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Úvod 

Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma, které se týká romského etnika, 

konkrétně romských rodin s dětmi, které žiji v podmínkách sociálního vyloučení a jeho 

dopady na vzdělávací kariéru dětí. 

Situace této části romského obyvatelstva je velmi vážná a s jejím řešením se česká 

společnost potýká již dlouhý čas. Bohužel to zatím nevypadá, že by se situace mohla 

v nejbližší době výrazněji změnit k lepšímu. Sociální vyloučení Romů tak pro mě 

představuje bludný kruh a myslím si, že jediným místem k jeho rozmotání je vzdělání 

Romů. Právě to se v posledních letech stalo diskutovaným tématem v naší společnosti 

a stále častěji se hovoří o vzdělávání romských dětí, protože se předpokládá, že zvýšení 

jejich vzdělanosti povede k pozitivnímu a přirozenému začleňování do společnosti a 

zvyšování životní úrovně. 

 Naději na možnou změnu představují různá podpůrná opatření a strategie ze 

strany státu. Domnívám se však, že samotná navrhovaná opatření nepomohou docílit 

výraznějších změn, dokud nebude vyšší vůle jak ze strany společnosti tak především 

samotných rodičů situaci změnit, nepostaví se k ní zodpovědně a nezačnou ji skutečně 

řešit. 

Jsou toho však rodiče vůbec schopni? Tuto otázku si při své práci často kladu. 

Velká část z nich žije ve velice špatných životních podmínkách a potýká se s řadu 

problémů. Kromě toho jsou mnohdy nedostatečně vzdělaní, chybí jim potřebné 

znalosti a informace, ale také motivace ke vzdělávání dětí, protože pro život 

v podmínkách, ve kterých žijí, ho nepovažují za důležité. Když k tomu přičteme 

významný jazykový handicap a skutečnost, že převážná část dětí nenavštěvuje 

mateřské školy, poskládáme střípky mozaiky, která předurčuje děti ze sociálně 

vyloučených lokalit k neúspěchu v samém počátku školní kariéry. 

Proto se domnívám, pokud se zabýváme problematikou vzdělávání romských dětí 

a chceme-li jim pomoci zvýšit jejich vzdělanostní úroveň, je potřeba řešit také 

problematiku sociální. Významnou úlohu plní neziskové organizace, které iniciují 

nejrůznější aktivity ve prospěch romských dětí a zároveň pracují s jejich rodiči a 

pomáhají jim s řešením obtížných problémů.  
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V této části se dostávám k výběru tématu práce, k němuž mě motivovalo jednak 

zaměření mé profese, protože s romskými rodiči a jejich dětmi pracuji ale také 

závažnost problematiky, na kterou bych chtěla v práci poukázat.  

V práci se zabývám sociálně vyloučenými Romy, respektive romskými rodinami. Je 

zřejmé, že ne každý Rom je sociálně vyloučený a ne všichni sociálně vyloučení jsou 

Romové. V České republice žije mnoho Romů, jednotlivců, rodin plně integrovaných do 

společnosti, lidí vzdělaných, úspěšných. Těch se má práce netýká. Na druhé straně je 

smutnou pravdou, že jsou sociálně vyloučené lokality obývané převážně Romy. 

 

V teoretické části se věnuji romskému etniku od historie po současnost, dále romské 

rodině a jejím specifikům, včetně přístupů rodičů k výchově a vzdělávání, problematice 

sociálního vyloučení, v jehož podmínkách rodiny žijí a mají na ně negativní dopad. 

V závěrečné části uvádím opatření na podporu romských dětí, která vycházejí ze strany 

státu a přehled organizací, které poskytují služby pro rodiny s dětmi.  

 

V praktické části nejprve charakterizuji sociálně vyloučenou lokalitu U Divadla 

v Sokolově, představuji činnost Předškolního klubu a Klubu matek Kereka a uvádím 

přehled služeb pro rodiny s dětmi. V  průzkumném šetření mapuji životní úroveň rodin 

a závažné problémy, které je ohrožují, a dále zkoumám postoj matek k předškolnímu 

vzdělávání včetně možných bariér. Současně se zamýšlím nad dalšími opatřeními, která 

by mohla přispět ke zvýšení počtu romských dětí v mateřských školách a zvýšit tak 

jejich šance na úspěšný vstup do základních škol. 
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1 Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

Práce si klade za cíl zmapovat životní situaci romských rodin s dětmi, které žijí 

v sociálně vyloučené lokalitě U Divadla v  Sokolově. Dále zmapuje sociální a návazné 

služby pro rodiny s dětmi a uvede konkrétní způsoby pomoci a podpory související 

s výchovou a vzděláváním dětí z pohledu sociální práce.  

1.2 Dílčí cíl 

Dílčím cílem práce je zjistit příčiny vysoké absence v předškolních zařízeních pohledem 

romských rodičů a pokusit se nalézt vhodnější řešení umožňující integrace romských 

předškolních dětí do mateřských škol. 
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2 Teoretická část 

2.1 Historie Romů 

Romové na našem území žijí již řadu století. Přesto pro naprostou většinu obyvatel 

společnosti nadále zůstávají cizinci, lišící se vzhledem, vlastním nesrozumitelných 

jazykem, kulturou a odlišným životním stylem.  

Domnívám se, že stručný náhled do jejich historie, seznámení s jejich původem a 

historickým vývojem, kterým prošli, může přispět k lepšímu porozumění odlišnostem 

Romů a objasnit postavení, které ve společnosti zaujímají.  

2.1.1 Pravlast Romů a jejich putování do Evropy   

Romský národ nemá o své historii žádné záznamy. Důvod je prostý. Po dlouhá století 

Romové patřili mezi vrstvu obyvatelstva, která neuměla číst ani psát, všechny své 

životní moudra, zkušenosti a zážitky předávali potomkům jen ústně. Jediným zdrojem 

k jejímu odhalení se tak stal jejich jazyk. 

„Skutečné dějepisectví Cikánů spočívá ve studiu jejich jazyka.“ [FRASER, 1998, s.12] 

Za pravlast Romů bývá označována Indie1. První, kdo poukázal na jejich indický 

původ byl v roce 1763 student teologie I. Vályi, který se v Leydenu setkal s několika 

indickými studenty. Natolik ho zaujala jejich podobnost s Romy, které znal z rodného 

města, že si zapsal více než tisíc jejich slov a porovnal je s romštinou. Na jeho zjištění 

navázali později lingvisté a vědeckou metodou (srovnáním romštiny s indickými jazyky) 

potvrdili hypotézu o jejich indické pravlasti. 

 Odborníci se domnívají,2že předkové dnešních Romů patřili k původnímu 

obyvatelstvu Indie, které bylo dobyvatelskými kmeny postupně podmaňováno a 

včleňováno do složitého celospolečenského systému kast. Ten spočívá (v Indii přežívá 

dodnes) v rozdělení obyvatelstva do uzavřených, od sebe izolovaných příbuzenských 

skupin, charakterizovaných endogamií, provozováním jedné úzce specializované 

profese, děděné z generace na generaci, dodržováním nepsaných kastovních norem a 

přísnou distancí od příslušníků jiných kast. Podle Hṻbschmannové se tento model u 

Romů dochoval do nedávné minulosti, v tradičních rodinách dodnes. 

                                                 
1
 Nečas, Hṻ bschamnnová, Říčan 

2
 tamtéž 
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Pro nedostatek historických pramenů není možné spolehlivě určit přesné datum ani 

důvody odchodu Romů z Indie, nicméně bývá uváděno, že svou pravlast opouštěli 

postupně v průběhu několika století, patrně v rozmezí 3. – 10. st. n. l. [NEČAS, 2002] a 

dále uvádí, že za příčiny jejich odchodu lze považovat zmíněnou monoprofesnost, 

obavy z období such a nedostatku potravy, tíživost kastovního systému.  Podobně  

nahlíží na odchod Romů z Indie i Říčan, když uvádí, že Romové emigrovali patrně za 

obživou. [ŘÍČAN, 2000]. Z Indie postupovali přes území dnešního Iránu, Arménii do 

Byzance, která se na několik století stala jejich domovem a výchozím bodem pro jejich 

další putování Evropou. Kromě nových slov se Romové v Byzanci seznámili se světem 

křesťanství a tyto poznatky jim později ulehčily cestu při putování Evropou. V Byzanci 

také dostali Romové pojmenování, kterým jsou pak nazýváni v Evropě, Cigáni.  

Ve střední a západní Evropě se Romové objevili v 15. století. V době svého 

příchodu byli zpočátku vítáni, dokonce se jim dostávalo určité úcty a obdivu a to 

v souvislosti s tzv. legendou o svém egyptském původu a sedmiletém putování. 

Evropské obyvatelstvo je přijímalo jako kajícné křesťanské poutníky, za které se 

vydávali, obdarovávalo chlebem a peněžitými příspěvky. Již několik desítek let po jejich 

příchodu se ze strany společnosti začaly objevovat známky odstupu a odmítání, 

postupně docházelo k jejich vyhošťování a nakonec pronásledování. Na dalších dvě stě 

let nenašli zemi, ve které by se cítili bezpečně. 

2.1.2 Historie Romů na území českých zemí od jejich příchodu do současnosti 

O pobytu Romů na našem území se dozvídáme především z kronik a tyto informace 

nejsou vždy věrohodné, natož nezaujaté. Vypovídají především o tom, jak Romy 

vnímala majoritní společnost. Za první nespornou zmínku o Romech v českých zemích 

bývá pokládán zápis zařazený do Starých letopisů českých, který je datován do roku 

1416 „Také toho léta vláčili se Cikáni po zemi české a lidi mámili.“  Roku 1417 prošla 

naším územím skupina, jejichž cesta je dobře zmapována v jiných zemích, v jejímž čele 

stál král Sindel a vévodové Panuel, Michael a Ondřej. Bezpečnou cestu jim zaručoval 

glejt, ochranná listina vydaná Zikmundem Lucemburským. Podobný glejt byl vydán 

roku 1423 vejvodovi Ladislavovi. Tyto dochované historické dokumenty svědčí o 

poměrně dobrém přijetí Romů.  
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Od poloviny šestnáctého století se postoj vůči Romům na našem území mění. První 

rozhodnutí o jejich vyhoštění bylo vydáno v roce 1538 na Moravě. V roce 1545 vydal 

podobné nařízení Ferdinand I. V roce 1688 Leopold I. vykázal Romy ze země a v roce 

1697 je prohlásil za psance. Nastalo období systematického pronásledování a honu na 

romské kočovníky. Cikáni mohli být kdykoli beztrestně zatčeni a zabíjeni, později se 

trest smrti vztahoval také na jejich ženy.  

Marie Terezie zpočátku pokračovala v represivních opatřeních, postupně se však 

přístup k Romům začínal měnit. V něm pokračoval i její syn, císař Josef II. Roku 1782 

vydal nařízení, ve kterém kladl důraz na školní docházku dětí, vyučení romské mládeže, 

plnění náboženských povinností a zlepšení hygienických podmínek, ale i odnímáním 

dětí a vymýcením romštiny jako prostředku komunikace. V roce 1784 vydal další 

rozhodnutí, podle kterého měly být rodiny dosud neusazených moravských Romů 

rozděleny do několika moravských a slezských obcí. V druhé polovině 18. století se 

řada cikánských rodin začala usazovat více méně dobrovolně. Mezi provozovaná 

řemesla se řadilo kovářství, hudebnictví a jiná tradiční romská povolání, která brzy 

nestačila uživit všechny romské rodiny a mnozí Romové se proto postupně začali 

věnovat dalším zdrojům obživy: nádenické či sezónní práci pro gádže. Odvěká izolace 

se tak začala postupně prolamovat a Romové začali přivykat majoritní společnosti. Na 

českém území však i nadále kočovali. 

V roce 1927 byl přijat zákon č. 117/27 Sb. o potulných Cikánech, na základě 

kterého vedlo četnické pátrací ústředí v Praze evidenci všech osob označených za 

potulné cikány nebo osoby žijící po cikánském způsobu. Takto označeným osobám 

starším 14 let byly vystaveny cikánské legitimace. Na výzvu státních orgánů se museli 

osobně hlásit na příslušném úřadě. Pokud se k šetření nedostavili, hrozily jim 

nejrůznější tresty. Také nesměli vlastnit zbraně, kočujícím rodinám mohly být 

odebírány děti. Kočovní Romové museli žádat o kočovnický list i cikánské legitimace. I 

přes diskriminační zaměření zákona č.117/27 o potulných cikánech probíhala na 

mnohých místech přirozená integrace Romů do společnosti. Nejvýznamnějším 

dokladem tohoto procesu je snad fakt, že v roce 1936 ukončil studium Právnické 
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fakulty Karlovy univerzity v Praze moravský Rom Tomáš Holomek z romské osady u 

Svatobořic na Kyjovsku.3 

Velkou tragédií pro romské obyvatelstvo znamenala doba tzv. holocaustu během 

druhé světové války, kdy převážná většina českých a moravských Romů zahynula 

v koncentračních táborech, především v Osvětimi, kde byl roku 1943 zřícen tzv. 

cikánský tábor. Počet obětí se dá těžko určit, jisté je, že se po osvobození do vlasti 

z koncentračních táborů vrátilo 583 romských vězňů.  

Krátce po druhé světové válce se počty Romů na území dnešní ČR pohybovaly 

kolem 600 – 1000.  Kromě navrátivších se vězňů z koncentračních táborů se část 

českých Romů zachránila díky pomoci příbuzných ze Slovenska. Po roce 1945 začali 

přicházet za prací do Čech Romové ze Slovenska. Tito Romové byli ale příliš odlišní od 

skupiny poměrně integrovaných českých Romů, lišili se způsobem odívaní, zvyky a 

způsobem života, který byl dán životem v romských osadách. Zde si možná čtenář 

klade otázku, jak se Romům na Slovensku podařilo válku přežít. Je to tím, že Romy na 

Slovensku genocida nepostihla. Přesto byli různě diskriminováni a perzekuováni. 4 

Válku se jim sice podařilo přežít, ale jejich důstojnost značně utrpěla. Romové přežili 

jako zbídačená populace, vyhladovělí, zavšivení lidé, poschováváni v lesích, 

zdemoralizovaní, bez práce. A pak se jim otevřeli Čechy. Na Slovensko začali přijíždět 

náboráři, kteří sháněli pracovní síly pro obnovu válkou zničeného průmyslu a pro 

budování nového těžkého průmyslu. Pro Romy nebyla na Slovensku práce, neměli kde 

bydlet. V Čechách se jim nabízelo obojí. Vznikalo tak husté osídlení Romů v Ostravě, na 

Kladně a vůbec v oblasti bývalých Sudet, jen menší počet Romů přichází na jižní 

Moravu, dříve Romy relativně hustě osídlenou, větší počet Romů později přilákaly 

pracovní příležitosti hlavního města Prahy. Po roce 1948 došlo zrušením 

diskriminačního zákona č.117/27 Sb. k formálnímu zrovnoprávnění Romů. Od druhé 

poloviny 50. let přistoupil tehdejší režim k otevřené politice asimilace Romů, která 

spočívala v kombinaci národnostního útlaku plynoucího z neuznání romské národnosti 

s paternalistickým rozmazlováním Romů. Roku 1958 bylo zákonem č. 74/58 Sb. 

zlikvidováno kočování. Nejvýrazněji se zákon dotkl skupiny tradičně kočovných, 

                                                 
3
 Nečas, str. 43 

4 V roce 1941 byla vydána vyhláška, podle které měly být romské osady vystěhovávány z oblastí měst. Zároveň docházelo ke 
zpřísňování diskriminačních opatření. Romové neměli přístup do veřejných místností a parků, nesměli používat veřejné dopravní 
prostředky, do obcí směli vkročit jen ve vymezenou dobu dvou hodin. Děti nesměly chodit do školy. 



