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ABSTRAKT
Bakalářská práce „Stigmatizace romských žáků na základních školách v Rokycanech a její
vliv na další život jedince“ popisuje potenciální vliv stigmatizace na další život romských
dětí.
Cílem této práce je deskripce přístupu učitelů k romským dětem na základní škole.
Teoretická část práce stručně představuje Goffmanovo pojetí stigmatu, dále pak
samostatné kapitoly věnující se romskému etniku, Romům v České republice a jejich
vzdělávání, s úvodem do osobnosti učitele a individuálního přístupu. Praktická část práce
je věnovaná kvalitativnímu výzkumu, ve kterém prostřednictvím metody polostrukturovaného rozhovoru popisují mladiství Romové jejich zkušenost se stigmatizací
na základních školách v Rokycanech.

KLÍČOVÁ SLOVA
stigmatizace, Romové, romské děti, vzdělávání Romů, stigmatizace romských žáků,
romská minorita

ABSTRACT
The bachelor thesis titled “Stigmatization of Roma Children at Primary Schools in
Rokycany and its Impact on the Individual” describes potential impact of stigmatization
on Roma children. The thesis aims to describe teachers’ approach to the Roma children at
primary schools. Theoretical part of the thesis presents a short introduction to the
Goffman’s definition of stigma, Roma ethnicity, Roma people in the Czech Republic and
their education, following up with an introduction to the personality of a teacher and an
individual approach. Practical part of the thesis is dedicated to semi-structured
interviews of Roma children and their personal experience with stigmatization at
elementary schools in Rokycany.
KEYWORDS
stigmatization, Roma people, Roma children, education of Roma children, stigmatization
of Roma children, Roma minority
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I. Teoretická část
Úvod
Z pedagogického hlediska mě problém stigmatizace zajímá především v kontextu
českého veřejného školství, které se potýká s úskalími spojenými se zavedením inkluze,
nevyrovnaností se společenskými menšinami v třídním kolektivu a celkovou postkomunistickou proměnou formální autority učitele. Veřejné školství můžeme přirovnat
k jakémusi společenskému sítu, kterým vlivem povinné školní docházky nevyhnutelně
projde rozmanitá masa mladistvých pocházejících z různých sociokulturních prostředí.
Dochází pak ke střetu představitele společenské normy (v tomto případě základní veřejné
školy) s tím, co je neznámé, nezvyklé, nebo dokonce obávané. Právě tento ze zákona daný,
nevyhnutelný aspekt základní školy by pro nás měl představovat významný argument v
kontextu péče o ty, kteří se na jejím fungování primárně podílejí a jsou tedy součástí
tohoto systému – ať už jsou to učitelé, zřizovatelé škol nebo jiní pedagogičtí pracovníci.
(Zvláště pak v kontextu takového systému vzdělávání, který se snaží o maximální inkluzi
a začlenění dětí limitovaných různými formami znevýhodnění.) V opačném případě – tedy
nedbalostí – přispíváme ke kontinuálnímu rozevírání se nůžek mezi alternativní nebo
soukromou formou vzdělávání a tou státní, která by i přes její nespornou, již zmiňovanou
důležitost paradoxně zůstala odstavena kdesi na vedlejší koleji.
Je to právě učitel, kdo funguje jako jeden z primárních článků a reprezentantů
školy jako instituce. Domnívám se, že osobnost učitele, jeho přístup, osobnost a vztah mezi
dítětem a učitelem je nejen alfou a omegou v dětském prožívání základní školy, ale
zároveň – a možná především – aspekt, který může mít vliv na další život jedince. Tím
myslím například ovlivnění jeho sebepojetí, vztah k institucím jako takovým, autoritám,
disciplíně, fungování v rámci širokého kolektivu atd. V této bakalářské práci nahlížím na
stigmatizaci jako na jeden z primárně negativních aspektů, které mohou silně ovlivnit
přístup učitele. Přítomnost stigmatizace v přístupu učitele může mít silný vliv na žákovo
prožívání školních let a potenciálně ho tak ovlivnit v pozdějším životě. Zároveň se snažím
uchopit nelehkou situaci samotného učitele v systému veřejného školství, jehož profesní
standard je stále nevyjasněn a nepříliš úspěšně pojmenován, natožpak zvnitřněn a přijat
širokou společností. V rámci této práce problematiku stigmatizace omezuji na romskou
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menšinu – v tomto kontextu je pak problém stigmatizace umocněn sociálním vyloučením
této menšiny.
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části
definuji Goffmanovo pojetí stigmatizace, stručně popisuji komplexní téma Romů jako
sociálně vyloučené společenské menšiny v České republice, dále se zabývám konceptem
romství a vzdělávání Romů. V dalších kapitolách představuji osobnost učitele s úvodem
do individuálního přístupu.
V praktické části práce se věnuji kvalitativnímu výzkumu, v němž využívám
metody

polo-strukturovaného

hloubkového

rozhovoru

s romskými

absolventy

základních škol v Rokycanech a romskou školní asistentkou tamtéž.
Cílem bakalářské práce je deskripce přístupu učitelů k romským dětem na
základních školách v Rokycanech. Skrze tento přístup se snažím o zmapování reflexí
respondentů: jak prožívali roky na základní škole, do jaké míry a jakým způsobem se cítí
dotčeni stigmatizací v přístupu učitele.
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1 Stigmatizace a její definice
Termínem stigma označovali starověcí Řekové tělesný znak na jedinci, který
symbolizoval negativní morální status označovaného. Osoba se stala pošpiněnou, rituálně
nečistou, nositelem permanentního (vyřezaného nebo vypáleného) znaku symbolizující
identitu otroka, zločince či zrádce. Křesťané pak tento termín rozšířili o další dvě
metaforické vrstvy, z nichž první představovala tělesné znaky svatosti (rozkvetlé květy
na pokožce), druhá poukazovala na tělesné znaky fyzické poruchy (Goffman, 2003, s. 9).
Se stigmatizací dle Goffmana úzce souvisí takzvané předběžné koncepce – tedy
lidské předjímání na základě prvního dojmu z cizího člověka, kategorizace jeho sociální
identity. Naše předjímání pak nevědomě opíráme o tzv. normativní očekávání, o to silněji
pak vnímáme odchýlení od společenské normy. Jinými slovy – stigma vzniká tam, kde
vznikají očekávání nebo již zmiňované předjímání k naplnění určité normy.
Zde pak Goffman akcentuje kontrast mezi virtuální sociální identitou, přisouzenou
hodnocenému pozorovatelem, a skutečnou sociální identitou, tedy identitou
hodnocenému jedinci skutečně vlastní. Právě ty atributy, které konkrétní osobu odlišují
nežádoucím způsobem a mohou mít diskreditující dopad, Goffman označuje za stigma.
Problematiku již zmiňovaných předběžných koncepcí je vhodné doplnit
konceptem sociální percepce. Sociální percepci Koťa (2013) definuje jako vyjádření
obecné závislosti vnímání na sociálních faktorech. „Jak tvrdí Brauner, Postman a další,
jedinec tak vnímá svět ‚brýlemi vlastní zkušenosti' – tato zkušenost se však formuje vně
sociálního společenství (Koťa a kol., 2013, s. 91). Vnímání je pak „určitým druhem
kompromisu mezi tím, co vnímající člověk očekává, a tím, co fakticky v okolním světě
nachází“ (ibid.).
Dále pak tzv. teorie kauzálních atribucí vychází z Heiderova postřehu, že percepce
a následný výklad jednání druhých osob je determinován tím, jaké příčiny jedinec
připisuje jejich chování či projevu jejich vlastností. „Omyly v připisování příčin pramení
z implicitních zafixovaných kauzálních schémat, ze stereotypů, zafixovaných dojmů,
z jednostranného

výběru

informací,

z nepřihlížení

k proměnlivým

podmínkám,

z nerespektování širších souvislostí, ze zaměření jen na určité příčiny, z opomíjení faktu
či ignorování skutečnosti, že jeden a týž čin může být různě monitorován“ (ibid., s. 95–
96).
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Goffman rozlišuje tři typy stigmat. Jako první zmiňuje různá fyziologická
znetvoření, tělesnou ošklivost. Dále pak tzv. vady charakteru – slabou vůli, dominantní či
nepřirozené vášně. Posledním typem, který nás vzhledem k charakteru této práce zajímá
nejvíce, jsou tzv. kmenová stigmata rasy, národa a náboženství, „jež se mohou šířit po
rodových liniích a rovnoměrně kontaminovat všechny členy rodiny“ (ibid., s. 11–12).
Radikálním vyústěním společenské stigmatizace je sociální vyloučení, více pak o něm
v podkapitole 2.4.
Goffman

akcentuje

dvě

nejčastější

reakce

na

vlastní

životní

situaci

stigmatizovaného, vynecháme-li úplnou rezignaci na život. Jsou to zaprvé přijetí a
zadruhé pokus o jakousi nápravu toho, čím je jedinec stigmatizován – stigmatizovaný
jedinec se může stát tzv. představitelem stigmatizované kategorie. „Kdykoli se osoba
s nějakým stigmatem stane senzací, nebo v něčem jako první ve své kategorii vynikne,
tamtamy její komunity to zajisté zaregistrují. Takové události mohou proniknout na první
stránky masmédii v širší společnosti. Jisté je, že nositelé stejného stigmatu jako řečená
osoba se rázem stanou dostupnými pro normální osoby v bezprostředním okolí a jejich
kredit tím buď nepatrně vzroste, nebo klesne. Následkem své situace tak snadno začínají
žít ve světě obecně známých hrdinů a ničemů ze svých vlastních řad, přičemž jejich vztah
k tomu světu zdůrazňují jejich bezprostřední bližní, kteří, ať už jsou normální či nikoli, jim
přinášejí zprávy o úspěších jednoho z nich“ (ibid., s. 39). Stigmatizovaný jedinec se může
dočkat podpory od společenského okruhu tzv. „zasvěcených“, kteří blíže znají nelehkou
situaci stigmatizovaného a soucítí s ním. Dále pak logicky od těch, již jsou stiženi stejným
stigmatem a na základě něj se definují.
Pokud tuto situaci vztáhneme na romskou menšinu v Česku, na kterou se v této
práci primárně zaměřuji, můžeme zmínit i časté stížnosti romských aktivistů na malou
angažovanost právě těch, kteří zosobňují pravý opak stigmat a zažitých stereotypů
majoritní společnosti vůči Romům. (Zároveň přání, aby Romové nebyli tzv. házeni do
stejného pytle, bylo v rozhovoru pro tuto bakalářskou práci respondenty velmi silně
akcentováno.) Dále je pak důležité brát v potaz výchovu k romství (viz podkapitola 2.2.),
které ve své tradiční podstatě například znemožňuje běžný vzestup k úspěchu v majoritní
společnosti – například formou získaného vyššího vzdělání.
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2 Romové
Jak píše Moravec (in Hirt a Jakoubek, 2006, s. 11), „jakkoliv se to může zdát
zbytečné a necitlivé, nejprve bychom měli vyjasnit, co máme na mysli, když mluvíme o
Romech.“ Vychází tedy ze tří základních rozlišení (ibid.):
1. Rom jako nositel romské kultury – ten, kdo si osvojil a praktikuje určitý
komplexní integrovaný systém hodnot;
2. Rom ve smyslu sebeidentifikace – ten, kdo se za Roma považuje;
3. Rom jako charakteristika připsaná zvnějšku – ten, kdo je za Roma považován
významnou částí svého okolí.
Současný příslušník romského etnika se nejčastěji identifikuje s označením Rom.
Uhlová (2019) k původu slova Rom poznamenává toto: „Slovo Rom je označení Romů
samotných jako etnické skupiny. Neznamená ale člověk, jak se někdy traduje, znamená
prostě Rom. Pro nás ‚tradiční‘ pojmenování Cikán má svůj původ v Byzanci a vzniklo
proto, že Byzantinci zaměnili romské skupiny s již rozprášenou sektou Athinganoi. Slovo
Gypsy má zase původ ve slově Egypťan a vzniklo z domněnky, že Romové pocházejí
z Egypta. Obě označení tak jsou založena na dobových omylech“ (Uhlová, 2019a).
Dnes považujeme za fakt, že Romové pochází z Indie – vycházíme přitom jak z
antropologie fyzické, tak z antropologie kulturní. „Především jazykové srovnání romštiny
s indickými dialekty přispělo k potvrzení této hypotézy. Romové odcházeli v několika
migračních vlnách a zřejmě patřili i do různých kast, na které je tradiční indická
společnost rozdělena“ (Lhotka, 2009). K formování jejich etnicity došlo až po jejich
odchodu z Indie někdy mezi 5. a 10. stoletím; do střední a západní Evropy pak mají
přicházet od první čtvrtiny 15. století (ibid.). V prvních psaných pramenech jsou
zmiňováni ve spojitosti s kočováním, obchodem s koňmi, zpracováváním kovů,
řemeslnou, uměleckou a zábavní činností – např. věštěním budoucnosti z ruky, hrou na
hudební nástroje, tancem apod.
Rozvoj manufakturní výroby přivodil konec většiny romských řemesel – ani
s vysokou kvalitou svých produktů nemohli Romové konkurovat levnějším, továrně
vyráběným výrobkům a byli tak ve své většině odkázáni k pomocným pracím pro
příslušníky majority (Sekyt in Jakoubek a Hirt, 2004, s. 191). „Skupiny, které zůstaly u
kočovného života, často i proto, že jim nebylo umožněno se usadit, byly pro odlišný vztah
k obecnímu majetku a majoritou uznávaným hodnotám pronásledovány, vyháněny
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z jedné země do druhé a jejich řemeslné kočování se průběžně měnilo v útěk z místa
pronásledování a útlaků do míst, kde to snad bude lepší. Nepřijetí Romů ještě prohloubilo
jejich uzavírání se do sebe a zakonzervovalo jejich sociální (kastovní) systém“ (ibid.)

