadání v romském jazyce se také snížil počet 

dětí, které úkol neřešily, ale přesto nepřibylo správných řešení. Při zadání v českém 

jazyce se naopak zvýšil počet úkolů, které děti neřešily. Pokud porovnáváme správnost 

řešení, tak vidíme mírné snížení počtu správně vyřešených úkolů. 

Děti prvního ročníku i přes lepší podmínky k soustředění a přes podmínky, na které 

byla většina dětí zvyklá (navštěvovaly přípravný ročník), zaznamenaly menší úspěšnost 

řešení v českém jazyce než u první aktivity. To by mohlo znamenat, že si nebyly jisté, 

zda úkol umí vyřešit správně, a proto raději úkol neřešily. Tento postoj byl zaznamenán 

i u první aktivity, kdy děti úkol spíše řešily, pokud si byly jisté správným řešením. 

Podobnou činnost již delší čas nedělaly a mohlo je to překvapit. 

Při zadání v romském jazyce se také nemusely obávat možného hodnocení, protože 

ze zkušenosti vědí, že práci ve škole hodnotí učitel, který romsky neumí, většinou ani 

nerozumí. 
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Tab. 6 - Počet žáků reagujících na jednotlivé úkoly daným způsobem a 
s danou úspěšností 

Aktivita č. 2, úkoly zadány v romském jazyce 
Přípravná třída - 8 žáků 

číslo správnost řešení 
úkolu správně chybně Neřeší 

1 5 2 1 
2 0 1 7 
3 0 0 8 
4 0 0 8 

Tab. 7 - Počet žáků reagujících na jednotlivé úkoly daným způsobem a 
s danou úspěšností. 

Aktivita č. 2, úkoly zadány v českém jazyce 
Přípravná třída - 8 žáků 

číslo správnost řešení 
úkolu správně chybně Neřeší 

1 6 2 0 
2 1 1 6 
3 4 3 1 
4 4 3 1 

Tab. 8 - Počet žáků reagujících na jednotlivé úkoly daným způsobem a 
s danou úspěšností. 

Aktivita č. 2 úkoly zadány v romském jazyce 
První třída - 8 žáků 

číslo správnost řešení 
úkolu správně chybně Neřeší 

1 1 6 1 
2 1 4 3 
3 1 5 2 
4 0 4 4 

Tab. 9 - Počet žáků reagujících na jednotlivé úkoly daným způsobem a 
s danou úspěšností. 

Aktivita č. 2, úkoly zadány v českém jazyce 
První třída - 8 žáků 

číslo správnost řešení 
úkolu správně chybně Neřeší 

1 7 1 0 
2 3 3 2 
3 3 3 2 
4 4 3 1 
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Správnost řešení zadávaných úkolů 1 až 4 žáky přípravného ročníku v romském 

jazyce vyjadřuje graf 21, v českém jazyce graf 22. 

graf 21 - ROMSKÝ JAZYK - správnost řešení 

1 2 3 4 
úkol 

o správně • chybně • neřeší 

graf 22 - ČESKÝ JAZYK - správnost řešení 

2 
úkol 

• správně • chybně • neřeš! 
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Porovnání správnosti řešení jednotlivých úkolů v závislosti na jazyku zadání 

(romský a český jazyk) je znázorněno grafem 23. 

graf 23 
přípravný ročník - romský jazyk x český jazyk - míra správnosti 

7 

"romsky česky 

Z vyhodnocení předchozích grafů vidíme vyšší úspěšnost splnění úkolu při zadání 

v českém jazyce. Děti přípravného ročníku úkol spíše řešily, pokud byl zadán v českém 

jazyce. Vidíme také úspěšné řešení v jazyce romském v prvním úkole. Pokud 

sledujeme správnost řešení, vidíme větší úspěšnost v jazyce českém. Pro větší 

přehlednost uvádím též graf procentuální úspěšnosti. 
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Celkové procentuální vyhodnocení správnosti řešení úkolů aktivity číslo 2 žáky 

přípravného ročníku zadávaných v romském jazyce vyjadřuje graf 24, v českém jazyce 

graf 25. 