13 

 

olašských Romů. V roce 1965 bylo na základě usnesení vlády rozhodnuto o rozptylu 

romského obyvatelstva a likvidaci romských osad. Tento plán byl realizován do roku 

1968. Přesídlením došlo na jedné straně ke zlepšení životních podmínek Romů, na 

druhé straně došlo k narušení tradičních sociálních vazeb uvnitř romské komunity. V 

roce 1968 došlo k jisté celospolečenské demokratizaci poměrů a Romové dostali u nás 

poprvé šanci podílet se na řešení otázek s nimi spjatých. V rámci Národní fronty 

vytvořili romští představitelé vlastní organizaci Svaz Cikánů-Romů (19691973), která 

se se snažila o udržení a propagaci romské kultury a také pomáhala v řešení sociálních 

problémů. Od počátku 70. let vyhlásily státní orgány program tzv. společenské 

integrace Romů. Částečné podpory se dostalo i romskému jazyku. Na mezinárodní 

úrovni se Romové z Československa aktivně podíleli na ustavení Mezinárodní romské 

unie. Tato aktivita skončila v roce 1973, kdy byl Svaz Cikánů-Romů na nátlak státních 

orgánů zrušen a Romové zase na dlouho ztratili možnost ovlivňovat řešení vlastních 

problémů. Od počátku sedmdesátých let stát přistoupil k mírnější koncepci 

společenské integrace. Cíl zůstal stejný  zařadit, asimilovat, jen forma jeho realizace již 

neměla být tak násilná, neboť se ukázala jako neúspěšná. Dle této koncepce byly 

Romům přednostně přidělovány byty, získávali zvýšené sociální dávky, speciální 

účelově vázané příspěvky apod. Nevýhodou pro ně bylo přeřazování dětí do zvláštních 

škol. 

Po roce 1989 byli Romové uznáni národnostní menšinou a tím se jim dostalo 

možnosti rozvíjet svou kulturu, společensky a ekonomicky se povznést. Romové však 

těchto nových možností nedokázali využít. Nejenže se jejich situace nezlepšila, ale 

naopak došlo k jejímu zhoršení, protože s přechodem na tržní hospodářství přišla řada 

nekvalifikovaných Romů o práci. Vývoj ukázal, že bez pomoci státu, na kterou si po 

letech zvykli, nebyli schopni se ve společnosti orientovat a samostatně řešit své 

problémy. Životní úroveň velké části z nich začala prudce klesat až na samé dno 

společnosti.    
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2.2 Současní Romové v ČR 

Romové patří k jedné z nejpočetnějších menšin žijících na území České republiky. Podle 

dostupných pramenů se jejich počet pohybuje v rozmezí 150-300 tisíc osob.5 Tato čísla 

se však značně rozchází s počtem osob, které se oficiálně hlásí k romské národnosti, 

neboť podle výsledků sčítání lidí v roce 2011 se k romské národnosti přihlásilo mírně 

nad 5000 osob.6 Nabízí se tedy otázka, proč se jich přihlásilo tak málo? Skutečné 

důvody neznáme, můžeme pouze předpokládat, že ne všichni občané, kteří o sobě 

vědí, že jsou Romové, se hlásí ke své národnosti, ať už z obavy z diskriminace nebo se 

cítí být příslušníky jiné národnosti. Společnost často posuzuje Romy na základě jejich 

vzhledu, jako jsou hnědé oči, tmavé vlasy a barva kůže.  Jejich identifikaci je možné 

rozšířit o tzv. romství, které lze vymezit jako „vlastnost nositele romské kultury, kterou 

charakterizují znalost romského (mateřského) jazyka, kulturní návyky, rodinné tradice, 

uspořádání a hierarchie rodiny a rodu, uznávané a odmítané hodnoty, specifická 

rodinná výchova a rodinné vzdělávání, systém odměn a trestů, způsob komunikace, 

způsob orientace v prostoru a v čase, aj.“ [SEKYT, 2003, s. 432]. Romství jedinec získává 

tak, že se narodí a vyrůstá v romské rodině, a že s ním ztotožní. Podobně jako u historie 

i zde se domnívám, že pro lepší pochopení Romů je znalost romství důležitá. Více se 

romství věnuji v příloze č. 1. 

  2.2.1 Dělení Romů 

Romové žijící v České republice netvoří homogenní skupinu, ale patří k několika 

subetnickým skupinám.7 Na našem území žijí slovenští Romové, kteří přišli do ČR po 

druhé světové válce ze Slovenska a kteří zde tvoří naprostou většinu dnešních 

romských populací. Další skupinou jsou maďarští Romové, kteří se původem a kulturou  

nijak výrazně neodlišující od Romů slovenských. Asi nejvýraznější skupinu tvoří olašští 

Romové, kteří až do roku 1959 kočovali. Obživu si obstarávali obchodem s koňmi, 

rozličným překupnictvím a kotlářstvím, výsadou žen pak bylo hádání z ruky. Tato 

skupina se vyznačuje velkou uzavřeností nejen vůči majoritní společnosti, ale i ostatním 

romským skupinám. Nejmenší zastoupení mají čeští a němečtí Romové, kteří byli 

z velké části vyvražděni během holocaustu. 

                                                 
5 150-200 tisíc osob uvádí GAC, 2006 , 200-300tisíc osob udává Navrátil 
6 5135 sčítání lidí, bytů a domů 2011, přístupné z : http:// www.csu.cz  
7
 Členění skupin převzato od Hubschmannové , Šaj pes dovakeras-Můžeme se domluvit, str.25 
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Jak jsem uvedla výše, největší zastoupení u nás mají Romové slovenští.8 Ani 

tuto skupinu není však možné pokládat za homogenní, člení se podle lokalit nebo osad 

odkud pocházejí, v této souvislosti se spíše hovoří o romských komunitách nebo 

velkorodinách, které si mezi sebou udržují značný odstup připomínající indický kastovní 

systém.   

Dále je možné  Romy členit  na městské a vesnické, vzdělané a nevzdělané, chudé 

a bohaté aj. Rozdílné je i jejich začlenění do majoritní společnosti: „Na jedné straně 

jsou někteří jedinci plně asimilováni (nejsou již vůbec nositeli romství a za Romy je 

považuje pouze majoritní společnost podle antropologického typu), na opačném konci 

jsou jedinci plně integrováni v romském společenství, ale zcela separováni od majoritní 

společnosti.“ [SEKYT, 2003, s.430].  

Rozdíly mezi jednotlivými skupinami jsou zjevné a každou z nich lze v určitém 

smyslu pokládat za jedinečnou. Proto bychom se neměli dopouštět zobecňování a 

hovořit o Romech, kteří zde žijí jako o jednolité skupině. 

2.2.2   Postavení Romů ve společnosti 

Přes značnou diferencovanost jednotlivých skupin lze velkou část z nich označit za 

speciifickou menšinu, která žije na samém okraji společnosti.  

Když se ohlédneme zpět do jejich  historie, zjistíme, že nikdy v minulosti neměli 

podmínky pro život srovnatelné s majoritní společností, ale vždy byli nějakým 

způsobem pronásledováni a utlačováni. V průběhu minulého století došlo k událostem, 

které jejich postavením dále otřásly a které jsem uvedla v kapitole 2.1.2. V této 

souvislosti bych doplnila zákon o nabývání a pozbývaní státního občanství České 

republiky, kterým byla postižena velká část z nich. Většinová společnost vnímá 

romskou menšinu negativně. 78% Čechů k nich chová antipatie.9 Romové se neustále 

setkávají s bariérou předsudků, odstupem a projevy diskriminace, která je patrná 

především v oblasti vzdělávání, bydlení a zaměstnání10. „ A právě tyto postoje a různé 

formy disktiminace, se kterou se Romové ve společnosti setkávájí, přispívají ke 

zvětšování problémů.“ [NAVRÁTIL, 2003, str.60]. 

                                                 
8 Šotolová uvádí 80% (Šotolová, str.26)  
9 Podle průzkumu zveřejněného v březnu 2013 Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 78% respondentů označilo Romy za 
nesympatické, kdežto za sympatické pouze 4%. Ze všech hodnocených skupin se umístily na posledním místě. Dostupné z : 
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a6986/f3/ov130415.pdf 
10 Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2011 
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Téměř jedna třetina z nich žije v sociálním vyloučení, které snižuje šance na 

kvalitní a plnohodnotný život. 
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2.3 Romové a sociální vyloučení 

Sociální vyloučení představuje vážný problém moderního světa, se kterým se potýká  

řada vyspělých států a Česká republika není výjimkou. Přestože může postihnout různé 

skupiny obyvatel, Romové představují skupinu, která je sociálním vyloučením 

postižena velmi výrazně. Moravec dále upozorňuje, že problém sociálního vyloučení 

Romů je především povahy ekonomické a sociální. [MORAVEC in Hirt, Jakoubek, s.21]. 

Přehlédnout však nelze etnický rozměr. Sociální vyloučení přednostně postihuje Romy 

a averze ze strany majority nasvědčuje tomu, že etnicita sehrává v procesu sociálního 

vyloučování  významnou roli.  

2.3.1  Definice sociální vyloučení 

Sociální vyloučení značí proces, v němž je lidem zamezován přístup ke zdrojům a 

příležitostem, nezbytných pro zapojení do sociálních, ekonomických a politických 

aktivit běžné společnosti [GAC, 2006]. Sociálně vyloučení lidé jsou odříznuti z určitých 

sociálních vztahů a interakcí a z provozu sociálních institucí, které jsou přístupné 

většinové společnosti [MORAVEC in Hirt, Jakoubek, 2006]. Postihnout může  

jednotlivce, skupiny, i celá společenství a zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu jejich 

života, vede k chudobě a sociální izolaci. Sociální vyloučení je multidimenzionální 

proces. Dle různých autorů lze rozlišit následující dimenze (či mechanismy), ve kterých 

se sociální vyloučení projevuje: ekonomické, sociální a kulturní, symbolické, politické a 

prostorové.11 Tyto  dimenze se vzájemně podporují a podmiňují. Kritické stádium 

sociálního vyloučení nastává, když se na sebe jednotlivé dimenze začnou vázat, lidé  

jsou bez práce, chudí, nevzdělaní, izolovaní, bez společenského uznání a politického 

vlivu. Do této skupiny jednoznačně patří sociálně vyloučení Romové.   

                                                 
11 Vašečka, Šimíková rozlišují tyto dimenze následovně. Ekonomické vyloučení – je zdrojem chudoby a představuje vyloučení ze 
životního standardu a životních šancí ve společnosti. Je způsobeno vyloučením z trhu práce.  
Sociální vyloučení (v užším smyslu) – brání lidem participovat na systémech a společenských aktivitách, které podmiňují sociální 
integraci jedince do společnosti.  
Kulturní vyloučení- lze chápat jako neparticipaci na kultuře společnosti, nesdíleni její kulturního kapitálu, vzdělanosti a hodnot 
s nimi spojenými. 
Politické vyloučení – lze chápat jako vyloučení jedinců z vlivu na rozhodování ve společnosti.   
Symbolické vyloučení – spojené se stigmatizací jedinců a sociálních skupin vnímaných jako odlišných a jejich vyčleňování z hlavního 
proudu společnosti. 
Prostorové vyloučení - v tomto případě se jedná sociálně vyloučené skupiny, které obývají lokality, jež jsou prostorově odděleny od 
majoritní společnosti. ( Vašečka, Šimíková, str.13) 
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2.3.2  Romové a problematika nezaměstnanosti 

K nezaměstnanosti Romů začalo docházet po roce 1989, kdy skončil tlak na jejich 

zaměstnávání. Do té doby byla zaměstnanost u Romů prakticky stejná jako u ostatní 

populace. Vlivem změn, přechodem na tržní hospodářství, sílícího tlaku na výkonnost, 

vzdělávání a schopnost uplatnit se v konkurenci přišla většina nekvalifikovaných Romů 

o práci. Tím začal jejich propad na dno společnosti. 

V současné době Romové trpí, v porovnání s většinovou populací vysokou mírou 

nezaměstnanosti. Jako příčiny jsou uváděny nízká vzdělanostní úroveň a kvalifikace. 

Kaplan doplňuje nespolehlivou pracovní morálku a celkově životní styl, který je pro 

běžnou společnost nepřijatelný. [KAPLAN, 1999]. Říčan upozorňuje na diskriminaci ze 

strany zaměstnavatelů. Dalším faktorem prohlubujícím vyloučení Romů, je 

zadluženost, která demotivuje k nalezení práce, vzhledem k tomu, že příjem z legálního 

zaměstnání je ohrožen exekucí. I z tohoto důvodu zadlužení Romové vítají práce na 

černo, jako možnost zvýšit si svůj příjem nad rámec sociálních dávek aniž by jim byl 

zabaven. Obtížná situace s uplatněním na trhu práce, dlouhodobá nezaměstnanost 

vede u mnoha Romů k nezaměstnatelnosti, ztrácejí pracovní návyky a hodnoty s tím 

spojené. [Říčan, 2000].  

2.3.3   Romové a problematika nízké vzdělanostní úrovně 

V odborné literatuře bývá uváděno, že Romové vzdělání nepovažují za hodnotu. Podle 

Hṻbschmannové byla hodnota tradičního vzdělání u Romů znehodnocena a nahrazena 

vzděláním v české škole, které se však velmi odlišuje od vzdělání a profesní kvalifikace, 

kterou v minulosti romskému dítěti poskytovala příbuzenská pospolitost. 

[HṺBSCHMANNOVÁ,  str. 33]. 

 Bývalý režim nemotivoval Romy ke zvýšení vzdělání, jednak byly nekvalifikované 

profese, které Romové převážně vykonávali, finančně dobře ohodnoceny a také na ně 

nebyl vyvíjen žádný tlak, aby si své vzdělání zvyšovali. Naopak velká část dětí končila 

předčasně svou vzdělávací kariéru ve zvláštních školách, aniž by se nad tím někdo 

pozastavoval. 

Vzdělanostní úroveň Romů zůstává i v současné době nízká. Jako příčiny 

školního selhávání romských dětí bývají uváděny zejména odlišný jazyk, podceňování 

významu vzdělávání, nedostatečná příprava na školu, odlišná výchova a nedostatečná 
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připravenost učitelů pro práci s romskými dětmi.  Téměř třetina dětí se nadále vzdělává 

mimo hlavní vzdělávací proud12. Dalším problémem je častá absence ve vyučování, 

která u romských dětí ve školách hlavního vzdělávacího proudu přibližně trojnásobná 

na rozdíl od dětí z majority. 13 Ta může také souviset se sociální situací v rodině, kdy 

matka nepošle dítě do školy, protože například nemá na svačinu, dítě nemá potřebné 

oblečení, apod.  U dívek se stává, že některý den nepřijdou do školy, protože pomáhají 

matce s hlídáním mladších sourozenců. Míru absence může ovlivnit rovněž frustrace ze 

školních neúspěchů. Podle Balabánové je příčinou problematiky vzdělávání romských 

dětí společenské postavení Romů. [BALABÁNOVÁ, 1999]. V poslední době se objevují 

snahy ve změnách v přístupu ke vzdělávání romských dětí a Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy zavádí určitá podpůrná opatření na zvýšení jejich vzdělanostní 

úrovně. Opatřením se více věnuji v kapitole 6.   