2.1 Romové jako etnická menšina, minorita
Společenskou menšinou nebo minoritou myslíme národnostní, etnickou nebo
rasovou skupinu. Důležité je pak vymezit rozdíl mezi tzv. rasou a etnikem nebo etnickou
skupinou. Rasou označujeme především charakteristické fyziologické znaky a jejich
rozdíly mezi skupinami lidí (Navrátil, 2003, s. 26). Etnikum nebo etnická skupina je
definována jako „historicky vzniklá skupina lidí, kteří mají společný historický původ,
rasový typ, jazyk, materiální a duchovní kulturu, mentalitu a tradice a obývají společné
území.“1
Příslušnost etnická je Stanislavem Broučkem (2017) definovaná jako sounáležitost
jednotlivce s určitým etnikem nebo jeho částí, která může být vyjádřena vnějšími
(objektivními příznaky), například již zmiňovaným jazykem, dále pak tzv. sebedeklarací,
přihlášením se k určitému etniku.
Menšiny nebo minority ve společnosti můžeme rozeznat dle několika
charakteristických prvků. Schaefer uvádí tyto (ibid., s. 16):
1. tělesné nebo kulturní charakteristiky, které její příslušníky odlišují od příslušníků
dominantní skupiny;
2. zkušenost předsudečných postojů a znevýhodnění;
3. příslušnost k minoritní skupině není dobrovolná;
4. pocit solidarity s jinými příslušníky téže skupiny;
5. sňatky jsou uskutečňované obvykle mezi příslušníky téže skupiny.
„Soydan a Williamsová […] upozorňují, že pojem menšina není jednoznačný ani
statický. Podle jejich názoru je menšina z definice určena poměrem k moci ovlivňovat
podmínky vlastního života, a vlastnosti menšiny je proto třeba považovat za odvozené od
charakteristik této možnosti“ (ibid., s. 17). Jinými slovy tedy vyzdvihují dynamickou
proměnlivost moci mezi minoritami a majoritami; že jejich vztah je otevřen změně díky
historickým okolnostem a faktu, že moc bývá kumulovaná určitými skupinami po určitou,
1

„Etnikum“. Mendelova Univerzita v Brně [online]. Dostupné z [2018-1110]: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=45063
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zpravidla omezenou dobu trvání (ibid.). Tady ovšem opět narážíme na úskalí typu
stigmatizace, stereotypizace, nálepkování nebo předsudků obecně konzervativní
většinové společnosti. Vhodným příkladem pro tuto problematiku nám může být stále
nevyřešená otázka rasové diskriminace, například vůči černochům – konkrétněji (nejen)
ve Velké Británii nebo Spojených státech amerických, v obou případech zemích historicky
kolonizujících. (Obzvlášť úderným připomenutím nám může být nacionalistický veřejný
protest v americkém Charlottesville z roku 2017.2)

2.2 Romství
Romství je Sekytem (in Jakoubek a Hirt, 2004, s. 189–206) definováno jako
vlastnost, kterou jedinec získává tak, že se narodí a vyrůstá v romské rodině a že se
ztotožní s její hodnotovou orientací. Romství je možné ztratit, odmítnout (např.
dobrovolnou asimilací v majoritní společnosti), nelze jej však snadno získat nebo si jej
osvojit – osvojit si jej lze pouze za cenu naprostého vzdání se kulturních vzorců a
bezpodmínečného přijetí kulturních vzorců Romů. Romství je do jisté míry záležitostí citu
– citem Rom seznává, kdo romství a má a kdo ne. Primárním znakem romství, které jej
odlišuje od nastavení člena majoritní společnosti, je odlišný proces individualizace
jedince, systém skupinové (rodinné) solidarity a vzájemného sociálního zabezpečení
(ibid., s. 191).
Rom si je vždy vědom své příslušnosti k rodině a rodu (kastě). Toto vědomí je
jednou z nejdůležitějších součástí romství – a s ním související úcta ke starším členům
rodiny, péče o děti patřící k rodině, starost o bezmocné členy rodiny a upřednostňování
všech členů rodiny, a to na úkor ostatních, kteří členy rodiny nejsou. Příslušníky jiných
rodů a jiných etnických skupin tedy nepovažuje Rom za sobě rovné a podle toho s nimi i
jedná (ibid., s. 192).
Romové jsou společně s Indy „mistři v prožívání přítomnosti, do které se jim
ovšem nevejde plánování budoucnosti. Tato přítomnost je neoddělitelně svázaná
s rodinou, v níž je pořád o čem mluvit, pořád o čem rozhodovat, někdo umírá, jiný se rodí
– toto rozhodování probíhání nicméně pouze v rodině, která přítomnost konzervuje a
znemožňuje svým členům, aby se projektovali do budoucnosti“ (ibid., s. 194).

2

„White nationalists return to Charlottesville“. BBC News, 2017 [online]. Dostupné z [2018-1110]: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-41543631
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Jinými slovy, výchova k romství znamená neoddělitelnou svázanost s rodinou.
V tomto kontextu tedy nemůžeme hovořit o možnosti osobního vzestupu nebo úspěchu
jedince – předznamenává totiž omezení solidarity k rodině. V tradičním, evropském
způsobu výchovy vychováváme jedince k individualizaci, schopnosti samostatně jednat,
rozhodovat – tato individualizace pak v období puberty získává podobu obklopení se
blízkou skupinou vrstevníků, ve vzpor proti autoritám, pro který ve výchově k romství
není prostor. „Rom zůstává především členem rodiny a odmítá-li v tomto věku autority,
jsou to především autority školy. Rezignuje na osobní výhody, pokud tyto výhody
neupřednostní jeho rodina“ (ibid., s. 206). Doubek a kol. akcentují tzv. diskontinuitu školy,
kdy pro romského jedince představuje období institucionálního vzdělávání jakousi
„uzavřenou kapitolu, nikomu nesdělitelnou zkušenost a nepřenositelné vědění, jakousi
diskontinuitní etapu v životě člověka“ (Doubek a kol., 2011, s. 195–197).
Mezi další znaky evropské výchovy patří koncept tzv. oddalování prožitku (např.
„můžeš si hrát, až si uděláš úkoly“), formující sebedisciplínu jedince, která je pak jedincem
zpravidla skutečně zvnitřněna a přijata. Pro úspěšné fungování vně majoritní společnosti
představuje právě tato schopnost jednu z primárních podmínek. Romské dítě vyrůstá
v takovém prostředí, ve kterém se o nic neprosí, neděkuje, bez okolků si bere právě to, co
je na stole – ať již na své „domácí“ půdě nebo na návštěvě u vzdáleného strýce, což se
s domácí půdou ve své podstatě nevylučuje. Lpění na individuálním vlastnictví je
považováno za sobectví, symbol gádžovství (ne-romství) (Sekyt in Jakoubek a Hirt, 2004,
s. 202).
„Přístup k dětem je u Romů charakterizován větší emocionálností – ve výchově
jsou více respektovány pocity a přání dítěte, romské dítě je zvyklé na větší svobodu než
jeho neromští vrstevníci“ (Navrátil a Mattioli, 2002, s. 12). Romské rodiny jsou
v evropském kontextu nadprůměrně početné – romské ženy jsou mnohonásobnými,
zpravidla velmi mladými matkami. Matky-Romky jsou matkami silně kontaktními, od
dítěte se prakticky neodlučují (Sekyt in Jakoubek a Hirt, 2004, s. 201). S příchodem
dalšího dítěte je pak batole svěřeno do péče jakési starší (byť často nezletilé) sestry, která
supluje matčinu funkci. To může ústit v poměrně častý rozkol mezi povinností mladé
dívky pečovat o dítě a kolidující nároky ve škole, zhoršení školních výsledků, neplnění
povinností – rodina má, jak již bylo zmíněno, vždy přednost. Pro Roma vychovávaného
k romství například vystudování střední či vysoké školy znamená ztrátu jeho romství,
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tedy další krok k individualizaci, samostatnosti, k omezení času, který bezpodmínečně
patří rodině (ibid., s. 206).
Esenciální romským komunikačním prostředkem není bohatá slovní zásoba – je to
emotivnost, mimika, gestika, prožitek, dynamičnost verbálního projevu, poloha a intonace
hlasu, ve kterém se romské dítě učí orientovat a jemuž od kolébky naslouchá. Zde pak
můžeme narazit na problém romského dítěte, které vstoupí do základní školy a neovládá
český jazyk, kde může být po určité době označeno za zaostávající, ne-li nositele určité
formy mentálního handicapu a následně přeřazeno do praktické školy. (O tomto
problému pak více v kapitole č. 3.)

2.3 Romská minorita v Čechách
V západní Evropě by odhadem mělo žít na 1,5 milionu Romů, ve východní Evropě
pak více než tři miliony. Navrátil (Navrátil, 2003, s. 11) zároveň uvádí, že tato čísla mají
úroveň expertních odhadů – v jednotlivých zemích se liší způsob, jakým jsou Romové
definováni a tyto údaje pak zjišťovány a zpracovány.
V České republice tvoří Romové početně nejsilněji zastoupenou etnickou menšinu,
odhadem by zde mělo žít 250 – 300 000 Romů. Romové žijící v České republice mluví
několika dialekty romštiny, případně etnolekty češtiny, slovenštiny či maďarštiny (Sekyt
in Jakoubek a Hirt, 2004, s. 189).
Romové mohou být v majoritní společnosti plně asimilování (tzn. že již nejsou
nositeli romství a za Romy je považuje pouze majoritní společnost dle antropologického
typu) nebo jsou to jedinci plně integrovaní v romském společenství, ale zcela separovaní
od majoritní společnosti. Většina Romů žijící v České republice nepatří ani do jedné
z těchto krajních skupin, jsou někde na půl cesty – částečně asimilovaní, ale i nadále
nositelé romství (ibid.).

2.4 Sociální vyloučení
K definování sociálního vyloučení můžeme vycházet z Parsonova modelu
společnosti (in Navrátil, 2003, s. 33). Ten zmiňuje čtyři základní společenské systémy:
1. demokratický a právní systém, který podporuje občanskou integraci;
2. pracovní trh, který podporuje ekonomickou integraci;
3. sociální stát, podporující „sociální integraci“;
4. rodinné a komunitní systémy, které přispívají k interpersonální integraci.
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Sociální vyloučení je dle Navrátila (ibid.) bariéra, která znemožňuje být součástí
některého z výše uvedených systémů. Můžeme tak konstatovat, že Romové se zdají být
vyloučeni ze tří z těchto systémů – nejednoznačně se může jevit sociální systém, z jehož
využívání jsou Romové nezřídka obviňovaní. Moravec (in Jakoubek a Hirt, 2006, s. 13)
sociální vyloučení definuje jako „situaci, kdy člověk, rodina, domácnost, společenství nebo
celá subpopulace jsou vyloučeni z určitých sociálních vztahů a interakcí a z provozu
sociálních institucí, které jsou přístupné většinové společnosti.“ Konkrétní příklad
sociálního vyloučení v oblasti bydlení uvádí Socioklub (200): „V oblasti bydlení bude
zákonitě docházet k rasové diskriminaci častěji než k diskriminaci jinak vymezitelných
skupin. Barva pleti, viditelně jiný antropologický typ člověka, jistě sehrává svoji roli při
výběru souseda či uživatele soukromého majetku více než tam, kde si takovou odlišnost
pouštíme méně na ‚tělo‘ (kol. autorů, 2000, s. 24).“
Zajímavý kontrast nám pak opět poskytuje Goffman. Ten zmiňuje možnost
relativní nedotčenosti oběti sociálního vyloučení, a sice že jedinec je chráněn svými
vlastními představami o identitě, sebepojetí, vnímá sám sebe jako plnoprávnou lidskou
bytost a jsme to my ostatní, kdo se mu jeví jako ne zcela lidští. Za příklad uvádí názorné
historky o „Cikánech, ultraortodoxních židech nebo nestydatých padouších“ (Goffman,
2003, s. 15).

