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Anotace: I ve speciální pedagogice je potřebné nejenom hledat speciální přístupy k edukaci rom-
ských žáků se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami, ale zakládat svoje působení také 
na humanistických východiscích filozofie a etiky výchovy. Jde o přístupy k romským détem, které 
pocházejí převážné ze sociálné znevýhodnéného prostředí a které jsou dnes soustředény v počtu až 
35 % s různým postižením mentálním, fyzickým či mnohdy spíše sociálním i nadále ve speciálních 
a praktických základních školách. Problém, zdali jejich počet na těchto školách je adekvátní či 
nikoli, v textu nebudeme zcela řešit. Zaměříme se však na to, co je pro výuku a vzdělávání obecně 
důležité ve vztahu ke všem dětem a ve vztahu k romským dětem se speciálními vzdělávacími po-
třebami, které pocházejí ze sociálně znevýhodnéného prostředí, zvláště. Učitelský étos, filozoficko-
-výchovný přístup a pozitivní vztah k romským žákům (který ve školách podle našich výzkumných 
zjištění nebývá vždy zcela naplněn), hraje mnohdy rozhodující roli v rozvoji nejenom jejich osob-
nosti. Ve svých důsledcích vytváří i přístupy celé romské rodiny a komunity v konkrétním prostředí 
školy a obce k formování optimálních vztahů mezi Romy a majoritou. Škola, její ředitelé a učitelé 
(nezávisí ani tak na tom, zdali jde o školu základní, či speciální) mohou a ve své perspektivě musí 
sehrávat v tomto procesu zmírňování v mnohých oblastech závažného interetnického napětí (např. 
Šluknovský výběžek) důležitou roli. 

Z našich dvacetiletých zkušeností a vědecko-pedagogických zkoumání otázek edukace romských 
žáků a také ze současného vzepětí anticiganistických nálad ve společnosti vyvozujeme, že se jedná 
o natolik závažný problém, že by zasloužil širší odbornou diskusi. Stránky speciální pedagogiky by 
mohly k tomu vytvořit solidní teoreticko-praktickou základnu. 

Klíčová slova: Romové, romský žák, speciální a praktická základní škola, speciální pedagogika, 
anticiganismus. 

Motto: „Není podstatné, jestli se vychovává ve škole normální, či speciální. Není nejmenší dů-
vod dobré zvláštní školy podceňovat. Právě ony se na specifické problémy specializují. Podstatné je, 
aby se sociálně psychické deficity ze sociálně chudšího i výchovně méně podnětného prostředí 
dostatečné napravovaly, aby každý absolvent nalezl přijatelné reálné praktické uplatnění. Ne-
jde o vzdělávání pro vzdělávání, pro školu, ale pro život." 

Blížkovský (2008, s. 39) 
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Úvod 

Současnost vzdělávání ve speciálním 
školství se musí vyrovnávat s řadou výtek, 
které kritizují bývalý systém zvláštního 
školství, poněkud alibisticky převtělené-
ho do systému speciálních a praktických 
škol, za to, že ve speciálních základních 
školách zůstává stále dosti velký počet 
romských žáků, kteří jsou prý nespráv-
ně diagnostikováni. Je třeba jasně říci, 
že zvláštní školy odvedly v minulé době 
i v době po sametové revoluci ve vztahu 
k romským žákům významnou práci.' 

Avšak, jak se říká, čas pokročil, vznik-
ly nové historické společenské situace a 
také kulturní úroveň romských komunit 
i zásluhou vzdělanosti se zvýšila. Záro-
veň však působí protikladné tendence, 
které znovu uvrhují romské komunity, ale 
také další sociálně handicapované spole-
čenské vrstvy, do chudoby s důsledkem 
marginalizovaného postavení ve společ-
nosti. Znovu se dostává na scénu zdůvod-
ňování, že Romové v důsledku svých „ge-
netických nedostatků" nejsou schopni se 
ve společnosti uplatnit stejně jako majo-
rita (Bakalář, 2003, 2004).2 Ve společnos-
ti a odborné veřejnosti se rozšířily také 
práce mladých kulturních antropologů, 
které ve „velkoryse" podaných vědeckých 
skicách a odborných textech přispívají 

k pohledu na romské komunity jako enti-
ty s převažující kulturou chudoby a v dů-
sledku rodinného systému vztahů podle 
nich neschopné širší společenské inlduze 
a dosažení politického a kulturního podí-
lu na společenském vývoji.3 

Asimilační tendence, které se v naší 
společnosti projevují a realizují již 
od doby Marie Terezie a kumulovaly 
v době minulého režimu, nejsou typic-
ké pouze pro politiku naší doby a našich 
států. Poučení o negativních důsledcích 
těchto přístupů je možné najít i v jiných 
zemích. Například o zákazu umisťová-
ní dětí imigrantů do zálkadních škol 
ve Spolkové republice Německo ze stra-
ny státu píše Jenny Poláková (Poláková, 
2004, 2005) a o problémech segregace 
a desegregace romský lingvista z Bulhar-
ska Hristo Kjučukov (Kjučukov, 2007). 
Také příspěvek Tomáše Ryšky ve Speci-
ální pedagogice o převýchově dětí hor-
ských kmenů v Thajsku je zdrcujícím 
svědectvím genetického odsuzování 
schopností příslušníků horských kmenů 
a negativních důsledků asimilace (Ryška, 
2012) . A pro naši politiku multikulturali-
smu jako protikladu asimilace ve vztahu 
k Romům může být velmi poučné řešení 
australské vlády, která v roce 1997 skon-
čila s politikou asimilace a v roce 2008 se 
veřejně omluvila domorodcům za vytvo-

