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Anotace: Studie přináší poznatky o chybovosti romských žáků v písemném projevu, jež vy-
cházejí z jazykové analýzy textů romských žáků obsažených v databance ROMi (databanka 
jazykových projevů romských mluvčích češtiny). Studie se nezaměřuje na kvantitativní vý-
zkum, ale na zhodnocení, které hlavní okruhy chyb jsou pro výuku českého jazyka ve třídách 
navštěvovaných romskými žáky relevantní. Studie se pak zabývá jak chybami na úrovni systé-
mu (např. specifické syntaktické konstrukce), tak na úrovni ortografie, jež jsou v textech rom-
ských žáků silně zastoupené (chybějící či zaměněná písmena, chyby v psaní malých a velkých 
počátečních písmen, chyby ve spodobě znělosti, ve vyjmenovaných slovech atd.). 
jako hlavní rys textů romských žáků, který má podstatný vliv také na jejich chybovost, je 
patrný silný vliv mluveného projevu. To se týká jak chyb plynoucích z výslovnosti (včetně 
výslovnostních specifik romského etnolektu češtiny), tak chyb plynoucích z odlišné struktury 
mluveného a písemného projevu. Mezi typické chyby tohoto typu patří např. volnější syntak-
tické členění textu, psaní více slov až celých celků dohromady, chybějící interpunkce a členění 
textu, ale také slovní zásoba a slovní tvary vlastní obecné češtině. 
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Úvod 

Pro naprostou většinu romských 
dětí žijících v České republice je čeština 
jejich prvním jazykem. Používají ji v kaž-
dodenní komunikaci, znají ji z televize 
a dalších, především audiovizuálních 

médií. Přesto má řada z nich s češtinou 
problémy, zejména v oblasti písemného 
projevu. Následkem toho čelí nejprve 
špatným známkám ve škole,1 pozdě-
ji, v dospělosti, pak nerovným šancím 
na trhu práce. Nedostatečné ovládání 
českého jazyka lze považovat i za jeden 

1 V závěrečné zprávě projektu Sociologický výzkum zaméřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, 
žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujíc ího prostředí s názvem Vzdélanostní dráhy a vzdělanostní šan-
ce romských žáků a žákyň základních škol v okolí vyloučených romských lokalit z roku 2 0 0 9 uvádí agentura G A C 
podrobnou tabulku průměrných známek žáků a žákyň v matematice a českém jazyce. V prvním ročníku ZS začínají 
známky z českého jazyka u dívek na 2,72, u chlapců na 2,9 a se zhoršující se tendencí končí v 8. ročníku se známkami 
3 ,55 (dívky) a 3,57 (chlapci), přičemž chlapci mají průměrnou známku horší než 3 již ve druhém ročníku (3 ,05) , 
kdežto dívky v ročníku čtvrtém (3 ,15) . 
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z důvodů nedostatečné funkční gra-
motnosti.2 V čem je tedy hlavní príčina 
vysoké chybovosti písemných projevů 
romských žáků, je-li čeština jejich mateř-
ským jazykem? Mohou být hlavní příčiny 
tohoto jevu spatřovány v odlišné varietě 
češtiny, se kterou se romské děti setkávají 
a která je v naprosté většině případů je-
jich rodným jazykem, tzv. romský etno-
lekt češtiny,3 jež potažmo ovlivňuje i je-
jich písemný projev ve škole? Anebo se 
jedná o dopad sociokulturního prostředí, 
v němž děti vyrůstají a které nedokáže 
vždy adekvátně pomoci dětem s domá-
cí přípravou? Může za to fakt, že řada 
romských dětí navštěvuje základní školy 
praktické, které mají jiné nároky na vý-
uku českého jazyka než základní školy 
běžného typu? 

V naší studii4 sice nemůžeme 
na všechny tyto otázky přinést vyčerpá-
vající odpovědi, přesto se domníváme, že 
naše jazyková analýza několika tisíc textů 
romských žáků může vnést do hledání 
těchto odpovědí nové impulzy. 

