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ABSTRAKT 

Bakalářská práce nesoucí název Vzdělávání Romů na prvním stupni základní školy, nám 

přináší informace o situaci vzdělávání romských žáků v českém školním systému. Práce je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je pak dále členěna na tři kapi-

toly. První kapitola je věnována teoretickým východiskům, ze kterých bakalářská práce 

postupně vzešla. Druhá kapitola zpracovává romskou historii, díky které jsme schopni po-

chopit mentalitu a kulturu romské minority. Ve třetí kapitole bakalářské práce se seznamu-

jeme již se samotným vzděláváním romských dětí na základních školách. Nejdříve se 

dozvídáme o vzdělávání Romů v minulosti a posléze se dostáváme k nynějším problémům 

s edukací Romů. Praktická část je tvořena dotazníkovým šetřením, určeným pro pedagogy 

setkávající se s romskými dětmi a rodinami ve výuce. Praktická část se nám snaží odpově-

dět na otázku, které z vybraných faktorů ovlivňují zásadním způsobem vzdělávání Romů.   

 

Klíčová slova: Rom, edukace Romů, diskriminace, speciální školství, romská vzdělanost   

 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor’s thesis with the name of The education of the Romani people on the elemen-

tary school. The thesis produces the information about the situation of the education of the 

Romani pupils in the Czech school system. The work is dividend into the theoretical and 

practical part. The theoretical part is then further subdivided into three chapters. The first 

chapter presents theoretical background which bachelor’s thesis gradually has arisen from. 

The second chapter orks with the Romani history, when grateful to it, we are able to un-

derstand the mentality and culture of the Romani minority. In the third chapter of the ba-

chelor’s thesis we are introduced with the particular education of children at the elementa-

ry schools. Firstly we learn about the education of the Romani in the past and after it we 

proceed to the actual difficulties with the education of the Romani. The practical part con-

sists of solution in the form of the questionaire designed for educators who meet with the 

Romani children and their families during the tuition. The practical part aims to respond to 



the task „which of the selected factors significantly affect the education of the Romani pe-

ople“. 

 

Keywords: Romany, the Romani’s educations, discrimination, the Romani scholarship, the 

special educational system 
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ÚVOD 

Bakalářská práce má název Vzdělávání Romů na prvním stupni základní školy. Téma je 

to velmi aktuální a neustále připomínané ve všech mediích. 

Romská edukace je široký pojem, pod kterým se ukrývá mnoho aspektů ovlivňujících 

vzdělanost nebo nevzdělanost romské menšiny. Bakalářská práce se tedy těmito aspekty 

zabývá a pomáhá nám odkrývat romskou kulturu, minulost, mentalitu. Od minulosti a kul-

tury se postupně přesouváme až do nynějších problémů ve vzdělávání romských dětí. Čas-

to diskutovaným tématem v souvislosti se vzdělaností Romů je také pak jejich uplatnění na 

trhu práce. Romové nemají dostatečné kompetence k vykonávání práce, z toho vyplývá, že 

je pro ně příznačná i vysoká nezaměstnanost.  

Jelikož historie Romů úzce souvisí s jejich mentalitou, kulturou a tudíž i vzdělaností, 

budeme se v druhé kapitole věnovat tématu Romské historie. První podkapitola si všímá 

cesty Romů, kdy opouští svou pravlast a putují směrem do Evropy. Zde si i vysvětlujeme 

některé z názvů, kterými byli Romové častováni, na odlišných místech Evropy. Druhá pod 

kapitola se věnuje usazování Romů na Českém území. Popisuje strasti, kterými museli 

Romové čelit, než si u nás vydobili své „místo na Slunci.“ V dalších dvou podkapitolách 

popisujeme již samotné vzdělávání Romů. Od poznatků o vzdělávání romských spoluob-

čanů v minulosti se postupně dozvídáme o součastných problémech a komplikacích 

s edukací romské menšiny. Mezi nejčastější problémy s vyučováním Romů pak hodně au-

torů uvádí nedostatečnou motivaci ke vzdělávání a z toho plyne i častá absence ve vyučo-

vání. 

Na co dále chce bakalářská práce upozornit je vysoké procento romských dětí, které  ne-

dokáže dokončit ani první stupeň základní školy, vyskytuje se u nich záškoláctví a jiné 

negativní sociálně patologické jevy. Otázka, na kterou hledáme odpověď, je zda za tyto 

negativní jevy může rodina, společnost, ve kterém vyrůstají nebo z jisté části je to i vina 

pedagogů a ostatních pedagogických pracovníků, kteří mají vůči Romům určité předsudky 

a neumí s nimi dostatečně pracovat. Těmito otázkami se zabývá praktická část práce. Je 

tvořena dotazníkovým šetřením a na otázky nám odpovídají samotní učitelé romských dětí. 

Vzdělávání Romů je pro odborníky lákavým tématem a bylo vydáno již mnoho knih na 

toto téma. Například odborníkem přes romskou kulturu a multikulturu všeobecně je pan 

Jaroslav Balvín. Z jeho knih, poznatků i soukromých zážitku závěrečná práce hodně čerpa-

la. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 K TEORETICKÝM VÝCHODISKŮM 

Pro zhotovení bakalářské práce bylo velmi důležité, abychom si nastudovali potřebnou 

odbornou literaturu a abychom si vysvětlili pojmy vyskytující se v textu. Literaturu jsme si 

rozdělili na literaturu domácí, zahraniční a cizojazyčnou. Důležité také bylo uvědomit si, 

jaké jsou souvislosti se zvoleným tématem práce a studovaným oborem. Níže uvádíme 

fakta, bez kterých by bakalářská práce nemohla být zhotovena. 

 

1.1 O literatuře a dokumentech 

Pro úspěšné zhotovení bakalářské práce bylo důležité nastudování si odborné literatury 

na téma vzdělávání Romů. V bakalářské práci byly použity dokumenty jak z domácí tvor-

by, tak ze zahraniční a cizojazyčné. 

Literatura domácí 

Nejdříve se bakalářské práce zabývá historií Romů. Pro nastudování romské historie by-

ly vybrány knihy od Jany Horváthové a Bartoloměje Daniela. Obě knihy se zabývají histo-

rií, kulturou, jazykem a odlišnostmi romské kultury. Knihy byly velmi čtivě napsány a po-

mohly mi při zpracování první kapitoly bakalářské práce. Zejména kniha od pana Daniela 

mi byla cenou inspirací. Díky přehlednosti textu jsem položila základy k první kapitole 

bakalářské práce a zčásti pochopila Romy jako svébytné osobnosti. 

 Stěžejními materiály z domácí tvorby, byly zajisté knihy od pana Jaroslava Balvína. 

Všechny použité knihy od tohoto autora nám přináší informace o Romech, o jejich kultuře, 

vzdělanosti a moderních směrech ve výuce s romskými žáky.  

Dalším z důležitých autorů domácí tvorby byl Pavel Říčan se svou knihou S Romy žít 

budeme-jde to a jak! (Říčan, 1998). Autor se zde vyjadřuje k romské minulosti, ale zabývá 

se i současnými problémy s výchovou a vzděláváním romských dětí. Uvádí zde i některé 

z faktorů ovlivňující vzdělanost těchto dětí.  

Kniha od Evy Šotolové Vzdělávání Romů (Šotolová, 2000), nám byla velmi nápomocna 

při sestavování kapitol o vzdělávání romských dětí. Šotolová názorně uvádí, jak postupo-

vat při výuce s romskými dětmi, říká také, co ovlivňuje jejich vzdělanost a jak romské děti 

co možná nejlépe motivovat. 
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O motivaci, úspěšnosti a vzdělanosti Romů vypraví také kniha od Kovaříkové a kol. Pe-

dagogicko – psychologická problematika romských žáků ve vztahu k jejich školní úspěš-

nosti (Kovaříková a kol., 1998). Kovaříková v knize zejména poukazuje na rozdílné chá-

pání romských dětí a dětí z majoritní společnosti. Největší problém vidí v odlišnosti jazy-

ka- romština versus český jazyk, dále také poukazuje na fakt, že většina romských dětí má 

nastavený žebříček hodnot jinak, než děti z majoritní společnosti. 

V bakalářské práci byly použity také slovníky a to Slovník cizích slov pro vysvětlení si 

cizích pojmů a pak pedagogický slovník, který sloužil k objasnění odborných termínů 

s pedagogickou tematikou.  

Praktická část závěrečné práce čerpala z knihy pana prof. Chrásky. Díky této publikaci 

bylo zhotoveno výzkumné šetření (Cháska, 2006). 

 

Literatura zahraniční 

Ze zahraničních publikací byly použity převážně knihy a odborné sborníky od sloven-

ských autorů. Za všechny jmenujme knihu Rastů nám noví ludia od Vladimíra Predmer-

ského. Díky této knize vznikla kapitola o vzdělávání Romů v minulosti. Kniha přináší in-

formace o stavu vzdělávání Romů v 50. a 60. letech. Názorně a velmi poutavě vypráví o 

začleňování Romů do vzdělávací soustavy českého a slovenského státu.Predmerský také 

využívá svých soukromých zážitků a do knihy je komponuje. 

Z odborných sborníků byly použity články obsahující informace o vzdělávání romských 

dětí a o úspěšnosti romských dětí na základní škole. 

 

Literatura cizojazyčná 

Z cizojazyčné literatury byly použity články se sborníku Sudia Edukacyjne. Autorem 

obou článků je Jaroslav Balvín, který ovšem tyto články nikdy nevydal v jazyce českém, 

pouze anglickém. První článek se zabývá osobou učitele ve výchovně vzdělávacím procesu 

s romskými dětmi. Druhý článek Balvín sestavil s Lenkou Vavrekovou a zabývají se zde 

vzděláváním romských dětí. 
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1.2 Vztah sociální pedagogiky ke zvolenému tématu 

Než bylo započato psaní samostatné bakalářské práce, museli jsme si zodpovědět pár 

otázek týkajících se sociální pedagogiky, jakožto studovaného oboru a jak téma závěrečné 

práce koresponduje se studovaným oborem. 