2.5 Stigmatizace a stereotypizace Romů v Čechách
Romové stojí před překážkami, které jim ztěžují nebo přímo znemožňují důstojný
život v České republice. Stejně tak pro většinu obyvatel v Česku představuje kultura a
způsob života Romů koncept velmi nesrozumitelný, až neakceptovatelný – v důsledku
čehož se „vzájemné vztahy stále udržují na velmi chladné úrovni“ (Navrátil, 2003, s. 11).
Dále uvádí, že společenské problémy spojované s Romy jsou problémy společensky
vzájemnými neboli problémy v našem vzájemném soužití (ibid.).
Jak již bylo zmíněno, sociální vyloučení představuje jeden z nejzazších
společenských aspektů, které ztěžují nebo znemožňují úspěšný život jedince ve
společnosti.
V praktické části této práce se zabývám potenciálním vlivem stigmatizace na další
život jedince s romskou etnickou příslušností – je nicméně důležité zmínit a definovat
další společenské jevy, které v tomto kontextu ke zhoršeným životním podmínkám
mohou přispívat. Jedním z nich jsou stereotypy. Filosof Walter Lippmann stereotyp
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charakterizuje jako „zjednodušené pojetí, názor nebo přesvědčení o nějaké osobě,
skupině, události nebo záležitosti, které vede k jejich typizaci“ (in Kopecká-Kashpurová,
Zyka, 2012, s. 37).
Blažková (2010) jej definuje jako „sociální klasifikaci skupin pomocí zobecňujících
znaků, které nejsou ověřitelné a nejsou ani založené na zkušenosti jedince, jenž se těmito
stereotypy řídí. Tento jev se stal nedílnou součástí mediálních sdělení týkajících se menšin
žijících v České republice. I přes svou neověřitelnost jsou předkládaná tvrzení českou
společností přijímána jako pravdivá.“
Vztah majoritní společnosti k romské menšině je přinejmenším konfliktní,
Weinerová (2014, s. 45) v rámci výzkumu Romové a stereotypy v Ústeckém kraji uvádí dva
kontrastní přístupy respondentů k romské kultuře. První je veskrze negativní,
respondenti tedy na základě výzkumné otázky, co si představují pod romskou kulturou,
doslova uváděli: „příživnictví; nepřizpůsobivost; bordel; absence hodnot; negramotnost;
vandalismus; sociální podpory; hluk; špína; gangy; profesionální parazitování na státu;
hodně lidí na malém prostoru“ a tak podobně (ibid., 43).
Druhý přístup je pak přístupem romantizujícím – „respondenti akcentovali
romanticky laděné představy, jako je volnost, svoboda a nezávislost, jež projektovali do
fantazií o živé romské nezávazné zábavě. Z projevů byla patrná fascinace jinými. Vesměs
se jednalo o pozitivní stereotypy, i když přívlastek ‚pozitivní‘ se může jevit jako sporný“
(ibid.: 44).
S problematikou stigmatizace souvisí i tzv. nálepkování. Teorie nálepkování a její
zkoumání má kořeny především v řešení problematiky lidské deviace. Zabývá se
procesem interakce mezi těmi, kdo porušují normy, a těmi, kteří je hodnotí (Pugnerová,
Kvintová, 2016, s. 147). Nálepkování se zabývá „charakteristickým faktem relativity
etiket, neboť při jejich udělování do hry významně vstupují mocenské motivy a sociálněkulturní podmíněnost skupiny, která zrovna hodnocení provádí“ (Urban, 2011, s. 160).
Jedinec pak například může celoživotně nést následky za zločin nebo přestupek,
který v minulosti spáchal bez umožnění skutečné nápravy. Např. na bývalého
kriminálníka může být primárně nahlíženo na základě jeho provinění, tedy jako na
někoho, kdo není důvěryhodný, zodpovědný, zaměstnatelný atd. – subjekt se pak
především potýká s despektem a ztíženými podmínkami pro další život v kontextu širší
společnosti (Koťa in ibid., s. 111).
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Výsledkem je pak identifikace jedince s jeho nálepkou, vytvoření nového
sebepojetí a společně s negativní nálepkou pak kontinuální životní proces selhávání nebo
rezignace. Pokud tento jev aplikujeme například na Roma s kriminální minulostí, je tento
jev znovu umocněn jeho etnicitou a výstup z tohoto začarovaného kruhu je o poznání
složitější – minimálně vyžaduje silné odhodlání a resilienci jedince. „Je-li nějaká menšina
předmětem diskriminace a pohrdání, bývá to nejčastěji vysvětlováno a ospravedlňováno
tím, že se dané skupině připisuje jakási mravní méněcennost. Takové připisování může
být samozřejmě naprosto nefér a neoprávněné. Na druhé straně může být vnuceno nebo
vyvoláváno jakýmsi opakujícím a sebe potvrzujícím postupem.“ (Gellner in Hirt a
Jakoubek, 2006, s. 156).
V roce 2019 uvedla Česká televize seriál Most!, který se záhy stal nevídaným
úspěchem. „Prušinovskému s Kolečkem (režisér se scenáristou seriálu – M. A.) se v české
televizní tvorbě podařilo něco poměrně výjimečného. Nejen natočit seriál, v němž je
zmíněný Rom v podstatě jediná normální postava, aniž to autoři musí provázet
moralizováním – ale vytvořit i komedii, která na rozdíl od stále populární normalizační
televizní zábavy nedá smějícímu se divákovi nakonec nic zadarmo. Most! totiž není jedno
vyloučené místo obývané lidmi s předsudky, kterému se zbytek země může zasmát, je to
stav mysli, jenž není vymezen lokalitou,“ popsala seriál filmová kritička Jindřiška Bláhová
(2019). Mnohokrát byl tento český seriál využíván coby metafora k potenciálnímu mostu
mezi většinovou společností, tedy „běžným“ divákem a společenskými menšinami. Na
mnoha rovinách by se dalo polemizovat o citlivosti a správnosti způsobu, kterým jsou tyto
menšiny zobrazovány – seriál balancuje na hraně nekorektního humoru opravdu ostře. I
přesto se stal zvláštní a neobvykle populární sondou do světa malého města, kde je
přátelení se s Romy nebo spolužití s trans-ženou společenskou sebevraždou („v hospodě
už ti nenalejou“) a životní frustrace nebo neštěstí projektováno do těch, kteří mají
v majoritní společnosti stále menší slovo.
Most! je i přes jeho etické nedostatky seriálem, kde jsou představitelé sexuálních a
rasových menšin takřka nejpozitivnějšími a nejvyrovnanějšími postavami – například
v kontrastu s hlavní postavou Luďanem, do jisté míry prezentující českou obdobu
hanlivého označení white trash. „Ve Spojených státech mají pořekadlo: ‚Neexistují chudí
bílí (poor white), jen bílý odpad (white trash).‘ U nás podobné pořekadlo nemáme. Pokud
jde o předmět pohrdání či nenávisti, zatím si vystačíme s Romy. Ale co není, může být. Je
dost možné, že se na místě Romů brzy ocitnou nejchudší vrstvy obecně – aby si chudnoucí
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střední třída měla čím dokazovat, že ji od společenského dna dělí ještě jedna sociální
vrstva (a čím početnější, tím lépe). Rozevírající se nůžky mezi chudými a bohatými totiž
mnoho jiných možností, jak udržet legitimitu nerovnosti, nenabízejí“ (ŠPLÍCHAL, 2014).
Doubek a kolektiv (2011) jmenují tři principy konfliktů mezi majoritou a
menšinou, přičemž majoritou zde myslí zástupce majoritních institucí a minoritou jejich
romské klienty. Jsou to:
1. Absence kompetencí
Absence kompetencí má být způsobena „nedostatkem společné zkušenosti mezi
příslušníky majority a minority. Zástupci institucí, tedy učitelé a další, předpokládají, že
jejich romští klienti ovládají určité dovednosti, které považují za samozřejmé, a když je
neovládají, hodnotí z morálního hlediska (ve smyslu určité zlé vůle) jako nevychovanost,
omezenost apod.“ (Doubek a kol., 2011, s. 93).
2. Kulturní rozdíly v užívání těla
„Kulturní rozdíly jsou chápané jako rozdíly v podvědomém, kulturně podmíněném
užívání těla – tělesnost tedy jako zvláštní forma významu, nikoli jako mechanickobiologická fyzičnost“. Tyto rozdíly je možno pojmenovat i jako odlišný temperament,
který ovšem není chápán jako otázka odlišné psychicky vycházející z jiné fyziologie, nýbrž
jako zavedený a zvnitřněný mód komunikace a práce s vlastním tělem a jeho reakcemi
(ibid.).
3. Distanciace a problém kulturní autenticity
Distanciaci Doubek a kol. definuje jako „specifickou reakci na exkluzi a
stigmatizaci, které jsou Romové ve společnosti vystaveni“ (ibid.).
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3 Vzdělávání Romů
Problematika vzdělávání Romů a obecně dětí z odlišného sociokulturního
prostředí patří, a navzdory inkluzi nějakou dobu pravděpodobně stále patřit bude,
k aktuálním pedagogickým tématům. Jako jeden konkrétní protiargument proti inkluzi
může například patřit rozpačité postavení a přístup k právě k těmto dětem – například na
maloměstských základních školách, jež jsou v této práci středem zájmu.
V učitelských kuloárech tak stále kolují informace o „nepřizpůsobivých“ žácích, na
něž se zkušení pedagogové například nezdráhají upozornit nově příchozí členy do
učitelského sboru – a začarovaný kruh školního neúspěchu je tak kontinuálně uváděn do
běhu. Balvín (1996) a Říčan (1997), stejně jako mnozí další, se přitom shodují na
podobném: úspěšnost pedagogického působení je především závislá na „etickém,
niterném a citovém vztahu k žákům“ (Balvín, 1995, s. 72; Říčan, 1997, s. 52-53).
Hovoříme o nutnosti podporovat a rozvíjet v dětech prosociální chování bez
předsudků, s respektem ke společenským rozdílům. Tento koncept je nicméně logicky
zcela nefunkční, pokud takto vnitřně nastavený není právě učitel, který s příchodem
do první třídy primárně nastavuje vztah dítěte ke škole. V současné době existuje široké
množství podpůrných organizací, klubů, programů a škol, které se snaží o maximální
začlenění všech dětí, nehledíce na prostředí, ze kterého pocházejí. Základní veřejné školy
mají nicméně specifickou funkci pro jejich zákonem určenou nevyhnutelnost – a právě
proto by měly být středem naší pozornosti a péče, stejně tak jako vzdělání budoucích
pedagogů.
Pokud budeme vycházet ze situace, kdy do první třídy přichází romské dítě bez
předchozí zkušeností s pozitivním vyrovnáváním jeho kulturní odlišnosti od té majoritní
a učitel není nakloněn takovému přístupu, který by dítěti fungování ve škole usnadnil,
dítě, učitel a potažmo i širší třídní kolektiv čelí signifikantnímu problému již od začátku
školní docházky. Balvín akcentuje takové nepříznivé faktory, jako je rozdílná hierarchie
hodnot romské rodiny, odlišný životní styl, menší přizpůsobivost pravidelnému
pracovnímu režimu nebo nedostatečná znalost českého jazyka (Balvín, 1995, s. 71).
Šotolová za podmínku ke zvýšení vzdělanostní úrovně Romů uvádí akceptování
etnických, sociálních a kulturních odlišností ve výchovně-vzdělávacím procesu. Akcentuje
silné rodinné zázemí romských dětí, které determinuje jejich vztah ke vzdělání a motivaci
pro samotnou pravidelnou docházku do školy. Právě vliv romské rodiny je, jak již bylo
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zmíněno, často v negativním kontrastu s tradičně postaveným systémem vzdělávání, kde
se děti o svém etniku nedovídají nic a ve společnosti, resp. ve školních lavicích si připadají
jako „naprostí cizinci“ (Šotolová, 2001, s. 42).
Úroveň vzdělání romské populace je neobyčejně nízká, projevuje se negramotností
starších věkových skupin a rozsáhlou pologramotností u mladistvých. S rostoucím věkem
přibývá zastoupení negramotných osob. Romské děti častěji propadají, jsou klasifikovány
druhým nebo třetím stupněm z chování, jsou přeřazovány do základních speciálních škol,
případě jsou do těchto škol zařazeny hned na začátku školní docházky (ibid.). „Počet žáků
ve zvláštních školách vzrostl z 23 000 v roce 1960 na 59 301 v roce 1988. Když přišla
revoluce, do zvláštních škol chodily skoro všechny romské děti. Po roce 1989 se
o problému sice začalo mluvit, ale první podstatná změna přišla až v roce 2000, když
novela školského zákona z iniciativy romské poslankyně Moniky Horákové umožnila
absolventům zvláštních škol alespoň teoreticky pokračovat v dalším studiu. V tom samém
roce žalovalo Českou republiku u Evropského soudu pro lidská práva osmnáct romských
dětí a v roce 2007 vydal soud konečně přelomový rozsudek ‚D. H. a ostatní proti ČR‘. Ten
obsahoval upozornění, že se v ČR vyskytují případy, kdy jsou děti kvůli svému původu či
prostředí posílány do škol pro děti s lehkým mentálním postižením, ačkoli žádné
postižení nemají. Český stát v napjatém očekávání, jak to dopadne, mezitím zvláštní školy
v roce 2005 přejmenoval na praktické“ (UHLOVÁ, 2019b).
Minimální procento romské populace odchází studovat na střední nebo vysokou
školu, což ústí v neúspěšnost Romů na trhu práce a dlouhodobou nezaměstnanost.
Absolvované vzdělání romské populace je tak v největším procentu obsaženo v základním
vzdělání.
Jako hlavní příčiny školní neúspěšnosti romských dětí Šotolová (ibid., s. 42–43)
jmenuje:
1. odlišný jazykový vývoj;
2. odlišná kvalita plnění funkce rodinné výchovy;
3. u některých Romů nedocenění významu vzdělání;
4. nedostatečná příprava na školu;
5. nižší informovanost části dětí vyplývající ze sociální izolovanosti mnohých rodin;
6. nedostatečná připravenost učitelů pro práci s minoritami.
Pokud budeme vycházet z předchozí podkapitoly 2.2 o tradiční výchově k romství
v kontrastu s tradičním veřejným vzděláváním, zdá se situace téměř bezvýchodná. „Kde
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není individuální rozhodování, nemůžeme čekat individuální odpovědnost,“ píše Sekyt (in
Jakoubek a Hirt, 2004, s. 203). Ve školní lavici se tak opravdu může ocitnout romské dítě,
které ztělesňuje naprostý opak psaných i nepsaných pravidel stanovených a očekáváných
systémem veřejného vzdělávání. Právě díky této nelehké situaci (jak pro dítě, tak pro
učitele) bychom si ovšem neměli zapomenout připomínat, že žijeme v demokratické,
otevřené společnosti.
Kde jinde než právě ve škole by mělo dítě (ať už romské, či nikoliv) mít prostor pro
vytvoření kladného vztahu k instituci reprezentující majoritní společnost a kde jinde než
v právě takové instituci, kterou mají povinnost všichni absolvovat. Nejen proto je zvlášť
důležitý důraz na vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků, kteří budou
připraveni na práci s rozmanitým kolektivem dětí. Škola má být bezpečným
zprostředkovatelem výchovně-vzdělávacího procesu, životní etapou, kdy by dítě mělo mít
možnost rozvíjet a objevovat svůj potenciál. Snad tedy není od věci poznamenat, že
přítomnost stigmatu a jeho rozvíjení může mít zvláště ve škole signifikantně škodlivý vliv
na sebepojetí dítěte – další argument pro vzdělávání a přípravu takových pedagogů, kteří
jsou si této skutečnosti a jejího nebezpečí vědomi (viz podkapitola 4.1.)

3.1 Podpůrná opatření, organizace pro vzdělávání Romů
3.1.1 Přípravné třídy
Handicap romských dětí, které nastupují do prvního ročníku na základní škole, se
netýká pouze jazykové oblasti, ale také sociální, kulturně-společenské a pohybové.
Přípravné třídy byly zřízeny v roce 1993 za účelem adaptace dětí na nové prostředí, školní
režim a k eliminaci jazykové bariéry romských dětí, na něž je od počátku kladen nárok
disciplinovaného chování ve školní lavici a výuka probíhá v českém jazyce, který děti
nemusí nutně plně ovládat. Cílem přípravných tříd nicméně nemělo být pouze osvojení
českého jazyka, ale hravými formami jeho rozvíjení, v neposlední řadě také práce s
kulturou a tradicemi Romů (Šotolová, 2001, s. 44).
Od školního roku 2017/2018 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které od
začátku školního roku dovrší pěti let. V aktuálním, probíhajícím školním roce 2018/2019
tak ještě nemůže být plně zřejmé, jaký vliv bude mít zavedení této povinnosti na děti ze
socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Nabízí se pak úvaha, že právě pro některé
romské děti, které tak nemusí déle setrvávat v komplexně vývojově nepodnětném
prostředí, může být zavedení této povinnosti příznivým faktorem. „V důsledku povinného
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předškolního vzdělávání dítěte se tak předpokládá, že spádová mateřská škola nebo jiné
zařízení naplní funkci přípravy na vstup do základní školy. Do přípravné třídy lze aktuálně
přijmout jen ty děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do přípravné třídy vyrovná
jejich vývoj a kterým byl udělen odklad školní docházky.“3

3.1.2 Pedagogický asistent, romský pedagogický asistent
„Současná podoba práce asistentů vychází z legislativního sjednocení asistentské
profese, ke kterému došlo uzákoněním předpisů z let 2004 až 2005 (školský zákon a
vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Tyto normy upravily
postavení asistentů ve speciálních školách (nově mohli ve třídách působit až tři
pedagogičtí pracovníci, z nichž jeden byl asistent pedagoga), ale také podpořily roli
asistentů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách.
Z pohledu zákona tak v současné době existuje jednotná profese asistenta pedagoga, pro
kterého platí stejné legislativní normy, ať už pracuje s žáky se zdravotním postižením
nebo působí ve třídách s žáky se sociálním znevýhodněním.“4
Mezi hlavní činnosti asistenta Šotolová řadí:
•

pomoc žákům při aklimatizaci na školní prostředí;

•

pomoc pedagogům školy při vlastní výchovné činnosti při komunikaci s žáky;

•

spolupráce s rodiči žáků;

•

spolupráce s romskou, popřípadě jinou komunitou v místě školy (Šotolová, 2001,
s. 48).
Romský pedagogický asistent by v tomto případě měl být jakýmsi mostem mezi

školním prostředím a přirozeným prostředím romského dítěte. Měl by ovládat romský
jazyk a orientovat se jak v požadavcích majoritní společnosti, tak v té minoritní, tedy
potřeb romského žáka (ibid.).