V článku, jak již bylo řečeno, chce-
me předestřít hlavní okruhy chyb, se 
kterými se setkáváme v písemných pro-
jevech romských žáků základních škol. 
Nebudeme se zde do hloubky zabývat 
problematikou, zda se jedná o chyby ty-
pické pouze pro romské žáky, ačkoli se 

těmto úvahám zcela nevyhneme, zejmé-
na u chyb, jež souvisejí či mohou souvi-
set s výslovnostními specifiky romského 
etnolektu češtiny. Naším cílem také není 
kvantitativní přehled chyb, které se v tex-
tech romských détí objevují nejčastěji ze 
statistického hlediska. Jsme si totiž vědo-
mi toho, že taková informace by nejspíš 
nevnesla žádné zásadní poznání do pro-
blematiky chybovosti jako takové. 

Naším cílem je představit ty okruhy 
chyb,s které lze systematicky pojmenovat 
a s nimiž by mohlo být v budoucnu dále 
pracováno, ačkoli nám rozsah tohoto 
článku ani fáze našeho výzkumu zatím 
nedovolují navrhnout konkrétnější pe-
dagogická řešení. Doufáme ale, že tyto 
naše poznatky mohou být pro další - ne-
jen naše - úvahy o metodice výuky rom-
ských žáků v oblasti českého jazyka inspi-
rativní. Budeme proto hovořit o okruzích 
relevantních chyb, čímž nechceme tvrdit, 
že jiné chyby nejsou podstatné a jejich 
analýza je nezajímavá či bez možného 
pedagogického dopadu. Chceme tím vy-
jádřit, že určité okruhy chyb považujeme 
za do určité míry uchopitelný a pocho-
pitelný jev, který jako takový může být 
předmětem dalších pedagogických úvah. 

Pracujeme-li s texty romských 
žáků, je třeba mít také na paměti, že řada 
z nich navštěvuje základní školy jiného 

1 K funkční gramotnost i viz více Palenčárová, Šebesta (2006) . 
3 R o m s k ý m etnolektem češtiny rozumíme varietu češtiny užívanou v romských komunitách především na území 
České republiky. Jsou v něm patrné vlivy romštiny a slovenštiny. K problematice romského etnolektu češtiny viz více 
Bořkovcová ( 2 0 0 6 ) a Šotolová (2008) . 
' S t u d i e je výstupem projektu specifického výzkumu č. V G 148/2012, číslo střediska 263102 , řešeného na FF U K . 
5 P o j m e m chyba v oblasti českého jazyka pak budeme rozumět nefunkční odchylku od normy vyžadované školní 
vzdělávací praxi ve výuce českého jazyka, tj. pravidla českého pravopisu pro školu a veřejnost aplikovaná přiměřeně 
třídě žáka a typu školy. 
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než běžného typu, ať už základní školy 
praktické (dále ZŠP), nebo základní školy 
speciální (dále ZŠS). Ačkoli některé stu-
die tvrdí, že značná část romských dětí 
navštěvuje ZŠP neopodstatněné,6 musí-
me brát v úvahu fakt, že jsou na takových 
školách vyučovány na základě vzděláva-
cích programů určených pro tyto školy, 
což se projevuje i na požadované normě 
v oblasti českého jazyka. Zároveň také 
není vyloučeno, že tyto děti, stejné jako 
romští žáci na základních školách běžné-
ho typu, netrpí některými specifickými 
poruchami učení, jako jsou dysgrafie, 
dyslexie, dysortografie, dyspraxie apod., 
jež pak mají na osvojování učiva v oblas-
ti českého jazyka značný dopad. Protože 
naše bádání vychází z jazykové analýzy 
velkého množství dat, nebudeme zde 
zohledňovat tyto možné individuální 
příčiny některých chyb, ale pokusíme 
se nastínit největší okruhy relevantních 
chyb v textech těchto žáků a jejich mož-
né příčiny. 

1. Analyzovaný jazykový 
materiál 

Jazykový materiál, o jehož analýzu 
se v článku opíráme, byl shromážděn 
pro jazykovou databanku ROMi v le-
tech 2009-2012. Databanka obsahuje 
více než 5000 textů psaných romskými7 

i (v menším rozsahu) neromskými8 žáky 
a studenty ve věkovém rozmezí 6 - 2 8 let 
a více než 1500 nahrávek rozhovorů 
romských žáků se sběrači jazykového 
materiálu. Materiály byly sbírány jak 
ve školním prostředí (na všech stup-
ních základních, praktických i speciál-
ních škol a na školách středních), tak 
v mimoškolním prostředí ve spolupráci 
s volnočasovými organizacemi zabýva-
jícími se vzděláváním romských žáků. 
Databanka ROMi' byla od počátku kon-
cipována jako jazykový materiál, který 
bude sloužit pedagogickým účelům, 
a jako taková byla také prezentována 
sběračům a respondentům. 