2.3.4  Romové a problematika bydlení 

Bývalý režim se snažil rozptýlit Romy mezi majoritní obyvatelstvo. Přes toto relativně 

úspěšné úsilí však vznikaly i specifické typy romských sídelních obydlí a koncentrací.  Ta 

se většinou nacházela ve staré městské zástavbě, kde byly Romům přidělovány byty 

nižších kategorií, nebo se jednalo o sídliště na okrajích větších měst, ve kterých bylo 

uměle sestěhováno větší množství romských rodin a kde se již v období socialismu 

začal projevovat úpadek. 14  

Po roce 1989, privatizací bytového fondu a restitucemi začal sílit tlak na odchod 

Romů z bytů v městských centrech. 

 Ve druhé polovině 90. let se objevil nový fenomén, budování tzv. holobytů, 15 

do kterých byli nuceně vytěsňovány sociálně slabé nesourodé skupiny romských 

obyvatel a jejichž výstavba vedla ke vzniku ghett.  

                                                 
12 Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků, GAC 2009, str. 41, 
13 Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň  a žáků, GAC 2009, str.29 
14.Představitelem tohoto typu je Chanov - sídliště z 13 panelových domů vystavěné v roce 1978 na periferii severočeského Mostu. 
15 Původně byl termín „holobyt“ používán k označení nízkostandardních bytů o jedné místnosti zřízených za účelem vystěhování, 
resp. přestěhování „neplatičů nájemného“ a tzv. „nepřizpůsobivých osob“, které byly upraveny tak, aby se v nich nedalo „nic zničit 
ani ukrást“. Postupně se však použití tohoto pojmu začalo rozšiřovat na různé druhy ubytoven a azylových zařízení ve vlastnictví 
obcí, v nichž je poskytováno bydlení občanům s nejrůznějšími sociálními problémy, kteří si nemohou opatřit jiné bydlení. 
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2.4 Sociálně vyloučená romská lokalita 

Problém sociálního vyloučení Romů je často spojován právě s existencí sociálně 

vyloučených lokalit. Jak taková lokalita vypadá? „Jedná se o místo populace sociálně 

vyloučených Romů, kteří v rostoucí míře osidlují územně vymezitelné a namnoze také 

izolované urbanistické celky. V méně formálních kontextech se o nich hovoří jako o 

ghettech.“ [MORAVEC, 2006, s. 21]. Vznikají v důsledku vystěhovávání rodin ze 

standardního bydlení, řízeného sestěhovávání lidí považovaných za problémové na 

jedno místo a zároveň v důsledku samovolně neřízené migrace chudých rodin za 

příbuznými do cenově dostupnějších lokalit. 

Lokalita má pověst špatné adresy, čtvrti, ve které nikdo nechce bydlet. Na její 

velikosti nezáleží, může se jednat o samostatný dům, ve kterém žije několik jednotlivců 

či rodin, nebo celou městskou čtvrť s několika stovkami až tisícem obyvatel. Většina 

jich leží v okrajových částech měst, ve kterých chybí základní služby. Její obyvatelé se 

potýkají s vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností, která se zde pohybuje mezi 70-

100%. 16 V souvislosti s nezaměstnaností je třeba zmínit závislost na sociálních 

dávkách, které mnohdy představují jediný zdroj příjmu. Nemohou však zajistit běžný 

životní standard. Některé rodiny se dokáží uskromnit a hospodaří tak, že ze sociálních 

dávek vyžijí, jsou však rodiny, které nedokáží snížit své nároky, trpí nedostatkem a 

uchylují se ke krádežím. K vysoké nezaměstnanosti přispívá nízká vzdělanostní úroveň 

obyvatel. V lokalitách se ve zvýšené míře vyskytují různé sociálně patologické jevy, 

často se jedná o zneužívání návykových látek a gamblerství, tíživých situací obyvatel 

zneužívají lichváři. Zastoupení různých, vzájemně se distancujících skupin vede 

k častým konfliktům mezi jejími obyvateli a neschopnosti udržovat okolí domů a 

společné prostory v domech v čistotě. Obyvatelé jsou odříznuti od společnosti a 

společenského života, prostorově segregováni, a tím je jejich vyloučení završeno. 

Odchod z lokality je velmi těžký. 

V roce 2006 bylo společností GAC spol. s r.o. identifikováno na území ČR přes tři 

sta sociálně vyloučených lokalit, v nichž tehdy žilo mezi 60-80 17tisíci obyvateli. Pozdější 

studie poukazují na zvýšení počtu romských obyvatel a zároveň vznik nových lokalit18. 

                                                 
16 Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení,  2010 
17 GAC, 2006 
18Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení, 2010 
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Z toho lze vyvodit, že problém sociálního vylučování se nepodařilo od počátku 90. let, 

kdy lokality začaly vznikat zastavit nebo obrátit k lepšímu, ale stále se prohlubuje. 

2.4.1 Vliv prostředí a mezigenerační přenos 

Život v těchto lokalitách je bezútěšný a pro samotné obyvatele často bezvýchodný. Lidé 

tu žijí dlouhodobě nebo trvale v obtížné životní situaci, nejsou schopni si sami 

dopomoci ke zlepšení své situace. Postupně se přizpůsobují  podmínkám  prostředí, ve 

kterém žijí a vytvářejí si specifické vzorce chování a hodnoty19, které jsou však 

v rozporu s hodnotami většinové společnosti. Modely chování přejímají následně i  

děti, které v tomto prostředí vyrůstají, takže se celá situace opakuje a dále 

mezigeneračně předává, což problematice přidává na závažnosti.  Nutno dodat, že 

v současné době vyrůstá již několikátá generace mladých lidí, které nikdy neviděly své 

rodiče pracovat, nikdy nepoznaly, co to je získávat prostředky na obživu legální prací a 

kterým chybí zkušenost, že vzdělání zvyšuje šance na získání zaměstnání. Jaké vyhlídky 

čekají další generace? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Hirt a Jakoubek uvádějí, že tyto vzorce vznikly v procesu adaptace na dlouhodobou chudobu, sociální, prostorové a symbolické 
vyloučení. (Hirt, Jakoubek, str.324) 
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2.5 Romská rodina 

Famelľija hin Devlestar 

Rodina je od Boha 

Tradiční romská rodina byla v minulosti značně veliká a soudržná, plná vřelosti 

k dětem. Skládala se z většího počtu příbuzenských rodin, které žili společně v jedné 

osadě či čtvrti a kromě pokrevního příbuzenství je pojily i rodinné tradice a vzájemná 

solidarita. Rodina byla zdrojem obživy,(poskytovala obživu pro všechny, měla funkci 

vzdělávací (chlapci se učily v rodině řemeslu, dívky starat se dobře o děti a o manžela) a 

také funkci ochranou a sociální (nikdo nezůstal sám, o všechny bylo postaráno). 

Romové se proto se svoji rodinou velmi identifikovali a největším trestem pro Roma 

bylo jeho vyhnání z rodiny, neboť tím ztrácel veškeré sociální i lidské jistoty. Rodina pro 

Romy dosud znamená téměř vše, i když za poslední generace zeslábla. Likvidací 

romských osad a vytržením z tradiční velkorodiny došlo k narušení sociálních vazeb 

mezi členy ve prospěch konzumního života. 

Mezi znaky, charakterizující dodnes romské rodiny patří její patriarchální 

uspořádání. Silným postavením muže v rodině dodnes neotřásla ani skutečnost, že 

velká část z nich nemá trvalé zaměstnání a není schopna svou rodinu plně zaopatřit. Od 

ženy se očekává, že bude dobrou manželkou a matkou. Jejím úkolem je postarat se o 

domácnost. Výchova a péče o děti je rovněž povinností ženy. Její postavení v rodině se 

upevňuje opakovaným mateřstvím. Čím víc dětí, tím víc úcty. Právě vysoký počet dětí 

v rodinách je dalším charakteristickým znakem romských rodin. Děti v romské rodině 

nemají stejné postavení, liší se podle věku. Nejvyšší postavení má nejstarší syn, který 

otce zastupuje v jeho nepřítomnosti a po jeho smrti se stává hlavou rodiny. Nejstarší 

dcera pomáhá matce s  péčí o domácnost a pečuje o své mladší sourozence. Zvláštní 

postavení mají v rodině prarodiče, představují nejvyšší autoritu a je jim prokazována 

veliká úcta. 

2.5.1 Výchova dítěte v rodině 

Rodiče považují své děti za nejvyšší dar. Péče a výchova jsou však postaveny na zcela 

jiných základech, nežli je tomu u majoritní společnosti. Je to pochopitelné, protože i 

výchova, stejně jako tradice a zvyky, vychází ze zkušeností a historie každého národa. 
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Zatímco majoritní matky se snaží své děti především vychovávat a prakticky od 

narození jim poskytují jasný přehled toho, co smí a nesmí, romské matky se zaměřují 

především na plnění jejich aktuálních potřeb, zajímá je, jak se dítě cítí, co chce nebo 

nechce a jeho spokojenost je u nich na prvním místě. Výchova se vyznačuje častějším 

fyzickým kontaktem, bezprostředností a vyšší emocionalitou. Dětem je v rodinách 

ponechána značná volnost a učí se převážně nápodobou. „Učí se tím, že vidí a vnímá, 

co dělají druzí. Nikdo je nedrezíruje, také ho nikdo nenutí učit se něčemu, co mu není od 

Boha dáno.“(BALABÁNOVÁ, 1999). 

Jedním z pilířů rodinné výchovy v majoritní společnosti je výchova k samostatnému 

rozhodování a přejímání osobní odpovědnosti. Důraz na samostatnost je však 

v rozporu s podstatným znakem romství kolektivismem, se vzájemnou závislostí všech, 

která stmeluje romské rodiny. Život v romské rodině vede k tomu, že jednotlivec nemá 

potřebu jakékoliv vlastní individuální životní ambice. Toto jednání se pak negativně 

odráží ve škole, kdy je dítě nuceno se samostatně rozhodnout bez pomoci svých 

spolužáků. 

2.5.2 Vztah rodičů ke vzdělávání a ke škole 

Jak jsem již uvedla, Romové vzdělání nepovažují za hodnotu. (viz kapitola 2.3.3) I zde je 

však možné najít historické souvislosti. Romové byli po staletí pronásledováni a 

kočovný způsob života štvanců jim neumožňoval podmínky pro jeho realizaci. 

Vzdělávání tak dětem poskytovala rodina. Tradice rodinného vzdělávání byla postupně 

nahrazena vzděláním v institucionální škole, která ale Romům neposkytuje to, co by od 

ní očekávali, nerespektuje jejich jazyk, rozdílné kulturní a sociální podmínky. Dalším 

důvodem proč si Romové necení vzdělání, může souviset s odlišným vnímáním času, 

orientovaném na přítomnost. „Vzdělání však přináší plody až po mnoha letech“ 

[ŠIŠKOVÁ, 2001 s. 122]. Postoj romských rodičů ke škole ovlivňuje rovněž přístup 

učitelů a společnosti. Také z toho důvodu  Romové chápou školu jako bílou, víceméně 

represivní instituci. Mají k ní nedůvěru a ta se přenáší na dítě. Tuto nedůvěru je 

potřeba prolomit. [ŘÍČAN, 2000]. Budování důvěry by mělo začít již u zápisů do 

základních škol projevováním vlídné pozornosti, která by měla trvat po celou školní 

docházku dítěte. „Poradit rodičům v nejrůznějších záležitostech, vyslechnout lidský 

osud nikdy není ztráta času, protože tím se zase nám pootevřou dveře do sociální 
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struktury uzavřené komunity. A vzájemné porozumění potřebuje doširoka otevřené 

dveře.“ [BALABÁNOVÁ, 1999]. 

2.5.3 Důsledky  sociálního vyloučení pro rodiny  

Život romských rodin v sociálně vyloučených lokalitách se odvíjí odlišně od života rodin 

v běžné společnosti. Hlavní charakteristikou je materiální deprivace, která se projevuje 

především nedostatkem financí, špatnými bytovými podmínkami, nedostatečnou 

hygienou a špatnou stravou.  

Trvalým nedostatkem příjmu a následnou chudobou musí řada romských rodin 

zvažovat, které potřeby uspokojí a které ne. Zde bych zmínila související faktor a to 

neschopnost rozumného nakládání s finančními prostředky řady rodin, kdy po termínu 

výplat dávek se několik dní slaví a užívá, ve všech dnech ostatních se živoří a naříká.20, 

ale také vysoké splátky lichvářům, gamblerství, alkoholismus nebo závislosti na 

drogách jednoho člena rodiny. V rodinách chybí prostředky na nákup potravin. Tomu 

odpovídá složení stravy, které je z hlediska zdravého vývoje dětí nekvalitní, strava také 

bývá nepravidelná, v některých rodinách se nevaří. Matoušek upozorňuje, že děti 

z chudých rodin (kterými romské sociálně vyloučené rodiny jsou) provázejí komplikace 

od jejich nitroděložního života, je u nich vyšší pravděpodobnost předčasného porodu, 

nízké porodní váhy a zdravotních komplikací, které mohou přetrvávat do dospělosti. 

Dalším problémem je špatné bydlení, často bez jakékoliv možnosti na jeho 

zlepšení. Velká část rodin žije v bytech, které jsou ve špatném technickém stavu a 

nevyhovujících hygienických podmínkách. Není v nich zavedena teplá voda, ústřední 

topení, v bytech je zima a vlhko, rodiny se potýkají s plísní, která jim způsobuje 

materiální škody (znehodnocuje nábytek, ošacení) a především ohrožuje zdraví. V 

důsledku sestěhování rodin (např. proto, že rodina přišla z důvodu neplacení o byt) 

dochází k jejich přeplněnosti a tím se dále životní podmínky rodin zhoršují, děti 

vyrůstají na minimálním prostoru bez potřebného soukromí a klidu k přípravě do školy. 

Dlouhodobá finanční tíseň dostává mnohé rodiny často do postavení dlužníka a 

vystavuje je hrozbě odpojení od služeb, (odpojení elektřiny, vody), v případě, že dojde 

k odpojení pak rodiče nejsou schopni zajistit ani základní hygienickou péči, děti chodí 

do školy nemyté, ve špinavém oblečení, samozřejmostí jsou vši, které si děti mezi 

                                                 
20 Nečas, str. 94 
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sebou předávají, což je velmi stigmatizuje. Z důvodu zadlužení jsou rodiny rovněž 

ohroženy vystěhováním, pokud k němu dojde a rodina skončí na ulici, důsledky jsou 

katastrofální, dochází k jejímu rozbití a dítě „putuje“ do ústavní výchovy, bez ohledu, 

že se jinak může jednat o funkční rodinu. Možnost náhradního bydlení stěžuje 

nedostatek azylového bydlení a sociálních bytů. 

Rodiny ze sociálně vyloučených lokalit žijí ze dne na den, bez jakékoliv organizace 

či plánovaní. Výchova dětí je velmi volná, neorganizovaná, rodiče po nich nevyžadují 

téměř žádné povinnosti. Děti v mnoha případech nemají pastelky, hračky, rodiče je 

nijak nerozvíjejí a ani je ke vzdělávání nemotivují. Rodiče nejsou pro děti ideálními 

vzory a děti ze sociálně vyloučených lokalit vlastně postrádají jakékoliv vzory, které by 

je pozitivně ovlivnily, motivovaly ke studiu a k nějakému úspěchu.  Nízká motivace 

rodičů je podle mého názoru dále podlomena tím, že v  sociálním vyloučení není přímá 

souvislost mezi dosaženým vzděláním a úspěšností v dalším životě. 

V lokalitách se ve zvýšené míře vyskytují sociálně patologické jevy, kterým často 

propadají rodinní příslušníci. Děti s těmito patologickými jevy přicházejí do styku již ve 

velmi mladém věku, předčasně jim bývá přístupný alkohol a kouření. Děti v sociálně 

vyloučených lokalitách často žijí v izolaci, bez kontaktů se společností. Z nedostatku 

pozitivních podnětů tráví čas nevhodným způsobem, zábavu nacházejí v hernách, 

experimentují s drogami, výjimkou není ani drobná trestná krádež. 