Sociální pedagogiku, jako vědeckou disciplínu je velmi těžké charakterizovat. Sociální 

pedagogiku v nejužším slova smyslu můžeme popsat dle Pedagogického slovníku násle-

dovně. Sociální pedagogika představuje aplikované odvětví pedagogiky, zabývající se vý-

chovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých. 

(Průcha, Mareš, Walterová, 1995, s. 203) Z uvedeného tudíž vyplývá, že námi studovaný 

obor a téma Vzdělávání Romů v České republice spolu úzce souvisí, jelikož Romové jsou 

zajisté rizikovou a sociálně znevýhodněnou skupinou. 

Dalším bodem, který je společný pro sociální pedagogiku a zvolené téma je definování 

objektu výchovy. Sociální pedagogika neklade důraz na jednotlivce, nýbrž na skupiny (vrs-

tevnické skupiny, minority).(Kraus, 2008, s. 48) Bakalářská práce se zabývá postavením 

minority, v našem případě romské komunity, ve školním vzdělávacím systému. Objektem 

výchovy sociální pedagogiky jsou skupiny a v námi zvoleném tématu jsou objektem vý-

chovy romští žáci na základní škole, tedy minoritní skupina. 

Sociální pedagogika je poměrně novým a stále ještě ne úplně vyhraněným oborem, sna-

žícím se mimo jiné začlenit minority do majoritní společnosti. Například sociální pedago-

gové vymýšlejí programy pro začleňování romských žáků do kolektivu spolužáků, řeší, jak 

by romské děti měly co nejefektněji trávit svůj volný čas a také dohlíží na kvalitu prostředí,  

ve kterém tyto děti vyrůstají. 

 Romská menšina je u nás početně nejvýznamnější menšinou a romská problematika je 

v naší společnosti často diskutovaným tématem.  

Zkrátka téma bakalářské práce a studovaný obor sociální pedagogika spolu úzce souvisí. 

 

1.3 Pojmy 

V nastudované odborné literatuře se často vyskytovaly názvy a slova, která jsme neznali 

a která jsme si potřebovali vysvětlit a objasnit, co znamenají, abychom je mohli korektně 

použít do textu práce. 
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V druhé kapitole bakalářské práce se často vyskytují cizí neznámá slova, která byla sy-

nonymem českého Cikán nebo Rom. Slovo Rom označuje etnikum, které pochází z Indie. 

Romské etnikum je nejrozšířenějším etnikem v Evropě. Má mnoho synonym a jedním 

z nich je například Atsingánoi. Slovo je původem z Řecka a překládáme jej jako Cikán, 

což je nejznámější označení Romů v Evropě. (Horváthová, 2002, s. 9) Další označení Ro-

mů jsou například: Gypsies, Frahůn nebo také Farao.  

Mezi důležité pojmy, které jsou spjaté se vzděláváním Romů a se kterými bylo třeba se 

obeznámit, jsou zajisté pojmy týkající se bezprostředně vzdělávání Romů. Mezi takové 

pojmy řadíme edukace, motivace, temperament. 

V bakalářské práci se neodmyslitelně vyskytují termíny související se sociální pedago-

gikou. Mezi takové řadíme například pojmy jako majorita, minorita, společnost, sociální 

skupina. 

Podrobný slovník pojmů vyskytujících se v bakalářské práci najdeme v zadní části práce 

jako přílohu P II. 
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2 HISTORIE ROMŮ A JEJÍ VYUŽITÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NA 

1. STUPNI 

„Cikáni byli vždycky společenská spodina, vždyť už v té Indii patřili 

k nejpodřadnějším lidem.“ 

Před tím, než se seznámíme se samotným vzdělávání Romů, musíme si objasnit některá 

historická data a fakta, která jsou pro pochopení Romské menšiny důležitá. Nyní se tedy 

budeme zajímat o Romskou historii, ze které Romové vychází a která je jejich stavebním 

kamenem pro vzdělávání. Postupně se dozvíme, odkud Romové vlastně jsou a kde mají 

své kořeny. 

Dle Horváthové (2002, s. 5) se na základě jazykového testu domníváme, že Romové 

jsou původem z indického subkontinentu. Přesnou lokalitu v Indii však vědci nejsou 

schopni prozatím zjistit. Co nás však zajímá, není místo, odkud Romové pochází, nýbrž 

okolnosti proč Romové opouští Indii a zajímá nás také cesta, kterou urazili než se usadili 

na českém území. 

 Romové se nepohodnou s původními obyvateli Indie, a proto musí nedobrovolně toto 

místo opouštět. 

Přesidlování Romů z jejich pravlasti dochází mezi 3. – 9. stoletím našeho letopočtu. Je-

jich cesta vedla především přes Arménii, kde se nějaký čas zdržovali a také obsazují roz-

sáhlé území dnešního Řecka. Romové se dostávají do Evropy pravděpodobně kolem 12. 

Století možné je však, že osidlují Evropu již mnohem dříve. Jak je nám známo z kroniky 

neznámého mnicha na hoře Athos v Řecku – mluví se zde o lidech nazývaných Atsínganoi, 

kteří se pohybovali okolo roku 1068 v oblasti Cařihradu. Z tohoto označení Atsínganoi 

vzniká nejznámější pojmenování pro Romy v Evropě a to Cikán. S tímto termínem se Ro-

mové nikdy nenazývali sami, považovali ho za hanlivé označení a nikdy se s označením 

cikán neztotožnili (Horváthová, 2002, s. 9-11). 

Romové jsou nazýváni i jinými označeními než cikán. Například Gypsies-toto označení 

vzniklo ze slova Egypcians a používalo se hojně v anglofonních zemích. Synonymem ve 

slovenštině je pro Romy termín Frahún a v maďarsky mluvících zemích Fárao. Všechny 

uvedené termíny mají spojitost s Egyptem a vyjadřují negativní kontext. V Egyptě Romové 

vytvořili velkou kolonii, a proto je za jejich původní domov často označován Egypt. K této 

domněnce přispívají i mnohé legendy, které se o původu Romů tradují. 
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Cesta Romů vedla ve 14. století kolem řeky Dunaje a Romové se usidlují na českém a 

slovenském území a v 15. století přichází do Francie. Zde jsou označováni jako Bohém, 

jelikož na území Francie přichází z Čech. Z Francie putují na sever Evropy (Horváthová, 

2006, s. 11-14). 

Romové byli zprvu v Evropě vítáni s pochopením. Postupem času si, ale Evropané zača-

li všímat odlišností. Romové přicházeli z Orientu, tudíž i jejich zvyky, nesrozumitelná řeč, 

odívání, působili na Evropany negativně. To jak Evropané nahlíží na Romy, nezanedbatel-

ným množstvím přispívá také romský náhled na církev, kterou Romové neuznávají (Hor-

vathová, 2006, s. 15-16). 

 

2.1 Usazování Romů na českém území 

Dle Horváthové (2002, s. 39) je nám známo, že podmínky pro usazování Romů 

v Českých zemích jsou odlišné na Moravě a odlišné v Čechách. Na Moravě se Romové 

usazují snadněji a dříve, než v Čechách zejména díky některým šlechticům. Například roku 

1698 povolává hrabě Kounic do služby rodinu kováře Štěpána Daniela. Toto se odehrává 

v ne příliš vhodné době pro usazování Romů v Čechách- společnost je laděna protiromsky. 

Kounic tak nabízí ochranu romské rodině na svém uherskobrodském panství. Postupem 

času se stále více Romů přicházejících z Uher usazuje na Moravě, zejména v její jižní a 

jihovýchodní oblasti. Zde jsou položeny základy pro trvalé usazení romských skupin, které 

se v dalším období jen prohlubovaly.  (Horváthová, 2002, s. 39) 

Do sousedních Čech se dostávají romské skupiny, které škodí - mají zahálčivý způsob 

života. Přicházejí z oblastí Německa a Rakouska. Společnost je bere jako zlo (Daniel, 

1994, s. 77). 

Za vlády Marie Terezie (1740-1780)se situace pro asimilaci Romů u nás poněkud zlep-

šuje a to zejména díky vyhlášením, které císařovna vydává. Akceptuje některé z romských 

rodin, tyto rodiny nazývá jako regulované cikány, kteří mají povolení k pobytu, ale podlé-

hají přísné kontrole. Syn Marie Terezie Josef pokračuje ve vstřícném přístupu k Romům. 

Klade důraz na vzdělání a vyhlašuje povinnou školní docházku pro romské děti a snaží se 

o zlepšení hygienických podmínek, ve kterých romské skupiny žijí. (Tolerance, 1998) 
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Z doby tereziánské je nám známo také něco o kultuře a vzdělanosti Romů. V této době 

žili dva známí romští hudebníci – Mihályi Barna a panna Czinka. Panna Czinka byla hous-

listka, také nazývána jako Sapfo a dočkala se nemalého úspěchu.(Daniel, 1994, s. 97) 

Kočovný styl života, příznačný způsob romského bytí, Romy omrzel a chtějí se usadit. 

Tak začali vznikat romské osady, které se tvořily převážně za hranicemi vesnice na odleh-

lých místech. Romové zde žijí jako bezdomovci a děti zde nemají právo na vzdělávání. 

V průběhu 19. Století se však situace pomalu mění a někteří Romové se již stěhují do ves-

nice, zde už děti mají právo navštěvovat místní školu. Romové musí vynaložit velké úsilí, 

aby byli svými sousedy a spoluobčany bráni rovnocenně a měli stejná práva a povinnosti 

jako ostatní občané. (Horváthová, 2002, s. 40-42) 

 

 

2.2 Romové a vzdělávání v minulosti 

Romové musí plnit povinnou školní docházku již od první republiky. Ovšem bylo na 

každém z nich, jak k plnění povinné školní docházky přistupují a rodiče nebyli sankciováni 

za její nedodržování. Ve školních zařízeních první republiky se k romským dětem vyučují-

cí často chovali tak, že se dítě nebylo schopno naučit nové věci.  

S příchodem komunistického režimu již nebyla trpěna Romům absence v  docházce.  