1 Přední psycholog Petr Klima k tomu v roce 1997 napsal: „Není pochyb, že při správném zařazeni je pro mnohé romské 
déti vzdělávání ve zvldítní Škole velmi dobrým východiskem. Dostane se jim zde odpovídajícího vzdělání, existuje návaznost 
na odborných učililtlch, neopakuji ročníky a vzdélávají se tak s vrstevníky. I tak vétSinou dosateným vzdélánim převylují své 
rodiče." (Klima, 1997, s. 73). 
1 Kritiku Bakalářových teorii, které vycházejí z rasoví založených teorii amerických psychologů P. Rushtona, R. Lynna, 
M. Levina a A. R. lensena, jsme podali v knize „Filozofie výchovy a metody výuky romského iáka" (Balvín, 2008b, s. 39-52). 
1 Kritiku téchto kulturné antropologických přístupů jsme provedli v téie práci v kapitole „Kulturologická perspektiva podle 
Marka Jakoubka a jeho kolegů" (Balvín, 2008b, s. 52-59). 
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ŕení tzv. ztracené generace (viz nedávno 
uváděný film Austrálie P). 

Přidáme-li k témto polemickým dů-
vodům ještě jasně proklamovanou a reali-
zovanou tendenci neonacistických skupin 
zvyšovat interetnické napětí ve společ-
nosti až na hranu konkrétních střetů, jako 
se stalo v městech severních Čech Varns-
dorfu, Rumburku a ve Šluknově,'1 tenden-
ci svalovat na Romy vše (jako v Břeclavi či 
v Liberci), zabíjet Romy dokonce ze zbra-
ní policistů (slovenské Hurbanovo, De-
vínská Nová Ves), přilévat olej do ohně 
nenávisti i od samotných Romů rasovými 
výpady proti českým či slovenským ob-
čanům a vřadíme-li tyto tendence do ev-
ropského rámce (např. Maďarsko, Fran-
cie), pak je potřeba širší diskuse nanejvýš 
aktuální. Vzdělávání má v tomto systému 
determinant své nezastupitelné místo. 

Proč je důležité pro učitele 
romských dětí znát historii 

„Českým dětem už od nejútlejšího věku 
vštěpují rodiče povinnost školní docház-

ky. Toto vědomí má v sobě české dítě ještě 
před vstupem do školy. U cikánského dí-
těte5 tomu tak není... Neškodí, uvědomi-
li si pedagogové současnosti, že jejich 
předchůdci na přelomu 18. a 19. století 
se se stejnými problémy potýkali v čes-
kém prostředí, především venkovském. 
Svědčí o tom zápisy ze školních kronik 
nebo deníkové záznamy, jako např. paměti 
J. ]. Ryby." 

Dédič (2005) 

Současnost vyrůstá z minulosti. Také 
prameny dnešní situace v otázce edukace 
romských dětí je třeba hledat v historii 
národů. Včetně historie romského náro-
da. Jak jsme již uváděli, relativita v histo-
rii, uváděná Miroslavem Dědičem, plně 
platí. Když se mluví mnohdy opovržlivě 
o situaci romských dětí v romských osa-
dách, bosých a umazaných, zapomíná se 
na to, že „celé generace školáků z doby na-
šich pradědů a prababiček chodily do školy 
bosy, s nedostatky v hygieně, natož v před-
chozí přípravě na školu. Rodiče měli rov-
něž větší zájem na tom, aby jejich děti 

' Ve vztahu ke školství máme i smutnou, ale pravdivou ukázku toho, že i ve Školách pracuji učitelé, kteří maji s romskou 
komunitou nevyřízené účty. O tom píše jedna romská terénní pracovnice v našem již zmiňovaném výzkumu. Na otázku 
„Myslíte si, ie je důležité zlepšováni komunikace učitelů a rodičů romského žáka jako určitého modelu dobré interetnické 
komunikace ve společnosti, v zájmu odstraňování napétí, které se v poslední dobé objevuje nejenom v České republice 
(severočeský trojúhelník napétí Rumburk, Šluknov, Varnsdorf), ale i v jiných místech Evropy? odpovédéla doslova: „Určitě 
je to důleiité. Ale upřímné, kolik učitelů bude mluvit s rodiči romských žáků po nepokojích, které zde proběhly? Zvlášť, 
kdyt nékolik z téch učitelů bylo demonstrovat a pokřikovat rasistické hlášky. Z jejich strany si myslím moc zlepšeni nebude 
Ale setkala jsem se i s učiteli, kteří odsuzuji rasismus a xenofobii. Ie mi líto, te jich je málo, ale jsou. A pokud oni začnou 
více komunikovat s rodiči romského iáka tak, aby se postupně odbourávala ta Spatná atmosféra, to napětí, tak děkuji i za ně. 
Samozřejmě to ale platí i naopak. Zapojit se musí i rodiče romských iáků. I oni se musí naučit ovládal své emoce a neházet 
celou majoritu do jednoho pytle. Katdý člověk je individuální." (Zvýraznil autor.) 
' V textu ponecháváme slovo „cikánské díté", je to originální použití autorem, který převážnou dobu svého profesionálního 
a občanského života pracoval s détmi, které nesly označení cikánské. Teprve v roce 1971 se na základé požadavků nové 
vzniklé Mezinárodni romské unie na jejím 1. kongresu v Londýné začíná prosazovat požadavek názvu Romové, romský... 
Jde o odvození slova z původního označeni v Indii (z názvu Dómové) a vyjadřuje požadavek romského národa, aby prosa-
zoval svoji identitu v rámci jiných národů v Evropé a ve svélé. I když se ješté dosud pojmem Cikáni označují Romové např. 
ve Francii nebo v Rusku. 
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dosáhly úlevy, než aby svědomitě a pilně 
docházely do školy," (Dědič, 2005). 