Život v sociálním vyloučení má pro děti vážné důsledky, aniž by ho mohly nějak 

ovlivnit nebo změnit. Řešit jejich situaci bych považovala za úkol, kterým by se 

kompetentní orgány měly začít vážně zabývat.  
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2.6 Opatření na podporu romských rodin s dětmi  

O vládní politice vůči Romům lze hovořit od roku 1997, kdy vláda vzala na vědomí tzv. 

Bratinkovu zprávu, první dokument, který se vážněji zabýval problematikou Romů a 

navrhoval opatření ke změně.  

Na národní úrovni se dlouhodobě romskou integrací zabývá Rada vlády ČR pro 

národnostní menšiny a Rada vlády ČR pro záležitosti romských komunit (dále jen 

Rada). 

Vláda ČR naplňuje integraci Romů do společnosti prostřednictvím Koncepce 

romské integrace, která obsahuje opatření ke zlepšení situace Romů v jednotlivých 

oblastech jejich života. Dalšími subjekty romské integrace jsou krajské úřady. 21 

Klíčovou pozici mají v rámci přenesené působnosti obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností, které by měly ve vztahu k Romům uplatňovat integrační politiku. Bohužel, 

řešení romské otázky nepatří mezi populární kroky a tak se často centrální program 

nesetkává na místní úrovni s podporou a vůlí ho naplňovat. Obce, ve kterých se 

vyskytují sociálně vyloučené lokality mohou zaměstnávat terénní pracovníky, na jejichž 

činnost získávají finanční prostředky z dotačního  programu Podpora terénních 

pracovníků realizovaného od roku 2000 vládou. 

Dalším subjektem je Agentura pro sociální začleňování, která by měla 

podporovat a motivovat tyto obce při řešení problému sociálního vyloučení a 

poskytovat jim finanční pomoc. 

Vzhledem k zaměření mé práce se budu v následující části této kapitoly zabývat 

opatřeními na podporu integrace sociálně znevýhodněných romských dětí a zvýšení 

jejich vzdělanostní úrovně a dále opatřeními na podporu rodinám s dětmi ohrožených 

sociálním vyloučením. V poslední části uvedu několik konkrétních organizací, které se 

snaží zlepšit situaci romských rodin v sociálně vyloučených lokalitách. 

2.6.1 Opatření v oblasti vzdělávání 

Jak jsem již uvedla, úroveň vzdělání většiny romského obyvatelstva, potažmo dětí je na 

velmi nízké úrovni.  Děti vyrůstající v prostředí sociálně vyloučených lokalit nemají ve 

svém okolí pozitivní vzory, chybí jim zkušenost, že vzdělání zvyšuje šance na získání 

zaměstnání. Domácí příprava na školu je minimální, problémem je častá absence ve 
                                                 
21 zřizují funkci krajských koordinátorů pro romské záležitosti. 
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vyučování, podpora ze strany rodičů téměř žádná. Šotolová upozorňuje, že při 

vzdělávání romských dětí je nutné respektovat jejich etnické, sociální a kulturní 

odlišnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavádí opatření na podporu  

zvýšení jejich vzdělanostní úrovně a pro své účely uvádí definici děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí22.  

2.6.1.1 Předškolní vzdělávání  

Předškolní příprava probíhá formou vzdělávání v mateřských školách a v přípravných 

třídách. Přestože první forma přináší jednoznačně vyšší efekt, účast romských dětí ze 

sociálně vyloučených lokalit je velmi nízká. V důsledku absence v mateřských školách 

jsou romské děti nedostatečně připraveny na zahájení školní docházky. 

 Přípravné třídy 

Jsou   opatření, která mají za cíl zvýšit jejich připravenost a usnadnit jim vstup do 

základní školy. Přes jejich pozitivní přínos a zájem nejsou přijímány bez výhrad. 

Vzhledem k tomu, že do nich docházejí převážně romské děti, nelze je považovat za 

zařízení, která by podporovala jejich integraci. 

Se souhlasem krajského úřadu je mohou zřizovat obce nebo kraj pokud se v ní bude 

vzdělávat nejméně 7 dětí. O zařazování dětí do přípravné třídy ZŠ rozhoduje ředitel 

školy na žádost rodičů dítěte a na základě písemného doporučení školského 

poradenského zařízení. 

V roce 2011 bylo zřízeno 228 přípravných tříd23, v nichž se vzdělávalo 2 800 

sociálně znevýhodněných dětí.  

 

 

                                                 

22 §16 ods. 1 školského zákona definuje sociálně znevýhodněné prostředí jako rodinné prostředí s nízkým kulturním a sociálním 

postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy; nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou; nebo 

postavením azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle 

zvláštního právního předpisu. 

 
23 Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2011, str. 52 
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2.6.1.2  Základní vzdělávání  

Do vzdělávání dětí zasahuje vyhláška č. 147/2011 Sb.24  Dle této vyhlášky se vzdělávání 

dětí se sociálním znevýhodněním 25uskutečňuje pomocí vyrovnávacích opatření, mezi 

která patří využívání pedagogických, případně speciálně pedagogických metod a 

postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků; poskytování individuální 

podpory v rámci výuky a přípravy na výuku; využívání poradenských služeb školy 

a školských poradenských zařízení; individuálního vzdělávacího plánu a využívání 

služeb asistenta pedagoga26.  

 Program asistent pedagoga 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program ve 

vzdělávání podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na „ Financování 

asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“. Jeho cílem 

je podpora zřízení pozic asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním a udržet v je v hlavním vzdělávacím. Program je určen školám, kde je 

již asistent pedagoga zřízen a školám, které mají zájem asistenta pedagoga nově 

ustanovit.   

Funkce asistenta pedagoga 

Asistent pedagoga je významným pomocníkem pedagogického týmu. Spolupracuje 

s učiteli při výuce, pomáhá dětem překonat komunikační bariéry a přivyknout školnímu 

prostředí. Nezastupitelná je jeho práce při komunikaci s rodiči, z toho důvodu 

představuje významný spojovací článek mezi školou a rodinou a tak přispívá ke 

zlepšování jejich vzájemných vztahů. 

V roce 2011 podpořilo MŠMT vnik 508 27pracovních míst pro asistenty pedagoga. 

Úskalím je jejich financování, závislé na dotačním programu MŠMT, které nezaručuje 

získání podpory a udržení asistenta pedagoga na školách. 

                                                 
24kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a 
studentů mimořádně nadaných.   
25 Za žáka se sociálním znevýhodněním se pro účely poskytování vyrovnávacích opatření podle odstavce2 považuje zejména žák z 
prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se 
školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. 
26 §1 ods. 2 vyhláška č. 147/2011 Sb. 
27 Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2011, str. 52 



29 

 

2.6.1.3  Střední školství  

MŠMT podporuje oblast středního školství prostřednictvím programu „Podpora 

romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol. Cílem programu je 

podpořit studium těch romských žáků, jejichž rodinám působí náklady spojené se 

středoškolským a vyšším odborným studiem finanční potíže, zvýšit jejich vzdělanostní 

úroveň a do budoucna snížit míru nezaměstnanosti. 

Celkem bylo za rok 2011 podpořeno z rozpočtu 170328 stipendií pro romské žáky. 

2.6.1.4  Dotační program  Podpora integrace romské komunity 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje integraci romské komunity v 

rámci oblasti školství prostřednictvím svého „Programu MŠMT na podporu integrace 

romské komunity.“. Program je každoročně vyhlašován a určen na aktivity příslušníků 

národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Program 

je rozdělen do několika okruhů, jeho cílem je zvýšení účasti dětí v mateřských školách, 

informovanost rodičů a zapojení do předškolního vzdělávání, udržení žáků v hlavním 

vzdělávacím proudu, volnočasové aktivity, vzdělávání pedagogických pracovníků pro 

práci s dětmi, aj. 

V roce 2011 bylo v rámci tohoto programu podpořeno 72 projektů. 

2.6.2  Inkluze nebo segregace 

Podle dostupných informací vzdělávací systém v ČR stále nezajišťuje všem romským 

dětem rovný přístup ke vzdělávání a velká část z nich se vzdělává na základních školách 

praktických29.  Za tuto diskriminaci byla Česká republika už v minulosti kritizována30. 

Podle Česká školní inspekce se ale počet dětí v bývalých zvláštních školách snižuje, a to 

o cca 8,6 procenta oproti předchozím rokům.31 Ve společnosti poslední dobou 

probíhaly vyostřené diskuse týkající se nedávného záměru vlády zrušit praktické školy. 

Nejen široká veřejnost, ale i mnozí pedagogové se záměrem nesouhlasí a jsou 

přesvědčeni, že děti v běžné škole neobstojí, protože nemají o výuku zájem, rodiče se 

školou nespolupracují, protože nemají zájem o vzdělávání svých dětí. Z vlastní 

                                                 
28 Zpráva o stavu  romské menšiny za rok 2011, str. 25 
29 32% romských žáků se vzdělává v základních školách praktických 
30 V roce 2007 vynesl Evropský soud pro lidská práva rozsudek, že Česko diskriminuje romské děti ve školách. Té se dopouštěl tím, 
že tyto děti masivně zařazoval do zvláštních škol, které jsou určeny pro děti s diagnózou lehkého mentálního postižení. Na základě 
rozsudku tak byla česká vláda povinna odstranit segregaci ve vzdělávání (V případu „D. H. a ostatní versus Česká republika“ kdysi 
18 mladých Romů z Ostravy zažalovalo náš stát za to, že byly zařazeni do zvláštní školy kvůli svému původu). 
31  Dostupné z : http://romove.radio.cz/cz/clanek/25532 
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zkušenosti vím, že jsou to také sami rodiče, kteří dobrovolně přeřazují dětí do 

praktických škol. Ať už proto, že děti v těchto školách mají sourozence nebo kamarády. 

Jejich rozhodnutí může také ovlivnit obava z toho, aby dítě v normální škole netrpělo. 

K tomu všemu většina rodičů v minulosti absolvovala zvláštní školu a v těchto vzorcích 

uvažují.  

Romské rodiny žijící v sociálně vyloučených částech města, jsou segregovány od 

zbytku majoritní společnosti. Ta má za následek, že romské děti chodí do spádových 

škol, které jsou tak tvořeny převážně Romy.  Často jsou to sami rodiče žáků z většinové 

populace, kteří si nepřejí, aby byly jejich děti vyučovány společně s romskými, protože 

nižší nároky by byly kladeny i na ně. A tak dochází k tomu, že vznikají školy romské a 

neromské. Přitom pro děti, které vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách škola 

představuje mnohdy jediné prostředí, ve kterém s dětmi z majoritní společnosti mohou 

navázat kontakt. Tato segregace znemožňuje vzájemný kontakt a poznávaní se, což do 

budoucna může vážně ohrozit soužití obou skupin.  

Podle slov náměstka M. Nantla má MŠMT32v plánu uskutečnit další 

protisegregační opatření, mezi které patří  revize diagnostických postupů a 

vzdělávacího programu pro žáky s LMR33, a opatření týkající se financování 

regionálního školství. To by mělo být nastaveno tak, aby motivovalo běžné školy  brát 

si žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a starat se o ně.34  

2.6.3. Rozvoj sociálních služeb pro rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením 

Jedním z cílů, které si koncepce v  oblasti sociální ochrany klade je vytvoření 

prostupného systému kvalitních sociálních služeb, který by odpovídal potřebám rodin, 

reagoval na jejich vývoj a současně rozvíjel sociální kompetence jejich členů. Hlavním 

navrhovaným opatřením je rozšiřování sítě sociálních služeb, zejména služeb sociální 

prevence v sociálně vyloučených romských lokalitách. Dotační podporu 

poskytovatelům sociálních služeb poskytuje MPSV. Rozvoj sociálních služeb iniciují 

krajské úřady ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností. 

                                                 
32 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
33

 Lehká mentální retardace 
34 Dostupné z : http://romove.radio.cz/cz/clanek/25569#1 

http://romove.radio.cz/cz/clanek/25569#1
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2.6.3.1  Služby  sociální  prevence  

Služby sociální prevence jsou druhem sociálních služeb vymezené § 53 z. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke 

konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a 

oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence 

je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit 

společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Mezi služby které 

zaměřují činnost na pomoc rodinám s dětmi patří zejména: 

2.6.3.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65 z. 108/2006 Sb. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytované rodině s dítětem, jehož 

vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče 

nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho 

vývoje. Obsahem spolupráce je získání sociálních a rodičovských kompetencí, zlepšení 

života dítěte, zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání, hospodaření rodiny, prevence 

zadlužení a ztráty bydlení, a další činnosti směřující ke zlepšení situace rodiny. 

Pracovníci této služby často spolupracují s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně 

podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD35, sociální kurátoři pro mládež, PPP36, 

školská zařízení, PČR37, probační a mediační služba, úřad práce a další). Sociální službu 

může poskytovat sama obec nebo ji poskytují neziskové organizace. 

2.6.3.3 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §62 z. 108/2006 Sb. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální službou, jejímiž uživateli jsou děti 

od 6 do 26 let věku. NZDM38 tvoří cestu k pozitivnímu ovlivnění života dětí, mládeže a 

mladých dospělých, kteří stojí na počátku své samostatné životní cesty. Intenzivní 

spolupráce s bezprizorními sociálně vyloučenými dětmi a mládeží, ovlivňování jejich 

hodnot a orientace vede k prevenci sociálně patologických jevů. Odborní pracovníci, 

hosté přednášek a besed slouží jako identifikační vzory, které mohou děti následovat a 

                                                 
35 Orgán sociálně právní ochrany dětí 
36 Pedagogicko psychologická poradna 
37 Policie České republiky 
38 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
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být inspirací pro jejich život. Otevření nízkoprahových zařízení je vhodné zejména tam, 

kde se vyskytují sociálně vyloučené lokality s bezprizorními dětmi a mládeží, kteří 

nevhodně tráví volný čas, či se dokonce dopouštějí vandalství, drobných krádeží či 

kriminality. 

2.6.3.4 Terénní programy § 69 z. 108/2006 Sb. 

Terénní programy jsou poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, 

uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby 

žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Na rozdíl od 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi tato služba má širší záběr v dopadu na 

klienty, neboť pracuje s jednotlivci, kteří mohou být různého věku, a není zde 

podmínkou, že se musí jednat o rodinu s dětmi. Obsah spolupráce tvoří například 

řešení dluhů a jejich prevence, problémy spojené s bydlením, návrat nebo vstup na trh 

práce, orientace v sociálním a právním prostředí, získání sociálních dovedností. 

2.6.3.5 Azylové domy § 57 z.  108/ 2006 Sb. 

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylové domy pro matky s dětmi v tísni 

poskytují dočasné ubytování a sociální služby matkám s nezletilými dětmi, těhotným a 

týraným ženám, které se ocitly v krizové životní situaci a nedokáží bez pomoci tuto 

situaci řešit. Snahou je pomoci matce k samostatnému způsobu života a zodpovědné 

péči o své děti, začlenit ji plně do společnosti.  