* Velíce zajímavá j e v tomto ohledu studie věnující se procesu integrace romských žáků emigrantů z České republiky 
do Velké Británie, kdy naprostá většina z nich se integrovala do běžných škol s výsledky průměrnými či lehce podprů-
měrnými (přičemž 85 % těchto dětí v České republice navštěvovalo ZŠP). Více viz Fremlová, Ureche (2011) . 
7 Vycházeli j sme z obecně užívané definice (víz např. Koncepce romské integrace 2 0 1 0 - 2 0 1 3 ) , kdy je za R o m a pova-
žován ten, kdo se sám považuje za R o m a a zároveň ho za R o m a považuje také jeho okolí. Jako určující faktor j s m e 
pak použili kritérium jazykové, kdy byly za respondenty považovány ty osoby ve věku 6 - 2 8 let, které uměj í (alespoň 
pár slov) romsky. V případě sběru materiálů na školách nebylo vhodné klást dotaz na vnímání romství př ímo žákům, 
proto rozhodnutí, zda daného žáka zařadit do výzkumu, bylo na učiteli, který své žáky zná a měl by mít přehled 
i o je j ich jazykovém zázemí. Tento přístup m á samozře jmě svá úskalí a neřeší např. asimilované Romy, n i cméně 
považujeme ho za nejpřijatelnější. 
" Jazykový materiál nerómskych žáků zde slouží j ako srovnávací vzorek, v databance jsou uloženy i metajazykové 
informace obsahující m i m o j iné i informaci o jazykovém zázemí respondenta. 
* Budování prvního žákovského korpusu pro češtinu C2J a v j e h o rámci i korpusu jazyka romských žáků R O M i bylo 
zahájeno v r. 2 0 0 9 ve spolupráci Technické univerzity v Liberci a Univerzity Karlovy v Praze v rámci projektu O P V K 
Inovace vzdéláváni v oboru čeština jako druhý jazyk. V rámci projektu korpus slouží ze jména jako pedagogický pro-
středek - studenti učitelství se při práci s n ím seznamují s možnostmi , které žákovské korpusy nabízejí. V budoucnu 
by měl být k dispozici také učitelům a dalším zá jemcům z řad odborné veřejnosti. 
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Z celkového počtu respondentů 
tvoří prozatím10 52 % žáci prvního stupně 
základních škol (nebo odpovídající věko-
vá skupina žáků základních škol praktic-
kých a speciálních), 4 6 % žáci druhého 
stupně, 1 % žáci středních škol a 1 % žáci 
SOU nebo nestudující. To odpovídá na-
šemu přednostnímu zaměření na věkové 
skupiny odpovídající devíti ročníkům zá-
kladní školy; v tomto věkovém rozmezí je 
naším cílem přibližně vyrovnané zastou-
pení všech věkových skupin. 

Všechny nasbírané jazykové mate-
riály jsou v elektronické podobě uloženy 
v databance AMES, odkud jsou dále dis-
tribuovány k přepisům, kontrolám pře-
pisů a chybové anotaci." Při přepisování 
materiálů dochází k anonymizaci a od-
stranění identifikačních údajů. Ke všem 
nasbíraným materiálům sběrač doplňuje 
metadata, která se vztahují k následují-
cím oblastem: 

a) Jazykový materiál a místo jeho 
vzniku (datum sběru; počet slov; počet zna-
ků; místo sběru; velikost sídla a nářeční ob-
last; region; prostředí - školní, mimoškolní, 
soukromé; sociálně vyloučená lokalita. 

b) Jazykový materiál a okolnosti 
jeho sběru, které vyjadřují míru řízenos-
ti jejich tvorby učitelem (téma zadáno/ 
nezadáno; žánr a rozsah zadán/nezadán; 
povaha a rozsah přípravných aktivit; 
okolnosti sběru - psáno nebo namluve-
no jako součást zkoušky; psáno nebo na-
mluveno přímo pro korpus apod.). 

c) Respondent (věk žáka; třída/roč-
ník; pohlaví; typ školy; subjektivní zna-
lost romštiny; první jazyk - který jazyk 
žák pokládá za svůj první a komunikační 
prostředí v rodině - který jazyk/jazyky se 
užívají v rodině ke komunikaci, příp. zda 
někdo v rodině mluví romsky). 

d) Místo sběru materiálu - v přípa-
dě škol jde o charakteristiku podle typu 
školy (ZŠ, ZŠP, ZŠS, SOU, SŠ), podle 
zřizovatele (státní, církevní, soukromá) 
a sociologicky (sídlištní škola, vesnická 
škola, tradiční městská zástavba), v pří-
padě místa individuálního sběru označe-
ní organizace, zájmové skupiny apod. 

e) Sběrač (zkratka jména sběra-
če a místo jeho působení, v některých 
případech věk a skutečnost, zda jde 
o Roma/Neroma). 