neřeš! 
75% 

graf 24 - ROMSKÝ JAZYK - správnost řešení 

správné 
16% 

chybné 
9% 

graf 25 - ČESKÝ JAZYK - správnost řešení 

neřeš! 

chybné 
28% 
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Správnost řešení zadávaných úkolů 1 až 4 žáky první třídy v romském jazyce 

vyjadřuje graf 26, v českém jazyce graf 27. 

graf 26 - ROMSKÝ JAZYK - správnost řešení 

úkol 

• správné nehybně • neřeší 

graf 27 - ČESKÝ JAZYK - správnost řešení 

B správně • chybně • neřeš! 
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Porovnání správnosti řešení jednotlivých úkolů v závislosti na jazyku zadání 

(romský a český jazyk) je znázorněno grafem 28. 

graf 28 
první ročník - romský jazyk x český jazyk - míra správnosti 

8 

Z vyhodnocení předchozích grafů vidíme vyšší úspěšnost splnění úkolu při zadání 

v českém jazyce. Děti prvního ročníku úkol spíše řešily, pokud byl zadán v českém 

jazyce, ale vidíme tu nárůst řešení i v jazyce romském. Pokud sledujeme správnost 

řešení vidíme větší úspěšnost v jazyce českém. Pro větší přehlednost uvádím graf 

procentuální úspěšnosti. 

73 



Celkové procentuální vyhodnocení správnosti řešení úkolů aktivity číslo 2 žáky 

první třídy zadávaných v romském jazyce vyjadřuje graf 29, v českém jazyce graf 30. 

chybně 
60% 

graf 29 - ROMSKÝ JAZYK - správnost řešení 

neřeš! 
31% 

spráMié 
9% 

graf 30 - ČESKÝ JAZYK - správnost řešení 

neřeš! 

53% 

74 



Porovnání správnosti řešení úkolů aktivity číslo 2 žáky přípravného ročníku a 

prvního ročníku v romském jazyce znázorňuje graf 31, v českém jazyce graf 32. 

graf 31 - ROMSKÝ JAZYK- přípravný ročník x první ročník 

25 

20 

15 

10 

Q 

7\ 

správně chybné neřeší 

• přípravný ročník • první ročník 

M 

graf 32 - ČESKÝ JAZYK- přípravný ročník x první ročník 

201 

15 

10 

5 

0 
správně chybně neřeší 

• přípravný ročník • první ročník 
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3.6 Aktivita č. 3 - symbolická část 

3.6.1 Scénář aktivity, pomůcky, úkoly 

SCÉNÁŘ AKTIVITY Č. 3: 

• Děti jsou rozděleny do dvou skupin po osmi dětech (přípravná a první třída). 

• Pozdrav a přivítání dětí. 

• Dětem je vysvětleno, o jakou práci se bude jednat. 

• Pracuje najednou všech osm dětí, každý u svého stolečku. 

• Děti pracují s pracovními listy, zakreslují do nich podle verbálně-akustických 

pokynů. 

• Zadávání úkolů la) až 3c). 

• Úkoly jsou zadávány nejprve v romském jazyce, potom v českém jazyce. Romsky 

úkol zadává asistentka pedagoga, úkol v českém jazyce zadává učitelka školy . 

• Děti neví, že úkol romském jazyce a v českém jazyce je totožný. 

• Děti si vyslechnou zadání a pak plní nebo neplní úkol podle pokynů. 

• Reakce dětí, dítě kreslí do pracovního listu. 

• Vyhodnocení správnosti, pochvala za snahu po splnění úkolu bez ohledu na 

správnost, podpora do dalšího úkolu. 

• Poděkování za spolupráci, rozloučení. 

• Vyhodnocení správnosti, pochvala za snahu po splnění úkolů bez ohledu na 

správnost. 

• Poděkování za spolupráci, rozloučení. 