3.1.3 Koncepce včasné péče o děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí
v oblasti vzdělávání
„Pojem ‚děti, žáci a studenti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí‘ se
objevuje ve školství poprvé v souvislosti s metodickým pokynem MŠMT ke zřizování

3

MŠMT. „Přípravné třídy základních škol od školního roku 2017/2018“ [online]. Dostupné z [2019-02-13]:
http://www.msmt.cz/pripravne-tridy-zakladnich-skol-od-skolniho-roku-2017-2018
4
„Historie asistenta pedagoga“. Asistentpedagoga.cz [online]. Dostupné z [2019-0218]: http://www.asistentpedagoga.cz/historie
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přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele
– asistenta učitele“.5
„Jedním z očekávaných dopadů v opatření na podporu vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí je zvyšování počtu těchto žáků v hlavním
vzdělávacím proudu a zvýšení jejich školní úspěšnosti. Pravděpodobnost, že tito žáci
budou pokračovat ve svém vzdělávání, úspěšně ukončí střední či vysokou školu nebo
přípravu na povolání a budou úspěšní na trhu práce, vzrůstá. Úspěšné zařazení žáků ze
socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí do hlavního proudu vzdělávání s sebou
přináší v konečném důsledku i nižší náklady na jejich vzdělávání.“6
Koncepce včasné péče byla vládou schválena v roce 2005. Úskalí, která jsou
zmiňována jako problematická při realizaci tohoto plánu, jsou přitom dle mého názoru
stále aktuální a v kontextu inkluzivního vzdělávání pak o poznání výraznější. V prvních
bodech jsou jmenovány problémy s krátkodobým nebo jednorázovým trváním podpory,
nedostatečná zaměřenost na rozvoj osobnosti dítěte a primární fokus na školní
připravenost. Je zde také akcentovaná nutnost schopnosti pedagogických pracovníků
poskytovat včasnou péči v efektivním, humánním rozsahu, který bude zohledňovat
sociální, kulturní či etnické zázemí dítěte, což v tradičním, hektickém provozu školního
roku není vždy pravidlem.

3.1.4 Socio-kulturně znevýhodňující prostředí
Sociální znevýhodnění je pro účely školského zákona definováno jako „rodinné
prostředí s nízkým kulturním a sociálním postavením, ohrožené sociálně patologickými
jevy; nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova; nebo postavení azylanta
a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního
předpisu“. Průvodním jevem sociálního znevýhodnění je často méně podnětné prostředí
pro rozvoj kognitivního a morálního potenciálu dětí“.7
Žák ze sociálně znevýhodněného prostředí může splňovat následující aspekty:8
•

žije v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován ke vzdělání či
přípravě na vzdělávání (například z důvodů nedostatečného materiálního zázemí,

5

MŠMT. „Koncepce včasné péče o děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání“.
[online]. Dostupné z [2018-11-19]: http://www.msmt.cz/file/38368
6
Ibid.
7
Ibid.
8
PÁLENSKÁ, Jana. Prezentace „Vliv kulturně, sociálně či jazykově odlišného prostředí“. LS 2017/2018, FF
UK.
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nevyhovujících bytových podmínek, časové náročnosti dopravy do školy, nezájmu
ze strany zákonných zástupců, konfliktů v rodině);
•

zákonní zástupci se školou dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu
oprávněných zájmů žáka;

•

žije v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením
ohrožených;

•

je znevýhodněn při svém vzdělávání z důvodu příslušnosti k etnické nebo
národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li
znevýhodnění spojeno s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve srovnání
s ostatními žáky třídy, z důvodu používání odlišného jazyka nebo specifické formy
vyučovacího jazyka v domácím prostředí žáka.

3.1.5 Školní asistent
„Nová škola, o. p. s. se snaží do českých a moravských škol zavádět
koncept školního asistenta. Jeho role ve vzdělávání žáků do značné míry vychází z
pracovní náplně asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním a dále rozvíjí
koncept asistentské práce zejména v oblasti komunikace mezi školou a rodiči žáků.“9
Cílem projektu je posílit rovné příležitosti předškolních dětí a žáků ZŠ z odlišného
sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce školního asistenta pro
sociálně znevýhodněné, zvyšování jeho kompetencí a rozšíření nabídky asistenčních
služeb poskytovaných ZŠ.10 (Součástí tohoto projektu je respondentka Blanka, jejíž reflexe
z perspektivy školní asistentky je dohledatelné v empirické části této práce.)
Náplň práce školních asistentů představuje:11
•

individuální i skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve
vyučování;

•

individuální i skupinové doučování žáků se sociálním znevýhodněním;

•

širší podpora přímé i nepřímé pedagogické práce učitele, která umožňuje více
intenzivní práci pedagoga s žáky se sociálním znevýhodněním.

9

Asistentpedagoga.cz. „Kdo je školní asistent“ [online]. Dostupné z [2019-13-03]:
http://www.asistentpedagoga.cz/kdo-je-skolni-asistent
10
Asistentpedagoga.cz. „Cíle projektu“ [online]. Dostupné z [2019-13-03]: http://www.asistentpedagoga.cz/cileprojektu
11
Asistentpedagoga.cz. „Kdo je školní asistent“ [online]. Dostupné z [2019-13-03]:
http://www.asistentpedagoga.cz/kdo-je-skolni-asistent
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4 Současný učitel, osobnost učitele
Učitele můžeme definovat jako „osobu, jejíž profesní aktivita zahrnuje předávání
poznatků, postojů a dovedností, které jsou specifikovány ve formálních kurikulárních
programech pro žáky a studenty zapsané do vzdělávacích institucí.“ Tato kategorie
zahrnuje pouze pracovníky, kteří přímo vyučují žáky (Průcha, 2002, s. 21).
Učitelské povolání patří mezi jedno z těch nejkomplexnějších a nejnáročnějších.
S pádem komunistického režimu a důrazem na pedocentrismus již není žádoucí role
učitele coby „vykonavatele, realizátora a spotřebitele kurikula.“ Kurikulární reforma
učitele definuje jako spolutvůrce kurikula, tedy jako někoho, kdo má autonomii
v rozhodování o cílech a obsahu školního kurikula, o prostředcích k jeho realizaci
(Spilková in Krykorková a Váňová, 2010, s. 41).
Důležité téma představuje i nejasné profesní sebepojetí, pravděpodobně
pramenící z problematiky vnímání současného učitele v České republice – „učitelství stále
setrvává na úrovni semiprofese, v mnoha ohledech směřuje spíše k deprofesionalizaci.
Nejsou naplněny klíčové znaky skutečné profese – neexistuje profesní standard, etický
kodex, profesní komora“ (ibid., s. 40). Přitom právě nepřítomnost profesního standardu,
ne-li etického kodexu, jak ho například známe v oblasti pomáhajících profesí (lékaři,
psychologové, zdravotní sestry aj.) se vzhledem k nepopiratelně silnému vlivu učitele na
dítě zdá být až jako neuvěřitelný paradox. Domnívám se, že právě tato absence patří mezi
zásadní aspekty přispívající ke škodlivému komplikování vztahu mezi učitelem a dítětem.
Jak zmiňuje Koťa (in ibid.), současný učitel se nachází v průsečíku protikladných
vlivů, rozporuplných očekávání a požadavků ze strany řídících orgánů, kolegů, rodičů –
variabilita rolí a nejednoznačné požadavky vyostřují tradiční dilemata učitelské profese a
posilují křehkost profesní identity učitelů. „Nejednoznačná profesní identita je zdrojem
vnitřního napětí, nejistoty, pocitů ohrožení, konfliktů a nedostatečného profesního
sebevědomí. To pak přispívá k neochotě opustit stereotypy v práci, učit se nové věci,
angažovat se v dlouhodobém procesu vlastní proměny a proměny školy“ (ibid., s. 41).
Lorenzová (in ibid., s. 86) popisuje učitelskou profesi jako povolání neustále podrobované
sociální kontrole ze strany veřejnosti, byrokratizované a centrálně řízené, což ústí
v oslabení jeho schopnosti „autoregulace a kooperace v rámci profese i navenek,
s veřejností, politickou reprezentací a konec konců i s experty pedagogických věd.“
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Domnívá se tedy, že je to právě tato oblast, kde profesionalizace učitelství ještě nebyla
dokončena (ibid.).
Většina učitelů nepřijala tzv. zvýšenou profesní autonomii a odpovědnost –
„nechápe ji jako vyjádření důvěry společnosti v profesionalitu učitelů, ale vnímá je spíše
jako ohrožení“ (ibid., 40).
Učitel ztratil svou neochvějnou pozici autority upevněnou totalitním politickým
režimem – do školy aktivně vstupuje rodič, který od učitele společně s dítětem přebírá
pomyslné žezlo moci. Zde pak dochází k zajímavému kontrastu: na jedné straně je často
vyzdvihován problém nedostatečné komunikace rodiče se školou (např. právě v kontextu
otázky romských dětí v ZŠ), na druhé straně je tu problém a priori konfliktního rodiče,
který v dobrém úmyslu a boji za své dítě podrývá autoritu učitele – a především pak vztah
dítěte a učitele. Jak píše Lorenzová (in ibid.: 86): přestože dítě je učitelovým skutečným
„klientem“a příjemcem služeb, rodič je tím, kdo vyžaduje a hodnotí učitelovu pracovní
odpovědnost a výsledky.
Osobnost učitele můžeme definovat jako „obecný model osobnosti člověka,
vyznačující se především psychickou determinací“ (Dytrtová a Krhutová, 2009, s. 15).
Věda zabývající se osobností učitele se nazývá pedeutologie.
Nejsnáze můžeme osobnost učitele definovat v jeho akčním, přirozeném prostředí
– to znamená přímo ve výchovně-vzdělávacím procesu. Zaměřujeme se pak na učitelovu
(ibid.):
•

psychickou odolnost;

•

adaptabilitu a adjustabilitu (schopnost alternativního řešení situací, psychická
flexibilita);

•

schopnost osvojovat si nové poznatky, učit se;

•

sociální empatii a komunikativnost.
Osobností učitele a jejího vztahu k učitelské účinnosti se zabýval D.G. Ryans. Ten

vytvořil tzv. posuzovací stupnici vlastností učitele (Teacher Characteristic Rating Scale) a
zjistil, že úspěšný učitel bývá „vřelý, chápavý, přátelský, odpovědný, soustavný,
vynalézavý a nadšený, nicméně důležitost těchto kvalit znatelně klesá s věkem
vyučovaných dětí“ (Fontana, 2004, s. 364). Jinými slovy zde tedy svou roli hraje fakt, že
s narůstajícím věkem dětí je těžké získat jejich pozornost.
Úspěšní učitelé se mají ve srovnání se svými méně úspěšnými kolegy více věnovat
přípravě na vyučovací hodiny, vytvářet mimoškolní aktivity a účastnit se jich, projevovat
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větší zájem o své žáky; důležité je ovšem nezaměňovat zájem s vytvořením citového
vztahu k žákům, který by zamezoval profesionálnímu odstupu (ibid., s. 365).
Učitel by měl být citově zralý, stabilní, jak vhodně ilustruje psychologický koncept
„síly ega“. „Síla ega je spojení realisticky vysoké úrovně sebedůvěry a sebevědomí se
základní povahovou vyrovnaností, která umožňuje potýkat se s problémy klidně a
objektivně. V případě učitele se to týká nejen každodenních školních problémů, nýbrž
také mnoha jiných nároků pracovního života, jako jsou vztahy s rodiči žáků a s kolegy,
rozhodování v záležitostech pracovní kariéry a postupu, náhlé kritické události a jednání
s ředitelem a správou školy. Dále umožňuje učitelům povznést se nad neúspěchy a
zklamání, které jsou spolu s dobrými výsledky a úspěchy nevyhnutelnou součástí života
ve škole. Dovoluje jim neúspěchy analyzovat a poučit se z nich, aniž by za ně trestali city
viny a nedostatečnosti, a dovoluje jim těšit se z úspěchů, aniž by ztratili cit pro pravou
míru“ (ibid., s. 366).
Oliver a Butcher hodnotí učitele ve třech dimenzích: orientace na dítě,
radikalismus a citovost. Budoucí učitelé měli během studia tendence zvyšovat své skóre
ve všech třech dimenzích – s nástupem na první pracovní místa se skóry opět snížily. To
velmi dobře ilustruje realitu opadnutí prvotních, možná idealistických očekávání (typické
nejen pro učitelskou profesi) a v osvojení si realističtějšího, více konzervativního přístupu
k práci (ibid., s. 367).
Spilková (in Dytrtová a Krhutová, 2009, s. 16) například učitele považuje přímo za
odborníka odpovědného za lidství budoucího člověka. Současné nastavení a podoba
učitele tedy vychází z humanismu, homocentrismu a holistických principů – „jedince
vychováváme ke schopnosti být sám sebou, učit se být člověkem a zároveň být za svůj
rozvoj spoluzodpovědný“ (ibid.)
Je kladen důraz na tzv. pedagogický optimismus J. A. Komenského, pozitivní přijetí
vzdělávaného vzdělavatelem, pedocentrismus, schopnost empatie a v současné době
velmi akcentovaná emocionální inteligence, coby předpoklad pro nejen úspěšné profesní
působení, ale i pro spokojený život (ibid.)
Jinými slovy, učitel se již nezaměřuje pouze na to, co učí, ale jak, a především koho
učí. Je tím, kdo primárně ovlivňuje klima a atmosféru ve školní třídě, je tím, kdo z velké
části nastavuje vztah dítěte ke škole a edukačnímu procesu. Nicméně logicky nezastává
pouze roli chápající, empatické autority, naopak zastává funkci praktickou, manažerskou,
racionální, konkrétněji tedy tyto pedagogické role:
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•

poskytovatel poznatků a zkušeností;

•

poradce a podporovatel;

•

projektant a tvůrce;

•

diagnostik a klinik;

•

reflektivní hodnotitel;

•

třídní a školní manažer;

•

socializační a kultivační vzor (ibid., s. 36).
Současná škola má rozvíjet svou sociální funkci – tedy posilovat soudržnou

společnost a naopak snižovat exkluzi jedinců i celých sociálních skupin. Vzdělávací
instituce mohou výrazně ovlivnit v pozitivním i negativním smyslu sociální kapitál, tedy
rozsah a hloubku sociálních sítí, vzájemné důvěry, norem a hodnot, které podporují
spolupráci uvnitř skupiny i mezi nimi. Zvláště pak v „současné, etnicky heterogenní,
demokratické společnosti je považován za významnou hodnotu, o jejíž rozvoj je žádoucí
systematicky usilovat“ (ibid., s. 35).
Vzhledem ke kontextu této bakalářské práce, která se zaměřuje na přístup učitele
k romskému dítěti (coby zpravidla dítěti sociálně znevýhodněnému), zdá se, že částečnou
odpovědí na řešení této nelehké otázky je – dnes už do jisté míry rozporuplnými emocemi
zatížený pojem – individuální přístup.