Komunistický režim zavádí politiku tzv. Asimilace cikánů do společnosti. (Tolerance, 

1998) 

Romské děti jsou zařazování do předškolního vzdělávání, i když jejich matky nejsou 

zaměstnány. Děti romského původu, které mají dobrý školní prospěch, jsou sledovány a 

přestupují na učiliště, střední školy a někteří i dokonce na školy vysoké. 

Byly vydávány směrnice o výchově a vyučování romských dětí, které zabezpečovaly 

pravidelnou školní docházku. Také nařizovaly návštěvy pedagogických pracovníků v rom-

ských rodinách. Učitelé se tak dozvídali o prostředí a podmínkách romského soužití a tak 

lépe nacházeli vztah k romským dětem i k jejich rodičům. 

Ovšem statické údaje nám říkají, že i přes veškerá opatření se situace s romskými dětmi 

nezlepšuje. Velká část dětí končí školní docházku obvykle ve třetím až čtvrtém postupo-

vém ročníku. Důvody ukončení školní docházky jsou různé. Hlavním důvodem ale je, že 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 19 

 

rodiče příliš nedbají o školní docházku svých dětí a to z toho důvodu, že jsou sami nevzdě-

laní a nevzdělávají se. 

Zakládají se samostatné třídy pro romské zanedbané děti. Tyto třídy se zaměřují na děti, 

které jsou již starší a do školy ještě vůbec nechodily anebo chodily velmi nepravidelně. 

Děti se zde učily nejzákladnějším věcem jako je tělesná čistota, hygiena a to z důvodu, aby 

mohly být co možná nejdříve přeřazeny do odpovídajícího ročníku normální školy. 

Jak již bylo zmíněno, děti romského původu velmi často brzy ukončují školní docházku. 

Tento „trend“ je velmi negativní, jelikož kvůli nízké vzdělanosti a téměř nulové kvalifikaci 

se tato mládež těžce zařazuje do pracovního procesu a obtížně získává pracovní poměr. 

(Predmerský, 1961, s. 16-18) 

 

2.3 Současný stav problematiky vzdělávání Romů 

     Dle filozofie výchovy je jednou z nejdůležitějších rolí vychovatele pomáhat žákovi při 

nalézání smyslu jeho života. (Balvín, 2012, s. 76) 

Nalézání smyslu života je důležitou rolí pedagogiky, avšak při vzdělávání romských žá-

ků řešíme problém daný rozdílným chápáním jejich smyslu života. Toto rozdílné chápání 

je dáno jiným kulturním prostředním, ve kterém se vyskytují. Každý pedagog vyučující 

romské děti by měl tedy znát jejich prostředí a jejich historii. (Balvín, 2012, s. 76) 

Když vyučujeme romské dítě, měli bychom brát v potaz, že český vzdělávací systém je 

pro romské dítě něčím cizím a neznámým. Romské dítě řeší na základní škole mnoho obtí-

ží, díky kterým mnohdy ani základní vzdělání nedokončí. Mezi takové obtíže patří napří-

klad: odlišná předškolní výchova, odlišné vnímání českého jazyka, postavení ditěte 

v českém kolektivu (xenofobie, rasismus) a mnoho dalších. (Tolerance, 1998) 

Proto, aby Romové lépe zvládali základní školu a integraci mezi své vrstevníky vznikla 

strategie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro zlepšení vzdělání romských 

dětí. Tato strategie obsahuje několik klíčových bodů, kterými se snaží podpořit Romy ke 

vzdělávání. Mezi takové body patří například: předškolní vzdělávání, nepovinná výuka 

romského jazyka, šíření informací o Romech, výchova k toleranci a odbourávání vzájem-

ných předsudků pro všechny děti, podpora smysluplně tráveného volného času. (Šotolová, 

2011, s. 52-53) 
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Velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje zásadním způsobem vzdělávání romských 

dětí je osobnost pedagoga nebo pedagogického asistenta. Je velmi důležité, aby pedago-

gický pracovník, který se podílí na vzdělávání romských dětí, měl  náležité vzdělání a 

kompetence k práci s těmito dětmi. 

Dle Šotolové (2011, s. 59) je nutné, aby se pedagogové neustále vzdělávali a to zejména 

v multikulturní výchově. Uvádí, že je třeba pracovišť, míst, kde se soustřeďují odborníci na 

multikulturní výchovu a kde by tito pedagogové získávali odborné informace o Romech a 

dále by se vzdělávali. Šotolová zde apeluje na to, že by se mělo toto vzdělaní dostat všem 

pedagogům, ale zejména v první řadě učitelkám v mateřských školách. 

Pedagogové také často zdůrazňují, jak moc je důležitá komunikace školy s rodinou. 

(Balvín, 2013, s. 232) pedagogové přikládají čím dál větší význam komunikaci mezi učite-

lem a mezi rodiči jejich žáků. 

Dalším klíčovým bodem, jak už jsme si řekli výše, je nutnost pedagogických asistentů. 

Tento pedagogický pracovník se vyskytuje ve třídách, kde je větší počet dětí 

ze znevýhodněného sociálního prostředí.  

Přínosem asistentů je lepší komunikace mezi školou a romskými rodinami. S těmito ro-

dinami jsou ve velmi úzkém kontaktu. 

Pedagogičtí asistenti se domnívají, že jejich práce není v  žádném případě zbytečná, vní-

mají ji jako most mezi českým učitelem a romským žákem a jeho rodinou. (Šotolová, 2011, 

s. 68) 

Hodně diskutovaným tématem je docházka romských dětí do škol. U romských dětí je 

častým jevem absence ve vyučování. 

Aby se takovým absencím předešlo, vyšlo nové znění Zákona o sociální potřebnosti 

č.422/2003. Je zde uveden maximální počet neomluvených hodin, kdy může žák chybět za 

měsíc. Pokud žák přesáhne hranici 10 neomluvených hodin, rodiče přichází o sociální dáv-

ky. Cílem tohoto opatření je zmírnit neopodstatněnou absenci těchto žáků. Po půl roce bylo 

provedeno šetření a bylo zjištěno, že se snížil počet absencí u předem vyhlídnutých dě-

tí.(Epolis, 2013) 

Jak již jsme si řekli, romské děti se potýkají na základní škole s mnohými problémy. 

Kvůli takovým problémům velmi často nedodělají základní školu. Tyto děti se buď již dále 

nevzdělávají, a nebo jsou přeřazeni do škol speciálních. V minulosti bylo přeřazování rom-
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ských dětí do zvláštních, dnes již speciálních, škol jakousi rutinou. Romská rodina nepro-

testovala, vlastně jim to spíše vyhovovalo a přesun dítěte ze školy základní na školu speci-

ální pro ně byl i jakýmsi ulehčením práce a bylo to pro ně pohodlnější. Po roce 1989 však 

nastala změna a v 90. letech nastává tzv. humanizace „praktické školy“. 

Dle Balvína (2004, s. 69) není neopodstatněné přeřazení romského žáka do speciální 

školy otázkou pouze pedagogickou, ale i politickou a mravní. Základní školy by měly mít 

porozumění pro specifika výuky romského žáka. 

Nejen základní školy a učitelé na základních školách by měli mít pochopení pro romské 

žáky, ale především by toto pochopení měli sdílet romští rodiče. Sdružení 21 proto na toto 

téma diskutuje přímo s těmito rodiči. 

Sdružení 21 je občanské forum, které vystupuje proti zařazení romských žáků do speci-

álních škol. Jedním z projektů tohoto fora je projekt Mami, tati, já chci do školy! Prostřed-

nictvím nejrůznějších divadelních scének se snaží ukázat rodičům, jak důležité pro bu-

doucnost je, aby jejich děti byly vzdělávány v základních školách, nikoli ve školách speci-

álních. 

Statistické údaje nám říkají, že 26, 4 % dětí navštěvujících speciální školu jsou děti rom-

ské. Přitom jedincům, kterým jsou tyto školy určeny-děti s mírnou mentálních retardací je 

2, 6 % populace. Za tímto nepříznivým číslem stoji dle Slova 21 následující okolnosti: ne-

správná diagnostika pedagogicko-psychologických poraden, diskriminační jednání škol a 

neinformovanost romských rodičů. Projekt Mami, tati, chci do školy! Se snaží napomoci 

romským rodičům orientovat se ve vzdělávacím systému českého školství, aby mohli 

správně rozhodnout, kde se jejich dítě bude vzdělávat. (Romea, 2013). 

 Závěr kapitoly by chtěl upozornit na fakt, že děti romského původu to i nyní ve 21. sto-

letí nemají vzhledem ke vzdělávání jednoduché. Odlišná kultura, jazyk, původ a 

v neposlední řadě diskriminace jim znepříjemňují vstup na základní školu. Autoři, kteří se 

 vyjadřují k romské problematice a k romskému vzdělávání vůbec, stále častěji odkazují na 

fakt, že učitelé vyučující romské žáky jsou nedostatečně vzděláni v multikulturní výchově. 

Tento problém by dle mnohých odborníků měl být řešen a vedl by k poměrně větší školní 

úspěšnosti romských dětí. 
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3 ROMŠTÍ ŽÁCI NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Všichni se mi posmívají, že jsem černá- nadávají, za vlasy mě tahají, do nohy mě  

kopají, pokoje mi nedají. 

Kluci, holky, zač mě trestáte? 

Proč už mi pokoj nedáte? 

Dost mě sám Pánbůh potrestal, 

že mi tu černou barvu dal. 

Nechce mě ani vlastní máma – co si na světě počnu sama? 

                                                            (Horváthová, 1996) 

Romský žák přicházející na základní školu zpravidla prožívá takzvaný šok. Dítě si uvě-

domuje rozdílnost mezi ním a mezi ostatními spolužáky. Do kolektivu spolužáků často 

nezapadá a děti z majoritní společnosti se od romských dětí většinou distancují. 

Dle Říčana (1998) děti z romských rodin jsou zařazeny ve třídách základních škol do ka-

tegorie neoblíbené děti. Podle dostupných výzkumů jsou děti romského původu také více 

agresivní, než děti „ gádžovské“. 