POMŮCKY: Pracovní listy 

1. ÚKOL: 

Nakresli kolečko, hvězdičku: 

Malin kerekos, čercheňori: 

a) uprostřed kruhu 

maškar kruhos 

b) mimo kruh 
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palal kruhos 

c) vně kruhu 

andre kruhos 

2. ÚKOL: 

Nakresli kolečko, hvězdičku: 

Malin kerekos, čercheňori: 

a) před dům 

anglal baro ker 

b) vedle domu (u domu) 

pašal baro ker 

c) za dům (nebude vidět) 

pašal baro ker 

3. ÚKOL: 

a) nakresli jablko do misy s ovocem 

malin phabaj andre čaro 

b) vedle mísy 

pašalčaro 

c) mimo mísu 

palal čaro 

3.6.2 Popis a analýza dat 

Způsob vyhodnocení jednotlivých úkolů je uveden v tab. 10 až tab. 13. Některé děti 

se rozhodly úkol neřešit, ty jsou v tabulkách uvedeny jako děti, které úkol neřeší. Pokud 

úkol řešily, posuzovala se správnost řešení. 

Díváme-li se na to, jak děti přípravného ročníku řešily zadané úkoly, vidíme, že 

pokud byl úkol zadán v romském jazyce, děti úkol spíše řešily (tab. 10, graf 33 a 36). 

Jestliže úkol řešily, řešení bylo většinou chybné. Vzhledem k malému vzorku nelze 

však udělat typologii chyb. 
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U zadání v českém jazyce byl nižší počet řešení oproti romskému jazyku. Počet 

správných řešení (tab. 11, graf 34 a 37) byl přibližně stejný jako v romském jazyce. 

Porovnání správných řešení můžeme vidět v graíii 35. 

U dětí prvního ročníku se u úkolu, který byl zadán v romském jazyce, také snížil 

počet dětí, které úkol neřešily, jako tomu bylo v přípravném ročníku. Počet správných 

řešení se také zvýšil (tab. 12, graf 38 a 41). 

U řešení v českém jazyce bylo méně případů, kdy děti úkol neřešily a bylo více 

správných řešení (tab. 13, graf 39 a 42) než v jazyce romském. Pokud porovnáme počty 

řešených úkolů vidíme, že děti úkol spíše řešily, pokud byl zadán v romském jazyce. 

Porovnání správných řešení vidíme v grafu 40. 

Při porovnání úspěšnosti řešení dětí přípravného ročníku s první aktivitou vidíme, že 

se snížil počet dětí, které úkol neřešily, a zvýšil se počet správných řešení. Lepší 

výsledek mohla ovlivnit organizace aktivity. Děti pracovaly v lavicích, kde seděly po 

jednom. Tím se mohlo zvýšit soustředění dětí na zadávané úkoly. Pro děti je omezením 

prostoru úkol přehlednější. Děti jsou také zvyklé v lavicích pracovat a to mohlo vést ke 

snížení nejistoty. Pracovaly s pracovními listy, a to je aktivita kterou běžně dělají. 

U dětí prvního ročníku vidíme, že přibylo úkolů, které děti neřešily. Vidíme 

dokonce, že děti první třídy úkol spíše řešily, pokud byl zadáván v jazyce romském. 

Pokud porovnáváme správnost řešení, tak vidíme snížení počtu správných odpovědí 

v jazyce českém a zvýšení v jazyce romském. U dětí prvního ročníku i přes lepší 

podmínky k soustředění a přes podmínky, na které byla většina dětí zvyklá 

(navštěvovaly přípravný ročník), zaznamenaly menší úspěšnost řešení v českém jazyce 

než u první aktivity. Přes menší počet řešení v jazyce českém něž v jazyku romském 

převažoval počet správných řešení v jazyce českém. V přípravném ročníku byl počet 

správných odpovědí o něco vyšší naopak u jazyka romského. Na správné odpovědi 

v českém jazyce mohla mít vliv školní práce těchto dětí, při které ve vyučovacích 

hodinách do pracovních listů pracují podle pokynů učitele. Na zvýšení počtu 

neřešených úkolů může mít opět vliv obava dětí z nesprávného řešení. Děti se mohly 

obávat záporného hodnocení při práci, na kterou jsou ve škole zvyklé. 
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Tab. 10 - Počet žáků reagujících n a jednotlivé úkoly daným způsobem a 

s danou úspěšností. 