Rozsah textů je ovlivněn věkovou 
kategorií respondentů, více než polovinu 
z nich tvoří žáci věkové úrovně odpovída-
jící 1. stupni ZŠ. Není proto žádným pře-
kvapením, že jsou texty poměrně krátké, 
v průměru vykazují kolem šedesáti slov. 
Zadání tématu a žánru textu ovlivňuje 
učitel, resp. sběrač jazykových materiálů. 
Co se žánru týká, převládá vypravování, 
u starších respondentů úvaha. V materiá-
lech se objevují témata velice různorodá, 
ve věkové kategorii 6 -10 let jsou to nej-
častěji vypravování z prázdnin, o rodi-
ně, úvahy typu „co bych dělal, kdybych 
vyhrál velkou sumu peněz". Ve věkové 
kategorii 11-16 let se často opakují téma-

' " Sbér a zpracování jazykového materiálu není zatím ukončeno, uvedené údaje se m o h o u ještě ménit . 
11 Na části jazykového materiálu probíhá chybová anotace, to znamená, že v textech j sou označovány předem defino-
vané typy chyb (např. chyba ve shodé, chyba v koncovce apod.). Tato anotace umožní vyhledávat texty podle konkrét-
ních chybových jevů a méla by sloužit jak pedagogům, tak védcům např. při přípravě učebních p o m ů c e k 
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ta spojená s volbou budoucího povolání 
a výbéru školy, poměrné často také úvahy 
na téma rasismus, diskriminace, romství, 
„co pro mě znamená být Rom" apod. 
Tyto úvahy se nesou jak v obecné rovině, 
tak v souvislosti s aktuálním děním (po-
pálení malé Natálky požárem ze zápalné 
lahve, nepokoje na severu Čech apod.). 
Vzhledem k tomu, že nemalé množ-
ství textů vzniká mimo školu, vyskytují 
se také stylizace textů do formy dopisu 
nebo básně pro učitele (resp. sběrače), 
drobné dedikace a obrázky, vzkazy psané 
na okraj. 

Úkolem přepisu jazykového ma-
teriálu je zachovat autentickou podobu 
textu, chyby se neopravují ani se neuvádí 
správná verze.12 Sporné situace nastávají 
zejména v těch případech, kdy jde o ne-
systematické používání a míchání vel-
kých a malých písmen v rámci jednoho 
textu, je nutné rozlišit varianty jednotli-
vých písmen, např. a/o, velké/malé pís-
meno, varianty jedno slovo / dvě slova, 
rektifikace a přesuny jak autora, tak uči-
tele, nečitelná slova. 

Přepsané texty v další fázi zpraco-
vání procházejí manuální a automatic-
kou anotací. 

2. Psaný, nebo mluvený 
projev? 

Při hlubší analýze textů romských 
žáků se jeví jako zásadní rozlišovat chyby, 
které plynou z odlišné podoby romského 
etnolektu češtiny, případně z nedosta-

tečné znalosti jazyka jako systému, jež se 
potažmo objevují např. i v mluveném pro-
jevu, a chyby, které plynou z problematic-
kého osvojení písemného vyjádření jako 
takového. Z našich výzkumů zatím vyplý-
vá, že druhá kategorie chyb jednoznačně 
převažuje; přesto se zdá, že existují určitá 
specifika romského etnolektu češtiny, ze-
jména v rovině výslovnosti, která jsou či 
mohou být příčinou určitých chyb. Setkali 
jsme se také s několika specifickými gra-
matickými konstrukcemi, které mohou být 
považovány za etnolektní. Těmto chybám 
budeme říkat „systémové" a budeme je 
odlišovat od kategorie chyb „pravopisných 
v užším slova smyslu", tj. „ortografických", 
vznikajících z nepozornosti či neznalos-
ti přímo při procesu psaní. Chyby systé-
mové se pak projevují pochopitelné také 
na úrovni pravopisu, avšak jejich příčina 
je či může být jiná než běžná nepozornost 
či neznalost pravopisu konkrétních slov 
a některých gramatických pravidel. 