I pro učitele a pro formování jejich 
vztahu k žákům jiné národnosti, jiné kul-
tury, než ke které patří oni sami,6 je důle-
žitý pohled na romský národ z hlediska 
moderní historie. Sociolog historie Mi-
loš Havelka píše: „Nepochybně právě zde, 
v přesvědčení o současné nesoučasnosti 
(Ernst Bloch) jednotlivých složek a segmen-
tů určitých konkrétních prostorů je možné 
vidět jeden ze základních prvků demokra-
tizačního potenciálu moderního historismu, 
poukazujícího na to, že všechny navzájem 
srovnatelné historické konstelace a všechny 
historické celky jsou zcela různé a odlišné, 
ale zároveň i stejně hodnotné, a to jak histo-
ricky, tak axiologicky. To znamená, že stejně 
hodnotná jsou nejen dvě různá historická 
údobí či různé epochy, ale i synchronně exis-
tující kultury, regionální a etnické útvary, 
státy, národy, rasy... a že žádný (historický, 
sociální nebo kulturní) celek nesmí být nad-
řazován nějakému jinému (jako hodnot-
nější, pokrokovější, rozvinutější, mravnější 
atp.)..." (Havelka, 2010, s. 198). Může mít 
učitel fundovanější podklad pro zdůvod-
nění humánního přístupu k romskému 
žáku a k romské komunitě, než je toto his-
toricko-sociologické zdůvodnění rovnosti 
ras a národů? I český národ se v minulosti 
a také v současnosti dovolával axilogické 
rovnoprávnosti. Jak psal náš druhý prezi-
dent Edward Beneš, „každý národ jest jen 
částí všeho lidstva a tudíž jednotkou, která 
musí být celému lidstvu užitečná" (Beneš In 
Pasák, s. 34). 

K situaci edukace romských žáků 
se speciálními výchovně vzdělá-
vacími potřebami po roce 1989 

„Každá součást celku má svou funkci, 
a proto ti reprezentanti společnosti, kteří 
odpovídají za její zdravé fungování, by měli 
přispívat k harmonickému vývoji všech sfér 
společnosti." 

Hiibschmannová (1995) 

Hlavním cílem v oblasti výchovy 
a vzdělávání v České republice i Slovenské 
republice je v současnosti taková úroveň 
vzdělání, která by zasáhla co nejširší po-
pulaci, aby dosáhla co nejvyšší úrovně 
vzdělanosti. Vzdělání umožňuje existenci 
i rozvoj společnosti i všech lidí v ní. Ho-
voříme o tzv. vzdělanostní společnos-
ti. Tento trend se týká i národnostních 
menšin, etnických skupin. Nejaktuálnější 
je požadavek na vzdělání u romské ná-
rodnostní menšiny. Jeho realizaci však 
komplikuje historický handicap a součas-
ná špatná sociální situace romských ko-
munit. O potřebě znát historické kořeny 
problému současnosti jsme již psali výše, 
avšak po roce 1989, po sametové revolu-
ci, nastala nová historická situace, v níž 
se muselo nové zorientovat i vzdělávání 
romských dětí. 

Specifika edukace romských žáků 

„Budou-li Romové i nadále diskriminová-
ni na trhu práce, je otázka, k čemu je jim 

6 O této situaci učitele v situaci výuky iáka jiné národnosti, než je on, viz Balvín, 1995. 
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vzdělání. To sice může přispět k tomu, aby 
na trhu práce diskriminováni nebyli, ale 
jedná se o začarovaný kruh. Jeden z hlu-
bokých omylů je tvrzení, ie ta či ona sfé-
ra společenského života je důležitější než 
jiná. Každý většinou hájí svůj rezort: soci-
ální pracovníci říkají, že je to zaměstnání 
a bydlení, pedagogové zase, že je to vzdělá-
ní. Je to jako v té starodávné bajce, v níž 
se hádaly části lidského těla, kdo z nich 
je důležitější: zda srdce, mozek, žaludek 
nebo střeva." 

Hiibschmannová (1995) 

Specifikem výchovy a vzdělávání 
romské komunity je, že dosažení vyšší 
úrovně vzdělání není možno dosáhnout 
bez angažovanosti samotných Romů, 
bez podílu jejich občanských sdružení, 
rady vlády pro záležitosti romských ko-
munit atd. Stejně tak je však potřebná 
zvýšená angažovanost neromů, nerom-
ských organizací a samotné školy, kte-
rá se zapojuje nejúčinněji do realizace 
vzdělávacích cílů. 

Obecným cílem je co nejkvalitnéjší 
vzdělání pro všechny Romy. To je po-
třebné pro realizaci jejich pozitivního 
života v této společnosti, pro překonání 
nedostatků sociální, ekonomické a kul-
turní povahy. Je důležité také pro získá-
ní vlastního sebevědomí, vyrovnání se 
s úrovní soudobých požadavků na člově-
ka. Otázka vzdělávání jako systémového 
procesu a vzdělanosti (dosažené úrovně 
vzdělání) je v celé Evropě obdobná. Jak 
píše přední specialista na otázky socio-
logie a edukace v romských komunitách 
Jean Pierre Liégeois z Francie na zákla-

dě údajů řady romistů z různých států, 
některé statistické údaje, které nebyly pu-
blikovány ve východních státech za soci-
alistického režimu a jsou nyní dostupné, 
poukazují na to, že situace v celé Evropě 
je velmi podobná. „Výchovu cikánských 
dětí ve školských zařízeních mnozí až do-
sud považují za neúspěch. V této situaci 
školu není třeba přebudovat, ale vybudo-
vat," (Liégeois, 1995, s. 176). 