Romské dítě, které přichází na základní školu, řeší mnoho problémů a jen těžce si na 

školní prostředí přivykává. Jedním z důvodů, proč se romské děti těžce aklimatizují ve 

školním prostředí je fakt, že většina takových dětí nenavštěvuje předškolní vzdělávání. 

Kovaříková a kol. (1998, s. 12) říká, že jen zanedbatelné procento romských dětí na-

vštěvuje mateřskou školu. Dále uvádí, že jednak romští rodiče nepociťují potřebu posílat 

své děti do předškolního vzdělávání a jednak zásadní roli hraje ekonomický faktor. 

V mateřské škole se musí platit různé poplatky- stravné, školné, atd. 

Většina romských dětí přicházejících do škol tedy není, díky absenci předškolního vzdě-

lávání, zvyklá na pořádek a řád, který je na základní škole vyžadován. 

Téměř denně pak romské děti řeší konflikty nejrůznější povahy, pramenící ale většinou 

z nedostatečného pochopení těchto dětí. Berou školu jako nutné zlo, nepřátelskou zonu, 

kde se potýkají s posměchem spolužáků a mnohdy také s nepochopením svých učite-

lů.(Asistent pedagoga, 2007) 
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Pedagogové by měli neustále získávat znalosti pro výchovu romských žáků. Velké pro-

cento učitelů používá při práci s Romy metodické pomůcky, které jsou používány při práci 

s dětmi s mentální retardací. Z ověřených studií z jiných zemí Evropy víme, že je nutné 

přizpůsobit vzdělávání Romů jejich kultuře. (Kovaříková a kol., 1998, s. 13) 

Integrací romských dětí na základní škole se zabývá mnoho organizací. Například zá-

kladní škola Přemysla Pittra v Ostravě a nadace Nová škola. 

Kovaříková a kol. (1998, s. 15) uvádí školu Přemysla Pittra jako školu, kterou navštěvují 

děti ze znevýhodněného prostředí. Převážnou většinou jsou jejími žáky děti z romských 

rodin. Tato škola se stala velmi uznávanou mimo jiné i díky pomoci pedagogických asis-

tentů ve výuce.  Škola má svůj projekt Obecná škola, kde uvádí základní principy výuky. 

Mezi takové principy patří například: pomalejší postup ve výuce, integrace, multikulturní 

prostředí. 

Nadace Nová škola je neziskovou organizací, která vznikla v roce 1996 a podporuje 

vzdělávání menšin či jinak znevýhodněné mládeže. Mezi cílovou skupinu nadace Nová 

škola však nejsou jen děti ze znevýhodněného prostředí, ale také pedagogové. Nová škola 

zavádí pedagogické asistenty do základních škol. Dále nadace nabízí i některé kurzy na 

podporu vzdělanosti učitelů. Například kurzy romštiny pro učitele základních škol.(Nová 

škola, 2013). 

Děti romského původu jsou na vstup na základní školu nepřipravené, proto také často je-

jich výuka na základní škole končí velmi brzy a tyto děti pak navštěvují školy speciální. 

Pro romské rodiče je tato situace často značně příznivá a speciální školu berou jako lepší 

variantu pro splnění povinné školní docházky. Ale jak nevýhodné to pro jejich děti je a jak 

fatálně to ovlivní jejich budoucnost, na to už často nepomýšlí. 

 

 

3.1 Specifika výuky romských žáků 

Romské dítě potřebuje zajisté specifický přístup ke vzdělávání. Abychom mohli řádně a 

s čistým svědomím vyučovat romské dítě, musí pedagogové ctít určitá pravidla. 

Balvín (2007, s. 56) hovoří o tom, že již od devadesátých let chtěli učitelé zohledňovat 

romské žáky v používání speciálních výukových metod. 
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Vyučující romských dětí by měl dokonale znát romskou kulturu a historii, bylo by 

vhodné, kdyby uměl používat romský jazyk a měl by chápat romské dítě jako jedinečnou, 

osobitou personu (Balvín, 2004, s. 7). 

Minulý režim ovšem tato pravidla neuznával. K romským dětem se přistupovalo nede-

mokraticky a s autoritativními prvky. Nyní usilujeme o demokratizaci školství ve vztahu k 

romským dětem. Tato demokratizace školství spočívá především ve spolupráci rodiny se 

školní institucí a v respektování romské kultury.(Balvín, 2012, s. 78) 

Dle Balvína a Vavrekové (2013, s. 270) Sametová revoluce roku 1989 otevřela inova-

tivní možnosti ve vzdělávání romských žáků. I když se zpočátku zdálo, že podmínky, za 

kterých byli romské děti vzdělávány, byly zcela normální až konstruktivní. Alarmující 

však byl počet 80 % romských žáků zapsaných ve speciálních školách. 

Za velkým neúspěch romské školní vzdělanosti, viděli odborníci zejména to, že děti ne-

měli osvojeny ani nejzákladnější hygienické návyky. Z těchto důvodů nemohli být zařazeni 

mezi své vrstevníky, a tak vznikají přípravné třídy. 

První přípravné třídy jsme u nás zaznamenali v roce 1993. Tyto třídy jsou zakládány při 

základních školách a primárně mají za úkol, aby si romské děti osvojily český jazyk. 

Z prováděných inspekcí, které zjišťovaly, zda mají přípravné třídy význam, bylo zjištěno, 

že přítomnost přípravných tříd a práce v nich je důležitá pro začlenění romského dítěte do 

1. třídy základní školy. (Kovaříková a kol., 1998, s. 14) 

Přípravné nebo také nulté ročníky pracují s dětmi, kterých je ve třídě přibližně 10. Mimo 

pedagogů se dětem věnuje také pedagogický asistent.  (Říčan, 1998, s. 114)  

Pedagogický asistent je, jak již jsme si uváděli výše, velmi cennou osobou při práci 

s romskou mládeží. Tento pedagogický pracovník napomáhá při výuce nejen v přípravných 

třídách, ale také na základních školách. 

Mezi hlavní náplně páce asistenta patří například: pomoc dětem při začleňování se do 

školního prostředí, spolupráce rodiny se školou, pomáhá pedagogům při práci ve vyučová-

ní a mnoho dalších.(Šotolová, 2011, s. 67) 

V dnešní moderní době můžeme ve vyučování s romskými dětmi experimentovat a pou-

žívat i alternativní typ vyučování. 

Mezi alternativní formu vyučování patří například forma tzv. Otevřené vyučování. Tento 

typ vyučování je založen na spoluprácí, je orientován na žáka, děti jsou zde zvyklé na koo-
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peraci. Další z forem moderního alternativního vyučování je typ výuky zvaný Interkulturní 

učení. Interkulturní učení si klade za cíl rovnocennost kultur, náboženství. (Kovaříková a 

kol., 1998, s. 22-23) 

Jestliže chceme efektivně vyučovat romské děti, je také důležité je motivovat. 

V dovednosti motivovat žáky k  učení spočívá do značné míry úspěch výchovně-

vzdělávacího procesu. (Kovaříková a kol., 1998, s. 21) 

Motivaci romských dětí k učení můžeme posilovat například následujícími příklady: 

 Hodnotíme výsledky dítěte pochvalou. 

 Srovnáváme výkony dítěte s výkony spolužáků – sociální posílení. 

 Pozitivní vzor učitele. 

 Znalost, do jaké míry byl zadaný úkol splněn. 

Pedagogové by měli dále dbát na vnitřní motivaci žáka. Při vnitřní motivaci, kdy žák je 

sám něčím motivován a sám chce dosáhnout určitého cíle, byly zjištěny mnohem lepší vý-

sledky ve vzdělávání. Dalším důležitým determinantem, určujícím kvalitu vzdělání dětí je 

pozitivní hodnocení. (Kovaříková a kol., 1998, s. 22) 

Jsou-li žáci opakovaně pozitivně hodnoceni, jejich aspirační úroveň stoupá, setkají-li se 

s velkým neúspěchem, či jsou-li často nepříznivě hodnoceni, jejich aspirační úroveň klesá a 

současně dochází k frustraci potřeby uplatnění. (Kovaříková a kol., 1998, s. 22) 

Existovaly také názory, že by romské děti měly být vzdělávány jen mezi romskými dět-

mi. Neměly by navštěvovat stejnou třídu, jako ostatní děti. Tento názor byl však vyvrácen. 

Dle Balvína a kol. (1997, s. 62) je oddělování dětí romských dětí a dětí z majoritní spo-

lečnosti chyba. Prohloubily by se tak jen odlišnosti, které mezi těmito komunitami panují.  

Romské děti, jakožto i děti jiných národností, je zapotřebí správně motivovat a být pozi-

tivním vzorem jak ve výuce, tak i pro život. Romské dítě k tomu všemu ještě potřebuje 

laskavý, podporující, chápající a individuální přistup. Nesmíme dále opomenout fakt, že 

 romská rodina školu zpravidla neuznává a vzdělání nepovažuje za důležité. Proto je na 

učitelích, aby svým romským žákům také neustále připomínali důležitost vzdělání pro bu-

doucí život. 
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3.2 SPOLUPRÁCE RODINY SE ŠKOLOU 

Jestliže škola usiluje o to, aby děti z romských rodin dosáhly lepší úrovně vzdělání, měla 

by zajistit co možná nejlepší komunikaci s rodinou. Většina romských rodin se potýká 

s nedůvěrou ve školství a vzdělání neprokazují větší význam. Škola by měla tudíž přesvěd-

čit tyto rodiny o důležitosti vzdělanosti jejich dětí. Učitel, který vyučuje romské dítě, by 

měl co možná nejdříve navázat kontakt s rodinou dítěte, navodit v nich důvěru a být také 

nápomocný v situacích, ve kterých si rodina neví rady. Například vyřizování na úřadech. 

(Říčan, 1998) 

Pedagog snažící se zajistit komunikaci mezi romskou rodinou a školní institucí by měl 

znát charakteristiku romské rodiny. Tato charakteristika mu navíc bude nápomocna i ve 

výchovně vzdělávacím procesu romského žáka. Romská rodina se zásadně odlišuje od ro-

diny z majoritní společnosti. Jaká je charakteristika romské rodiny a jak se odlišuje od ro-

diny majoritní, nám ukazuje například ve své práci Katarina Liesková. 