2.6.4 Nestátní neziskový sektor 

Velkou úlohu při řešení problematiky sociálního vyloučení mají neziskové organizace, 

které jsou v mnoha případech poskytovateli sociálních služeb. Jejich předností oproti 

státu je, že je v centru dění, tedy přímo tam, kde se vyskytují problémy a kde je 

potřeba hledat funkční řešení. Zároveň jsou institucemi, kterým mohou Romové 

důvěřovat. Proto mohou neziskové organizace představovat jakýsi most mezi sociálně 

vyloučenými lokalitami a státem, upozorňovat stát na problémy v lokalitách, působit a 

přimět stát, aby vytvořil a poskytoval služby, po kterých je v sociálně vyloučených 
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lokalitách poptávka a které v nich dosud chyběly. Na druhou stranu mají jen omezené 

nástroje účinného řešení situace. 

„Dobře fungující nevládní občanské organizace se mohou stát prostředníky, kteří 

ukazují vládám, jak hledat optimální řešení rozličných problémů ve společnosti. 

Nemohou však žádným způsobem převzít odpovědnost státu za poskytování určitých 

služeb občanům, zejména těch služeb, které jsou běžně zajišťovány prostřednictvím 

příslušných národních programů (příslušné programy ve zdravotnictví, v oblasti 

vzdělávání, apod.).“ [ Navrátil, 2003, s. 186 ] 

Problematická je otázka financování, která brání profesionalizaci a udržitelnosti aktivit. 

Jsou závislí na dotační podpoře ministerstev, zejména ministerstvem práce a sociálních 

věcí a ministerstvem školství a pro jejich rozdělování neexistují často jasná pravidla. 

Proto může i dobře fungující organizace o finanční dotaci přijít.   

2.6.4.1 Organizace pracující s dětmi a rodiči 

V České republice existuje řada organizací, které svou činnost zaměřují na rodiny 

s dětmi pocházejících ze sociálně vyloučeného prostředí a nabízí jim pomoc.  Ať už se 

jedná o pomoc při přípravě do školy, smysluplné trávení volného času dětí nebo 

komplexní péči o rodinu v rámci sociálně aktivizačních služeb. Mezi nejznámější 

organizace patří:  

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 

Je občanským sdružením, které funguje již od roku 1991. Sídlí v Brně, Bratislavská 65a. 

Kromě Brna dále provozuje několik poboček po celé Moravě. Své aktivity zaměřuje na 

integraci Romů do společnosti v různých oblastech života. Mezi hlavní činnosti sdružení 

patří terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách, výchovně-vzdělávací aktivity pro 

děti a mládež, pravidelné kroužky, jednorázové akce, doučování dětí, letní tábory, 

podporuje romskou kulturu, vydává romsko – české noviny Romano hangos, pořádá 

soutěže a festivaly s multikulturní tematikou, a dále občansko právní poradnu. 

Romodrom, o.s. 

Je občanské sdružení, které sídlí v Praze 5, Braunova 1. Aktivity provozuje v několika 

krajích České republiky.  Zaměřuje se především na práci s dětmi a rodiči. V současné 

době realizuje projekt Rodinné centrum pro vzdělávání (centrum předškolní výchovy) 

http://www.srnm.cz/cz/romanohangos.htm
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zaměřený na vzdělávání dětí v raném věku a jejich rodiče a dále projekt Romodrom pro 

vzdělávání, který je určen pro školní děti. 

.  

Drom, romské středisko 

Je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Sídlí v Brně, 

Bratislavská 41. Mezi poskytované služby patří Nízkoprahové centrum pro děti a 

mládež a terénní programy. Od července 2012 realizujeme projekt „Máš na to!“ 

zaměřený na podporu úspěšnosti ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

 
IQ Roma servis, o.s.  

 Je nestátní neziskovou organizací, která sídlí v Brně, Na Vranovské 45. Společně 

s Břeclaví a dalšími městy Jihomoravského kraje poskytuje bezplatné sociálně právní 

poradenství a vzdělávací a volnočasové služby. Realizuje Programy pro rodiny v Brně – 

Podpora rodin, zaměřený na pomoc rodinám, ve kterých hrozí odebrání dítěte z rodiny. 

Současně podporuje rodiny, kterým bylo již dítě odebráno a usilují o jeho návrat z 

ústavního zařízení, či rodiny, které potřebují podporu po návratu dítěte. Tuto podporu 

nabízí v úzké spolupráci s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí a dalšími odborníky. 

Dále realizuje program Denní centrum pro rodiče a děti, zaměřený na rozvoj 

rodičovských kompetencí, především v oblasti péče, vývoje a vzdělávání dětí od raného 

věku. 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Je nestátní neziskovou organizací, která má sídlo v Praze, Šafaříkova 24. Vznikla v roce 

1992 jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat 

dodržování lidských práv. Postupně se začala zabývat problematikou a pomocí lidem 

ohroženým sociálním vyloučením, v roce 1999 začala poskytovat službu terénní práce. 

Postupem času organizace nabídku poskytovaných služeb rozšiřovala. Mezi hlavní 

činnosti patří kromě terénní práce sociálně aktivizační služby, vzdělávací aktivity jako 

doučování v rodinách, předškolní kluby, sociálně právní poradenství. 
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3 Praktická část  
 
 3.1 Cíle průzkumného šetření 

 

Hlavním cílem práce je zmapovat životní situace romských rodin ze sociálně vyloučené 

lokality v Sokolově, zmapovat sociální a návazné služby pro rodiny s dětmi a uvést 

konkrétní způsob pomoci a podpory, který souvisí s výchovou a vzděláváním 

předškolních dětí.   

Dílčím cílem je zjistit příičiny vysoké absence v předškolních zařízeních pohledem 

romských matek a pokusit se nalézt vhodnější řešení umožňující integraci romských 

předškolních dětí do mateřských škol.  

 

  3.2. Stanovení průzkumných otázek 

Hlavní průzkumná otázka zní: 

„Jak hodnotí romské rodiny ze sociálně vyloučené lokality svoji životní situaci?“ 

Na hlavní průzkumnou otázku se pokusím odpovědět s pomocí dílčích výzkumných 

otázek, které se budou týkat jednotlivých životních situací v oblasti bydlení a 

společenského soužití, finanční situace, bydlení a vzdělání. Současně se pokusí odhalit 

nejzávažnější problémy, které je ohrožují. 

 

Dílčí průzkumná otázka č. 1: 

„Jak hodnotí romské rodiny kvalitu bydlení a mezilidského soužití v lokalitě?“ 

Dílčí průzkumná otázka se pokouší zmapovat situaci rodin v oblasti bydlení, jak 

jsou s bydlením spokojeny, co jim na bydlení nejvíce vadí a zda kvalita bydlení 

odpovídá potřebám rodin a dětí. 

 

Dílčí průzkumná otázka č. 2: 

„Jaké je postavení rodičů na trhu práce a jaké důsledky to má pro rodinu?“  

Druhá dílčí průzkumná otázka se pokouší jednak zmapovat situaci romských rodin 

na trhu práce a jejich postoj k zaměstnání obecně a dále zmapuje dopady dlouhodobé 

nezaměstnanosti na rodinu.  
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Dílčí průzkumná otázka č. 3: 

„Jak rodiny hodnotí svou finanční situaci?“ 

      Třetí dílčí otázka se pokouší zmapovat jednak zdroje jejich příjmu a výši příjmu a 

dále zadluženost, respektive předluženost rodin.  

 

Dílčí průzkumná otázka č. 4: 

„Je pro romské rodiče žijící v soc. vyloučených lokalitách vzdělání dětí důležité?“ 

Tato dílčí výzkumná otázka se zabývá oblastí vzdělávání a snažím se v ní rozkrýt 

postoj romských rodičů ke vzdělávání dětí.  Aspekt vzdělávání je klíčový z hlediska 

ovlivnění dopadů či prevence sociálního vyloučení. 

 

3.3. Metody a techniky průzkumu 

Při zpracování absolventské práce jsem zvolila kvalitativní průzkum. K získání 

potřebných údajů jsem zvolila tyto techniky: 

 Pozorování 

 Individuální hloubkový polostrukturovaný rozhovor 

 Analýza dokumentů 

 Terénní šetření 

 

3.4 Respondenti 
 

V rámci průzkumného šetření jsem oslovila pět respondentek. Jejich výběr byl 

záměrný. Ve svém průzkumném šetření jsem měla záměr získat hlubší informace, 

proto jsem se rozhodla oslovit matky, se kterými spolupracuji již delší dobu a mohu 

předpokládat větší ochotu k rozhovoru, otevřenost a upřímnost v odpovědích. 

Respondentky, se kterými jsem průzkum prováděla, využívají služby Předškolní klub a 

klub matek Kereka. Bydlí v sociálně vyloučené lokalitě U Divadla v Sokolově. 

 

Respondentka č. 1: 

Anna, 37 let, matka sedmi dětí, syn navštěvuje předškolní klub, v současné době na 

rodičovské dovolené s nejmladší dcerou. 
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Respondentka č.2: 

Nataša, 36 let, matka osmi dětí, tři děti navštěvují předškolní klub, v současné době na 

rodičovské dovolené s nejmladší dcerou. 

Respondentka č.3: 

Regina, 39 let, matka tří dětí, syn navštěvuje předškolní klub, dlouhodobě 

nezaměstnaná 

Respondentka č. 4: 

Věra, 35 let, matka pěti dětí, syn navštěvuje předškolní klub, zaměstnaná 1 rok VPP. 

Respondentka č. 5: 

Marta, 56 let, matka tří dospělých dětí, paní Marta vychovává vnučku, nemá ji však 

svěřenou do péče, pracovala cca 30 let, cca 5 let nezaměstnaná. 

 

3.5 Průběh průzkumu 

Průzkum probíhal formou pozorování, terénního šetření a pomocí individuálního 

hloubkového polostrukturovaného rozhovoru.  

U oslovených respondentek jsem nejprve zjišťovala, zda budou ochotny se 

rozhovorů účastnit a představila jsem jim záměr mého dotazování. Následně byla 

domluvena schůzka. Rozhovory s respondentkami proběhly individuálně v zařízení, ve 

kterém pracuji a které matky dobře znají, Předškolní klub a klub matek Kereka. Hlídání 

dětí bylo po dobu rozhovoru s matkou zajištěné v předškolním klubu. Rozhovor trval 

cca 1,5 hodiny. Všechny odpovědi jsem písemně zaznamenávala. Předem jsem si 

připravila okruh otázek39, které se týkaly jednotlivých oblastí, které jsem v průběhu 

rozhovoru pro upřesnění případně doplňovala o další otázky. U některých otázek se 

klientky spontánně rozpovídaly a pak jsem do jejich vyprávění nezasahovala. 

Spontánnost a autenticita je podle mého názoru velmi důležitá.  

 

 
 

 
 
 

                                                 
39

 Seznam otázek je v příloze 
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3.6 Podpora a pomoc při výchově a předškolním vzdělání romských dětí 
 

V praktické části zjišťuji životní situaci romských rodin s dětmi, které žijí v sociálně 

vyloučené lokalitě U Divadla v obci Sokolov s cílem zmapovat kvalitu života rodin a 

odhalit nejvážnější problémy, které je sužují a mohou ohrozit jejich fungování do 

budoucna. Současně mapuji názory a postoje rodičů ke vzdělávání dětí a zvláště k 

předškolnímu vzdělávání v mateřských školách. Ačkoliv se může zdát, že se jedná o dvě 

rozdílná témata, úzce spolu souvisí, protože vzdělání představuje významný element, 

který může dětem dopomoci z pasti sociálního vyloučení.  

Problémem je, že si to většina rodičů neuvědomuje a význam vzdělání 

podceňuje. Za jednu z hlavních příčin opakovaného selhávání již brzy po vstupu na 

základní školu je považována absence předškolního vzdělávání v mateřských školách. 

Děti z velké části zůstávají až do zahájení povinné školní docházky v rodinném 

prostředí, které jim však neposkytne dostatek podnětů a děti se zde nenaučí 

potřebným dovednostem, které škola při nástupu do prvního ročníku od dítěte 

vyžaduje. Rodiče děti ke vzdělávání nevedou a navíc tyto předškolní dovednosti často 

nepovažují za důležité, sami jsou často nízce vzdělaní, schází jim potřebné znalosti a 

informace a tak odhlíží od skutečnosti, že v mateřské škole dítě potřebné znalosti získá. 

Pro některé rodiče může mateřská škola představovat represivní zařízení, přes které je 

možné rodiny sledovat, jiní se obávají nepříznivého přijetí. Z těchto a dalších důvodů je 

účast dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením mizivá. Jak tedy rodiče motivovat a 

přesvědčit, vzbudit v nich zájem o předškolní vzdělávání dětí? Klíčová je podle mého 

názoru především dlouhodobá a intenzivní práce s rodinou.  

Konkrétním příkladem projektu, který řeší právě podporu předškolního vzdělávání 

dětí ze sociálně vyloučeného prostředí a komplexní práci s rodinou, je projekt 

Předškolním vzděláváním k úspěšnějšímu životu, který realizuje v současné době 

společnost Člověk v tísni. Projekt působí v několika městech České republiky, kde 

provozuje předškolní kluby a kluby matek. Primární cílovou skupinou projektu jsou děti 

od tří let věku do nástupu školní docházky a jejich rodiče, kteří žijí v sociálně 

vyloučeném prostředí. Jedním z nich je Předškolní klub a Klub matek Kereka 

v Sokolově.  
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3.6.1. Předškolní klub a klub matek Kereka Sokolov 

Popis zařízení 

Předškolní klub je určen pro děti a rodiče ze sociálně vyloučené lokality. Úskalím služby 

je, že rodiče v převážné míře sami nepřijdou, proto je podstatná terénní práce a aktivní 

vyhledávání rodin s předškolními dětmi, představení služby, seznámení s programem, 

je potřeba přesvědčování a motivace. Pokud se navázání spolupráce podaří, je 

důležité  udržení pravidelného kontaktu, proto jsou součástí práce s romskými 

rodinami návštěvy a individuální práce v rodinách.  

Naším hlavním cílem v rámci poskytovaných služeb je vzbudit zájem rodin o 

předškolní výchovu dětí, rozvíjení rodičovských dovedností a samotná práce s dětmi, 

která se snaží o individuální přístup a rozvoj jejich znalostí a dovedností, které 

potřebují při vstupu na základní školu. Největší důraz ale klademe na práci s rodinou, 

zejména s matkou.  Naše služby nejsou náhradou za běžnou mateřskou školu, naopak 

po celou dobu spolupráce rodiče motivujeme k tomu, aby do ní své dítě umístili.  

Služba je bezplatná, rodiče zajišťují dětem pouze svačinu. Děti jsou přijímány 

kdykoliv v průběhu roku, s rodiči se uzavírá smlouva. Otevírací doba: středa, čtvrtek, 

pátek   7:30-12:00. 

Základní poskytované služby: 

 pravidelné, programově připravované tematické činnosti předškolní výchovy. 

Jednotlivé činnosti jsou zaměřeny na rozvoj paměti, myšlení, řeči, slovní 

zásoby, výslovnosti, matematických představ, jemné motoriky, grafomotoriky, 

zrakové orientace a vnímání, sluchového vnímání a získávání nových znalostí, 

dovedností a zkušeností. 

 individuální přístup 

 přátelské a bezpečné prostředí klubu 

 logopedická péče – do předškolního klubu dochází pracovnice SPC, která 

s dětmi individuálně pracuje, poskytuje poradenství rodičům. Na základě 

doporučení logopedky individuální práce s dětmi.   

 spolupráce s PPP – do klubu dochází psycholožka a poskytuje matkám 

poradenství, konzultace, pomoc při zvládání obtíží, vyšetření školní zralosti dětí 
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 vzdělávací a doprovodné akce – knihovna, divadlo, výlety pro rodiny s dětmi, 

solná jeskyně, apod., které umožní dětem a rodičům kontakt s jiným sociálním 

prostředím 

 spolupráce s mateřskými školami, pravidelné návštěvy a společná účast na 

aktivitách dle TVP MŠ  

 poskytování individuálního poradenství rodičům, nabídka pomoci při řešení 

individuálních problémů, zprostředkování odborné pomoci 

 

Klub matek Doplňuje předškolní klub, společně se prolínají a navazují na sebe.   Klub 

matek představuje místo, kde matky mohu získat důležité informace a dále se rozvíjet, 

získávat potřebné znalosti a dovednosti, které souvisí především s výchovou a 

vzděláváním dětí. V rámci klubu realizujeme pro matky vzdělávací aktivity, přednášky, 

besedy, na které zveme  odborníky, volnočasové a kreativní aktivity, apod. Rodiče sami 

předkládají návrhy a oblasti, ve kterých se chtějí vzdělávat a získat informace. Klub je 

otevřen 1x týdně v pondělí od 9:00 do 12:00. 