4.1 Individuální přístup
Co to tedy pro učitele znamená ono respektování individuality dítěte? Jak jej
zasadit do praxe současné praxe? Smékal respektování individuálních zvláštností žáka
v edukačním procesu popisuje takto:
1. přihlížení

k individuálním

zvláštnostem

ve

schopnostech,

vědomostech,

dovednostech, zkušenostech, charakteru i životní situaci svěřených žáků i k jejich
věkové vyspělosti a zralosti;
2. znát vývojové zvláštnosti a problémy, které přináší vstup do školy, změna třídy,
počátek dospívání, změna rodinné situace, změna zdravotního stavu atd. (Smékal,
2006, s. 3).
Jisté je, že individuální přístup není možné vyžadovat od učitele, který o jeho
důležitosti není vnitřně přesvědčen a představuje pro něj další překážku ke splnění
vzdělávacích cílů. Zároveň by pak bylo vhodné polemizovat, zda by učitel nerespektující
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důležitost individuálního přístupu vůbec učit měl – přece jen se bavíme o výchovněvzdělávacím procesu, nyní v rámci otevřeně rozmanitého, heterogenního kolektivu.
Socioklub provedl výzkum, který se týkal úspěšných Romů – na otázku, kdo
dotazovaným nejvíc pomohl dostat se „nahoru“, odpovědí byl právě konkrétní učitel,
trenér, kněz, mistr. Nicméně to nebyl výsledek činnosti systému, jehož byli součástí – na
otázku, kdo dotazovaným nejvíce ublížil, odpovídali totožně – učitel, kněz, mistr a tak dále.
Jinými slovy na úspěch nebo neúspěch neměl vliv systém, ale člověk, tzv. personifikovaný
systém (Víšek in Jakoubek a Hirt, 2006, s. 191).
Základním cílem výchovného působení má být výchova k občanství (Smékal, 2006,
s. 4). „To, co je na žácích jedinečné, bychom měli v rámci výchovné činnosti posilovat –
jde-li o charakteristiky prosociálně a občansky kladné, a oslabovat ty, které jsou zdrojem
duševních či zdravotních poruch nebo delikventních činů“ (ibid., s. 1). Smékal dokonce
dále uvádí, že učitelé, kteří si individuální přístup „osvojili a oblíbili[,] jsou ve svém
povolání mnohem spokojenější a více identifikovaní se svým povoláním, protože pozitivní
výsledky

individuálního

přístupu

vyváží

vynaloženou

práci

navíc

prožitkem

smysluplnosti a radostí z výsledků.“
Protipól

individuálnímu

(diferencujícího)

přístupu

představuje

přístup

nivelizující, který odhlíží od rozdílů a usiluje o ekvivalenci, jak je psáno v Aristotelově
Politice (Smékal, 2006, s. 2).
Obloukem se tak vracíme k osobnosti učitele, důležitosti učitelovy schopnosti
definovat své hodnoty, cíle a směřování. Stojíme tedy před otázkou, zda učitel chce
minimalizovat rozdíly mezi dětmi a podpořit jejich konformitu, nebo zda chce podpořit
rozvoj pozitivních osobních předpokladů dítěte – jak výkonových, tak charakterových.
Pedagogický pracovník by si měl uvědomit, že působí jako „pozitivní nebo negativní
identifikační vzor na žáky tím, jaká je jeho osobní, sociální, duchovní a občanská kultura“
(ibid., s. 4).
„Rodiči i dětmi je oceňováno, že učitelé vykládají látku tak dlouho, dokud si nejsou
jisti, že ji pochopili všichni. A snaží se, aby žáci a žákyně byli ve škole úspěšní. Tak dlouho
je zkouší, až nakonec z nich jejich znalosti ‚vytěží‘“ (Doubek a kol., 2011, s. 240). Stejně tak
se autoři zabývají hodnocením rodičů a romských dětí základních škol a základních
praktických škol. Z textu vychází, že rodiče spíše preferují přístup učitelů ve školách
praktických, „asi protože nás tam znají, rozumí nám.“ „Na základní škole je vztah mezi
rodičem a učitelem vnímán jako souboj o vzájemný respekt. Kučera mluví o ideologii staré
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gardy, vytváří romantický obraz ‚staromilského vesnického učitele, nositele kultury‘, v
němž je vztah učitele a žáka vnímán jako ‚kmotrovství‘, kdy si učitel uvědomuje, že žák
bude dospělým členem komunity. V našem případě se zdá , že rodičům při setkání s učiteli
ZŠ chybí respekt učitele k nim, jako k dospělým rodičům a k dětem jako k budoucím
dospělým. Pokud učitelé praktických škol oznamují nepříjemné zprávy, jejich sdělení není
pouze negativní zprávou, ale snaží se o nápravu, hledají cestu zpět k navázání narušeného
vztahu“ (ibid., s. 242). „Skrčeni ve školních lavicích si mnozí rodiče připadají jako na
pranýři. Nebo že by na něm již byli? Absolvovat takovou schůzku (třídní – M.A.) je
hrdinství, hodnota tamtéž získaných informací bývá problematická. Pár slov o dítku
zaslechnutých ve frontě před katedrou pro ně (rodiče – M.A.) nebývá dostatečnou
inspirací“ (Novák, 2014, s. 34).
Vztah rodiče s učitelem přitom patří mezi základní stavební kameny zdravého
vztahu dítěte s učitelem. „Nevěříme dětem, že si poradí samy,“ říká Petra Šubrtová
v rozhovoru pro DVTV, učitelka oceněná v soutěži Global Teacher Prize.12
Domnívám se, že právě nedůvěra patří mezi stěžejní škodlivé aspekty ovlivňující
fungování veřejného školství. Vhodným příkladem nám může být tradičně nastavený
vztah učitele a žáka, ve kterém má učitel spíše direktivně-monitorující funkci. Dítě je
v současném veřejném školství vedeno od jedné vyučovací hodině k přestávce a tak stále
dokola, přičemž je neustále dozorováno autoritou učitele nebo jiného pedagogického
pracovníka.
Jedním z klíčů k řešení komplexní situace ve státním školství nám přitom může být
právě a v dítě a jeho schopnosti, samostatnost a osobnost. Tedy jak již bylo zmiňováno,
přistupovat k dítěti jako k jedinečné bytosti, která má svobodně a zodpovědně fungovat
ve společnosti. Musíme brát ovšem v potaz zakořeněnou kulturu české výchovy, kde je
naším primárním zájmem postarat se o to, aby dítě „přežilo“, jinými slovy tedy dítě
vychováváme ve strachu, aby si neublížilo. Děti máme tendenci spíše izolovat do
bezpečných zón dopravních prostředků, kterými je ze školy převážíme na zájmové
kroužky, kde je o ně opět postaráno a kde jsou tím pádem opět kontrolovány.
V tomto monitorovacím výchovném kontextu, kdy samotní rodiče svým dětem
nedůvěřují a kontinuálně je směrují mimo nebezpečí, máme opravdu ztíženou práci
12

Rozhovor Petry Šubrtové s Danielou Drtinovou. „Učitelka: Ztrácíme zdravý rozum, vychováváme děti
strachem,
bojí
se
dělat
chyby“.
DVTV,
2019
[online].
Dostupné
z
[2019-11-04]:
https://video.aktualne.cz/dvtv/ucitelka-ztracime-zdravy-rozum-vychovavame-deti-strachemboj/r~023667765a4511e9a049ac1f6b220ee8/
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budovat partnerský vztah mezi žákem a učitelem, učitelem a rodičem. Můžeme se
například alespoň inspirovat spontánně svobodnou výchovou na jihu Evropy (Itálie,
Španělsko) – takovou výchovou, která nevychází z nějakého konkrétního konstruktu nebo
pedagogické příručky – je to opět takový přístup k dítěti, který vychází z dané kultury. Je
to přístup, ve kterém dítě není izolované od „světa dospělých“, naopak je jeho přímou
součástí. Společně s vlastními vrstevníky se pohybují ve společnosti a je k nim
přistupováno rovnocenným způsobem.13 To může být například částečně ilustrováno na
nedefinování času, kdy mají jít jižanské děti spát. V Čechách je to zpravidla přesně
stanovený čas, který pro rodiče často představuje signifikantní úlevu – nutnost kontroly
dítěte ustupuje do pozadí.
Ze strany učitele pak opět narážíme na problém způsobu, jakým je k jeho profesi
všeobecně přistupováno, například úskalí již zmiňované deprofesionalizace, která učiteli
logicky ztěžuje (nejen) jeho práci. Učitel by měl být hoden důvěry rodiče, dítěte a ve
velkém měřítku konečně i státu – to stejné se dá v podobné míře aplikovat na dítě
samotné.
Ve zkratce se domnívám, že základem pro úspěšné veřejné školství je prostor pro
budování důvěrného, respektujícího vztahu mezi žákem a učitelem. Otázkou ovšem
zůstává, nakolik jsme na tento svobodnější, a tím pádem více nejistý přístup kulturně
připraveni.

13

Společenská, signifikantně omezující tabu daná hodnotovým nastavením společnosti – především tedy
náboženstvím –, se kterými se jedinec setkává v pozdějším v životě, teď ponecháváme stranou.
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II. Praktická část
Úvod
Tuto práci jsem se rozhodla doplnit empirickou částí ve snaze hlubšího uchopení
problematiky stigmatizace romských dětí skrze jejich vlastní příběh, interpretaci a reflexi.
Soustředila jsem se především na období prvního stupně a přístup učitelů na
tomtéž stupni. Protože je tato práce zúžena na romskou menšinu a romské děti ve škole,
otevírají se zároveň mnohovrstvá témata stigmatizace, předsudků, individuálního
přístupu učitele, vzdělávání učitelů a osobnostních předpokladů, které by úspěšný učitel
měl mít. Tento komplexní celek pedagogických témat a jejich řešení je logicky
determinován prostředím, ve kterém se tyto otázky snažíme řešit. Základní školy na
maloměstech nebo vesnicích jsou často prostředím velmi specifickým, v mnoha
případech značně uzavřeným. Každá inovace nebo změna přenesená na půdu konkrétní
školy je konfrontovaná s různě dlouhou dobou jejího přijetí, vnímání a názorů těch,
kterých se změna týká – v tomto případě tedy pedagogických pracovníků na základních
školách v Rokycanech.
Vycházela jsem z vlastní pedagogické praxe uskutečněné na rokycanské základní
škole, kde jsem byla svědkem komplikovaného přístupu učitelů k romským dětem.
Vyslechla jsem několik příběhů samotných Romů a pracovníků, kteří se pohybují
v sociální sféře – s lidmi pocházejícími ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí tak
dlouhodobě spolupracují. V neposlední řadě jsem v Rokycanech vyrůstala a základní
školu také navštěvovala. Před samotným strukturováním rozhovoru jsem tak vycházela
z konkrétních, časem nasbíraných zkušeností. Předpokládala jsem, že většina romských
dětí se v instituci státní základní školy s jistou formou stigmatizace nebo předsudků ze
strany učitele setkala. Kladla jsem si tedy otázku, zda a do jaké míry může tato
stigmatizace ovlivnit další život jedince, zvláště pak v kontextu již několikrát
zmiňovaného, neoddiskutovatelného vlivu autority učitele na žáka. Zároveň jsem se
chtěla vyhnout kategorickému odsuzování nebo kritice pedagogických pracovníků a
rozhovor s respondenty jsem se snažila vést nesugestivně, s důrazem na jejich osobní,
autentický příběh.
V Rokycanech na počet obyvatel (15 000) čítá kvalifikovaný odhad za rok 2018 cca
1 200 romských obyvatel. Spolupráce s rokycanskou pobočkou Člověka v tísni a
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především s terénní pracovnicí Martinou Bláhovou mi poskytla cenné informace,
kontakty a ucelenější vhled do života Romů na malém městě.
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5 Člověk v tísni a sociální služby na Rokycansku
Člověk v tísni je nezisková organizace, jejíž spektrum funkcí dlouhodobě zahrnuje
i činnost v oblasti sociální práce. Člověk v tísni spolupracuje s neziskovými organizacemi,
úřady práce, městskými úřady a v neposlední řadě také se školami. Odborné sociální
poradenství je v České republice provozováno ve více než sedmi krajích a padesáti
městech a obcích. Toto poradenství je děleno především do tří hlavních oblastí:
1) Analýzy, workshopy, semináře
2) Poradenství pro dospělé14
Poradenství pro dospělé je poskytováno jak v individuální, tak v rodinné podobě.
Jednou z nejdůležitějších složek tohoto poradenství je poradenství dluhové, hledání
bydlení, řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, poskytování podpory obětem trestních činů
nebo těch, kteří jsou po výkonu trestu.
3) Poradenství pro děti
„Děti a mladí lidé, se kterými pracujeme, svazuje především nízké vzdělání jejich
rodičů. Ti jim nejsou schopni se školou pomoci, což tvoří největší překážku při cestě za
kvalitním vzděláním. Pro nejmenší děti provozujeme síť předškolních klubů, v nichž se
připravují na přestup do klasické školky či na zvládnutí vstupu na základní školu. Pro děti,
které do školy již chodí, je určeno doučování. To probíhá buď individuálně, nebo
skupinově. Dětem na střední škole nabízíme kariérní poradenství. Jde o službu, která v
sobě spojuje veškerou možnou podporu, kterou jsme jako organizace schopni mladým
lidem poskytnout. Zásadní roli v ní hraje kariérní poradce, který nabízí pomoc se vším, co
je třeba, v případě potřeby například zajistí doučování. Další naší důležitou službou jsou
nízkoprahová centra pro děti a mládež. Ta tvoří jakýsi bezpečný přístav, kde děti a mladí
lidé najdou nejen zábavu s kamarády, ale také místo, kde se neustále učí něčemu novému
a užitečnému.“15
Pobočka Člověka v tísni v Rokycanech v současné chvíli poskytuje:
•

terénní služby, odborné sociální poradenství;

•

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;

•

podporu vzdělávání;

14

„Sociální práce v ČR“. Člověk v tísni [online]. Dostupné z [2019-11-04]: https://www.clovekvtisni.cz/codelame/socialni-prace-v-cr
15
Ibid.
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•

předškolní klub;

•

kariérní poradenství;

•

pomoc obětem trestných činů;

•

resocializační programy.
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6 Metodologie výzkumu
V tomto kvalitativním výzkumu jsem zvolila metodu polo-strukturovaného
hloubkového rozhovoru, „který je nejčastější metodou sběru dat v kvalitativním
výzkumu. Je to nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla
jedním badatelem pomocí několika otevřených otázek“ (Švaříček, 2007, s. 159).
Prostřednictvím hloubkového rozhovoru jsou zkoumáni členové určitého prostředí,
určité specifické sociální skupiny – účelem je získat vylíčení „žitého světa dotazovaného
s respektem k interpretaci významu popsaných jevů“ (ibid). Hloubkový rozhovor
umožňuje zachytit výpovědi a slova v jejich přirozené podobě, což je jeden ze základních
principů kvalitativního výzkumu (ibid.)
K záznamu rozhovoru jsem využila audionahrávek, společně s ručně psanými
poznámkami během rozhovoru. Získaná data ošetřuji metodou otevřeného kódování.

6.1 Výzkumný problém
Stigmatizace v přístupu učitele patří mezi zásadně negativní aspekty ovlivňující
prožívání základní školy dítěte. Na tento problém je třeba poukazovat nejen v kontextu
současného inkluzivního systému veřejného školství, ale také v kontextu otázky
profesních kompetencí učitele a dalších pedagogických pracovníků.

6.2 Výzkumné otázky
•

Cítily se být romské děti stigmatizovány v přístupu učitele? Jak se stigmatizace
projevovala?

•

V jakém kontextu má základní škola vliv na další život jedince?