Pro romskou rodinu je typické:  

 Romská rodina je známá tím, že nedělá rozdíl mezi slovy cizí a vlastní.  

 Rodina žije komunitním způsobem života. 

 Výchovu dětí má na starost celá rodina, nikoli jen rodiče. 

 Romské dítě nemá žádný pevně stanovený harmonogram, nepodléhá žádné 

kontrole ze strany rodičů. 

 Dítě prokazuje velkou úctu všem členům rodiny (Liesková, Čavojová, Be-

lovičová, 2008, s. 327).       

Romská rodina je vzhledem k úspěšnosti romských dětí na základní škole důležitým fak-

torem. Proto, je zapotřebí správně zvolený přistup komunikace s romskými rodiči.  

Dle Říčana (1998, s. 110) učitelé mají věnovat romské rodině pozornost už při zápisu dí-

těte do první třídy. Je zapotřebí zde uplatnit vstřícný postoj k rodině a navázat prvotní kon-

takt, který je udržován po celou dobu školní docházky dítěte. Říčan také poukazuje na to, 

že komunikace má být navázána hlavně s matkami, které jsou ve výchově svých dětí zpra-

vidla citlivější než otcové. Ale musíme brát na zřetel autoritu otce a respektovat jeho ko-

nečná rozhodnutí, jestliže mluvíme o výchově. Zpravidla se však otec o výchovu dětí neza-

jímá a škola komunikuje většinou jen s matkou dítěte. 
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Vzhledem k psychické stránce dítěte není možno rodinu vyloučit z výchovně vzděláva-

cího procesu. Dítě je na svou rodinu velmi pevně navázáno, a jestliže nefunguje vztah mezi 

školou dítěte a rodinou dítěte, nikdy nebude fungovat ani vztah mezi dítětem a školou. Pro-

to musíme co možná nejlépe komunikovat s romskými rodiči. Této dobré komunikaci lze 

docílit například tím, že se škola pokusí zapojit rodiče do aktivit školy, pokusí se zvýšit 

zájem o činnosti dětí ve škole, ale i mimo školu, učitel bude navštěvovat romskou rodinu 

v jejich domě, učitel bude zvát romské rodiče na akce školy a třídní schůzky. (Balvín a 

kol., 1997, s. 62-63) 

Neměli bychom opomenout také, že komunikace s romskými rodiči je často velmi ná-

ročná. Dospělí Romové totiž zaostávají ve vzdělávání za svými dětmi. Mnoho z nich má 

pouze základní vzdělání.(Bartoňová, 2009, s. 59 

Z výše uvedeného je patrné, že rodina, škola, dítě mají být v souladu a pěstovat si har-

monický vztah. Pokud některý z faktorů stagnuje a nezapojuje se do „ společného díla“, 

nikdy nenastane soulad a vzdělávání dítěte bude ohroženo. 

 

3.3 ÚSPĚŠNOST ROMSKÝCH DĚTÍ NA PRVNÍM STUPNI 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Z dosavadního zjištění víme, že úspěšnost romských dětí na základní škole není příliš 

valná a stojí za ní mnoho jevů, které úspěšnost romských žáků ovlivňují. Vzdělávání rom-

ských dětí je zpravidla završeno ukončením povinné školní docházky na základní nebo 

častěji na speciální škole. 

Kovaříková a kol. (1998, s. 20) uvádí, že neúspěšnost žáků ve školním prostředí lze cha-

rakterizovat jako selhání jedné ze sociálních rolí dítěte a tou je sociální role žák. Neúspěš-

ným žákem je pak žák, který dle pedagogických pracovníků neprospívá, má některou 

z poruch chování a vyznačuje se také značnými komunikačními a emočními problémy. 

Kovaříková dále uvádí hlavní faktory, které determinují úroveň vzdělanosti romských 

žáků. Tyto faktory nazývá jako exogenní, nebo-li vnější faktory a jsou jimi: 

 Rodina – v rodině se vyskytují sociálně patologické jevy, rodiče romských 

dětí mají nízkou vzdělanost a škole nepřikládají význam, jiný styl výchovy v rodině 

romské a v rodině majoritní. 
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 Škola – především osobnost učitele, který klade na žáka nepřiměřené náro-

ky, neuplatňuje u romských dětí individuální přistup. 

 Mimoškolní a mimorodinné prostředí – romské dítě častěji tvoří skupiny 

s dětmi s problémovým chováním- vliv ne příliš vhodných kamarádů. 

 Vliv rodiny na školní úspěšnost dítěte řeší i Bartoňová (2009, s. 60) poukazuje na to, že 

romská rodina nemá o vzdělávání svých dětí zájem, nedostatečně děti motivuje a dítě tudíž 

o školu nejeví zájem. Dále romská rodina nedbá na přípravu dětí na vyučování a na rozdíl 

od majoritní společnosti, prakticky v romské rodině neexistuje kontrola nad dítětem 

 Říčan (1998, s. 105) se přiklání k názoru, že romská rodina významným způsobem ovliv-

ňuje kvalitu vzdělání dětí. Uvádí řadu způsobů, jak romská rodina selhává ve výchově 

vzdělávání svých dětí. Romské děti často nemají zajištěnou dobrou životní úroveň dle Lis-

tiny základních práv a svobod. Nemají zajištěnou vyváženou stravu, nemají vhodné pod-

mínky pro přípravu do školy, nemají pomůcky do vyučování a často jsou jim předčasně 

poskytovány návykové látky. Romští rodiče navíc zanedbávají povinnou školní docházku a 

tak jsou děti častěji vychovávány ulicí, než školou. 

Z uvedeného je patrné, že rodina je nejčastějším důvodem, proč romské děti selhávají na 

základní škole. Bartoňová (2009, s. 50-51) uvádí typy rodin, které podmiňují vzdělávání 

dětí. Mezi typ výchovy, do které můžeme zařadit i romské etnikum, patři výchova zane-

dbávající. Tento druh výchovy je charakteristický pro rodiny ze sociálně znevýhodněného 

prostředí.  Zanedbávající výchova je tedy výchova, kde děti nejsou podřízeny žádné kon-

trole ze strany rodičů. Vychovávají se „sami s sebou“, nenesou si žádnou odpovědnost, 

školu berou jako povinnost. Děti, které jsou vychovávány zanedbávající výchovou, mají ve 

škole horší průměr, můžou se řadit i mezi děti s mentální retardací. Mezi další nevyhovují-

cí typy rodinné výchovy Bartoňová dále řadí například: výchovu zavrhující, rozmazlující, 

autoritářskou a úzkostnou. 

 Za neúspěšnost dítěte na základní škole nemusíme vinit jen faktory exogenní, ale svůj díl 

na  neúspěšnost můžou mít i faktory tzv. endogenní nebo-li vnitřní. Takovými faktory jsou:  

 Špatný tělesný stav- dítě je často nemocné, nedostává se mu kvalitní živo-

tosprávy a pak neprospívá, je unavené. 

 Nedostatky v psychice žáků- slabá motivace k učení, chybějící předchozí 

vzdělávání, špatná sociální role žáka ve třídě (Kovaříková, 1998, s. 20). 
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S nedostatky v psychice žáků souvisí i nesoustředěnost a udržení krátkodobé pozornos-

ti. Bartoňová (2009, s. 80) uvádí, že nepozornost a nesoustředěnost úzce souvisí 

s romskými žáky. Romský žák často zadaný úkol nevyřeší kvůli nedostatečné pozornosti 

nebo  nízké motivace. 

Romské děti ovšem nejsou jen špatní žáci. V některých směrech naopak vynikají. Jsou 

velmi muzikální, mají dobré estetické cítění, ve sportovních aktivitách jsou řazeni taktéž na 

první příčky. Učitelé by tyto směry měly u dětí rozvíjet, podporovat je v jejich nadání a tak 

si u svých žáků získat potřebnou důvěru, na které dále můžou stavět další vzdělávání. 

Školní úspěšnost nebo neúspěšnost romských dětí zásadně zasahuje do jejich budouc-

nosti. Kvůli špatné školní úspěšnosti jsou mladí Romové vystaveni problémům na trhu 

práce a jsou řazeni mezi nezaměstnanou populaci. Jen zanedbatelné procento romské mlá-

deže studuje na střední popřípadě vysoké škole. (Bartoňová, 2009, s. 61) 

Romská vzdělanost je na velmi špatné úrovni. Romské děti na základní škole patří mezi 

žáky neprospívající a jsou jim diagnostikovány různé poruchy v chování. Smutné je, že 

kdyby se změnil přístup rodiny k výchově svých dětí, přístup společnosti k romskému et-

niku a přístup samotných učitelů romských žáků, možná by pak tyto děti nemusely vystu-

dovat pouze základní školu. Možná by studovalo větší procento mládeže na vysokých ško-

lách a budoucnost další romské generace by byla podstatně růžovější. 
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 II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 METODIKA A ANALÝZA VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Teoretická část bakalářské práce se věnovala vzdělávání Romů. Zejména jsme popisova-

li, které faktory stojí za nepříznivým stavem vzdělávání romských žáků. Dle nastudované 

literatury, bylo zjištěno, že hlavní podíl na neúspěšnosti romských dětí mají následující 

faktory: rodina a rodinné prostředí, osoba učitele a školní prostředí a absence předškolního 

vzdělávání. V praktické části navazujeme na teoretickou část a to kvantitativní metodou, 

přesněji dotazníkovým šetřením, kterým se snažíme zjistit, zda opravdu za špatným stavem 

vzdělávání romských žáků stojí výše uvedené faktory. Na otázky z dotazníku odpovídali ti 

nepovolanější-učitelé romských dětí na základních školách. 

 Pro zrealizování praktické části bakalářské práce jsme si museli nejprve zvolit vhodnou 

metodiku práce, díky níž byla praktická část zhotovena. Výzkum byl rozdělen do dvou fází 

a to na fázi přípravnou a fázi realizační. V přípravné fázi byl zhotoven dotazník a bylo na-

plánováno jeho realizování. Ve fázi realizační pak probíhalo samotné dotazníkové šetření a 

po ukončení šetření byly vyhodnoceny a analyzovány data, dle kterých byla stanovena 

doporučení pro praxi. 