Potřeba systémového přístupu 

Pro dosažení výše jmenovaných cílů je 
třeba přihlédnout k podmínkám, v nichž 
romská komunita a romský žák žije 
a úměrně kterým se vytváří úroveň jeho 
vzdělanosti, jeho osobnost a vztah ke spo-
lečnosti. Tento postup platí jak pro učitele 
a vedení v základních školách, tak ve spe-
ciálních a praktických školách základních. 
Při vytváření koncepcí výchovy a vzdělá-
vání romského žáka i při jejich realizaci je 
nezbytné realizovat systémový přístup, to 
znamená zvažovat a analyzovat podmínky: 

• biologické, etnické (kultura, histo-
rie, hodnoty, jazyk); 

• psychické (psychologické tlaky 
vytvářené dlouhodobými vztahy anta-
gonismu a nedůvěřivosti mezi romskou 
komunitou, rodinou a majoritní společ-
ností, strach, podezřívavost, odmítání, 
agresivita); 

• sociální (postavení ve společnos-
ti, nedávná minulost, v níž zasáhl rom-
skou komunitu vážný sociální propad 
v důsledku nedostatku vzdělání a malé 
schopnosti uplatnit se na trhu práce, 
pokusy pozitivně řešit romskou otázku, 
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ale na druhé strané i rozmach xenofó-
bie, rasismu, vyloženého anticiganismu 
a neochoty řešit cokoli, co se týká Romů, 
podchycení různých hnutí a organizací 
Romů, hledajících, ale v současnosti již 
i nalézajících řešení atd.); 

• současný systém školské soustavy 
(její stav, úroveň vzdělávání Romů); 

• tyto požadavky transformovat 
do regionálních podmínek té které školy 
a obce. 

V systémovém přístupu k výchově 
a vzdělávání romských žáků by mělo hrát 
důležitou roli také zvažování vztahu mezi 
pozitivními podmínkami a podmínkami 
negativními. Například mnohé hodno-
ty, o které se Romové dříve jednoznač-
ně opírali, mohou být inspirativní pro 
edukaci romských žáků jako stálý vzor, 
neboť patří k pozitivním a obecně plat-
ným výsledkům rozvoje lidské kultury 
(pevné rodinné vztahy, vztahy k dítěti, 
uvážlivé vztahy ke starým lidem apod.). 
Ty by měla výchovně vzdělávací sousta-
va uchopit a využít v procesu progresiv-
ní výchovy romských dětí. Existují však 
také negativní podmínky, proti nimž je 
třeba zaměřit výchovu. Jsou to i u Romů 
zcela nezakryté se rozšiřující tendence 
ke kriminalitě, drogové závislosti, lichvě 
a v poslední době i rasové výpady někte-
rých Romů vůči občanům z řad majority 
apod. 

Prostředky pro dosažení 
edukačních cílů 

„Učebnice musí mít nejen informativní hod-
notu, ale také symbolickou hodnotu, kte-

rá žáky motivuje. Nenajde-li romské díté 
v učebnici sebemenší informaci o své kultu-
ře a historii, je diskriminované." 

Hubschmannová (1995) 

Pro dosažení výchovně vzdělávacích 
cílů při vypracovávání vzdělávacích kon-
cepcí i při konkrétní práci s žáky romské 
komunity je potřebné také poznat a cílevě-
domě využívat současné prostředky, které 
jsou k dispozici a které vybudovalo před-
cházející úsilí učitelů a dalších pracovníků 
v rámci výchovné vzdělávacího systému. 
Těmito prostředky, které byly vybudovány 
dosud v České republice a Slovenské re-
publice, a které se v procesu jejich použí-
vání dále vyvíjejí a ověřují, jsou: 

• samotná školská soustava, její úroveň; 
• rozvoj interkulturní systémové ko-

munikace v obcích a regionech mezi ško-
lou, obecním úřadem, občanským sdruže-
ním, romskými rodiči, učiteli a žáky, jako 
je tomu např. ve Spišských Tomášovcích 
na Slovensku (Vavreková, 2008a); 

• různé organizace, z nichž význam-
nou roli hrají nestátní neziskové organi-
zace, mezi nimi i romské; 

• učitelé romských žáků, kteří se plně 
oddali demokratické edukaci romských 
žáků a ovlivňují významným a pozitiv-
ním způsobem proces výchovy a vzdělá-
vání ve směru inkluze; 

• romští pedagogičtí asistenti, kteří 
působí ve školách jako zprostředkovatelé 
romské kultury a komunikační činitelé 
mezi učiteli a žáky, mezi školou a rodinou; 

• organizace obdobné jako Hnu-
tí spolupracujících škol R v Čechách, 
na Slovensku Klub učitelů romských 
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dětí, které se v devadesátých letech pro-
filovaly jako koordinátoři práce a pro-
fesionálních i občanských snah učitelů 
romských dětí po zkvalitnění vzdělávání 
a jejichž výsledky ovlivňují situaci eduka-
ce romských dětí až do současnosti; 

• další organizace sdružující romské 
pedagogické asistenty a učitele (Asociace 
romských pedagogických asistentů, Liga 
komunitních škol atd.); 

• vznik pobočních organizací Hnutí 
R: např. Hnutie R Spiš a Hnutie R Nitra 
(Vavreková, 2008b), Hnutí R České Bu-
dějovice; 

• speciální programy vytvořené a vy-
tvářené v procesu hledání metod pro 
specifické vzdělávací prostředí při práci 
s romskými žáky; 

• kvalifikace, schopnost a ocho-
ta učitelů romských žáků přistupovat 
k romským žákům z hlediska humanis-
tické a osobnostně rozvíjející pedagogiky 
(srov. o tom Zelina, 2006); 

• speciální pomůcky a metody vy-
tvářené ve školách s převahou romských 
žáků atd. (např. ve slovenské Základní 
škole Bystrany se používá projektové 
vyučování, tvorba školních časopisů 
s použitím romské historie a kultury). 