Cíle zařízení 

Cíle u dětských klientů: 

 zvládnutí základních sebeobslužných, stravovacích, hygienických a 

společenských návyků, rozvoj komunikačních dovedností 

 získání základních vědomostí, dovedností, znalostí důležitých pro úspěšný 

vstup na základní školu 

 následný přechod dětí do běžné MŠ 
 

Cíle u matek: 

 vzbudit u rodičů důvěru a zájem o předškolní vzdělávání 

 rozvíjet znalosti a dovednosti matek, schopnosti využít dostupných služeb 

 ovlivnit rodinné prostředí tak, aby si matky uvědomily význam předškolního 

vzdělání pro budoucí školní úspěšnost dítěte a aktivně se do něj zapojily, více 

dbaly na rozvoj jeho schopností a dovedností 

 motivace rodičů k docházce dětí do běžné mateřské školy 
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3.7 Výsledky průzkumného šetření 

   3.7.1 Popis lokality U Divadla 

Lokalita je vymezena ulicemi U Divadla, Svatopluka Čecha a Nádražní. Nachází se asi 5-

10 minut chůze od centra města, mezi řekou Ohře a vlakovým nádražím. Jedná se o 

lokalitu, která splňuje pouze některé znaky, pojící se s problematikou sociálního 

vyloučení. Nejedná se o prostorově vyloučenou lokalitu, přímo v lokalitě má sídlo 

Okresní správa sociálního zabezpečení, Katastrální úřad, své ordinace zde mají zubní a 

praktičtí lékaři. V blízkém okolí lokality se nachází základní a mateřské školy, nákupní 

centra a úřady. Občanská vybavenost je tedy dobře dostupná. V lokalitě se však 

nenachází žádné dětské hřiště, naopak je orámována frekventovanou silnicí a velkým 

parkovištěm.  Lokalita má pověst špatné adresy. Dle informací uvedených v Analýze 

pocitu bezpečí občanů Sokolova40, zpracované CAAT41 ji občané města vnímají jako 

nebezpečnou a Romy označují za skupinu, ze které mají největší strach. Nejvíce 

problémovou skupinou uvedli občané děti a mládež ze sociálně slabých rodin, které se 

potulují po ulicích, často pod vlivem návykových látek.  

Lokalitu tvoří čtyřpatrové činžovní domy s byty z 50. let, v původním 

technickém stavu, většinou velikosti 2 plus 1, 2. kategorie. Několik domů je zcela 

vybydlených.  Stav jednotlivých bytů se různí. Vlastníky bytů jsou většinou soukromé 

osoby a firmy. Co se týče počtu romských obyvatel v lokalitě, tak například Gabalova 

zpráva odhadovala v roce 2006 jejich počet v rozmezí 251-300 osob42. Uvedený počet 

koresponduje s neoficiálními údaji, poskytnutými terénním pracovníkem městského 

úřadu v Sokolově.  

 

3.7.2 Sociální a návazné služby pro rodiny s dětmi 

Ve městě působí následující organizace poskytující sociální a návazné služby:  

Organizace: Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Služba: Azylové domy 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi/dítětem 

Adresa: Fibichova 852, 356 05 Sokolov, Dvořákova 853, 356 01 Sokolov 

                                                 
40 Dostupné z http://bezpecne.sokolov.cz 
41 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) při Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské 
univerzity v Plzni 
42 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, GAC, 2006 

http://bezpecne.sokolov.cz/
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Služba: Intervenční centrum 

Cílová skupina: oběti domácího násilí 

Adresa: J.K.Tyla 461, 356 05 Sokolov 

 
Organizace: Sociální služby, příspěvková organizace 

Služba: sociální poradenství, telefonická krizová pomoc 

Cílová skupina: osoby v krizi, rodiny s dětmi/dítětem 

Adresa: K.H.Máchy 1266, 356 01 Sokolov 

 

Organizace: Člověk v tísni, o.p.s.  

Služba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Cílová skupina klientů: rodiny s dítětem/dětmi  

Adresa: Nádražní 544, Sokolov, 356 01 Sokolov   

 

Služba: Terénní programy  

Cílová skupina klientů: osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  

Adresa: Nádražní 544, Sokolov, 356 01 Sokolov  

 

Služba: Podpora vzdělávání v rodinách 

Cílová skupina: děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit a jejich rodiče 

Adresa: Nádražní 544, Sokolov, 356 01 Sokolov  

 

Služba: Předškolní klub a Klub matek  

Cílová skupina: děti ve věku 3-7 let a jejich rodiče žijící v podmínkách sociálního 

vyloučení, které nenavštěvují běžné mateřské školy. 

Adresa: Nádražní 544, Sokolov, 356 01 Sokolov  

 

V období   06/ 2012- 03/ 2013 realizovalo město Sokolov projekt Podpora vzdělávání 

žáků se sociálním znevýhodněním, který byl zaměřen na podporu a vzdělávání dětí a 

žáků ze sociálně vyloučené lokalitě U Divadla. Projekt podpořil 30 dětí a 15 rodičů. 

Realizátorem projektu bylo město Sokolov, garantem organizace Člověk v tísni, o.p.s. 
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 Ve městě velmi chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.  Město mělo v plánu 

jeho vybudování, projekt byl již odsouhlasen, 43ale nakonec byl z důvodu neposkytnutí 

finanční dotace pozastaven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
43

 www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=36&conn=120&pg=13) 

http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=36&conn=120&pg=13
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3.8 životní situace romských rodin 

 

3.8.1 Bydlení a vztahy mezi obyvateli v lokalitě 

Dílčí výzkumná otázka č. 1 „Jak hodnotí romské rodiny kvalitu bydlení a mezilidského 

soužití v lokalitě?“ byla dále členěna do následujících otázek v rozhovoru: 

- Jak hodnotíte bydlení v lokalitě 

- Co vám na bydlení nejvíce vadí ( stav domu, bytu) 

- Jak hodnotíte vztahy mezi obyvateli v lokalitě, zažíváte konflikty mezi obyvateli 

- Jak dlouho v lokalitě bydlíte  

- Přejete si vystěhovat z lokality pryč 

 

Všechny respondentky shodně hodnotí bydlení jako dobré. Nejedná se však o absolutní 

spokojenost s bydlením. Nejlépe hodnotí bydlení dvě respondentky, které bydlí v ulici 

U nádraží, jejíž součást tvoří dva domy, které od většinové zástavby odděluje 

parkoviště se silnicí. V jednom z těchto domů bydlí obyvatelé majoritní společnosti, 

kteří z větší části byty odkoupili do osobního vlastnictví. Zbývající byty odkoupila 

soukromá firma, která je dále pronajímá. I zde se úroveň obou domů liší. V obou 

domech jsou byty 2. kategorie, ale zatímco jeden z domů je ve velmi dobrém 

technickém stavu, druhý dům je ve zjevně  horším technickém stavu, s původními 

okny, chladný a vlhký, celkově působí zanedbaným dojmem. Respondentka č. 1, která 

si u majitele podala žádost a před půl rokem se z tohoto domu vystěhovala do 

sousedního úroveň bydlení v obou domech  popisuje takto: „ Původní dům byl ve 

špatném stavu, byl starý, vlhký a studený. Děti byly často nemocné. Měla jsem 

problémy s prádlem, špatně schlo a smrdělo. Měli jsme plíseň, které jsme se nemohli 

zbavit. Teď konečně bydlíme slušně. Byt je pěkný a ve vchodě bydlí samí slušní 

nájemníci, ne jenom Romáci. Ne, teď mi nic nevadí, jsem ráda, že máme, co máme, 

dům je pěkný, chodby jsou čisté a žijí v něm slušné rodiny.“ Shodně hodnotí situaci 

s bydlením respondentka č. 2, které se podařilo získat bydlení ve stejném domě jako 

má respondentka č. 1: „Nemám žádné problémy, byt je pěkný, dům je v dobrém stavu a 

čistý, v domě nežijí jen cikáni, ale i bílí, to si myslím, že je dobře.“ Tato respondentka 

žila do nedávné doby v ulici U Divadla v domě, který vlastní soukromý  podnikatel           

(podle dostupných informací je jím občan německé státní příslušnosti, který si vzal za 
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manželku dceru místního Roma, který byty pronajímá). Bydlení v tomto domě popisuje 

takto: „ ve starém bytě mi vadilo snad úplně všechno, majitel se o dům nestaral, v bytě 

byly stará okna, která netěsnila, nemohla jsem byt vytopit, byla v něm zima a vlhko a 

plíseň, kvůli které děti často marodily.  Majitel bytu se k nám choval hrozně, několikrát 

se nám stalo, že jsme dostali dávky pozdě a nemohli jsme mu včas zaplatit nájem, 

majitel na mě křičel a vyhrožoval, že nás vyhodí na ulici.“ Stejnou zkušenost má také 

respondentka č. 4, která rovněž bydlela do nedávné doby v domě pronajímaném 

Romem. Ta situaci hodnotí takto: „ Stav domu i bytu byl ve špatném stavu, netěsnily 

okna, bojler byl ve špatném stavu, veškeré opravy jsme museli hradit na vlastní 

náklady, na chodbách byl neustále nepořádek, ze sklepů se ztrácely věci, nám se ztratilo 

několik kočárků pro děti, uhlí a další věci. Tak jsem ho přestala využívat.“ Tato 

respondentka se před několika dny přestěhovala zcela mimo lokalitu na sídliště mezi 

majoritní obyvatelstvo. Bydlí v bytě 1. kategorie. Nejhůře hodnotí bydlení 

respondentka č. 3, která žije rovněž v ulici U nádraží, ale v domě, který je v horším 

stavu. A co jí konkrétně na bydlení vadí?“ Vadí mi, že máme kamna a musím topit, 

musím zajišťovat dřevo a uhlí, je to starost na víc. V domě je jinak hrozná zima, ráno a 

večer je to nejhorší. Jinak si nestěžuju, jsem spokojená s tím, co mám.“ Přesto i tato 

respondentka by ráda získala kvalitnější bydlení v sousedním domě, neboť v rozhovoru 

dodává: „Dala jsem si žádost u majitele, zatím se mi neozvali.“ Respondentka č. 5 bydlí 

v ulici U Nádraží, s bydlením v domě je spokojená:“ V bytě žiju už hodně let, kdysi jsem 

pracovala na šachtě a byt jsem dostala. V baráku jsme jediná cikánská rodina, se 

sousedama problémy nemáme.“ 

Další zkoumanou oblastí byla kvalita mezilidského soužití.  Zajímalo mě, jak 

hodnotí vztahy mezi obyvateli v lokalitě. Zde se všechny respondentky shodují 

v názoru, že vztahy mezi obyvateli nejsou dobré a mezi sousedy jsou časté konflikty, 

které spouštějí často právě děti. Respondentka č. 5: „Lidi se mezi sebou hodně hádají, 

hlavně kvůli dětem, ty si něco udělají a pak se mámy kvůli nim hádají, pak se spolu 

dlouho nebaví.“ Taktéž respondentka č. 3:„ Děti se pohádají, pak doma žalují a mámy 

se mezi sebou kvůli nim hádají, pak spolu kvůli dětem nemluví.“ Respondentka č. 1 

dodává: „ Každá máma si myslí, že to její dítě je svaté.“ Z výpovědí rovněž vyplynulo, že 

v lokalitě žije několik příbuzensky spřízněných rodin, které se mezi sebou stýkají, od 

ostatních rodin si udržují odstup. Respondentka č. 4: „Každá rodina si myslí, že jen ona 
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je ta dobrá a ostatní že jsou špatné. V lokalitě žije několik příbuzenských rodin, ty se 

stýkají mezi sebou, s ostatními rodinami se sotva pozdraví a vzájemně se nesnáší.“ Dále 

se shodly, že v minulosti byly vztahy mezi obyvateli mnohem příznivější: respondentka 

č. 2:„Dřív se k sobě takhle lidi nechovali, pomáhali si , scházeli se a povídali si, dneska se 

scházejí jen příbuzní a ani u nich to není co bývávalo, lidi jsou k sobě zlí.“ Respondentka 

č. 5: „ V ulici žiju hodně let, ale takhle zle mezi lidmi nikdy nebylo, dřív se lidi scházeli, 

povídali si a bavili se, dneska se akorát pomlouvají.“ 

Dále mě zajímalo, jak dlouho respondentky v lokalitě bydlí a zda si přejí 

vystěhovat. Nejdéle v lokalitě žije respondenta č. 5 a to cca 30 let, nejkratší dobu 

respondentka č. 3, konkrétně jeden rok. Ostatní respondentky v rozmezí 6-10 let. Na 

otázku zda by se chtěly odstěhovat z lokality pryč respondentka č. 5 odpovídá: „ nikam 

bych se nestěhovala, jsem tu zvyklá, s lidma z ulice nestýkám, starám se o sebe a když 

se lidi hádají, tak se do toho nemíchám.“ Respondentka č. 3 má pouze zájem 

přestěhovat se do sousedního domu a ostatní  respondenky, jak bylo uvedeno výše se 

přestěhovaly a s bydlením jsou spokojené. Respondentka č. 2:“ Přála jsem si, abychom 

se odstěhovali a to se nám konečně splnilo, jsem spokojená.“ Respondentka č. 4: „ Jsem 

moc ráda, že se nám podařilo vystěhovat, usilovala jsem o to dlouhou dobu, sháněla 

jsem podnájem, al většinou to ztroskotalo na tom, že máme hodně dětí, v několika 

případech mi pronajímatel na rovinu řekl, že nechce pronajmout byt Romům.“ Tato 

respondentka tedy má osobní zkušenost s diskriminací na trhu s byty. Ostatní 

respondentky tuto zkušenost nepotvrdily. 

 

Dílčí shrnutí: 

Úroveň bydlení hodnotí, s výjimkou respondentky č. 3 všechny oslovené respondentky 

kladně. Byty jsou v dobrém technickém stavu a dostatečně naplňují jejich potřeby, 

včetně hygienických. Třem respondentkám se podařilo odstěhovat. Dále z výpovědí 

shodně vyplývá, že v lokalitě žije několik odlišných příbuzensky spřízněných rodin, 

které se od sebe distancují a není možné hovořit o kvalitních sousedských vztazích. Což 

potvrzuje odborná literatura. Například Gabalova analýza považuje za nevhodné 

označovat Romy žijící v lokalitě termínem komunita. „Jedná se spíše o heterogenní 

seskupení nukleárních rodin.“[GAC, 2006, str. 10]. Zároveň všechny respondentky 

upřednostňují bydlení společně s neromskými obyvateli, což může poukazovat na  
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pozitivní  hodnocení vztahů směrem k majoritě nebo si uvědomují, že společné soužití 

Romů není přínosné do budoucna. 