Vztah mluvené podoby romského 
etnolektu a písemného projevu rom-
ských žáků je pro chápání chybovosti 
klíčový, protože texty romských žáků vy-
kazují mnoho rysů mluveného projevu. 
Dalo by se říct, že se často jedná o zápis 
mluvené řeči, a to nejen v rovině slovní 
zásoby, syntaxe, stylistiky a pravopisu, 
ale také, a to především, dělení projevu 
do slovních a větných celků. Protože prá-
vě tyto chyby patří mezi ty nejzávažnější 
v textech romských žáků, budeme se jim 
věnovat podrobněji. Než se ale budeme 
zabývat těmito ortografickými chybami, 

" O z n a č e n í chyb probíhá až v rámci chybové anotace; text zůstává v původní podobě. 
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rádi bychom ukázali několik příkladů 
chyb systémových. 

3. Chyby 

3.1 Chyby systémové 

Odlišná výslovnost 
Na začátku naší studie jsme vznesli 

otázku, zda je čeština, se kterou se rom-
ské děti v předškolním věku setkávají, 
češtinou majoritní společnosti, nebo zda 
u nich převládá její etnolektní podoba. 
Otázkou není jen to, jak se romský etno-
lekt projevuje, ale také, kdo jsou jeho uži-
vatelé. Ne u všech romských mluvčích se 
projevuje stejně a stejně výrazně, a přede-
vším ne u všech generací. Zatímco řada 
žáků uvádí, že doma mluví romsky např. 
prarodiče, sami už pro komunikaci s vrs-
tevníky používají spíše češtinu,13 případ-
ně češtinu obohacenou o některé romské 
výrazy. Stejné tak lze vysledovat výraz-
nější rysy romského etnolektu u starších 
generací ve srovnání s mladšími, zejména 
v oblasti výslovnosti. Přesto tyto faktory 
mohou silně ovlivnit podobu češtiny, kte-
rou tyto děti znají a užívají. 

Nejvýraznéjším etnolektním ry-
sem, který může být příčinou řady 
ortografickcýh chyb, je odlišná vý-
slovnost, která je dána silným přízvu-
kem na předposlední slabice spojeným 
s krátkou výslovností jinak dlouhých 
samohlásek. Ta může mít za následek 
sníženou schopnost rozlišovat krátké 

a dlouhé samohlásky, zejména u samo-
hlásek vyskytujících se jak ve slabice, 
na níž je přízvuk14 (kamaratka), tak 
ve slabice za ní, tedy v koncové slabi-
ce (Běž domu; dělaji). Může se ale také 
projevit jako opačná asimilace znělos-
ti, a to jako chybná kombinace znělé 
a neznělé souhlásky: kamožka, uspávicí 
pražky atd. 

Protože ale texty romských žáků 
vykazují vysokou chybovost jako tako-
vou (chyby v psaní i/y, psaní s/z, malá/ 
velká písmena, chybějící interpunkce 
a diakritická znaménka), není vždy snad-
né odlišit, které jevy jsou dané odlišnou 
výslovností. Například psaní „i" po „d", 
„t", „n" nebo naopak „y" místo „i" (ačko-
li to je mnohem vzácnější úkaz, protože 
„y" se v textech romských žáků vyskytuje 
spíše méně často a většinou je nahrazeno 
„i") nelze přisuzovat odlišné výslovnosti, 
ale spíše chybnému pravopisu. Stejně tak 
jistě nelze vždy uvažovat, že je chybějící 
kvantita v textu vždy důsledkem odlišné 
výslovnosti; je však důležité si uvědomit, 
že romské děti mohou mít potíže s rozli-
šením, tj. „slyšením" dlouhých samohlá-
sek, podobně jako tomu je u cizinců, kte-
ří se učí česky a ve svém rodném jazyce 
nemají dlouhé kvantity. Ani po mnoha 
letech života v českojazyčném prostředí 
nejsou schopni odlišovat dlouhé a krátké 
samohlásky (např. Poláci). Proto považu-
jeme za důležité mít tento aspekt na pa-
měti a zejména v prvních ročnících škol-
ní docházky se tomuto jevu věnovat. 