 

4.1 Design výzkumného šetření 

Jako první jsme si museli přesně definovat výzkumný problém, výzkumné cíle a vý-

zkumné otázky. 

Výzkumný problém 

Jelikož se bakalářská práce v teoretické části zabývá vzděláváním romských žáků na zá-

kladní škole v České republice, výzkumný problém jsme zvolili dle tématu práce. Vý-

zkumným problémem jsou tedy: Faktory ovlivňující vzdělávání romských žáků na prv-

ním stupni základní školy. 

Poté, co byl definován výzkumný problém, bylo třeba zjistit výzkumný cíl práce. 

Výzkumný cíl 

Hlavním cílem výzkumného šetření je zjistit, zda vybrané faktory zásadním způsobem 

ovlivňují vzdělávání romských dětí na základní škole. 

Výzkumné otázky 
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Pro zjištění faktorů ovlivňujících vzdělávání romských žáků, jsme si určili 3 výzkumné 

otázky, na které jsme hledali odpověď v dotaznících vyplněných pedagogy 

 Výzkumná otázka č. 1- Jsou učitelé romských žáků dobře připraveni na výuku 

romských dětí? 

 Výzkumná otázka č. 2- Pomáhají romští rodiče svým dětem začlenit se do vzdělá-

vacího systému základního školství? 

 Výzkumná otázka č. 3- Jsou romské děti dobře vybaveny pomůckami do vyučová-

ní? 

Výzkumná část byla realizována na základě metody vhodného úsudku, kvantitativním 

výzkumem a to konkrétně písemným dotazováním ve formě dotazníkového šetření. Aby-

chom zajistili validitu dotazníku a předešli možným komplikacím s vyplněním dotazníku, 

nejprve bylo spuštěno tzv. pilotní šetření. Oslovili jsme 5 vybraných učitelů základních 

škol, kteří přichází do styku s romskými dětmi a rodinami, aby dotazník vyplnili. Po tomto 

kontrolním šetření bylo zjištěno pár drobných gramatických chyb, však závažnější chyby 

nebyly zjištěny, tudíž jsme mohli přejít k realizační části. 

Abychom mohli dotazník poslat lidem, kterým dotazník určen je, byl zvolen výzkumný 

soubor. Výzkumný soubor je rozdělen do dvou fází. V první fázi specifikujeme výzkumný 

soubor na tzv. základní soubor. Základním souborem jsou všichni učitelé romských dětí na 

prvním stupni základní školy. V druhé fázi se jedná o výběrový soubor. V rámci realizace 

výzkumu, který byl vybrán metodou vhodného úsudku a probíhal 2 týdny, jsme si zvolili 

výběrový soubor a tvoří jej 100 respondentů. Respondenti byli oslovováni přes sociální 

sítě, přes e-mailové adresy školy a některé z pedagogů jsme oslovili osobně. 

 

4.2 Analýza výzkumného šetření 

Realizační část výzkumu probíhala ve dnech od 3. 4. 2014 do 17. 4. 2014 a celkem bylo 

osloveno 50 základních škol po celé České republice. Z 50 oslovených škol, bylo získáno 

100 respondent, z nichž 66 bylo ženského pohlaví a 34 pohlaví mužského. Předpokládali 

jsme, že ženy budou na dotazníkové šetření reagovat aktivněji, jelikož je jejich počet ve 

školství větší než počet mužů a také proto, že ženy projevují větší ochotu při vyplňování 

dotazníku. Následující graf popisuje zastoupení mužů a žen v dotazníkovém šetření. 
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Graf 1 Pohlaví respondentů 

Další z grafů (graf 2) nám představuje počet romských dětí, které daný učitel či učitelka 

na základní škole vyučuje. Podle výsledků nám vyšlo, že nejčastěji učitelé vyučují 2-5 

romských dětí. Níže uvádíme grafické znázornění počtu učitelů, vyučujících daný počet 

žáků. 

 

 

Graf 2 Počet učitelů vyučujících daný počet žáků 
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V teoretické části bylo zmíněno, že za školní neúspěšností romských dětí na základní 

stojí například i nepřipravenost romských dětí na základní školu, která je dána absencí 

předškolního vzdělávání. Graf 3 nám znázorňuje, kolik procent učitelů se domnívá, zda 

jsou děti romského původu na základní školu připravené. Z dotazovaných 100 respondentů 

58 odpovědělo, že většina romských žáků není na vstup na základní školu připravena, což 

se shoduje s teoretickou částí, kde je uvedeno, že děti romského původu nejsou připraveny 

na základní školu. 

 

 

Graf 3 Odpovědi pedagogů na otázku, zda jsou romské děti připraveny na vstup na základ-

ní školu 

 

Z teoretické části víme, že za nedostatečnou připraveností romských dětí na základní 

škole stojí fakt, že většina těchto dětí nenavštěvuje předškolní vzdělávání. Proto jsme se 

dotazovali také pedagogů, kteří se domnívali, že většina nebo všichni romští žáci nejsou 

připraveni na vstup na základní školu, zda za tuto nepřipravenost může absence předškol-

ního vzdělávání. 63 učitelů odpovědělo ano, že za nepřipraveností romských dětí na zá-

kladní škole může absence předškolního vzdělávání a jen 9 učitelů zodpovědělo, že absen-

ce  předškolního vzdělávání nemůže za nepřipravenost romských žáků.  
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Graf 4 nám ukazuje, zda si pedagogové myslí, jestli jsou romské děti ve školním pro-

středí vystaveny šikaně ze strany svých spolužáků. 64 dotazovaných, tedy většina dotazo-

vaných, uvedlo, že romské děti nejsou vystavené šikaně. Toto zjištění bylo velkým pře-

kvapením, jelikož v prostudované literatuře jsme se dočetli, že romské děti čelí na základní 

škole diskriminaci a šikaně ze strany svých vrstevníků. 

 

 

Graf 4 Jsou romské děti vystaveny šikaně? 

 

Na co jsme se dále zaměřili, byla absence romských dětí ve výuce. Je známo, že častá 

absence ve výuce snižuje školní úspěšnost žáků. U dětí romského původu je charakteristic-

ká častá neopodstatněná absence ve výuce. Proto jsme se také dotazovali pedagogů, zda 

opravdu romské děti mají častější absence, než děti z majoritní společnosti. 66 dotazova-

ných uvedlo, že u jejich romských žáků pozorují zvýšený výskyt absence ve výuce. Zjiště-

ní koresponduje s tvrzeními v teoretické části. Díky absenci ve výuce pak romské děti 

zvládají hůře učivo a jejich úspěšnost na prvním stupni prudce klesá. 
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Graf 5 Zaznamenáváte u svých romských žáků zvýšenou absenci ve výuce? 

Z teorie máme poznatky o tom, že romské děti jsou zpravidla více agresivní, než jejich 

spolužáci z většinové společnosti. Díky této údajné agresivitě si romské děti pak těžce hle-

dají kamarády, do skupiny spolužáků nezapadají a školu pak berou jako nutné zlo, jelikož 

jsou ve třídě často osamocené. 67% dotazovaných pedagogů se shoduje na tom, že romské 

děti jsou více agresivní, než jejich spolužáci z většinové společnosti.  

 

 

     Graf 6 Zaznamenáváte u dětí romského původu větší výskyt agresivního chování, než u 

dětí u majoritní společnosti? 
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Osoba učitele hraje ve výchovně vzdělávacím procesu nejen s romskými dětmi značnou 

roli. U romských dětí je velkým přínosem, když učitel mluví jejich mateřským jazykem, 

tedy romštinou. Z prováděných výzkumů, víme, že úspěšnost romských dětí byla na mno-

hem lepší úrovni tam, kde vyučující těchto dětí mluvil romsky. Z dotazovaných 100 učitelů 

však pouze 22 odpovědělo na otázku, zda mluví romsky, že romsky hovoří. 

 

 

Graf 7 Učitelé romských žáků, kteří mluví a nemluví romsky 

 

Pedagogický asistent je velkým pomocníkem pedagoga při výuce s větším počtem žáků 

ze znevýhodněného prostředí. Je nápomocný při komunikaci rodiny a školy. Ve výuce má 

také svůj vyhraněný prostor. Při práci s romskými dětmi zajisté hraje nezastupitelnou roli. 

Romské dítě potřebuje ve výuce individuální přístup. V klasické hodině, při normálním 

počtu žáku (25), učitel nezvládá věnovat pozornost romskému dítěti a zatím se věnovat i 

ostatním dětem. Proto je zde pedagogický asistent, který pomáhá učiteli i romským dětem 

ve výuce. Zajisté je výhodou mít pedagogického asistenta ve výuce, jak pro děti, tak i pe-

dagoga. Dítěti se dostává individuálního přístupu a pedagogovi to usnadní práci. V praxi 

ale bohužel, dle vyplněných dotazníků, se pedagogický asistent moc ve výuce s romskými 

dětmi nevyskytuje. Pouze 24 respondentů z celkového počtu 100 odpovědělo, že využívají 

ve výuce osobu pedagogického asistenta. 
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Graf 8 Využití pedagogického asistenta ve výuce s romskými žáky 

 

Jak již bylo řečeno, romské dítě potřebuje ve výuce individuální a diferenciální přistup. 