Aktivita č. 3, úkoly zadány v romském jazyce 
Přípravná třída - 8 žáků 

číslo správnost řešení 
úkolu správně chybně neřeší 

la 8 0 0 
lb 1 7 0 
l c 0 7 1 
2a 1 6 1 
2b 0 5 3 
2c 0 0 8 
3a 4 1 3 
3b 0 6 2 
3c 0 0 8 

Tab. 11 - Počet žáků reagujících na jednotlivé úkoly daným způsobem a 

s danou úspěšností. 

Aktivita č. 3, úkol zadány v českém jazyce 
Přípravná třída - 8 žáků 

číslo správnost řešení 
úkolu správně chybně neřeší 

la 0 0 8 
lb 2 2 4 
l c 0 3 5 
2a 2 3 3 
2b 3 3 2 
2c 1 5 2 
3a 4 1 3 
3b 1 4 3 
3c 0 5 3 
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Tab. 10 - Počet žáků reagujících n a jednotlivé úkoly daným způsobem a 

s danou úspěšností. 

Aktivita č. 3, úkoly zadány v romském jazyce 
První třída - 8 žáků 

číslo 
úkolu 

správnost řešení číslo 
úkolu správně chybně neřeší 

la 3 0 5 
lb 0 5 3 
l c 0 4 4 
2a 0 8 0 
2b 0 8 0 
2c 0 8 0 
3a 8 0 0 
3b 0 8 0 
3c 0 8 0 

Tab. 13 - Počet žáků reagujících na jednotlivé úkoly daným způsobem a 

s danou úspěšností. 

Aktivita č. 3, úkoly zadány v českém jazyce 
První třída - 8 žáků 

číslo správnost řešení 
úkolu správně chybně neřeší 

la 7 0 1 
lb 1 2 5 
l c 0 2 6 
2a 0 6 2 
2b 6 0 2 
2c 1 5 2 
3a 7 0 1 
3b 2 6 0 
3c 2 3 3 
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Správnost řešení zadávaných úkolů 1 až 3 žáky přípravného ročníku v romském 

jazyce vyjadřuje graf 33, v českém jazyce graf 34. 

graf 33- ROMSKÝ JAZYK - správnost řešení 

• spráwiě • chybně Dneřešt 
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Porovnání správnosti řešení jednotlivých úkolů v závislosti na jazyku zadání 

(romský a český jazyk) je znázorněno grafem 35. 

graf 35 
přípravný ročník - romský jazyk 

- romsky česky 

Z vyhodnocení předchozích grafu vidíme, že úspěšnost splnění úkolu při zadání 

v obou jazycích je přibližně stejná. Liší se jen v úkolech. To znamená, že úkol dobře 

splněný v romském jazyce nebyl vždy dobře splněn v jazyce českém a naopak. Pokud 

sledujeme správnost řešení, vidíme, že úspěšnost řešení je v obou jazycích. Pro větší 

přehlednost uvádím graf procentuální úspěšnosti. 
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Celkové procentuální vyhodnocení správnosti řešení úkolů aktivity číslo 3 žáky 

přípravného ročníku zadávaných v romském jazyce vyjadřuje graf 36, v českém jazyce 

graf 37. 

chybné 
45% 

graf 36 - ROMSKÝ JAZYK - správnost řešení 

neřeší 
36% 

správně 
19% 

chybně 
36% 

graf 37 - ČESKÝ JAZYK - správnost řešení 

neřeší 
46% 

správně 
18% 
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Správnost řešení zadávaných úkolů 1 až 3 žáky první třídy v romském jazyce 

vyjadřuje graf 38, v českém jazyce graf 39. 

graf 38- ROMSKÝ JAZYK - správnost řešení 

1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 

úkol 

• spráMié • chybně • neřeší 

graf 39- ČESKÝ JAZYK- správnost řešení 

úkol 

• spráwiě • chybně • neřeš! 
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Porovnání správnosti řešení jednotlivých úkolů v závislosti na jazyku 

zadání (romský a český jazyk) je znázorněno grafem 40. 

graf 40 
první ročník - romský jazyk x český jazyk - míra správnosti 

Z vyhodnocení předchozích grafu vidíme vyšší úspěšnost správného splnění úkolu 

při zadání v českém jazyce. Děti prvního ročníku však úkol spíše řešily, pokud byl 

zadán v romském jazyce. Pro větší názornost lze porovnání ukázat v procentuálním 

zastoupení, ve kterém vidíme kolik procent dětí úkol řešilo a jak zvýšilo procento 

úspěšnosti řešení. 