Edukace romských žáků jako 
systém a reálný pedagogický 
humanismus 

Nejvétším výsledkem dosavadních 
koncepcí výchovy a vzdělávání romských 
žáků v České a Slovenské republice je po-
chopení potřeby realizovat tento proces 

ve dvou směrech, ve dvou základních li-
niích: 1. jako proces systémový, 2. jako 
proces vyžadující velkou míru pedago-
gického humanismu a společenské to-
lerance. 

Profesor Bohumír Blížkovský (1997, 
s. 302) na konci své práce Systémová 
pedagogika zařazuje problémové úlo-
hy, v nichž navozuje potřebu zkoumat 
např.: 

• základní systémotvorné prvky 
a vztahy, na nichž závisí kvalita a úspěš-
nost určité výchovně vzdělávací činnosti; 

• proměny výchovně vzdělávacího 
procesu na příkladech z vlastní zkuše-
nosti učitelů; 

• provedení kritické analýzy systé-
mových nedostatků v procesu výchovy; 

• aplikaci celistvého a tvořivého po-
jetí výchovy při zdokonalování výchovně 
vzdělávací činnosti v konkrétních pod-
mínkách učitelské praxe; 

• dialektiku utváření, kultivace, ve-
dení a výchovy osobnosti určitého žáka; 

• dialektiku utváření, kultivace, ve-
dení a výchovy určité sociální skupiny 

Tvořivým přístupem je možné tyto 
i další navozené otázky aplikovat také 
na systém výchovy a vzdělávání rom-
ských žáků. (Aplikace systémové pe-
dagogiky na edukaci romského žáka 
viz Balvín, 2004 . ) Avšak tato činnost 
vyžaduje na jedné straně hlubokou 
znalost pedagogiky, ze jména pedagogi-
ky systémové, na druhé straně znalost 
zákonitostí romské kultury, životního 
způsobu Romů, je j ich konkrétní situa-
ce apod. Je to proto, že romský žák ne-
vyrůstá ve skleníkovém prostředí školy, 
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ale jeho osobnost je průsečíkem velké-
ho množství determinant přírodního 
a sociálního charakteru, které jsou vý-
sledkem historického střetávání rom-
ské a majoritní kultury. Zájem o roz-
voj vzdělávání romských žáků, které 
je odborníky i širší veřejností prezen-
továno jako nejdůležitější prostředek 
emancipace romského národa, nemůže 
vycházet ani z voluntaristických přání 
radikálně změnit situaci romské komu-
nity pouze a v krátkém čase prostředky 
vzdělání, ani z představ, že sociální, an-
tropologické a kulturní bariéry jsou fa-
tální překážkou vzdělávacího procesu. 
Reálný pohled na výchovné cíle, které 
si soudobá demokratická společnost 
dává i v otázce vzdělávání romské ná-
rodnostní menšiny, se proto neobejde 
bez zohlednění teorie systémů a její ap-
likace na pedagogiku. 

Také speciální pedagogika a specia-
listé v této oblasti využívají ke zkoumá-
ní otázek inkluzivního vzdělávání sys-
témového přístupu. V poslední době 
jsou to zejména J. Jesenský (Jesenský, 
1996), M. Vítková (Vítková, 2004) , M. 
Vágnerová (Vágnerová, 1999), L. Mo-
natová (Monatová, 1994, 1998) a jiní, 
ve Slovenské republice I. Bajo (Bajo, 
Vašek, 1994), V. Lechtá (Lechtá, 2000; 
Lechtá a kol., 2009, 2010) , L. Horň4k 
(Horňák, 2005; , Horňák, Kollárová, 
Matuška, 2000) , V. Kurincová, P. Sei-
dler (Seidler, Kurincová, 2005) , L. 
Požár (Požár, 2007) , R. Polakovičová 
(Polakovičová, 2011) , Š. Vašek (Vašek 
a kol., 1999; Vašek, Vančová, Hatos 
a kol., 1999). 