 

3.8.2 Zaměstnanost 

Dílčí výzkumná otázka č. 2 „Jaké je postavení romských rodičů na trhu práce a jaké 

důsledky může mít nezaměstnanost pro rodinu?“ byla dále členěna do následujících 

otázek v rozhovoru: 

- Jste zaměstnaná/nezaměstnaná, je váš manžel zaměstnaný/ nezaměstnaný 

- Je podle vás zaměstnání důležité, proč 

- Co vám brání/vašemu manželovi najít práci 

- Má podle vás smysl shánět práci 

 

Nejprve jsem se respondentek dotazovala, jaké je postavení rodin na trhu práce. Zde 

se ukázala jistá diferencovanost. Respondentka č. 1 odpověděla:„ já jsem s nejmladší 

dcerou doma, manžel je nezaměstnaný už patnáct let, nikde by ho nechtěli a on už ani 

práci nehledá, už by to ani neuměl.“  

Stejnou zkušenost má respondentka č. 4: „Já jsem zaměstnaná jeden rok na VPP, 

manžel je nezaměstnaný dlouhodobě, 15 let, občas si přivydělá prací na černo.“ 

 Respondentka č. 3 :„Jsem nezaměstnaná půl roku, předtím jsem pracovala u 

technických služeb, půl roku. Manžel je vězení, ale pracuje tam.“ Tuto zkušenost mají 

rovněž respondentky č. 1 a 4, jejichž partneři byli také v minulosti pravomocně 

odsouzeni za majetkovou trestnou činnost. Respondentka č. 5: „ Já jsem celý život 

pracovala a můj muž taky. Pracovali jsme na šachtě, před pěti lety propouštěly tak jsem 

o práci přišla, můj muž je v důchodu, já ještě na důchod nemám nárok.“ 

Respondentka č. 2: „Já jsem s nejmladší dcerou doma, manžel pracuje už přes rok na 

VPP u technických služeb. Už dřív u nich pracoval. Je zvyklý chodit do práce, nemohl by 

být doma. Práci si aktivně hledal.“ 

 Na otázku zda si myslí, že je zaměstnání důležité, odpověděly všechny kladně. Za 

povšimnutí stojí, že přínos ze zaměstnání spatřovaly ve většině případů nejen v příjmu 

ze zaměstnání, ale především poukazovaly na následky, které mužům a rodinám 

dlouhodobá nezaměstnanost přináší. 
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Respondentka č. 3 „ Je důležitá, bez práce nejsou peníze, musím platit nájem, dětem 

oblečení, jídlo..s tím co mám, nevystačím.“ Respondentka č. 2: „Určitě je zaměstnání 

důležité no a proč, aby měl člověk peníze ,aby nebyl závislý na dávkách z úřadu práce. 

Podle mě je moc zlé, že většina mužských je bez práce, válí se doma nebo chodí do 

heren nebo dělají ještě horší věci.“ S tímto souhlasí respondentka č. 1: „ Je hodně 

důležitá, dřív chlapi do práce chodili a bylo to normální, jenže teď je jich většina 

dlouhodobě bez práce a nejhorší je, že si na to zvykli a už si práci ani nehledají, vlastně 

jim to tak vyhovuje. Dneska do práce nechodí, ale nepomáhají ani doma.“ 

Respondentka č. 4 odpověď dále rozvádí: „To je jasný, že je práce důležitá, jednak je 

zdrojem příjmu a pak také člověk má nějaké povinnosti a návyky, ráno vstát z postele, 

mít nějakou náplň, něco dělat. Člověk, který pracuje, nemá čas na blbosti, chodit do 

heren a podobně. To je velký problém dnešních mužů, jsou nezaměstnaní, válí se doma 

a z nudy začínají blbnout, nakonec se kvůli tomu rozpadne celá rodina a nejvíce to 

odnesou děti.“  

Na otázku co brání lidem, aby si našli práci dvě respondentky odpověděly, že 

diskriminace na trhu práce. Respondentka č. 4: „ určitě jim v tom brání nízké vzdělání a 

také si myslím, že zaměstnavatelé Romy do práce přijímat nechtějí, když si mají vybrat 

mezi bílým a Romem vezmou raději Neroma.“ Respondentka č 5 si myslí: „ že chlapi by 

šli rádi do práce, ale nikde je nechtějí vzít, protože jsou cikáni.“ Respondentka č. 1 

přiznává, že si manžel práci ani nehledá a respondentka č. 3 odpovídá: „ práci si 

hledám, pracovat se nebojím, u technických služeb jsem pracovala venku, uklízela ulice, 

chodím se ptát, ale všude mi říkají, že práce není.“ Respondentka č. 2 potvrzuje 

výpovědi předchozích a shrnuje: „dneska je hodně těžké najít práci, protože práce je 

málo, doba je zlá. Dřív jsme se měli líp.“ Přesto všechny shodně potvrzují, že má smysl 

hledat práci, ale zároveň připouští, že to člověka může odradit. Respondentka č. 1: 

„Určitě člověka odradí, když hledá aktivně práci a nemůže ji sehnat. Podle mě je ale 

důležité to nevzdávat a hledat dál.“ Respondentek, které jsou v současné době na 

rodičovské jsem se zeptala, zda uvažují, že by po ukončení nastoupili do práce, obě 

potvrdily, že by rády nastoupily do práce. 
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Dílčí shrnutí: 

Dle odpovědí na otázky z oblasti zaměstnanosti všechny respondentky shodně vnímají 

přínos zaměstnání pro jejich život.  Překvapivé se ukázalo, že přínos ze zaměstnání 

spatřovaly ve většině případů nejen v příjmu, ale především poukazovaly na důsledky, 

které dlouhodobá nezaměstnanost přináší pro muže a zmiňují jejich celkovou 

demoralizaci, ztrátu pracovních návyků a hledání jiných způsobů obživy, které mají pro 

rodinu katastrofální důsledky. Tři respondentky přiznaly, že jejich partneři byli 

v minulosti pravomocně odsouzeni za majetkovou trestnou činnost, současně přiznaly 

jejich závislost na hracích automatech, drogách a téměř rozpad rodiny. Zajímavé se 

ukázalo, že pro respondentky je práce důležitá, ale pro jejich partnery ne. Tohle změnit 

nedokáží.  Za povšimnutí stojí výpověď respondentky č. 5, která uvádí, že byli společně 

s manželem značnou část svého produktivního věku zaměstnáni. Zde se potvrzuje, že 

za socialismu byla povinnost pracovat a Romové běžně chodili do práce. 

 

3.8.3 Finanční situace rodin 

Dílčí výzkumná otázka č. 3: „Jak rodiny hodnotí svou finanční situaci?“ byla dále 

členěna do následujících otázek v rozhovoru: 

- Jaké jsou vaše zdroje příjmu (soc. dávky, příjem ze zaměstnání..) a jejich výše 

- Za co utratíte nejvíce peněz 

- Máte nějaké dluhy, daří se vám je splácet 

- Dělá vám potíže s příjmem vyjít? Jak tuto situaci řešíte? (půjčky od známých, 

úvěry, lichva) 

Nejprve jsem zjišťovala, jaké zdroje financí rodiny využívají a mají je k dispozici. 

Hlavním a nejdůležitějším zdrojem se se ukázaly sociální dávky, které v různé výši 

čerpají všechny rodiny. Mimo sociální dávky dvě rodiny uvedly jako zdroj příjmu příjem 

ze zaměstnání a v jednom případě starobní důchod. Dále jsme zjišťovala, kolik peněz 

mají obyvatelé k dispozici na měsíc. Na měsíc má domácnost průměrně 20 200 Kč. 

Nejméně má 10 tisíc, nejvíce 30 000 Kč.   Respondentka č. 1: „ dohromady bereme 23 

tisíc ze sociálky, přídavky na děti, rodičovský příspěvek, příspěvek a doplatek na bydlení, 

příspěvek na živobytí.“ Respondentka č. 2: „náš příjem je dohromady 30 tisíc, 8 tisíc má 

manžel ze zaměstnání, dál bereme rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příspěvek na 

bydlení, příspěvek na živobytí.“ Respondentka č 3: příjem máme 10 tisíc, sociální dávky-
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příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, příspěvek na děti, manžel ve vězení pracuje 

a posílá někdy jeden tisíc korun“. Respondentka č. 4: „příjem máme 22 tisíc, 8 tisíc je 

můj příjem ze zaměstnání, zbytek jsou sociální dávky – příspěvek na děti, příspěvek na 

bydlení, příspěvek na živobytí.“ Respondentka č. 5: „ máme něco nad 16 tisíc, 10 tisíc 

má mužský důchod, pak bereme příspěvek na bydlení, příspěvek na péči, přídavky a 

alimenty na vnučku, kterou mám v péči.“  

Dále jsem se respondentek dotazovala, za co utratí nejvíce peněz. Z výpovědí 

vyplynulo, že značnou část rodiny dávají na bydlení a dále za potraviny. Respondentka 

č. 1 uvádí: „ nejvíc utratíme za nájem a služby a za jídlo. Za bydlení utratíme 9500,- Kč, 

pak jedeme a velký nákup do Kauflandu a na měsíc nám pak zbyde minimum peněz.“ 

Respondentka č. 2 také uvádí, že největší výdaje mají spojené s bydlením: „ nejvíc 

utratíme za nájem, platíme 6 900,- a za elektriku 1500,- a pak hodně utratíme za jídlo, 

máme osm dětí, takže je všechny uživit je dost náročné.“ Respondentka č. 5 kromě 

výdajů za bydlení a jídlo dodává: „ pomáhám synovi, dávám jim peníze, aby mohly 

dětem koupit pleny nebo sunar.“ 

V další otázce jsem zjišťovala, zda mají rodiny nějaké dluhy a zda se jim je daří 

splácet. Zde se ukázalo, že zadlužené jsou s výjimkou respondentky č 5 všechny rodiny. 

Z výpovědí rovněž vyplynula snaha rodin své dluhy splácet. Respondentka č. 

1:„Dlužíme na nájmu, ale dluh splácíme, s majitelkou jsme se domluvily na splátkách, 

jiné dluhy nemáme a exekuce také ne.“ Respondentka č: 2: „Ano, dluhy máme, dlužíme 

za elektriku a spotřebitelský úvěr. Manžel má exekuci na plat 500,- Kč. Dluhy se snažím 

splácet, ale je to těžké, aspoň občas nízké splátky pošlu.“ Respondentka č. 3: „Mám 

dluhy vzala jsem si půjčku, abych mohla zaplatit kauci na byt, splácím 600,-Kč u banky, 

posílám pravidelně.“ Respondentka č. 4: „Máme dluhy u ČEZ, u nebankovních 

společností, dluhy se mi nedaří splácet, naše příjmy nejsou vysoké, ale chtěla bych je 

začít splácet alespoň po malých částkách.“ Respondentka č.5: „Dluhy žádné nemáme, 

nikomu nic nedlužíme, naopak z toho co máme ještě podporujeme syna, má sedm dětí 

a nemá práci, z čeho mají žít? 

V poslední otázce jsem zjišťovala, do jaké míry činí respondentkám s měsíčním 

příjmem vyjít a pakliže ne, jak tuto situaci řeší (půjčky od známých, úvěry, lichva). 

S výjimkou respondentky č. 5, která uvedla, „S penězi vycházím, od nikoho si nepůjčuju, 

naopak ještě pomáhám synovi.“ Ostatní respondentky přiznaly, že jim dělá potíže 
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s příjmem vyjít. Na druhou stranu z odpovědí vyplynulo, že se snaží hospodařit a 

zvažují, za co peníze utratí. Respondentka č.1: „Snažím se s penězi vyjít, nekupuju 

zbytečnosti. Ale před další výplatou dávek mám stejně většinou problémy zajistit pro 

děti svačinu do školy, beru si na dluh u Vietnamce. Vím, že příští měsíc mu dluh vrátím a 

budu mít o to míň peněz, ale bez svačiny jít do školy děti nemůžou a od příbuzných si 

půjčovat nechci, a ani nemůžu, sami nemají. Respondentka č. 2: „Je hodně těžké vyjít 

s penězi, když máte osm dětí, ale snažím se s penězi vyjít, abych si nemusela nikde 

půjčovat.“ Další dvě respondentky přiznaly, že finanční podporu nalézají v rodině. 

Respondentka č. 3: „S dávkami, které dostávám, nevystačím, proto sháním práci, 

půjčuju si u rodiny, někdy jim peníze nemusím vracet, pomáháme si vzájemně, ale je to 

těžké, protože nikdo z naší rodiny peníze nemá.“ Respondentka č. 4: „S penězi 

vycházíme těžko, půjčuju si peníze od rodičů nebo od příbuzných, po výplatě jim je 

vrátím.“ Dále mě zajímal názor a postoj respondentek vůči spotřebitelským úvěrům či 

jiným formám půjčování peněz, lichvou. Respondentka č. 1 popsala svoji zkušenost 

takto: „Od lichváře bych si nikdy peníze nevzala, mám s tím zkušenosti, před lety jsem si 

od lichvářky půjčila peníze, kvůli manželovi, protože propadl automatům, bral doma 

peníze. Jenže jsem nebyla ten dluh schopná splácet, a tak pořád narůstal, lichváři si 

vždycky počkali před poštou, když jsem si šla pro dávky a hned jsem jim je musela 

dávat, to byla hrozná doba, dala jsem jim všechny dávky a nezůstalo mi nic, ani pro 

děti, nechápu, jak jsme to mohly přežít. Tenkrát mi pomáhala rodina. Nakonec jsem 

byla tak zoufalá, že jsem se šla udat na sociálku, bála jsem se, že budu mít problémy, že 

jsem si od lichvářů půjčila peníze, sociálka věc nahlásila policii a ty se tím začali 

zabývat, podala jsem na ně trestní obvinění, které jsem později pod tlakem příbuzných 

stáhla, báli se, aby nám rodina lichvářů neublížila a hlavně našim dětem.“ Rovněž 

respondentka č. 2 má vůči lichvě vyhraněný názor: „O lichvě vím, ale zkušenosti s ní 

nemám, nikdy bych si od lichváře peníze nepůjčila ani já ani manžel, v tom máme 

jasno.“ Stejně respondentka č. 4:“ půjčku od banky bych si už nikdy nezvala, z toho 

jsem poučená.“ 

 

Dílčí shrnutí: 

Hlavním a nejdůležitějším zdrojem v rodinách jsou sociální dávky, které v různé výši 

čerpají všechny rodiny. Největší díl financí vydají rodiny za bydlení a nákup potravin. 
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Z výpovědí jsem nabyla dojmu, že respondentky mají snahu s finančními prostředky 

nakládat hospodárně, dopředu plánují a počítají s nutnými výdaji. I přes tuto snahu jim 

dělá problémy s finančním rozpočtem vyjít. Zadluženost přiznaly čtyři respondentky. 

Výjimkou je nejstarší respondentka, která dluhy nemá žádné a z příjmu výrazně 

podporuje rodinu svého syna. Přes těžkou finanční situaci rodiny zajišťují dětem 

dostatek stravy, diskutabilní zůstává kvalita stravy, která v mnoha případech 

neodpovídá požadavkům pro zdravý růst dětí. Děti v nadměrné míře konzumují 

sladkosti, sladké nápoje, levné uzeniny. Z tohoto důvodu jsou zdravý životní styl a 

vhodná strava častými tématy v rámci osvětové činnosti. 

 
3.8.4 Vzdělání 

Dílčí výzkumná otázka č. 4 „Je pro romské rodiče žijící v soc. vyloučených lokalitách 

vzdělání dětí důležité?“ byla dále členěna do následujících otázek v rozhovoru: 

- Jaké je vaše/ vašeho manžela dosažené nejvyšší vzdělání 

- Je podle vás vzdělání pro život důležité, proč? 