Toho je možné dosáhnout například používáním vhodných didaktických metod. Vhodně 

zvolené a vhodně zakomponované didaktické metody, dokáží správně motivovat dítě. Mo-

tivovanost a úspěšnost dítěte pak spolu jdou ruku v ruce. Dobře motivované dítě prokazuje 

znatelně lepší výsledky, než dítě, které není ničím motivováno. Respondenti bohužel od-

povídali, že ve výuce s romskými žáky používá didaktické pomůcky pouze zarážejících 

17% oslovených. Těchto 17% uvedlo, že používají speciální didaktické pomůcky a to 

zejména: herní metody, počítadlo, čtecí okénko a stovkovou tabuli. Následující graf nám 

zobrazuje počet učitelů, kteří používají a kteří nepoužívají didaktické pomůcky ve výuce 

s romskými žáky. 
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Graf 9 Využití didaktických pomůcek ve výuce s romskými žáky 

 

Romská rodina je pravděpodobně nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje vzděla-

nost romských dětí. Ve výzkumu nás zajímalo, zda romští rodiče usnadňují svým dětem 

nelehký vstup na základní školu a ve vzdělávání děti podporují. První část práce nás in-

formovala, že romská rodina se školou dítěte komunikuje jen zřídka. Proto jsme se dotazo-

vali pedagogů, zda romští rodiče se školou komunikují a zda je s nimi komunikace na horší 

úrovni, než komunikace s rodiči z majoritní společnosti. Výsledky byly celkem jednoznač-

né a to, že 84% dotazovaných odpovědělo, že komunikace s romskými rodiči je horší, než 

komunikace s rodiči z majoritní společnosti. Co za špatnou komunikací romské rodiny a 

školní institucí stojí, se můžeme jen domnívat. Někteří z autorů uvádí, že rodičům je vzdě-

lání svých dětí lhostejné a nepovažují ho za důležité, školu přitom berou jako nutnost, aby 

na své dítě mohli uplatňovat sociální dávky. 
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    Graf 10 Odpovědi pedagogů na otázku, zda je komunikace s romskými rodiči horší,       

než komunikace s rodiči z majoritní společnosti 

 

Abychom si u pedagogů ověřili, zda si opravdu myslí, že romští rodiče nejeví zájem o 

vzdělávání svých dětí, ptali jsme se, zda romští rodiče jeví zájem o vzdělávání svých dětí. 

Zjištění nám pak nebylo žádným překvapením. 68% pedagogů uvedlo, že romští rodiče 

zájem o vzdělávání svých dětí nejeví. 11% učitelů uvedlo, že nedokáže posoudit, zda rodi-

če jeví nebo nejeví zájem o vzdělávání svých dětí. Většina takto odpovídajících byli mladí 

učitelé ve věku 25-30 let, kteří ještě nemají velké zkušenosti se setkáváním romských rodi-

čů ve školním prostředí. 
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    Graf 11 Odpovědi pedagogů na otázku, zda romští rodiče jeví zájem o vzdělávání svých 

dětí. 

 

Rodinné prostředí má také svůj podíl na stavu školní úspěšnosti dítěte. Pokud má žák 

doma prostor a podmínky ke vzdělávání, pak je mezi těmito dětmi také daleko větší úspěš-

nost ve škole. Romské děti patří mezi skupinu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Je u nich tedy daleko větší předpokládat, že podmínky v jejich domácnosti budou pro výu-

ku značně nevyhovující. Dle dotazníkového šetření je patrné, že doma podporu na vzdělá-

vání nenajdou. Často postrádají klidné místo na učení, v některých případech nedisponují 

ani psacím stolem, lampou či vlastní postelí. Do školy dochází tyto děti nepřipravené a 

většina z nich si s sebou nenosí ani základní školní pomůcky (pravítko, pouzdro, atd.)  
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    Graf 12 Grafické zobrazení odpovědí pedagogů na otázku, zda mají romské děti doma      

prostor a prostředky ke vzdělávání. 

 

Romští rodiče o vzdělávání svých dětí zájem zpravidla nejeví, To nám dokazují i odpo-

vědi na další otázku, kde jsme se zajímali, zda roští rodiče dochází na třídní schůzky dětí a 

na akce školy. Většina dotazovaných odpověděla, že většina romských dětí se nezúčastňuje 

schůzek a akcí školy. Z uvedeného vyplývá, že rodiče se neinformují o prospěchu a chová-

ní svých dětí, tudíž se ani nemůžou poradit, co ve výchově a vzdělávání zlepšit a domlou-

vat se na společných krocích ke zlepšení stavu úspěšnosti svých dětí. 
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   Graf 13 Grafické znázornění odpovědí pedagogů na otázku, zda se romští rodiče zúčast-

ňují třídních schůzek a akcí školy. 

 

Shrnuti praktické části a doporučení pro praxi 

Jako hlavní cíl práce jsme si dali za úkol zjistit, faktory, které ovlivňují vzdělávání rom-

ských dětí. V teoretické části jsme mluvili o 3 hlavních faktorech a to rodina a rodinné 

prostředí, osoba učitele a diskriminace a nepřizpůsobilost romských dětí. 

Tyto tři hlavní faktory jsme se snažili se ověřit u nejpovolanějších z nejpovolanějších, 

romských učitelů. 100 respondentů z řad pedagogů vyučujících romské děti nám odpovída-

lo celkem na 16 uzavřených a 1 otevřenou otázku. Odpovědi pedagogů se zásadně nelišily. 

Výzkumné otázky byly stanoveny tak, abychom zjistili, zda rodina, učitel a romský žák 

osobně, determinují edukaci romských dětí. 

První výzkumná otázka ve znění: jsou učitelé romských žáků dobře připraveni na výuku 

romských žáků, nám podle odpovědí respondentů přibližuje, jak moc nebo málo jsou učite-

lé romských dětí připraveni na výuku s romskými žáky.Osoba učitele hraje nezastupitelnou 

roli v edukačním procesu dětí a mládeže. Dle odborných knih, ze kterých bylo čerpáno 

v teoretické části, by měli pedagogové k romským dětem přistupovat odlišně a 

s individuálním přístupem, měli by být vzděláni v multikulturní výchově, mohli by umět 

mluvit romsky a měli by používat ve výuce s romskými žáky speciální didaktické pomůc-
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ky. Pro zjištění, zda jsou učitelé romských žáků dobře připraveni na výuku romských dětí, 

jsme sestavili 3 položky v dotazníku. Zeptali jsme se, zda mluví romsky, zda používají 

nějaké speciální didaktické pomůcky a pokud ano, tak jaké a také jsme se zeptali, zda vyu-

žívají osobu pedagogického asistenta ve výuce. Zjištěním nám pak bylo, že učitelé nejsou 

z větší části dobře připraveni na výuku romských dětí. Valná většina pedagogů romsky 

nemluví, nevyužívá pedagogického asistenta ve výuce a didaktické pomůcky používají 

ojediněle. 

Výzkumnou otázkou číslo 2 jsme chtěli vyzvědět, zda romská rodina napomáhá svým 

dětem začlenit se mezi kolektiv spolužáků a do vzdělávací soustavy českého školství. Ro-

dina je hlavním faktorem ovlivňujícím vzdělanost dětí. Dobré rodinné zázemí a starající se, 

milující rodiče jsou předpokladem k dobré školní úspěšnosti dítěte. Jak už víme, romské 

děti podporu rodiny ve studiu nemají. Dotazník se snažil ověřit si tuto skutečnost i u peda-

gogů. Abychom mohli odpovědět na druhou výzkumnou otázku, byly stanoveny následují-

cí otázky v dotazníku: Jeví romští rodiče zájem o vzdělávání svých dětí? Zúčastňují se 

romští rodiče třídních schůzek a akcí školy? Je komunikace s romskými rodiči podstatně 

horší, než komunikace s rodiči z majoritní společnosti? Na všechny uvedené otázky učitelé 

odpovídali tak, že je zřejmé, že romští rodiče nejeví zájem o vzdělávání svých dětí a tudíž 

jim ani neulehčují začlenění se do vzdělávací soustavy českého školství. Nekomunikují s 

pedagogy svých dětí, na třídní schůzky se nedostavují. Faktor rodina je tedy opravdu jeden 

z těch, které zásadně ovlivňují vzdělávání dětí. 

Poslední třetí výzkumná otázka ve znění, zda romské děti jsou dobře vybaveny pomůc-

kami do vyučování, je zaměřená také na rodinu, jelikož pomůcky má obstarávat rodina 

dítěte a dbát na to, aby je děti měly připravené do výuky. Také ale děti by měly o své po-

můcky dbát, do vyučování je nosit a pracovat s nimi. Pro zjištění a objasnění třetí výzkum-

né otázky byly sestaveny otázky v dotazníku, zda romské děti mají doma pomůcky k výuce 

(psací stůl, lampu, klidné místo k učení se) a zda děti nosí pomůcky do výuky. Většina 

respondentů, konkrétně 51% netuší, zda mají romské děti doma prostor a pomůcky do vý-

uky. Číslo je to poněkud zavádějící, jelikož dobrý pedagog romských dětí a dětí ze socio-

kulturně znevýhodněného prostředí by měl mít podvědomí o tom, jak jeho žák žije, jestli 

má doma prostor k výuce a může se na výuku svědomitě připravovat. Další otázka, na kte-

rou jsme chtěli znát odpověď byla, jestli romské děti nosí pomůcky do vyučování. Tady se 

pedagogové trochu rozcházejí a jednotný názor nemají. 49% uvedlo, že spíše romské děti 

nenosí pomůcky do vyučování a 38% uvedlo, že spíše nosí pomůcky do vyučování. Rom-
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ské děti dle výsledků výzkumného šetření nejsou dobře připraveny na výuku, jelikož větši-

na nenosí školní pomůcky do výuky. 