" Více viz např. Č e r v e n k a , ) . , K U B A N l K , P., S A D l L K O V Á , H. Sociolingvistický výzkum situace romštiny v České 
republice. In Studie z aplikované lingvistiky / Studies in applied linguistics. 2 0 1 0 , 1 , s. 1 6 7 - 1 7 0 . 
" S l a b i k u , na níž j e prízvuk, označu jeme podtržením. 
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Odlišné struktury 
Přestože se budeme věnovat přede-

vším chybám ortografickým, rádi bychom 
zmínili i nejvýraznéjší chyby strukturní. 
Patří mezi ně kromě běžných chyb vyplý-
vajících z obecné češtiny, jako jsou chyby 
ve shodě prísudku s podmětem, obecné 
české koncovky atd., ale i chyby ve videch 
(karkůlka pude k babičce tak se oblékala 
a vidala se na cestu (...) dáme si závod kdo 
bude u babičky dřív a tak karkulka rych-
le běhala), záměna paradigmat (Je zelený 
s černými nohy a oči má žluté), nejčastěji 
užití životného tvaru pro neživotné sub-
stantivum u maskulin (z Vyšehrada), ale 
také některé specifické konstrukce. V ně-
kolika textech různých autorů jsme se se-
tkali např. s užitím spojky „až" v promlu-
vě v minulém čase ve významu „když": 
Až jsme rozbalily; Aš skončil oňostroj šli 
sme domů. Bořkovcová (2006) a Šotolová 
(2008) uvádějí také další rysy romského 
etnolektu jako vynechávání spojky „s" 
u instrumentálu „táta mámou" ve vý-
znamu „táta s mámou". Tento jev jsme 
v textech také pozorovali poměrně často, 
je však těžké určit, zda se nejedná spíš 
o chybu z nepozornosti. 

3.2 Ortografické chyby 

Členění textu 
Řada textů romských žáků nepra-

cuje s klasickým členěním textů. Chybí 
zde hranice vět (chybějící interpunkce, 
chybějící velká písmena na začátku věty 
nebo naopak užití velkého počátečního 
písmene uprostřed syntaktického celku), 
ale také hranice slov a syntaktických cel-

ků. V textech se běžné vyskytují předlož-
ky psané dohromady se substantivem, jež 
rozvíjejí, ale také zápis více slov dohro-
mady (anebo jiných než předložka a sub-
stantivum) je poměrně častý. Podobně 
nejednotné je i psaní velkých a malých 
počátečních písmen včetně vlastních 
jmen, přičemž není vždy jasné, zda vel-
ké počáteční písmeno představuje nějaký 
syntaktický předěl, např. u textů s chy-
bějící interpunkcí. Moje nejoblíbenější 
jidlo jsou Špagety. Unás v rodině je máme 
radí všichni. Ale nétak jakojá. Mělasem 
různé druhy Špaget napřiklad\mapřiklad 
Boloňcké špaget[y], Makarany a td. Jsou 
i jiné jídlo\jídla kteremám rádai\rádoi 
na{ jpř. pizza. 

Pravopis - psaní podle výslovnosti 
Jak již bylo zdůrazněno, nejčastější 

chyby v textech romských žáků plynou ze 
zápisu textu tak, jak ho žák vnímá „slu-
chově", tedy podle své výslovnosti (více 
či méně etnolektní). Tato skupina chyb je 
jednoznačně nejvíce zastoupená, uvede-
me proto jen několik ukázek. Mezi typic-
ké chyby patří chybějící „j" sem/„jsem", 
dul,,jdu", chybějící „1" v příčestí minulém 
u sloves vzoru tisknout (převlék), psaní 
krátkých kvantit v koncovkách i kmeni 
některých sloves v první osobě jednotné-
ho čísla myslim, vidim, řiká, pude, psaní 
slov s protetickým „v" (voni, von, vod něj), 
a případy běžné spodoby znélosti gdiž, je-
likoš, spátky a další typy chyb (nejradči, 
nejvyši, objet/,,oběd", sedům/„sedm" ad.). 
Mnoho chyb také vzniká kombinací více 
druhů chyb, např. psaní slov dohroma-
dy spojené se zápisem podle výslovnosti 
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apod. (coně vadí/„co mné vadí"). Výčet 
pravopisných chyb tohoto druhu by byl 
velmi rozsáhlý a individuální u každého 
žáka. 