Humanismus jako filozoficko-
-pedagogické východisko 
edukace romského žáka 

Podobně jako v mnohých filozofic-
ko-pedagogických problémech, i při 
řešení otázek multikulturní výchovy se 
zaměřením na romského žáka se odbor-
níci mohou s důvěrou obracet na filo-
zoficko-pedagogické ideje Jana Amose 
Komenského. Pro pochopení systémo-
vého přístupu k výchově a vzdělávání, 
jehož filozofickým základem je huma-
nismus, je možné se obrátit na myšlen-
ku J. A. Komenského o škole jako dílně 
lidskosti. Myšlenky Komenského znějí 
i pro současnou multikulturní pedagogi-
ku, ať už se uplatňuje ve školách základ-
ních, či na základních školách speciál-
ních a praktických, jako velmi moderní. 
V obecné podobě vyjadřují potřebu rov-
noprávného vřazení kvalitního a ce-
listvého vzdělávání Romů do výchovně 
vzdělávací soustavy. V „Obecné poradě 
o nápravě věcí lidských" hovoří Komen-
ský o tom, aby Evropané společné pra-
covali pro nápravu všech lidských zále-
žitostí, k čemuž patří i utváření lepšího 
lidství v rodinách, ve školách a v životě 
vůbec. K tomu by mělo sloužit pojetí 
školy jako dílny lidskosti, v níž by byl 
všestranné zdokonalován každý jedi-
nec i všichni lidé bez jakékoli diskri-
minace ve spojení se zdokonalováním 
celku společnosti , která by se tímto pro-
cesem přetvářela v „tvořivé dělné spolu-
pracující společenství mírové" (Čapková, 
1991, s. 554). 
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Pro optimalizaci výchovně vzdělávací 
soustavy, která by zahrnovala i optimali-
zaci vztahu k romským žákům a k romské 
komunitě, je inspirující také Komenské-
ho teorie, jak zušlechťovat všechny lidi 
ve vzájemné interakci a komunikaci sdí-
leného prostoru a času ve škole jako dílné 
lidskosti, v níž je člověk chápán jako prů-
sečík světového dění a má vazbu na světo-
vé dění, na celý kosmos. Pojetí školy jako 
dílny lidskosti evokuje nejenom potřebu 
humanizovat školu i ve vztahu k dětem 
odlišné národnosti a kultury, ale také po-
třebu chápat školu jako součást složitého 
systému, jako dílnu, ve které, aby dobře 
fungovala, musí být určité harmonické 
vztahy, optimální vazby mezi subjektem 
výchovy, učiteli, a objektem výchovy, 
jejich žáky. A v tomto vztahu nesmí ab-
sentovat vztah k rodičům. Je to jakýsi 
nezbytný trojúhelník, který je základnou 
úspěšnosti žáka i východiskem pro for-
mování současných i budoucích mezilid-
ských vztahů ve společnosti. Z hlediska 
potřeb speciální základní školy o tomto 
vztahu píší slovenští specialisté: pedagog 
Tomáš Turzák a psycholožka Jana Vaněč-
ková: „Úroveň komunikace školy a rodiny 
a angažovanost rodičů ve školním prostře-
dí je významnou determinantou úspěchu 
dítěte ve škole. Podpora angažovanosti ro-
diny ve škole je už dlouho palčivým problé-
mem pedagogické teorie a praxe. A jestliže 
má žák diagnostikované speciální potřeby, 
vzájemný vztah mezi rodinou a školou by 
měl být o mnoho intenzivnější," (Turzák, 
Vaněčková, 2011). 

Škola jako dílna pedagogické tvoři-
vosti není osamělá, je vázána na přírodní 

a společenský systém, její výsledky jsou 
determinovány řadou činitelů. K tomu, 
abychom i v multikulturní výchově se za-
měřením na romského žáka mohli dosa-
hovat optimálních výsledků, je nezbytné 
tyto činitele jako prvky systému i fungo-
vání celého systému dobře poznat a účin-
ně využít. A samozřejmě s vědomím 
řady protichůdných tendencí, které hu-
manismus ve vztahu k romským žákům 
brzdí, které vytvářejí přímo nepřátelské 
prostředí pro interetnické vztahy, jako 
je tomu v řadě míst vyhroceného napě-
tí mezi romskou minoritou a majoritou 
(nepokoje ve Šluknovském výběžku, 
na Slovensku přímo vyúsťující ve vraž-
dy Romů nebo opačné rasové incidenty 
Romů ve vztahu k českým a slovenským 
občanům). 

Současný stav 

V roce 2008 můžeme zaznamenat 
v České republice a ve Slovenské repub-
lice již řadu vysoce pozitivních výsled-
ků. Není cílem této stati podrobné tyto 
výsledky rozebrat. Ale i k tomu dozrála 
situace v edukaci romských žáků, pro-
tože ve společnosti existují i názory, že 
výchova a vzdělávání romských žáků ne-
dosahuje potřebného efektu. Tedy prý je 
zbytečné do ní vkládat peníze daňových 
poplatníků. 

Pokusím se v přehledu podat přehled 
některých důležitých výsledků: 

• Od roku 1990, kdy byla uznána 
romská komunita jako romská národ-
nostní menšina, byla učiněna v oblasti 
edukace romských žáků řada radikálních 
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změn na úrovni vlády, ministerstva škol-
ství i v neziskovém sektoru.7 

• Byla vydána řada prací o romské 
kultuře, historii i politickém vývoji, které 
mohou sloužit jako pomůcky pro eduka-
ci romských žáků ve školách i pro učitele 
romských žáků jako obsahoví a metodičtí 
průvodci. 

• Byla vydána řada prací odborníků 
v oblasti edukace romských žáků v peda-
gogice, psychologii i dalších souvisejících 
oborech, které mohou sloužit jako základ 
nejen pro další akademické zkoumání, 
ale i pro přímou aplikaci ve školách s pře-
vahou romských žáků (významné jsou 
i nové metodické přístupy - viz Balvín, 
1997, 2008a, 2008b). 

• Do publikační činnosti i do politi-
ky prosazování rovných práv v edukaci 
romských žáků se zapojila řada rom-
ských odborníků a specialistů, přičemž 
jejich počet roste a zvyšují se řady vyso-
koškolsky připravených Romů. 

• Na úrovni vlády a na minister-
stvech vznikly rady vlády České repub-
liky a Slovenské republiky pro záležitosti 
romské národnostní menšiny za účas-
ti samotných představitelů Romů (se 
vzrůstající tendencí zapojit stále mlad-
ší romské intelektuály), které zaručují 
komplexní a systémové vřazení otázek 
edukace do řešení otázek Romů ve spo-
lečnosti. 

• Žádná koncepce vlád České repub-
liky a Slovenské republiky se neobejde 
bez podrobné koncepce vzdělávání rom-
ské národnostní menšiny. 

• Obecně platné koncepce vzdělávání, 
jako na Slovensku Milénium a v Čechách 
Bílá kniha, zahrnují také multikulturní 
výchovu i aplikaci edukace na národnost-
ní menšiny, nejvíce menšinu romskou. 