9 

• 
2b 

úkol 
romsky — č e a k y 
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Celkové procentuální vyhodnocení správnosti řešení úkolů aktivity číslo 3 žáky 

první třídy zadávaných v romském jazyce vyjadřuje graf 41, v českém jazyce graf 42. 

chybné 
68% 

graf 41 - ROMSKÝ JAZYK - správnost řešení 

neřeš! 
17% 

spráwé 
15% 

r 
chybné 

33% 

graf 42 - ČESKÝ JAZYK - správnost řešení 

neřeš! 
31% 

správně 
36% 
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Porovnání správnosti řešení úkolů aktivity číslo 3 žáky přípravného ročníku a 

prvního ročníku v romském jazyce znázorňuje graf 43, v českém jazyce graf 44. 

graf 43 - ROMSKÝ JAZYK- přípravný ročník x první ročník 

správně chybně neřeší 

• přípravný ročník • první ročník 

graf 44 - ČESKÝ JAZYK- přípravný ročník x první ročník 

správně chybně neřeší 

• přípravný ročník • prwí ročník 
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3.7 Reflexe 

Při zamyslení nad realizovaným experimentem jsem dospěla k názoru, že by bylo 

přínosné se pro příští zjišťování více seznámit s dětmi před samotným plněním aktivit. 

Bylo by dobré si od dětí nechat vyprávět, co dělají či nedělají, a pozorovat v jejich řeči 

vyjádření prostorových vztahů. Vhodné by také mohlo být dětské vyprávění jim známé 

pohádky, například O perníkové chaloupce. Zde děti přirozeně v řeči používají 

prostorové vztahy, ale také se jim mohou vyhnout. Stejně tak je možné použít popis 

obrázku. Prostorové vztahy pak můžeme zkoumat jak v rovině dynamické (pohádka), 

tak statické (obrázek). 

Domnívám se, že po prvních úkolech mohly mít děti pocit neúspěchu. To mohlo 

vést k jejich opatrným reakcím nebo zvýšit počet neřešených úkolů. Jejich váhavost 

mohla pramenit z přirozeného ostychu dětí. Reakce dětí mohla být ovlivněna tím, že mě 

znaly pouze jako učitelku zdejší školy. Nebyly zvyklé se mnou běžně hovořit nebo mě 

mít ve své bezprostřední blízkosti. Výhodou této situace naopak byla má nezaujatost 

vůči dětem a absence promítání předchozích zkušeností z obou stran. 

Dále si myslím, že po splnění úkolů by bylo vhodné nechat děti o úkolech hovořit a 

zaměřit se na jazyk, který budou spontánně při komentování svých prožitků používat. 

Pro plnění úkolů nebyla potřebná aktivní slovní zásoba v romštině. Šlo o míru 

porozumění mluveného slova. Je třeba se zamyslet nad tím, zda děti dobře pochopily 

romské sloveso, protože jeho nepochopení mohlo mít vliv na plnění úkolů. Sloveso je 

pohybový stimul a neporozumění mohlo zapříčinit, že děti stály, nereagovaly, a tím 

neřešily daný úkol. Zda nepochopení slovesa bylo důvodem k pasivitě, by bylo možné 

ověřit jeho použitím v jiném kontextu. 

Zkoumání této problematiky nabízelo řadu možností, z nichž jsem si musela vybrat. 

Každá volba sebou nese určitá úskalí. Jde o to nalézt co možná nej vhodnější kombinaci 

aktivit mapující sledované obtíže. Nemohou se však přecenit možnosti dětí. 

Jsem si vědoma, že pro experiment byl sestaven relativně malý vzorek. Rozdělení 

do dvojic (v prvním úkolu) pro ně bylo neobvyklé. Svoji roli také mohlo sehrát 

překvapení dětí, když ve škole slyšely romský jazyk a měly na něj reagovat. Ve škole 

sice pracují asistenti pedagoga romského původu, ale ti na děti většinou romsky 
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nemluví, přestože většinu žáků tvoří žáci romského původu. S romským jazykem se děti 

setkávají pouze v písních při hudební výchově nebo na hudebním kroužku. 