Souhrně lze tedy říci, že podle výzkumného dotazníkového šetření jsou rodina dítěte a 

osobnost učitele hlavními faktory, které ovlivňují vzdělávání romských dětí. Naše zjištění 

koresponduje s tvrzeními v teoretické části bakalářské práce 

 

Doporučení pro praxi: 

Pro vzdělávání romských dětí bychom doporučili, aby pedagogové využívali větší počet 

didaktických pomůcek ve výuce, aby k dětem a stejně pak i k jejich rodičům přistupovali 

s individuálním, chápajícím a laskavým přístupem. Pokud by to bylo v možnostech školy, 

mohla by více zařadit do výuky pedagogického asistenta a měla by se snažit o lepší komu-

nikaci rodiny a školy. Třídní učitel romského dítěte by mohl například navštěvovat rom-

ského žáka v domácím prostředí, aby zjistil, v jakých podmínkách rodina žije. Učitel vyu-

čující větší počet romských dětí by měl být náležitě vzdělaný v multikulturní výchově a 

výhodou by bylo, kdyby uměl hovořit romsky.  
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ZÁVĚR 

Vzdělání a vzdělávání je pro většinu dětí pojmem zcela známým, automatickým. Rodina 

vede své děti již od narození ke vzdělávání, přeje si, aby z jejich dětí vyrostly lékaři, práv-

níci, vědci.  Děti pak za to své rodiče občas nemají rády, ale postupem času, v dospělosti, 

až mají zase své děti, dají rodičům za pravdu a jsou vděční, že jim jejich nejbližší dali do 

života velmi cenný dar a to vzdělání. Jak již jsme si řekli, tento podobný model zažívá vět-

šina českých dětí. Pak u nás ale žijí také děti, které takové štěstí nemají. Jsou to děti pře-

vážně ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (v našem případě děti romské) jsou to 

děti, kterým se ze strany rodičů nedostává podpory ke vzdělávání. Jejich rodiče nevidí, že 

je třeba vzdělanosti pro budoucí život, pro to, aby se jejich dětem žilo dobře, našli si sluš-

nou práci a žily slušný život. Romské děti mají bohužel život již jistým způsobem předna-

stavený. Mateřskou školu nenavštěvují, tudíž jim chybí základní návyky, jak hygienické, 

tak i společenské. Na základní škole jsou žáky, kteří neprospívají, část romských dětí zavr-

šuje své vzdělávání ve speciálních školách, část si splní povinnou školní docházku a vzdě-

lávání tím ukončí. Jen malé procento mladých Romů pokračuje ve vzdělávání na středních 

nebo vysokých školách. Tento stav je velmi žalostný, abychom zjistili, proč k tomu dochá-

zí, jaké faktory determinují osud romských dětí, byla sepsána naše bakalářská práce. 

Závěrečná bakalářská práce se zabývala vzděláváním romských dětí v českém školství. 

Teoretická část nám dává ucelený pohled na stav vzdělávání romských žáků. Nejprve se 

zabýváme romskou kulturou a historii, která je podkladem pro pochopení romské minority 

a udává základy pro romskou vzdělavatelnost, poté jsme se přesunuli již k samotnému 

vzdělávání romských dětí v České republice.  

V teoretické části práce jsme se snažili odborných knih zjistit, proč jsou romské děti ne-

úspěšné na základní škole. Autoři, ze kterých bylo čerpáno v teoretické části práce, se sho-

dovali na tom, že za neúspěšnost dětí na základní škole stojí následující faktory: rodina a 

rodinné prostředí, osobnost učitele, nedostatky v psychice romského žáka (nedostatečná 

motivovanost, nesoustředěnost, atd.). V praktické části jsme se snažili ověřit, zda vybrané 

faktory opravdu ovlivňují vzdělávání romských dětí. Dotazníkovým šetřením jsme se dota-

zovali pedagogů na 17 otázek z oblasti edukace Romů, ptali jsme se i na rodinu, jakožto na 

činitele výchovně vzdělávacího procesu a na dovednosti, kterými sami pedagogové dispo-

nují a které uplatňují při výuce s romskými žáky. Po vyhodnocení dotazníků jsme zjistili, 

že uvedená fakta v teoretické části práce korespondují s naším zjištěním. Hlavním cílem 
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výzkumu bylo zjistit, které z faktorů ovlivňují zásadním způsobem vzdělávání romských 

dětí. Orientovali jsme se na ty faktory, které jsme uváděli v teoretické části a ty pak dotaz-

níkovým šetřením ověřovaly. Výsledkem je, že rodina romských dětí nejeví zájem o vzdě-

lávání svých dětí a tak má hlavní podíl na neúspěšnosti romských dětí na základní škole. 

Dále jsme se zajímali o osobu učitele romského žáka. Nemilým zjištěním bylo, že učitelé 

romských žáků nejsou dobře připraveni na výuku těchto dětí. 

Vzdělávání romských dětí není na dobré úrovni. Na romské děti je pohlíženo jako na dě-

ti nevzdělavatelné, hloupé. Kdyby ale rodina malých Romů přistupovala ke škole a vzdělá-

ní s respektem a podporovala by své děti ve vzdělání a učitelé romských žáků změnili pří-

stup ve výuce, možná by budoucnost romských dětí byla na lepší úrovni, než je nyní. Třeba 

by většina Romů nebyla nezaměstnaná, nežila by jen ze sociálních dávek a jejich životní 

úroveň by stoupla.  
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KRAUS, Blahoslav, 2008. Základy sociální pedagogiky. Praha:Portál. ISBN 978-80-7367-

383-3. 

Kniha je kompletním přehledem sociální pedagogiky v České republice. Vysvětluje nám 

pojmy týkající se objektu a subjektu výchovy v sociální pedagogice, zabývá se sociálním 

prostředím a pojetím skupin v sociální pedagogice. Publikace charakterizuje sociální peda-

gogiku jako vědní oboru, i jako studijní obor. Kniha je vhodná pro studenty sociální peda-

gogiky, ale i pro laickou veřejnost, kterou zajímá sociální tématika. 

ŘÍČAN, Pavel, 1998. S Romy žít budeme-jde o to jak. Praha: Portál. ISBN 80-7178-250-5. 

Publikace nám zdárně přibližuje živit Romů. Autor zaujímá nestranný pohled na Romy. 

Nahlíží na ně jako na svébytné osoby, kteří mají svá pravá, ale zároveň také povinnosti, 

které si mnozí neplní. Autor se věnuje nejprve historii Romů a poté se rozepisuje o pro-

blémech se vzděláváním a o tom, že Romové to při vstupu na základní školu nemají jedno-

duché a potýkají se s mnohými problémy. 
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PŘÍLOHA P II: SLOVNÍK POUŽITÝCH POJMŮ 

Alternativní vyučování- jiná možnost formy, jiné řešení ve výuce. Upředňostňování po-

třeb dítěte, typický je zde individuální přistup 

Asimilace- z latinského slova ad-similis-při-podobnit se, přizpůsobit se. V sociologii zna-

mená přizpůsobení se jedné menšinové rasy majoritní společnosti. 

Atsínganoi- slovo je synonymem k českému Cikán. Jeho etymologický původ je v řeckém 

Atsinganoi. 

Cikán- v česku běžné označení pro Romy. Slovo pochází z řeckého Atsingánoi. Romové 

se s označením cikán nikdy neztotožnili. 

Diskriminace- rozlišování nebo-li jiný přístup k jedné ze skupin nebo k celku. Většinou 

vyjadřuje negativní kontext 

Etnikum- skupina lidí, která si nese stejnou kulturu, mentalitu, jazyk 

Frahůn- termín označující Romy v maďarsky mluvících zemích 

Inkluzivní vzdělávání- nebo-li také inkluze je zařazování všech dětí, bez ohledu na jejich 

sociální situace a rasu do stejného typu vzdělávání. 

Majoritní společnost- z latinského slova major- velký. Většinová skupina 

Minoritní společnost- menšinová společnost. Skupina lidí, která se odlišuje od skupiny 

majoritní 

Přípravné třídy- výchovný a vzdělávací program pro děti ze sociokulturně znevýhodně-

ného prostředí. Děti se zde naučí například základním hygienickým návykům. Z příprav-

ných tříd jsou děti začleněny do normálního typu třídy na základní škole. 

Rom- etnikum původem z indického subkontinentu. Romské etnikum je nejpočetnější 

v Evropě a v Americe. 

Společnost- skupina lidí, která je charakteristická stejnými zájmy. Skupina může mít i 

vlastní kulturu a mentalitu 
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 PŘÍLOHA PIII:  DOTAZNÍK 

Faktory ovlivňující vzdělávání romských žáků na prvním stupni základní školy. 

Dobrý den, 

Jmenuji se Tereza Pauříková a jsem studentkou 3. ročníku sociální pedagogiky. Věnujte 

mi, prosím pár minut a vyplňte mi následující dotazník, který slouží k praktické části mé 

bakalářské práce. Dotazník je anonymní a je použit pro studijní účely. Předem děkuji za 

ochotu. 

1. Jste muž nebo žena? 

 Žena 

 Muž 

2. Kolik je Vám let? 

 Do 30 let 

 31-45 let 

 46-65 let 

3. Kolik dětí romského původu momentálně vyučujete? 

 1 

 2-5 

 6 a více 

4. Jsou romské děti připraveny na vstup na základní školu? 

 Ano 

 Většina ano 

 Většina ne 

 Ne 

5. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ne nebo většina ne, tak vyplnte následu-

jící otázku. Stojí za nedostatečnou připraveností romských dětí na základní škole 

fakt, že většina těchto dětí nenavštěvuje předškolní vzdělávání_ 

 Ano 

 Ne 

6. Jsou romské děti na základní škole vystaveny šikaně ze strany svých spolužáků? 
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 Ano 

 Ne 

7. Zaznamenáváte u svých romských dětí zvýšenou absenci ve vyučování? 

 Ano 

 Ne 

8. Zaznamenáváte u dětí romského původu zvýšený výskyt agresivního chování, než 

u dětí z majoritní společnosti? 

 Ano  

 Ne 

9. Mluvíte romsky? 

 Ano 

 Ne 

10. Máte k dispozici ve vyučování pedagogického asistenta? 

 Ano 

 Ne 

11. Používáte ve výuce s romskými žáky nějaké speciální didaktické pomůcky? 

 Ano 

 Ne 

12. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uvedte, jaké didaktické pomůcky 

využíváte 

 ………… 

13. Je komunikace s romskými rodiči podstatně horší, než komunikace s rodiči z majo-

ritní společnosti? 

 Ano 

 Ne 

 Nedokážu posoudit 

14. Jeví romští rodiče zájem o vzdělávání svých dětí? 

 Ano 
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 Ne 

15. Mají romské děti doma podmínky ke vzdělávání? (psací stůl, lampu, klidné místo 

k učení)? 

 Ano 

 Ne 

 Nedokážu posoudit 

16. Nosí romské děti pomůcky do vyučování? (sešity, pravítka, pouzdro) 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

17. Zúčastňují se romští rodiče třídních schůzek a akcí školy? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 
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