• Vzdělávání Romů je důležitou a sle-
dovanou otázkou realizace Romské dekády. 

• Otázkám edukace romských žáků 
se věnují i univerzitní týmy, které realizu-
jí svoji výzkumnou činnost i v národních 
a mezinárodních projektech. Na Sloven-
sku na univerzitách v Nitře, Bratislavě, 
Banské Bystrici a Prešově, v Čechách 
nejvíce v Praze, Ústí nad Labem, Ostravě, 
Českých Budějovicích a Brně. 

• Vytvářejí se i mezinárodní pro-
jekty a spolupráce mezi univerzitami 
hlavně v rámci tzv. Visegrádské čtyřky 
- Česká republika, Slovenská republika, 
Polská republika, Slovenská republi-
ka, Maďarská republika. Velkou naději 
vkládáme i do spolupráce s Bulharskou 
republikou, kde má největší zkušenosti 
a mezinárodně uznávané výsledky do-
cent Hristo Kjučukov (z velké řady pub-
likací např. Kjučukov, 2007) . 

• Významné je, že na Slovensku 
i v Praze existují romologická pracovi-
ště. V Nitře je to Ústav romologických 
štúdií. 

• Na Slovensku se stalo převratným 
krokem, že byl 29. 7. 2008 standardizo-
ván romský jazyk. To vytváří předpo-
klady k jeho uplatnění ve školách první-
ho i druhého stupně. K tomu připravuje 
Státní pedagogický ústav v Bratislavě 
projekt na tvorbu učebnic romského 

7 Podle mého soudu dosud nepřekonaným rozborem situace romské otázky byla tzv. Bratinkova zpráva z roku 1997 a sys-
témová opatřeni z ní vyplývající. 
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jazyka a romských reálií i na prípravu 
romských učitelů, kteří ve školách bu-
dou učit romské děti. Ústav romolo-
gických studií na univerzitě v Nitře se 
na tomto procesu bude podílet jako ga-
rant i konkrétní tvůrce. 

• Do procesu výuky ve školách čes-
kých i slovenských s převahou romských 
žáků se účinně zapojují i romští peda-
gogové. Zatím hlavně jako asistenti, ale 
i učitelé, kteří mají ukončené univerzitní 
pedagogické vzdělání. Nejvýznamnějším 
výsledkem je práce romských asistentů 
ve školách. 

• Důležité je, že v současné době se 
zúročuje dlouhodobá práce učitelů rom-
ských dětí, kteří této práci obětovali celý 
svůj profesionální život (např. učitel Mi-
roslav Dědič). 

• Důležité je, že se zúročuje i prá-
ce romských a proromských sdružení 
v oblasti edukace. Mezi nimi významné 
místo mělo od devadesátých let občan-
ské sdružení Hnutí spolupracujících 
škol R. 

• Důležité je, že se zúročuje práce 
předních odborníků na romistiku, jako 
bylz Milena Húbschmannová a Eva 
Davidová. 

• Podstatné je, že vyrostla nová mla-
dá romská inteligence, která začíná „brát 
věci do svých rukou". 

• Velmi důležité je, že se i ve vztahu 
k edukaci romských žáků prosazuje, sice 
postupné a často za cenu překonávání 
negativních společenských překážek, 
nová filozofie výchovy romského žáka 
založená na tvořivé humanistické peda-
gogice (více o tom Balvín, 2008). 

Budoucnost? 

„Amen Roma, na kames buter, ča sikhla than 
andre kaj ulia. 
My Romové nechceme nic víc, jen kousek místa 
v zemi, kde jsme se narodili." 

Botošová (2008) 

Budoucnost je v rukou učitelů. To je 
sice významná pravda, ale asi nikoli úpl-
ná. Síla českých učitelů byla mnohokrát 
prověřena historií. Byli a jsou to lidé, 
kteří provázejí své děti do budoucnosti. 
Pro romské žáky mnohokrát znamenal 
dobrý český učitel vstupenku do úspěšně 
prožitého života. I oni by měli říkat: to 
byl český učitel. Tuto větu si zvolil ve své 
knize o významném českém učiteli 
Františku Bakulovi i Boris Titzl (Titzl, 
1998). 

Pro budoucnost ve vztahu k rom-
ským žákům je důležité využití zahra-
ničních zkušeností. Na Slovensku jsou 
to práce Ladislava Horňáka (Horňák, 
viz předchozí článek - pozn. red.), Milana 
Portika (Portik, 2003), Mirona Zeliny 
(Zelina, 2006) a dalších. 

Je dobré, že oceňujeme zahraniční 
zkušenosti. Avšak má i česká pedagogi-
ka sílu postavit se k edukaci romských 
žáků humanistickým způsobem? To, že 
to může dokázat a že má oporu v díle 
významných pedagogů, ukážu na přístu-
pu třech sociálních pedagogů: Františka 
Štampacha, Miroslava Dědiče a Přemysla 
Pittra. 

Známý je postoj meziválečného 
specialisty na edukaci romských žáků 
Františka Štampacha. V knize se sym-
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bolickým názvem „Dítě nad propastí" 
píše na základě dlouholetých zkušeností 
ministerského inspektora, že dítě romské 
(dobově cikánské) není zaostalé genetic-
ky, ale především sociálně a jen na vzta-
hu učitele k němu záleží, jak se bude 
postupně vřazovat (moderně řečeno in-
kludovat) do školského kolektivu (Štam-
pach, 1933). 