ZÁVĚR 

Zadání diplomové práce vyžadovalo zmapování obtíží souvisejících s mírou 

porozumění slov, která vyjadřují vzájemnou polohu objektů. Odlišná stavba řeči dětí 

z minoritních skupin může způsobovat komunikační obtíže a mít za následek problémy 

spjaté s pochopením matematických zadání.. Pomocí sestavených aktivit byl ověřován 

vliv odlišností romského a českého jazyka na porozumění a správnost řešení 

zadávaných úkolů Ověření tohoto vlivu by se mohlo stát podkladem pro individuální 

přístup k žákům z minoritních skupin, a tím usnadnit začátek vzdělávacího procesu 

těchto žáků. 

Uvědomuji si, že na výsledky experimentu mohla mít vliv únava dětí. Romské děti 

jsou zvyklé dělat vše společně a při samostatné práci hraje svoji úlohu ostych a strach 

z neúspěchu. Romské děti také nejsou rády středem pozornosti. Tyto okolnosti mohly 

výrazně ovlivnit výsledky první aktivity, kdy se děti při plnění úkolů samy pohybovaly 

v prostoru. 

Zlepšování výsledků úkolů zadávaných v romském jazyce v průběhu experimentu 

mohlo ovlivnit, to že děti získávaly jistotu a přestal je překvapovat romský jazyk 

použitý k zadávání úkolů. Při dalších aktivitách děti také pracovaly v lavicích, kde měly 

možnost více se soustředit. K tomu prospělo zúžení jejich pracovního prostoru. 

Pracovaly všechny najednou, proto bylo ve třídě méně rušivých podnětů a děti neměly 

pocit, že pracují samy. Pro větší objektivitu výsledků by však bylo třeba sestavit více 

aktivit, které by tento názor potvrdily nebo vyvrátily. 

V tabulkách a v grafech je vidět, jak se s každou novou aktivitou zvyšoval počet 

řešených úkolů při zadání v romském jazyce. Současně se průběžně zvyšoval počet 

správných řešení. Na tento výsledek nemohlo mít vliv postupné učení dětí. V konečném 

výsledku zůstal vyšší počet správných řešení při zadání v českém jazyce, zvláště u dětí 

prvního ročníku. Domnívám se, že na tento výsledek má velký vliv začlenění dětí 

do česky mluvícího prostředí a systematická práce s dětmi již od předškolního věku. 
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Romský jazyk, který se postupně přirozeným vývojem měnil v romský etnolekt, 

který je produktem neukončeného procesu přijetí českého jazyka, má stále vliv na 

komunikaci dětí. Zdá se, že děti romsky nemluví, avšak na jejich projev romský jazyk 

vliv stále má. To zákonitě vede k různým nedorozuměním, které ovlivňují jak psychiku, 

tak výkon dětí. Myslím si, že na úspěch dětí má kladný vliv předškolní vzdělávání, které 

je před vstupem dítěte do školy vhodným mostem pro zlepšení možností těchto dětí. 

Velkou měrou pomáhá dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí překonat 

jazykové i jiné handicapy, které je při vstupu do první třídy znevýhodňují. 

Na začátku své práce jsem vycházela z předpokladu, že by dětem pro větší 

porozumění mohlo pomoci používání romského jazyka při vstupu do přípravného 

ročníku nebo první třídy. Tento předpoklad se mi však nepotvrdil, protože asistenti 

pedagoga romské národnosti svou mateřštinu bezpečně neovládali a jen problematicky 

s dětmi komunikovali v romském jazyce. Jejich řeč nebyla přirozená, plynulá. Z tohoto 

důvodu se domnívám, že její používání na této úrovni by dětem nepomohlo. Vzhledem 

k tomu, že ztráta jednoho jazyka nezvyšuje automaticky úroveň jazyka druhého, je 

velká škoda, že Romové přicházejí o svůj mateřský jazyk, který nahrazuje výrazově 

chudá čeština. 
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