6.3 Zkoumaná skupina
Respondenty byli romští absolventi základních škol v Rokycanech ve věkové
kategorii od šestnácti do osmnácti let, dále pak romská školní asistentka ve věku třiceti
sedmi let. Toto věkové rozhraní respondentů mi mělo poskytnout výhodu časového
odstupu od jejich let prožitých na základní škole, potenciální schopnosti toto období
zhodnotit a srovnat s jejich současnou životní situací.
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7 Analýza a interpretace dat
Průběh rozhovoru jsem se souhlasem zúčastněných nahrála, později přepsala a
analyzovala. K analýze dat rozhovoru využívám metody otevřeného kódování. Z
opakujících se jevů jsem pak vytvořila skupiny kódů (např. šikana, být spolu, zasednout si,
Češi vs. Romové, motivace, podpora, gang, někdo se mnou drží), které s daným jevem
souvisí, a zahrnula je pod tematicky vytvořené kategorie. Výsledkem této analýzy jsou
čtyři kategorie – kategorie učitele, romství, stigmatizace a resilience.

7.1 Kódování rozhovorů
Veškeré osobní informace respondentů jsou změněny.

7.1.1 Kategorie č. 1: UČITEL
V rámci této práce nás zajímá především stigmatizace v přístupu učitele. Tato
kategorie je tedy věnovaná právě učiteli a tomu, jak jej respondenti vnímali. V podkapitole
4.1 odkazuji na výzkum Socioklubu, který se týkal úspěšných Romů měřítky tradičně
konformních norem společnosti. Romové při popisování své cesty k úspěchu a lidí, kteří
jim k němu dopomohli, neodkazovali na konkrétní systém; odkazovali na jednoho
konkrétního člověka uvnitř tohoto systému, tedy na personifikovaný systém. Totožně
odpovídali na otázku, kdo jim nejvíce ublížil – opět jmenovali konkrétního člověka, učitele,
trenéra, mistra (Víšek in Jakoubek a Hirt, s. 191). Velmi podobně odpovídali ve vztahu
k učitelům i respondenti tohoto rozhovoru. Jmenovali své jednotlivé zkušenosti
s autoritou učitele, které neměli tendence plošně aplikovat na instituci školy nebo na
pedagogické pracovníky obecně. Výjimku představovala respondentka Blanka, která
instituci základní školy hodnotí z perspektivy školní asistentky a situaci současného
školství, resp. roli současného učitele vnímá velmi kriticky.
Výpovědi respondentů ve vztahu k učiteli jsem rozdělila na pozitivní a negativní.
Nejprve zmíním negativní aspekty v přístupu učitele. Čtyři respondenti popisovali
zkušenost s fyzickým útokem ze strany učitele, byť mu byli pouze svědkem. Vanesa: „Tam
na tý škole je strašná ředitelka, prostě my, i když jsme nechtěli chodit na sbor, tak jsme prostě
museli, ona, když někdo nechtěl zpívat, tak je mlátila, ty děti, je zatáhla za vlasy nebo tak“
nebo ho zažili přímo jako Lucie: „Ta (učitelka) mě zmlátila jednou, já jsem měla na
tělocviku jednou něco na noze, přišla jsem za ní, že mě to bolí, a ona mě zmlátila.“ Podobný
příběh Aleše: „Jednou když jsem hrál ping pong, tak jsem dostal nervy, tak jsem hodil pálkou
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a ona mě prostě vzala za uši a začala mě tahat po celý chodbě.“ (M. A.: „A mohl jsi tou pálkou
třeba někoho omylem uhodit?“) – „Ne, já jsem jí hodil o zem a ona mě prostě začala tahat
po chodbě.“ Přímé fyzické napadnutí dítěte učitelem se v případě Aleše a Lucie řešilo s
ředitelem školy za přítomnosti rodičů. Lucie si nevzpomíná na omluvu učitelky, „řekli jí
prostě, že už to nemá dělat“, Alešova zkušenost je jiná: „Omluvila se, a pak když už byla na
tý hodině, tak já jsem jí měl volnější, já jsem s ní prostě nechtěl spolupracovat, protože si to
neměla dovolit a ona s tim souhlasila.“
Přestože výše uvedené příklady mohou působit alarmujícím dojmem, respondenti
je měli tendence vyvažovat pozitivními zkušenostmi a vztahy s pedagogickými
pracovníky. Na otázku „Co se ti vybaví, když si vzpomeneš na své učitele na základní
škole?“, zpravidla všichni odpověděli podobně jako Helena: „Byli hodný učitelé, až na tu
jednu, jinak to bylo v pohodě.“ Také často zmiňovali podporu ze strany učitele nejen ve
školních výsledcích, ale i při osobních těžkostech: „Ta třídní učitelka mě hodně
podporovala v tom, abych chodila do školy, jak mě tam šikanovali a tohle, tak jsem nechodila
do školy a do toho jsem měla rodinný problémy a ona byla taková, že mě k tomu dostala,
dokopala, abych do tý školy chodila, prostě mě měla ráda, tak jsem jí poslouchala, chodila
jsem do školy a začala jsem se i učit, snažit se.“ Anna: „Ona nás úplně milovala, my jsme byli
její první třída, doteď chodíme na kafe a tak. Já jsem nebyla nijak zvlášť dobrá ve sportu, ale
na tom druhým stupni mi to ta učitelka ukázala, viděla, že mi to jde, já jsem se i divila, jak
jsem dávala ty góly, potom jsem hrála závodně, ona mě v tom takhle podporovala, tak jako
mě v tom měla podporovat máma, tak takhle mě podporovala ona.“ Aleš: „Na začátku, jak
se mi tam nechtělo chodit, do tý školy, tak oni (učitelé) mě povzbuzovali, ať tam chodim, že
můžu dokázat spoustu věcí.“
K vytvoření důvěrnějšího vztahu také přispívá nadání nebo talent dítěte, který
může učitel svým vedením dále rozvíjet. Pro učitele z této podpory žáka může pramenit
profesní uspokojení, dítě se naopak těší z úspěchu – jako to platilo v případě Lucie, Anny,
Aleše a Heleny (viz interpretace rozhovorů).
Na předchozích příkladech je možné ilustrovat, že prosté mít rád, přítomnost
vzájemné důvěry nebo emocionální podpory je v edukačním procesu a vztahu mezi
učitelem a žákem zásadním aspektem. (Téma důvěry více rozvíjím v podkapitole 4.1)
Opět tak navazuji na Balvína, který tvrdí, že úspěšné pedagogické působení je založeno na
„etickém, niterném a citovém vztahu k žákům“ (Balvín, 1995, s. 72).

39/57

7.1.2 Kategorie č. 2: ROMSTVÍ
Respondenti se jako Romové se identifikují a označují; všichni byli v průběhu
svého života se svým etnikem v různých kontextech konfrontováni. V této práci nás
zajímá především kontext školního prostředí. Blanka: „Mám ve svým okolí lidi, který jsou
na první pohled poznat, že to jsou Cikáni, a stydí se za to. Ale Cikán, kterej neuzná svojí
identitu, ten nemůže bejt v životě šťastnej člověk, sám se sebou spokojenej, protože ta
identita – buď si to přiznáte, nebo s tim bojujete celej život.“
Opět navazuji na Navrátila (2003, s. 11), který popisuje přístup majoritní
společnosti k Romům jako „velmi chladný“ – samotní respondenti byli tázáni konkrétně
na to, co si myslí, že učitelé, reprezentující školu jako státní instituci, vědí o Romech.
Vanesa: „Každej učitel si určitě udělal obrázek o tom daným člověku. Někdo si mohl udělat
negativní, někdo pozitivní.“ Zajímavým, opakujícím se aspektem v rozhovoru je také
označování ne-Romů Čechy, tedy jakýsi koncept my a oni. Anna: „Já si myslim, že kdyby ty
učitelé nepoznali nás na tý škole, tak neví vůbec nic.“ (M. A.: „Jako kdyby neměli dobrej
příklad?“) – „Jo, kdyby ho neměli, tak si pořád budou myslet, že jsou všichni stejný. Když jsou
Češi, tak se to dělí na ty, co jsou chytrý, průměrně chytrý a vůbec (chytří), a Češi dělaj, že
jsme všichni blbý. A přitom se taky najdou Romové, co jsou strašně moc chytrý, třeba jako já
mam rodinu, který maj vysokou školu a jsou Romové. Ty pitomý jsou ty, co prostě nemaj
peníze, bydlí na holobytech, vyrůstaj takhle odmalička, a proto takhle zůstali. Některý ani
nechodí do školy. Některý ani nemluví vůbec česky, učí je jenom romsky.“ Lucie: „No někteří
ví, že Romové jsou i slušní a že dokážou bejt i neslušní, že nejsou všichni stejný, někteří ale
učitelé jenom, každej ne.“ Aleš: „Ví (učitelé), že by nás neměli všechny házet do jednoho pytle,
to by stačilo, aby nás všechny do něj neházeli.“ Helena: „Tak někdo ví, že jsme slušný i
neslušný, někdo neví nic, jsme i takový, který se chtěj snažit, který se chovaj slušně, aby nás
prostě nebrali (učitelé) stejně všechny.“ Dalším opakujícím se jevem je tedy „házení Romů
do stejného pytle, neberte nás všechny stejně“, jakýsi stereotyp neboli přílišné zjednodušení
a nepřiměřená generalizace (Weinerová, 2014, s. 10), na kterou ze strany pedagogických
pracovníků respondenti poukazují.
Zároveň není možné opomenout kulturu a hodnoty Romů, které jsou se školním
prostředím často v konfliktu, jak již popisovala Anna výše, nebo Blanka: „(Učitelé) neví nic,
nic, nic. Akorát, že nepracujou (Romové), kradou, že sou na dávkách a že neposílají děti do
školy. A ty učitelé by měli vědět, proč je neposílají do školy, proč nepracují, proč lžou – a co
by měli vědět hlavně, že pro ně není důležitý vzdělání. Oni jsou spíš pro život. Protože kolikrát
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nemají peníze na boty pro dítě, aby jej mohli poslat do školy. Pro ně je důležitější, aby dítě
mělo co jíst, než aby mu dali 15 korun na autobus do školy.“ Blanka s Annou (výše) naráží
na problematiku sociálního vyloučení Romů a chudoby, o nichž se zmiňuji v kapitole 2.4.
Respondenti často zmiňovali náročný první stupeň a postupné změny k lepšímu.
To často připisovali přestupu na druhý stupeň – „to už jsem poznala super třídu, to už bylo
puberťácký, dobrý“ (Anna) – totéž platí pro Lucii, Vanesu a Helenu. Důležitý moment, který
prožívání základní školy několika respondentům usnadnil (Helena, Anna, Lucie), byl zápis
romské kamarádky nebo příbuzné do stejné třídy – respondenti se tak přestali cítit
v kolektivu osamělí, jak říká Helena: „Když jsem šla na druhej stupeň, tak jsem věděla, že to
bude dobrý, už nebudu zažívat takovou šikanu, viděla jsem tam Anetu (romskou
kamarádku) a bylo to jinak prostě už, fakt jsem si oddychla.“ Koncept být spolu a být sám se
v odpovědích respondentů opakoval často, tedy pospolitost Romů vytváří pro jedince
důležitý pocit sounáležitosti. Lucie: „Až na druhým stupni jsme byli trošku víc spolu
(Romové), na prvním jsme byli hlavně s Čechama, na prvním jsme měli třeba Cikánku jednu
jenom, na tom druhým už pak díky tomu (že nás bylo víc) nebyla ta šikana, jestli se ty děti
bály, nevim.“ Anna: „A pak ve čtvrtý k nám přišla do třídy moje sestřenice a ona byla taková
vysoká, tak jí se báli, tak to už bylo dobrý. Já jsem se cejtila, že konečně mam někoho, kdo se
mnou drží, tak už jsem byla na ně přidrzlejší.“
Zároveň také nelze vynechat prostředí školy, kterou respondenti navštěvovali.
Blanka, jejíž prožívání základní školy bylo veskrze šťastné, poznamenává: „Přišla k nám
učitelka (na základní školu Blančina pracoviště), asistentka z Prahy a nevěřila tomu, co
viděla. Zaplaťpánbů, že je moje dcera světlá. Kdyby byla moje dcera tmavší, tak já tu učitelku
asi zabiju. Nedokážu si představit, že by se tam k ní takhle někdo choval, jako v těch
Rokycanech. A vůbec mám strach jí poslat do školy.“ Anna: „(Název školy) se hodně
zaměřuje na ty Romy, všechny Romy vyzvedla. (Ve stejné škole), tam nejsou rasisti. Tamta
škola, to je nejhorší pro ty Romy. Tam oni nemůžou říct svůj názor, tam je prostě hrozná
ředitelka, tahá za vlasy, nutí chodit děti do sboru.“
Je zjevné, že nemůžeme generalizovat, jaké to je být Romem ve školní lavici – stejně
tak jako nemůžeme zobecnit bytí kohokoliv jiného, aniž bychom se uchylovali ke složitým
metafyzickým úvahám. Přesto můžeme z výpovědí respondentů vyzdvihnout důležitost
vnitřní vyrovnanosti se svým etnikem, romstvím. Dále pak zmiňované hodnoty
pospolitosti, vzájemné podpory ve většinovém kolektivu Čechů a příznivé nebo naopak
nepříznivé prostředí konkrétní školy, kterou jedinec navštěvuje.
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7.1.3 Kategorie č. 3: STIGMATIZACE
V teoretickém uchopení stigmatizace stále vycházím z Goffmanovy definice –
stigma považuje za takové atributy, které konkrétní osobu nežádoucím způsobem odlišují
a mohou mít diskreditující dopad. Do této kategorie zahrnuji samotnými respondenty
často zmiňované jevy, jako jsou šikana, narážky, nadávky, naschvály, rasismus, Češi vs.
Cikáni a podobně. Téma stigmatizace jsem se v koncipování rozhovoru snažila vztahovat
především k přístupu učitele, nicméně respondenti také často zmiňovali šikanu v třídním
kolektivu, která jejich vnímání základní školy logicky zásadně ovlivnila (viz také kategorie
romství). Vanesa: „… ta šikana se ukazovala trošku, měla jsem tam jenom jednu kamarádku,
bavili jsme se hodně s Jitkou, ona byla taky Cikánka, takže to bylo na nás dvě, když jsme se
s nima chtěly bavit, tak nás ignorovali, odstrkovali.“ Anna: „Nebyla jsem úplně šikanovaná,
ale měla jsem tam jenom jednu kamarádku, dyslektičku, a oni si na nás dovolovali,
schovávali mi boty.“ Blanka: „Dneska se to řeší mezi dětma, kdo má Nikovky a kdo má Adidas,
zjistí, že jsi z nižší třídy a nazdar.“ Anna popisovala i extrémní příklad, jak se s dalšími
Romy ve třídě se šikanou vypořádali: „Tak jsme byli jako černý a bílý proti sobě, bylo to
takový, že se nás báli, kradli nám svačiny, pití, peníze z batohů, všechno, my jsme si řekli, že
už jsme jako gang, že už nebudeme šikanovaný, já jsem pak taky šikanovala Češky, jsem jim
házela máslo se šunkou do vlasů.“ Jak jsem již zmiňovala v druhé kategorii věnované
romství, problémy v třídním kolektivu často ustaly s příchodem romského kamaráda
nebo příbuzného. Do konfliktu mezi dětmi také mnohdy vstupuje autorita učitele: „V pátý
třídě mi umřela babi s dědou, všichni si z toho dělali děsnou srandu, se mi vysmívali, že
nechodim do školy, protože jsem Cikánka, přitom to byli jak mí rodiče a tam v tý třídě právě
byla ta hodná učitelka, vždycky na ně zvýšila hlas, ať přestanou.“ Blanka: „Setkala jsem se
s tim, že mi občas někdo nadával do Cikánů. A učitelky to tenkrát opravdu hlídaly, jsem to
řekla učitelce a už se to fakt nestalo. Hlídaly to, aby mi nenadávali do těch Cikánů. Dneska je
to normálně běžný, na chodbách, že se dětem nadává do Cikánů, učitelé to neřeší.“ Anna:
„Asi v pátý třídě se na Vánoce dávaly dárečky a já jsem seděla sama před tabulí, protože ta
moje jediná kamarádka zrovna nepřišla do školy, a oni si hráli, Češi, všichni rozbalený dárky
a fest bordel od těch dárků a mně se chtělo brečet a styděla jsem se, seděla jsem tam sama
jak trubka od osmi do dvanácti. A ta učitelka mi říkala: ‚Aničko, to nevadí, to se stává‘, a
potom mi myslim koupila i čokoládu nebo něco.“
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Goffman ve svém uchopení stigmatu akcentuje jeho diskreditující dopad. Ve
výpovědích respondentů se stigmatizace spíše projevovala ve výše zmiňovaných jevech –
například v narážkách nebo vtipech učitele. Na otázku, zda respondenti někdy cítili, že
k nim učitel přistupuje jinak než ke spolužákům ne-Romům, odpovídali: „Třeba jeden
učitel měl takový narážky blbý, on to bral ze srandy a my jsme to tak brali, ale byly to
narážky.“ (Vanesa) Helena: „Pak byl ještě jeden učitel, co dělal narážky, vtipy.“ (M. A.: „A
přišlo ti to vtipný?“) – „Ne.“ Aleš: „Na prvním stupni to bylo tak, že oni, když jsem se přihlásil
a řekl jsem něco špatně, tak mě ta učitelka začala hned hejtovat, jakože proč to nevim, a pak
když se přihlásil tamten (ne-Rom), a taky nevěděl, tak to bylo úplně v pohodě.“
Ve čtvrté kapitole této práce zmiňuji absenci etického kodexu; přitom v učitelském
povolání se tato absence jeví jako alarmující paradox. Etické zásady, které by učitel
z podstaty jejich existence ve vztahu k dítěti dodržoval, mohou představovat jeden ze
základních stavebních kamenů důvěrnějšího vztahu mezi žákem a učitelem. Blanka:
„Kdybyste slyšela člověka, co tam dělá preventistku, kdybyste jí slyšela mluvit na poradě o
Romce, která zlobila, jak se vyjadřuje o těch jejích rodičích, ještě takový funkce! Výchovná
poradkyně, ta se přede mnou držela zpátky, ale ta preventistka, to byla tlama, ta ne. Já bych
chtěla na závěr říct, ať se učitelky školí, čim víc, tim líp, protože ne každá má lidskej přístup,
a aby na tý pajdě měli hodně tý psychologie, opravdu bych to dala jako jeden z hlavních
předmětů. Žádnej tělocvik, jako umět přeskakovat, nevim, jak může učit učitelka, která
odsuzuje Romy, vůbec nechápu, co tenhle člověk dělá ve škole.“