V jednom ze svých četných vystou-
pení píše jiný sociální pedagog Miroslav 
Dědič, učitel a vychovatel žáků různých 
národností, a zejména dětí romských, au-
tor vynikající knihy „Květušínská poema" 
(srov. Dědič, 2006) píše: „Cikánské dítě 
má v rámci třídy specifické postavení... 
Vždycky bude záležet na učiteli, do jaké 
míry se mu podaří ovlivnit a zformovat 
mínění třídy a zda bude schopen získat 
cikánské dítě pro aktivní práci ve třídě..." 
(Dědič, 2005, s. 30). 

A jeden z našich nejznámějších, svým 
významem evropský, sociální pedagog 
Přemysl Pitter zformoval svůj výchovný 
postoj do čtyř hodnotových pojmů, které 
platí obecně, tedy i ve vztahu k romským 
žákům: PRAVDA, LÁSKA, DÍTĚ, ČIN. 

PRAVDA je pojem, který označuje 
schopnost učitele rozeznat pravdivý ob-
raz situace v edukaci romských žáků, je-
jich historické zázemí a z toho odvozenou 
informaci o síle výchovy a schopnosti vo-
lit optimální cestu k duši romského žáka. 

LÁSKA je pojem, který označuje to, 
že při výchově není ani tak důležitá me-
toda, jako srdce. Princip lásky a proso-
ciálního chování slouží jako významný 
komunikační činitel, který má velkou 
platnost i ve vztahu k romským žákům. 

DÍTĚ je považováno podle Zdeňka 
Heluse za východisko reformy ve škol-
ství. (O této změně srov. více Balvín, 
2012, s. 79 -86 . ) Návrat k dítěti odstra-
ňuje překážky autoritativní výchovy mi-
nulosti (o autoritě ve výchově srov. pře-
devším práce Aleny Vališové). Ve vztahu 
k romskému žákovi otevírá tato výchova 
možnosti tolerantního, humanistického 
a demokratického přístupu k němu a ko-
nec konců k celé romské komunitě. 

ČIN je pojem, který považuje Hegel 
za jediný prostředek, kterým může světo-
vý duch vyjít z kruhu svého vývoje. „Lid-
ský čin jako východisko ze zdánlivě uza-
vřeného kruhu považujeme také za jedině 
možný prostředek dalšího rozvoje romské 
národnosti a vzdělanosti Romů V práci 
pro společnost je smysl každého, i malého 
činu. Specifikou současnosti i ve vztahu 
k Romům je spolupráce mezi Romy a gá-
dži, kteří jsou ochotni z hlediska svého 
profesionálního i etického postoje „oběto-
vat" své znalosti, schopnosti a dovednosti 
ve prospěch rozvoje romské národnosti. 
Přitom nejde o oběť jednosměrnou: její 
smysl spočívá i ve vzájemném hodnotovém 
obohacování," (Balvín, 2007b, s. 164). 

Pro budoucnost je významná my-
šlenka Miroslava Dědiče, který nazval 
svůj článek symbolicky: „I malý krok ku-
předu je lepší než přešlapování na místě": 
„Pro romské společenství, ale nejen pro ně, 
i pro všechny občany naší republiky, je vý-
znamné, jaká je situace mladé a nejmladší 
generace. V ní je ukryta budoucnost, jaké 
budou současné děti za deset, dvacet let, 
tak bude vypadat celá společnost," (Dědič, 
1996, s. 63). 
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A že se na tomto procesu budou stále 
více podílet i romští učitelé, o tom a také 
o jejich roli svědčí i vyjádření romské-
ho učitel Karola Semana, který se stal 
po sametové revoluci jedním z prvních 
poslanců v parlamentu a také prvním 
vedoucím Katedry romské kultury, za-
ložené na Slovensku v roce 1991. Seman 
o roli romského učitele píše: romský uči-
tel „nemůže být jedním z nich. Je podanou 
rukou mezi černým a bílým. Je rukou. Je 
víc rukou než sám sebou. Každý učitel se 
rozdává. Přestává být sám sebou. Co je 
v něm, co každý den od něho proudí z pra-
menů lidskosti, musí ze sebe vydat žákům 
do poslední kapky. Jen tehdy může být uči-
telem," (Seman, 1991, s. 34). 

Závěr 

Můj příspěvek byl zaměřen na pre-
zentaci především pozitivních výsledků 
v edukaci romských žáků v České repub-
lice a ve Slovenské republice. Do roku 
1993 tyto republiky byly v jednotném 
Československu. To umožňovalo spo-
lečnou práci slovenských a českých od-
borníků. Avšak po rozdělení se začaly 
směry zkoumání v oblasti vědy a jejích 
praktických aplikací odlišovat. Vznikla 
zajímavá situace kdy se i edukační výzku-
my začaly odlišovat podle objektu výzku-
mu. Na Slovensku např. děti z chudých 
romských osad, v Čechách romské děti 
z městských ghet. Myslím však, že tato 
situace ještě více zaktivizovala ty odbor-
níky, učitele, kteří v této oblasti pracují. 
Výměna i spolupráce prospěla. Evropa 
vytváří nový prostor a ještě větší možnos-

ti pro komparaci. I další země EU mají 
řadu zkušeností v oblasti edukace rom-
ských žáků. Česká republika ani Sloven-
ská republika se v tomto proudu neztrá-
cejí. Naopak, mají velké možnosti mnoho 
ze své teorie a praxe nabídnout. A toho je 
třeba využít i v nové situaci, kterou jsem 
chtěl ve svém článku nastínit. Na strán-
kách Speciální pedagogiky by se nad tou-
to otázkou mohla rozvinout bohatá a dé-
letrvající diskuse, která by ve svém celku 
mohla přinést i řadu řešení, která jsou tak 
potřebná nejen pro hledání nových me-
tod edukace v základních i speciálních 
základních školách, ale také pro zlepšo-
vání vztahů mezi Romy a majoritou 
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