Do této skupiny také můžeme za-
řadit chyby gramatické, jako jsou chyby 
ve shodé prísudku s podmětem v minu-
lém čase, především u feminin plurá-
lu (holki si hrali), kolísání v psaní tvarů 
abysme/aby sme apod. 

Slovní zásoba a stylistika 
Také tato skupina chyb je výrazné 

ovlivněna mluvenou podobou jazyka. 
I zde musíme opět zdůraznit, že texty 
jsou často vystavěné jako mluvený pro-
jev. Projevuje se to mj. častým užíváním 
kontaktních slov a diskurzních markerů 
(tak teda, no, tak, no prostě), ale také nad-
užíváním deiktických slov (tak tenhle, tak 
tohle, no tak toje), opakované připojová-
ní syntaktických celků pomocí spojky 
„a" (a tak karkulka rychle běhala ale vlk 
jí podvedl protože měl vlk kolo a ten vlk 
vyhrál a pak vlk se rychle převlék za ba-
bičku a ta pravá tu pravou babičku zavřel 
do vélké krabice a pak přišla karkulka kar-
kulka přišla do vnitř a karkulka říka ba-
bičko proč máš tak velké oči a babička pro-
tože abych te lépe viděla a karkulka řekla 
a proč máš tak vekou pusu abych tě\té lépe 
snědla a vlk udělal ham) ad. Patří sem 
i chyby na úrovni slovní zásoby (kadeř-
nička), knedlíky jsou neojedělé, záměna 
někdo/nikdo ad., ale především řada jevů 
z obecné češtiny, a to jak na rovině obec-
né českých koncovek, tak slovní zásoby: 
kouřej, sranda, srandovní, segra. 

4. Závěr 

V naší studii jsme se na základě ana-
lýzy cca 5000 písemných textů romských 
žáků obsažených v databance ROMi poku-
sili nastínit hlavní okruhy chybovosti těch-
to textů. Poukázali jsme, že hlavním rysem 
těchto textů je jejich úzká vazba na mluve-
ný projev. Mnoho těchto textů působí jako 
záznam mluvené řeči, počínaje výstavbou 
promluvy přes rozvolnění větné stavby 
a slovní zásobu až po zápis textu tak, jak je 
slyšen, tj. na základě výslovnosti. Domní-
váme se také, že právě výslovnostní speci-
fika romského etnolektu češtiny (tento rys 
romského etnolektu je ostatně nejvýrazněj-
ší a nejsnáze uchopitelný) mohou být příči-
nou řady chyb romských žáků v písemném 
projevu. Přestože si náš příspěvek neklade 
za cíl přinést konkrétní návrhy na využití 
těchto poznatků ve výuce (návrh metodi-
ky výuky romských žáků v oblasti českého 
jazyka bude předmětem některé naší příští 
studie), domníváme se, že by tato zjištění 
mohla vést k většímu důrazu na procvičo-
vání některých schopností, jako je rozlišo-
vání hranic slov, tvoření vět, hledání hranic 
vět, procvičování vztahu mezi mluveným 
a psaným projevem, procvičování krát-
kých a dlouhých samohlásek, vědomá prá-
ce s rozdíly mezi psanou a vyslovovanou 
podobou slova apod. 

5. Ukázky 

Moje nejhezčí narozeniy (autor: 
dívka, 10 let, ZŠ, 5. roč.) 

Jámám narozeniny 9. 2. Ale slavy-
lijsnese 13. 2. Byly jsme v bekylendu|fe-
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kylendu a tam jsem pozvala moje tři nej-
lepší kamarádky. Bylajsem tam poprvé 
a byloto úžasné|úžosné. hralyjsemesi tře-
ba jednou jsme šly na želatýnovou horu. 
Nebo jsme byly v bkudišti, nebo jsme šly 
na sobku a proztě tatam bylo příma|prí-
ma. Ale taky jsme byly na tram polinách. 
Ale to bylo. když dvěmoje kamadki mu-
sely odjet<ni>. Jedna jela na hory a dru 
háuní spala a tím pádem uní méla dule-
žitévěci tamusely odjeli A bylata imoje 
máma takže tobylo prozté super. A taky 
mamka {rozděleno mam-ka} <co> šla 
snámy dobludiště. A byli jsme taky 
na vláčkácl a byltan krokodíl kteří ote-
vioral a zvíral a tam přišel pan kteří {p} 
tam pracoval a zašedi|zašecli stím hýbad 
a já jsem upadla a odřela jsemsi kolena 
a hrozněto baleo. 
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