7.1.4 Kategorie č. 4: RESILIENCE
Poslední kategorií s názvem resilience navazuji na náročné situace, které
v průběhu let na základní škole respondenti prožili, a jakýsi pozitivní přesah, které byli
z těchto zkušeností schopni nabýt pro svůj další život. Zároveň je důležité zmínit, že
většina respondentů (Helena, Anna, Lucie, Aleš) jsou současnými nebo bývalými klienty
Člověka v tísni, většina z nich také zmiňovala stabilní rodinné zázemí – tyto aspekty pak
logicky přispívají k jejich schopnosti překonat náročné životní situace.
Respondenti často zmiňovali určité zklidnění – „Předtím jsem byl víc roztěkanej, teď
už vim, že můžu bejt v klidu, už to neřešim, ty lidi, jak se k nám chovali“ (Aleš), nebo Anna:
„Oni mě na tý škole zklidnili, já jsem byla hyperaktivní, výbušná, strašně zbrklá, ta učitelka
z tý šestý mě naučila dejchat, naučila mě používat rozum. Ona se na mě jenom podívala a já
jsem si oddychla, tak mě to naučila, říkala, nedívej se na ně.“ Jak jsem již zmiňovala
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v předchozím textu, přestože může být romská kultura často v konfliktu s běžným řádem
školy, toto je příhodný příklad, jak může vliv učitele pozitivně působit na dítě. Blanka
popisuje moment, kdy telefonovala své třídní učitelce, že porodila syna a chystá se plnit
maturitní zkoušku: „Blanko, já jsem vždycky věděla, že to daleko dotáhneš, to mi říkala
tenkrát do telefonu, ona to ve mně prostě vycejtila, už tenkrát.“ Konfliktní situace, které
respondenti prožili v rámci třídního kolektivu nebo přímo v interakci s učitelem, hodnotí
následovně: „Byla jsem tichá, třeba i v těch nadávkách, v tom jsem se hodně změnila, když
jsem byla na základce, tak jsem byla ticho a teďkon už jedu do nich, prostě si nenecham
nadávat.“ (Helena) „Vic si věřim, když jsem byla malá, tak jsem byla stydlivá, bála jsem se, a
postupem času se to změnilo, víc jsem si věřila, nebála jsem se tolik.“ (Vanesa)
Zároveň je důležité zmínit socializační funkci školy, například v podobě různých
projektů, soutěží, sportovních utkání a podobně. Respondenti na ně vzpomínají s radostí,
jmenují je ve vztahu k pozitivním zážitkům ze školy, opět tedy zmiňuji důležitost být spolu
a společného zážitku, který mezi sebou děti vytvářejí, sdílí.
Na otázku, jaký je rozdíl mezi tím já, které bylo na prvním stupni základní školy, a
současným já, odpovídají: „To, co se odehrálo v tý škole, třeba s tou učitelkou, mě posílilo.“
(Aleš) „Posílilo nás to, byla to bolest, byl to strach, ale bylo to k něčemu dobrý.“ (Lucie)

7.2 Zodpovězení výzkumných otázek
V této kapitole krátce shrnuji výpovědní hodnotu jednotlivých kategorií a
odpovídám na předem stanovené výzkumné otázky.

1. Cítily se být romské děti stigmatizovány v přístupu učitele? Jak se stigmatizace
projevovala?
Jak je již patrné z výpovědí respondentů v kategoriích věnující se učiteli, romství a
stigmatizaci, stigmatizace v přístupu učitele se nejčastěji projevovala ve formě narážek,
vtipů, odlišném přístupu: „… když jsem se přihlásil a řekl jsem něco špatně, tak mě ta
učitelka začala hned hejtovat, jakože proč to nevim, a pak když se přihlásil tamten (neRom), a taky nevěděl, tak to bylo úplně v pohodě.“ (Aleš) „Spíš si těch romskejch dětí ve třídě
nebudou všímat než všímat. Ten přístup je těch učitelek jinej. Protože takhle by měly
problém, kterej by musely řešit. Takhle když to přehlídnou, tak nic nemusí řešit. Takhle to
vnímám já. A už je tam už pozvání rodičů, a tak, a od toho už ony dávaj ruce pryč.“ (Blanka)
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Helena jako jediná přímo označila svou učitelku za rasistku, zbytek respondentů
jmenoval konkrétní konfliktní vztah s učitelem, tedy jakési zasednutí učitele. Z těchto
výpovědí tak nemohu usuzovat, že zdrojem učitelovy hostility vůči dítěti byl právě fakt,
že je Romem. Lucie například na otázku, zda vnímala, že k ní učitelé přistupují jinak než
ne-romským dětem odpověděla: „To se mi nikdy nestalo.“ Samostatnou kapitolou je
fyzický útok učitele na dítě, pro který, opět vzhledem k odpovědím respondentů, platí to
stejné.
Blanka, školní asistentka základní školy v Rokycanech, vnímá situaci radikálněji.
Akcentuje problematiku nenávistné rétoriky pedagogických pracovníků – „… kdybyste
slyšela člověka, co tam dělá preventistku, kdybyste jí slyšela mluvit na poradě o Romce, která
zlobila, jak se vyjadřuje o těch jejích rodičích“, také se obává přístupu učitelů k její dceři
„zaplaťpánbů, že je dcera světlá.“

2. V jakém kontextu má základní škola vliv na další život jedince?
Respondenti tohoto rozhovoru popisovali náročný vstup do školy, přivykání na
školní prostředí a třídní kolektiv: „Tak na prvním stupni to bylo tak, že jsem si moc
nerozuměl s těma lidma, byli odlišný než já, neměl jsem tam kamarády, prostě jsem tam
nechodil rád“ (Aleš), „Do pátý třídy jsem spokojená nebyla, to byla i šikana, to jsem nechtěla
chodit do školy, od druhýho stupně, od tý šestky, to bylo lepší, změnil se kolektiv, učitel.“
(Lucie) Ve většině případů respondenti přímo zažili šikanu (Helena, Vanesa, Lucie) nebo
se setkali s různými formami posměchu a nadávek.
Respondenti se vztahovali především ke společným radostným vzpomínkám,
které na základní škole zažili, a k pozitivním autoritám učitelů, se kterými se setkali. „… ta
Akademie, jsme vystupovali, s tancem a zpívali jsme a tak, to bylo v devítce, to bylo poslední
rozloučení, to bylo nejlepší.“ (Lucie) „… pak když jsme odcházeli, tak jsme brečeli jak malý
děcka.“ (Blanka)
Jednotlivé kategorie dobře ilustrují aspekty, na které jsem se při koncipování
rozhovoru soustředila. V kontextu vlivu na další život jedince respondenti v naprosté
většině zmínili právě resilienci, která je v přímé řeči blíže popsána ve stejnojmenné
kategorii. Také akcentují schopnost bránit se – „tak já jsem pak ve třetí vstala a zařvala
jsem na ně a byl pokoj“ (Anna), „… když jsem byla na základce, tak jsem byla ticho a teďkon
už jedu do nich, prostě si nenechám nadávat“ (Helena).
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Základní škola v respondentech podpořila jejich další životní směřování – čtyři ze
šesti respondentů studují střední školu, v Blančině případě se chystají k magisterskému
studiu vysoké školy. Anna s Lucií zmiňovaly předškolní kluby, které jako děti
navštěvovaly v Rámci člověka v tísni. Tamější aktivity a společné projekty je natolik
inspirovaly, že by se v budoucnu rády věnovaly volnočasové práci s dětmi. Respondenti
se tak vztahují především k takovým autoritám učitelů a zážitkům, které na ně měly
kladný vliv. „Ony si ty učitelky neuvědomujou, jak moc můžou ovlivnit život toho jedince. A
můžou, opravdu můžou, ne všechny mají doma hezkej domov, a ty děti tu školu mají vnímat
hezky.“ (Blanka)
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8 Diskuse výsledků a závěr

Jak jsem již zmiňovala v úvodu, během koncipování rozhovoru jsem vycházela
z předpokladu, že romské děti se na základních školách s jistou formou stigmatizace nebo
předsudků setkávají. Z výše uvedených kategorií, společně se zodpovězením výzkumných
otázek je zjevné, že k překročení hranic ze strany učitele k dítěti dochází často a v různých
podobách. Tím mám na mysli překročení hranic jak na samotné osobní rovině, tedy
porušení základní lidské slušnosti a citlivosti, tak zároveň dochází k zásadnímu
profesionálnímu pochybení učitele ve vztahu k dítěti, které se nemůže bránit. Fakt, že
respondenti tohoto rozhovoru se bez výjimky setkali s fyzickým útokem učitele na dítě,
hovoří sám za sebe.
Stigma má vznikat tam, kde vznikají očekávání nebo již zmiňovaná předjímání
k naplnění určité normy. Mezi Goffmanovy typy stigmatu patří i tzv. kmenová stigmata
rasy, národa a náboženství, „jež se mohou šířit po rodových liniích a rovnoměrně
kontaminovat všechny členy rodiny“ (Goffman, 2003, s. 11–12). Respondenti tohoto
rozhovoru se jako Romové identifikují; tuto sebeidentifikaci (Moravec in Hirt a Jakoubek,
2006, s. 11) jako diskriminující aspekt pramenící z konfliktního vztahu majoritní
společnosti vůči Romům nejmenovali. Respondenti se naopak měli tendence vyhranit
vůči těm Romům, které označují za „neslušný“ nebo za ty, co se „nesnaží“. Zároveň zmiňují
(Anna, Lucie) problematiku sociálního vyloučení Romů, které hraje (nejen) v kontextu
romského dítěte ve škole svou podstatnou roli.

Toto vypovídá o jejich několikrát

zmiňované schopnosti vyrovnat se s náročnými životními situacemi a také širokou
podpůrnou sítí v životě (stabilní rodinné zázemí, přátelství, spolupráce s Člověkem
v tísni). Jsem si tak vědoma faktu, že výpovědní hodnota tohoto výzkumu je značně
ovlivněna omezeným počtem respondentů a má jistý potenciál dalšího rozvíjení a
prohlubování. Přesto se domnívám, že tyto rozhovory vypovídají o mnoha zajímavých
jevech, především v kontextu vztahu dítěte s učitelem.
Anna zároveň zmiňuje důležitost jakéhosi „dobrého příkladu“, který pro učitele
společně s dalšími Romy představovali a z nich pak pramenící kladnou zkušenost učitele.
Dojde tak k prolomení negativních očekávání, které například silně akcentovala
respondentka Blanka. Goffman v tomto případě hovoří o momentu, kdy se jedinec stane
tzv. představitelem stigmatizované kategorie (Goffman, 2003, s. 39).
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Ostatní respondenti své negativní zkušenosti připisovali, jak již bylo zmíněno,
konkrétním učitelům, konkrétním dětem ve třídě, konkrétnímu období prvního stupně.
Bylo by ovšem scestné předpokládat, že všechny děti budou mít v systému veřejného
základního školství podobný nadhled a životní zázemí; stejně scestné by od nich bylo
tento nadhled automaticky očekávat. Jak jsem zmiňovala v kapitole 7.2, vzhledem ke
konkrétním výpovědím respondentů si až na výjimky (Aleš, Helena) nedovolím
konstatovat, že zdrojem učitelovy nepřátelskosti vůči dítěti byl právě fakt, že je Romem.
To nic nemění na faktu, že je naší společenskou povinností vytvářet takové školní
prostředí, ve kterém se dítě neocitne bezbranné proti osobním předpojatostem učitele.
Jak píše Smékal: učitel by si měl uvědomit, že působí jako „pozitivní nebo negativní
identifikační vzor na žáky tím, jaká je jeho osobní, sociální, duchovní a občanská kultura“
(Smékal, 2006, s. 4).
Jak v teoretické části této práce, tak v kategorii věnující se romství zmiňuji
neexistující etický kodex učitele, který by měl fungovat jako prevence a zamezení výše
zmiňovaných projevů stigmatizace, necitlivého chování a násilí vůči dětem. Škola má být
pozitivně rozvíjející institucí, takovou institucí, ve které by se dítě mělo cítit přijímané a
v bezpečí. Nabízí se možná poněkud odvážná úvaha, zda není odpovědí na otázku
problematiky stigmatizace, potažmo diskriminace ve škole (nejen romských dětí)
primárně učitel se silným sociálním cítěním, takový učitel, který svým působením
nekompromisně odmítá vylučování z kolektivu nebo ostrakizaci těch, kteří nenaplňují
tradičně konformní očekávání společnosti. Vztah mezi učitelem a dítětem možná není
zcela rovnocenným vztahem, nicméně má být vztahem partnerským. Učitel, jeho role a
působení ve vztahu k dítěti se stává esenciální součástí vývoje žáka. Každý učitel by si
tohoto vlivu měl být vědom a využívat jej v pozitivní, nenásilné formě, vědomě usilovat o
sociální spravedlnost a rozvoj osobnosti dítěte.
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Přílohy
Interpretace rozhovorů
Respondentka č. 1: Blanka
Blanka je absolventkou základní školy v Kroměříži a školní asistentkou základní
školy v Rokycanech s nejvyšším počtem zastoupení romských studentů. V současné chvíli
jí je třicet sedm let. Na svůj pobyt na základní škole vzpomíná s radostí, především díky
své třídní učitelce, o které tvrdí, že „ji seslalo nebe“. Prožila šťastné dětství orámované
spokojeností ve škole, kterou by přála každému dítěti. Základní škola Blance poskytnula
kromě vzdělání i pomyslný motor jít si za svým a víru, že může být v životě úspěšná. I
přestože nikdy neměla nic zadarmo, svým učitelům důvěřovala, cítila se motivovaná a
bezpečně i v kontextu řešení nepříjemných situací nebo školních problémů. První
náznaky rasistických poznámek od spolužáků (nadávání do Cigánů) byly paní učitelkou
řešeny a víckrát se neopakovaly.
Blanka se domnívá, že současní učitelé o Romech neví zhola nic, mají představu, že
nepracují, neposílají děti do školy, lžou, kradou a využívají pobírání sociálních příspěvků.
Akcentuje, že právě učitelé by měli vědět, proč nepracují a proč neposílají své děti do školy.
Tyto problémy připisuje chudobě, romské kultuře, faktu, že Romové jsou více pro život,
není pro ně důležité vzdělání, ale spíše aby děti měly co jíst.
Blanka je vůči současnému fungování státních škol, zvláště pak vůči fungování
školy, ve které byla zaměstnaná, velmi kritická. Domnívá se, že za problémy současného
školství může dnešní doba, ve které není komplikované získat vysokoškolský titul – učit
tak může jít každý, nicméně profesně nekompetentní a sociálně necitlivý. Rodiče nemají
na děti čas, jsou izolovaní v práci a neumí své děti vnímat, komunikovat s nimi – prý by se
mnohokrát divili, co jejich dítě ve škole prožívá. Blanka má strach z výběru základní školy
pro svou dceru, především díky již zmiňované zažité sociální necitlivosti, často až
nenávistné rétorice kolegyň vůči (nejen) romským dětem a jejich rodičům na ZŠ
v Rokycanech. Tyto kolegyně měly přitom funkci školních preventistek a výchovných
poradkyň. Odsuzuje nároky učitelů na zákaz pití žáků během hodiny a nutnost vstát v
lavici při příchodu učitele do třídy, tedy jakési vynucování autority namísto autority
přirozené. Dále jmenuje problematiku kategorického odmítání učitelů dalšího profesního
rozvoje nebo vzdělávání – opět vychází z konkrétní zkušenosti na základní škole
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v Rokycanech. Nakonec silně akcentuje důležitost vzdělávání budoucích pedagogů
v oblasti psychologie, nutnost vědomí pedagogů o jejich nesporném vlivu na život dítěte.
Respondentka č. 2: Vanesa
Vanese je šestnáct let, ze zdravotních důvodů nepokračuje ve studiu střední školy.
Od první až třetí třídy se přátelila pouze s jednou dívkou, také Romkou. Společně byly
širším třídním kolektivem odmítány, a pokud se o interakci s dalšími dětmi pokusily, byly
ignorovány. Situaci nepomohla ani tehdejší třídní učitelka, která si na Vanesu s její
kamarádkou zasedla. I přesto ve škole v průběhu prvního stupně prospívala dobře,
k učení ji motivovala a vedla matka.
Vanesa si také živě vybavuje nervozitu a strach spojené s chozením do školního
sboru, jehož navštěvování bylo jakousi nepsanou povinností. Zároveň si vybavuje narážky
a vtipy učitelů týkající se romství, které jí byly nepříjemné.
Před začátkem druhého stupně Vanesa přešla na jinou školu ve městě, kde se
v třídním kolektivu a ve vztahu k učitelům cítila lépe. I přesto se jí začaly zhoršovat školní
výsledky – v jejich zlepšování a snažení ji nicméně motivovala třídní učitelka, která měla
Vanesu ráda. Vanesa v dobrém vzpomíná na školní výlety a kolektiv druhého stupně. Také
si s odstupem času více věří, méně se stydí. Tuto pozitivní změnu připisuje mimo jiné i
zkušenostem, které nabyla na základní škole.
Respondentka č. 3: Lucie
Lucie je osmnáctiletá absolventka rokycanské základní školy, v současné chvíli
studentka střední odborné školy v oboru kuchař–číšník. Je dlouhodobou klientkou
Člověka v tísni v Rokycanech. První stupeň základní školy popisuje spíše negativně,
zmiňuje šikanu, nechuť chodit do školy, přestože do první třídy vstoupila společně se svou
kamarádkou již z mateřské školy. Mezi aspekty negativně ovlivňující prožívání prvního
stupně patří i první nepříjemný zážitek s autoritou učitele, a sice fyzické násilí ze strany
třídní učitelky po Lucčině stížnosti na bolest nohy při hodině tělocviku. Vztah s touto
konkrétní učitelkou popisuje jako nepřátelský, zmiňovaný incident byl společně
s Lucčinými rodiči řešený tehdejší ředitelkou školy, na omluvu třídní učitelky si
nevzpomíná.
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S přechodem na druhý stupeň se ve škole začala cítit lépe, popisuje i těšení se do
školy. Tato pozitivní změna souvisela se změnou kolektivu, třídního učitele a také s vyšším
zastoupením romských spolužáků, kterému částečně připisuje i konec šikany.
Lucie vždy ráda zpívala a rodiče ji v dětství spíše přesvědčovali o tom, že by pro
nedostatek talentu zpívat neměla – to se ovšem změnilo se vstupem do školního sboru,
kde ji sbormistryně ve zpěvu velmi podporovala. Tato vnější motivace k rozvíjení talentu
se později rozšířila i mezi další učitele a spolužáky, kteří Lucii chválili a podporovali
v účasti v pěveckých soutěžích. Jako další, pozitivní milník základní školy zmiňuje Lucie
školní Akademii, projekt v rámci kterého si školní třídy připravují umělecká vystoupení.
Fakt, že je Romkou v kontextu školního prostředí, vnímá spíše polaritně, tedy že
někteří pedagogičtí pracovníci jsou si vědomi toho, že mezi Romy jsou ti, kteří jsou slušní,
a naopak takoví učitelé, kteří mají tendence generalizovat a uplatňovat negativní
stereotypy na všechny zúčastněné Romy.
Lucie si i přes nelehký začátek školní docházky udržuje nadhled, optimismus, cítí
se podstatně klidnější. Těžkosti, bolest a strach, které ji během základní školy potkaly
reflektuje jako podnět k posílení, tedy že to vše „nakonec bylo k něčemu dobrý“.
Respondentka č. 4: Helena
Helena je sedmnáctiletá studentka střední odborné školy v Rokycanech a
dlouhodobou klientkou rokycanské pobočky Člověka v tísni. Na základní školu vzpomíná
víceméně pozitivně, nicméně až s příchodem na druhý stupeň. Na prvním stupni zažívala
šikanu nejen ve školním kolektivu, ale v období první až třetí třídy zmiňuje rasistickou
třídní učitelku. Přestože ve třídě nebyla jediná Romka, domnívá se, že za učitelčino
zasednutí mohlo Heleny výrazné romské vzezření a chování. Tento dojem měla v průběhu
základní školy i z přístupu jiných učitelů, slýchávala narážky nebo vtipy týkající se Romů,
které jí nicméně vtipné nepřipadaly. První stupeň tak byl ve znamení studu i strachu,
především tedy vůči třídní učitelce, ale i dětem ve třídě – později se často i hádala a prala
se spolužáky. Další interakce s učiteli popisuje pozitivněji, především díky podporující
třídní učitelce v období čtvrté až páté třídy, kdy prožívala velmi těžké období spojené se
smrtí v rodině. Rodinné problémy a šikana ve třídě tak přispívaly k Helenině chození za
školu. V třídním kolektivu slýchala, že nechodí do školy, protože je cikánka a smrt v rodině
měla být výmluvou, terčem posměchu. V tomto náročném období jí byla již zmiňovaná
třídní učitelka zdrojem velké podpory. Protože měla Helenu ráda a Helena měla ráda ji,
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opravdu ji poslechla a začala chodit do školy, později se i učit, snažit se. Vynikala v kreslení
a především v tělocviku, gymnastice, kde byla na rozdíl od jiných předmětů výborně
hodnocena. V dobrém vzpomíná také na školní projekt Akademie.
S druhým stupněm přešla do stejné třídy i Helenina romská kamarádka a Helena
si oddychla, věděla, že situace se obrací k lepšímu a nebude již zažívat takovou míru
šikany. S odstupem času prožité těžkosti ve škole reflektuje jako podnět k nenechání si
nadávat, bránit se.
Respondent č. 5: Aleš
Alešovi je osmnáct let, v nedávné době předčasně ukončil studium na středním
odborném učilišti v Rokycanech. Pro Aleše byl vstup na základní školu náročný, na prvním
stupni se mu nedařilo. Nerozuměl si se spolužáky, kteří byli příliš jiní než on sám. Kromě
dvou kamarádů, které si později na druhém stupni našel, nenavázal bližší vztahy se
spolužáky a ve třídním kolektivu se necítil dobře. Ve škole se spíše nudil, nerad chodil do
školy. Zároveň také vnímal náznaky odlišného přístupu učitelů k němu samotnému a k
Čechům. Na prvním stupni se stávalo, že jako jediný Rom ve třídě dostával více vynadáno
za nevědomost nebo za dotazy k probíranému učivu než ostatní děti. Celkovému dojmu
nepomohl ani velmi nepříjemný zážitek s tehdejší učitelkou a její potrestání za hození
ping-pongové pálky o zem. Učitelka vyvedla Aleše za uši ven z třídy a dál bolestivě táhla
po školní chodbě. Situace se řešila s rodiči i s ředitelem školy, paní učitelka se omluvila a
Aleš s ní dále odmítnul spolupracovat. Hodiny vyučované touto učitelkou měl pak o něco
volnější.
Pozitivnější změny začíná pociťovat s přestupem na druhý stupeň, kde ho někteří
učitelé (především učitelé matematiky a tělocviku, v nichž vynikal) povzbuzovali a
motivovali k chození do školy, kterou měl tendence vynechávat. Podněcovali ho a
motivovali k tomu, že může dokázat velké věci.
Aleš se domnívá, že k vyřešení mnoha problémů Romů ve škole by stačilo, aby
učitelé všechny Romy neházeli do stejného pytle. Zároveň vnímá, že si v současné době
může dovolit být víc v klidu, netrápit se tím, jak se k němu učitelé nebo spolužáci chovali
– těžkosti, které Aleše na základní škole potkaly, jej posílily.
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Respondentka č. 6: Anna
Anna je v současné chvíli sedmnáctiletou studentkou středního odborného učiliště
v Rokycanech, oboru kuchař–číšník. Již od dětství je klientkou rokycanské pobočky
Člověka v tísni. Na první stupeň vzpomíná především skrze svojí třídní učitelku, která ji
měla ráda. Anna tvrdí, že byla paní učitelky oblíbenkyně, podporovala celou Anninu
rodinu. Annina sestřenice, která má v současnosti tutéž učitelkou, se má díky Annině
tehdejšímu dobrému vztahu také dobře. Anna se domnívá, že jí paní učitelce bylo líto,
protože byla ve třídě jediná Romka, neměla kamarády a ve škole příliš neprospívala. Od
první do třetí třídy se přátelila pouze s jednou dívkou, dyslektičkou, ve třídě byly často
terčem posměchu nebo naschválů. Ve třetí třídě se Anna posmívajícím spolužákům
postavila a problémy víceméně ustaly. I tak prožila několik dalších smutných situací: Jako
jediná nedostala ve třídě o vánoční besídce dárky od spolužáků, seděla tak několik hodin
o samotě ve třídě, kde se děti navzájem obdarovávaly. Chtělo se jí plakat a styděla se.
Chlácholila ji třídní učitelka, která jí pak donesla čokoládu.
Později byla do třídy zapsaná Annina sestřenice a Anna cítila, že konečně má
v kolektivu někoho, kdo s ní drží – navíc sestřenice byla vysoká a ostatní spolužáci se jí
báli. Na druhý stupeň Anna vzpomíná raději, v kolektivu se cítila spokojená. S dalšími
Romy, kteří byli podobně jako Anina sestřenice do třídy zapsaní až v průběhu druhého
stupně, vytvořili gang, Cikáni proti Čechům. Nic už si od Čechů nenechali líbit (navzájem si
kradli svačiny, peníze, dělali si naschvály).
Na druhém stupni se Anna také setkala s další pozitivní rolí učitelky, která Annu
velmi podporovala ve sportu, později Anna školu závodně reprezentovala. Naučila jí
vydechnout, používat rozum, nevšímat si spolužáků, kteří ji provokovali. S touto učitelkou
se společně s dalšími spolužáky dodnes stýkají. Anna na své učitele vzpomíná dobře,
všichni ji měli rádi. Domnívá se, že kdyby tito učitelé nepotkali ji a další Romy jako dobrý
příklad, nevěděli by o Romech vůbec nic. Poznamenává, že Romové jsou stejně jako Češi
chytří, průměrně chytří a hloupí, přesto má společnost tendence Romy automaticky
odsuzovat jako hloupé, házet je do stejného pytle. Dále akcentuje složitou sociální situaci
některých Romů, chudobu, neovládání českého jazyka romskými dětmi a těžkosti, které
je pak při vstupu do školy čekají.
Anna vnímá silný rozdíl mezi jejím současným já a tím minulým – tvrdí, že
v minulosti byla problémová, nyní se cítí klidnější, rozumnější – „prostě vim, mám rozum“.
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