- Motivujete děti ve vzdělávání? Jakým způsobem? 

- Navštěvovalo některé z vašich dětí v minulosti MŠ, přípravný ročník, pokud ne, 

proč? 

- Jaká opatření by podle vás pomohla navýšit počty dětí v mateřských školách? 

 

Nejdříve jsem zjišťovala vzdělanostní úroveň v rodinách, tedy nejvyšší dosažené 

vzdělání rodičů.  Ukázalo se, že v drtivé většině případů mají rodiče ukončené pouze 

základní vzdělání. Jedna respondentka je negramotná. Dvě respondentky uvedly, že 

manželé po ukončení ZŠ pokračovali v dalším studiu, ale nedokončili ho. Jako v případě 

respondentky č. 1: „Já mám ukončenou základní školu a manžel se učil na zedníka, ale 

nedokončil ho. Dneska mě mrzí, že vzdělání nemám, ale doma nás k tomu nevedly, 

mám šest mladších bratrů, všichni máme jen základku.“ Podobně hodnotí situaci 

respondentka č. 4: „ Já mám základní školu, manžel se učil na malíře pokojů, učební 

obor nedokončil. Po základní škole jsem dál nepokračovala, ani nevím proč, ve škole 

jsem problémy neměla. Dneska mě to moc mrzí. Uvědomuji si jak je vzdělání důležité.“ 

Pouze jedna respondentka uvedla, že manžel je vyučený a to v případě respondentky č. 

2: „Já mám ukončenou základní školu a manžel je vyučený zedník. “Respondentka č 3: „ 
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mám základní školu a manžel taky.“ Stejně odpověděla respondentka č. 5: 

„S  manželem máme základní školu.“ 

Další otázka mapovala názor respondentek na vzdělávání. Zde všechny 

respondentky shodně uvedly, že vzdělání je důležité a že přispívá k vyšší šanci uspět na 

trhu práce. Respondentka č. 4: „Vzdělání je hodně důležité. Ten, kdo má vzdělání si spíš 

najde práci.“ Respondentka č. 2: Určitě je vzdělání důležité, proto aby člověk líp našel 

práci a neskončil na úřadě práce.“ Respondentka č. 3: „Je určitě důležité, bez vzdělání je 

těžké sehnat práci.“ 

Dále mě zajímalo, do jaké míry matky podporují děti ve vzdělávání. 

Respondentka č. 1: Určitě je podporuju ve vzdělávání, ptám se jich, co bylo ve škole, 

jaké dostaly známky, zajímám se, ale starším pomoci s učením nemůžu, neznám, jsou 

samostatní, ví, že si mají udělat úkoly, nechají si podepsat žákovskou. Respondentka č. 

2: Ano, snažím se je podporovat, chci, aby měly vzdělání a pak práci. Dohlížím, aby si 

děti dělaly úkoly a chodili pravidelně do školy, to je důležité, nechci mít problémy ani se 

školou ani se sociálkou. Nejstarší dcera je v osmé třídě a chce se jít učit na cukrářku. 

Dětem s učením pomoct nemůžu, nerozumím tomu, co se učí, ale snažím se je ke škole 

vést, to jo. Nechci, aby skončily na pracáku. Respondentka č. 4: „Hodně mi záleží na 

tom, aby děti měly vzdělání, mluvím s nimi často, chci, aby se poučili a nedopadli jako 

my, často jim říkám, aby se podívali, jak jsme dopadli a co je toho příčinou. Děti hodně 

podporuju. Starší syn bude příští rok vycházet, chce se jít učit na elektrikáře a dcera se 

chce jít učit na kadeřnici.“ Respondentka č. 5: „No tak snažím se, protož dávám holku 

k vám, chci aby se něco naučila než půjde do školy.“ Respondentka č. 3: „Nechci aby 

děti žily jako já, bez práce, od dávek k dávkám, kontroluju žákovskou, dohlížím, aby si 

napsaly úkoly, kontroluju jim tašku, tomu co se učí  nerozumím.“ 

Pro zjištění dílčího cíle mého průzkumného šetření byla velmi důležitá otázka  

která mapovala přístup respondentek k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, 

konkrétně zda mají nějakou přímou zkušenost s mateřskými školami či přípravnými 

ročníky a dále jejich názor na ně. 

Zde se ukázalo, že přímou zkušenost s mateřskými školami má pouze respondentka č. 5 

a to z jednoho prostého důvodu, chodili s manželem do zaměstnání. „Moje děti do 

školky chodily, musely, protože my s manželem jsme chodily do práce. Moje dcera 

chtěla holku do školky přihlásit, ale řekly jí tam, že mají plno a že nepřibírají a jestli ji 
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chce dát do školky musí ji zapsat. Tak tam pak už nešla.“ Respondentka č. 3 má 

zkušenost s přípravným ročníkem: „Děti chodily do přípravky. Určitě se v ní toho 

spoustu naučily. Pak ale přípravku zrušily, holka nastoupila do školy, a kluk k vám do 

klubu.“ Zbylé tři respondentky nemají přímou zkušenost s mateřskými školami, děti je 

nenavštěvovaly. Respondentka č. 1 uvádí tyto důvody: „Žádné z dětí mateřskou školu 

nenavštěvovalo, bála jsem se do nich děti dávat, do školek skoro vůbec nechodí romské 

děti, bála jsem se jak k nim budou učitelky přistupovat a že je budou odlišovat.  Ondru 

jsem se také bála k vám do klubu přihlásit, bála jsem se, že bude brečet, byl zvyklý jen 

na rodinu, taky byl dost živý a mluvil sprostě, bála jsem, se jak ho zvládnete a jak se 

k němu budete chovat, ale rozhodla jsem se to zkusit a jsem ráda. Děcka měly ve škole 

velký problémy, nechtěly v ní být samy, brečely, s několika jsem musela první měsíc 

zůstávat ve škole během vyučování, nejhorší to bylo s holkou. Respondentka č. 2: 

„Myslela jsem si, že to nepotřebujou a taky jsem se je bála, že by tam děti byly samy 

v cizím prostředí. Až teď vidím, že je dobrý, když děti někam chodí, pak nemají ve škole 

takové problémy.“ Respondentka č. 4: „Žádné z mých dětí mateřskou školu 

nenavštěvovalo, protože jsem byla doma na mateřské tak byly se mnou, v tu dobu jsem 

k tomu nepřistupovala tak jako dneska, nevěděla jsem, že je tolik důležité. Myslela jsem 

si, že se děti začnou učit až ve škole. Dneska to vidím jinak.“ 

V poslední otázce jsem se respondentek dotazovala, co by podle nich pomohlo přispět 

k navýšení počtů romských dětí v mateřských školách. Respondentka č. 1 uvedla: 

„pomohlo by, kdyby se s rodičema mluvilo, tak jako mluvíte s náma, chodíte s dětma do 

školek a oni nám pak doma vyprávějí, co ve školce dělali a my víme, že se jim tam líbí. 

Ale ty rodiče kolikrát ani nemají zájem dávat děcka k vám natož do školky, je jim to 

jedno. Respondentka č. 2 uvádí: „asi kdyby do školek chodilo víc našich dětí.“ Stejný 

názor má také respondentka č. 4: „Myslím si, že by pomohlo, kdyby do školek  chodilo 

víc romských dětí, to by mohlo motivovat ostatní mámy, aby děti také do školek dávaly. 

taky si myslím, že tím, že docházka do mateřských škol není povinná tak rodiče nemají 

povinnost děti do nich dávat, myslím si, že kdyby měli tu povinnost už by k tomu 

přistupovali jinak.“ Podle respondentky č. 5 by situaci vyřešilo: „kdyby rodiče chodili do 

práce, děcka by chodily do školek.“ Respondentka č. 3 :„ já jsem kluka přihlásila do 

školky, protože tam s nima chodíte a jemu se tam líbí. Je to tam dobrý.“ 
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Dílčí shrnutí: 

S výjimkou jedné respondentky všechny shodně uvádějí nejvyšší dosažené vzdělání 

základní. Co se týče názoru na vzdělávání, všechny respondentky shodně uvedly, že 

vzdělání je důležité a že přispívá k vyšší šanci uspět na trhu práce. Z odpovědí rovněž 

vyplynulo, že přes jejich nízké vzdělání mají snahu podporovat děti při vzdělávání.  Na 

druhou stranu si jsou vědomy toho, že jejich nízké znalosti jim neumožňují se s dětmi 

doma učit. Jako podpůrné opatření využívají pro děti službu doučování v rodinách. 

Z průzkumného šetření dále vyplynulo, že tři respondentky nemají přímou zkušenost 

s mateřskými školami, současně přiznávají, že děti měly při vstupu na základní školu 

problémy. Jako důvody neúčasti dětí v mateřských školách uvádí jedna respondentka 

obavy z přístupu učitelek a další dvě respondentky uvedly jako důvod nedocenění jeho 

potřebnosti. Zajímavé je, že ani jedna z respondentek neuvedla finanční důvody. 

Respondentka č. 3 má zkušenost s přípravnou třídou, kterou její děti navštěvovaly, a 

vnímá ho jako přínosné. Respondentka č. 5 uvedla, že děti mateřskou školu 

navštěvovaly a bylo to samozřejmostí. Zde je potřeba doplnit, že tato respondentka má 

již dospělé děti, mateřskou školu navštěvovaly v 80. letech, kdy účast romských dětí 

byla téměř samozřejmostí. Řešení současné nízké účasti dětí v mateřských školách 

spatřují respondentky v práci s rodinou, také si myslí, že by pomohlo, kdyby do školek 

chodilo víc romských dětí, které by mohly motivovat ostatní rodiče. Zajímavý byl názor 

respondentky č. 4, která uvedla jako možné řešení zavedení povinné docházky, kterou 

by rodiče museli respektovat. Respondentka č. 5 vychází z předpokladu zaměstnanosti 

rodičů.  
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4 Diskuse 
 

Ve své práci jsem měla záměr poukázat na závažnost problematiky sociálního vyloučení 

rodin a současně se pokusit odpovědět na otázku: Jaká je životní situace romských 

rodin ze sociálně vyloučené lokality U Divadla v Sokolově, jaké důsledky to pro ně má a 

zejména pro budoucí školní kariéru děti. Šetření ukázalo, že situace v oblasti bydlení 

respondentek je v současné době na dobré úrovni, také proto, že se jim podařilo 

odstěhovat. Většina rodin takové štěstí ale nemá. Co však hodnotily velmi negativně a 

často se k tomu během rozhovoru vracely, bylo soužití mezi obyvateli v lokalitě. 

Z výpovědí se mi potvrdilo, že mezi rodinami panuje řevnivost a obyvatele lokality 

nelze označit za komunitu. Příjemným zjištěním bylo kladné hodnocení respondentek a 

zájem o společné soužití s majoritním obyvatelstvem.  

Nejzávažnější se ukázala problematika nezaměstnanosti otců a její důsledky jak 

pro otce samotné, tak pro rodiny. Přestože můj průzkum zahrnoval nepatrný vzorek lze 

z něj vyvodit, že nezaměstnanost je jedna z klíčových oblastí, která negativně ovlivňuje 

život rodin v mnoha směrech, je příčinou nízkých příjmů, zvyšuje kriminalitu, 

destabilizuje vztahy mezi členy v rodině a samozřejmě ovlivňuje budoucí vztah dětí k e 

vzdělání a práci. Přes řadu bariér, která brání Romům vstoupit na trh práce je potřeba 

podporovat jejich integraci na trh práci.  Současně je třeba klást důraz na vzdělávání 

dětí.  

Vzdělanostní úroveň rodičů je na velmi nízké úrovni, přesto se děti ve vzdělávání 

snaží podporovat. Aby jim cestu k němu co nejvíce „umetly“ využívají podpůrných 

služeb jako podpora doučování a předškolní klub. Tyto respondentky se tedy podařilo 

namotivovat ke spolupráci a pozitivně ovlivnit přístup ke vzdělávání. Je však řada rodin, 

u kterých se spolupráci navázat nepodaří. Průzkum dále ukázal, že tři respondentky 

nemají s mateřskými školami žádné zkušenosti a z  výpovědí lze vyvodit, že mateřské 

školy považovaly za instituce, kterým není možné důvěřovat. Odbourat nedůvěru by 

pomohlo, pokud by do nich docházelo více romských, které by se mohly stát vzorem 

pro ostatní rodiče. Zaujal mě názor respondentky, která jako možné opatření navrhla 

zavedení povinné docházky. S tímto názorem se ztotožňuji. Tím by totiž odpadlo 

přemlouvání a přesvědčování rodičů o smyslu a důležitosti předškolního vzdělávání. U 

dětí by v brzkém věku došlo ke kontaktu s dětmi z majoritní společnosti, vzájemně by 
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se poznaly a naučily se spolu žít.  Dostalo by se jim příležitosti poznat jiné modely 

chování a vzory, které by je mohly pozitivně ovlivnit. Samozřejmě by si zlepšily 

komunikační dovedností a osvojily český jazyk. Současně by bylo potřeba zaměstnat 

v mateřských školách asistentky, které by pomáhali při komunikaci mezi rodiči a 

pedagogy. Na tomto místě je možné vznést námitku, že tato opatření již v minulosti 

fungovala (v roce 1985 to bylo 75% romských dětí) 44a přesto nedošlo k nárůstu jejich 

vzdělanostní úrovně (v roce 1998 navštěvovalo až 80% romských dětí zvláštní školy). 

45Podle Balabánové je to tím, že „v minulých letech nebylo snahou začlenit romské děti 

do školních kolektivů ostatních dětí na základě respektování jejich kulturní identity a 

především kvůli své „odlišnosti“ bylo velké procento z nich vydělováno z přirozených 

kolektivů školních tříd.“ [ BALABÁNOVÁ, Romské děti v systému českého základního 

školství a jejich následná profesionální příprava a uplatnění, Socioklub, 1999]. 

Důvěru ke vzdělávacím institucím musí rodičům vrátit společnost a hlavně učitelé. 

Přesto nejdůležitější roli sehrávají ve výchově a vzdělávání dětí samotní rodiče, na nich 

leží největší zodpovědnost. Jak na to, se mohou učit s pomocí neziskových organizací. 

Průzkum dokázal, že je možné pozitivně zasáhnout a ovlivnit přístup matek ke 

vzdělávání.  Proto je podle mě důležité tyto organizace a služby pro rodiny s dětmi 

podporovat a rozšiřovat. Jako další opatření by bylo vhodné budovat komunitní centra, 

ve kterých by se realizovali pro rodiče a děti různé volnočasové a vzdělávací aktivity. 

Od věci není přemýšlet o vhodných formách aktivit pro nezaměstnané muže. Během 

průzkumu se mi potvrdilo, že jejich nezaměstnanost představuje pro rodiny největší 

nebezpečí. Bohužel, následky, které z ní plynou, odnesou především děti a matky. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Hirt, Jakoubek, 2006, str. 191 
45 BALABÁNOVÁ, Romské děti v systému českého základního školství a jejich následná profesionální příprava a uplatnění,   
Socioklub, 1999 
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Závěr 

V absolventské práci jsem se zabývala problematikou sociálního vyloučení romských 

rodin, jeho důsledky a dopady na vzdělávací kariéru dětí.  

Teoretickou část jsem rozdělila do šesti kapitol. V první kapitole jsem seznámila 

čtenáře s pohnutou historií romského národa. Ve druhé nastínila jejich současné 

postavení ve společnosti.  Ve třetí kapitole jsem se blíže věnovala problematice 

sociálního vyloučení Romů, uvedla definici a dimenze, ve kterých se sociální vyloučení 

může promítnout a dále oblasti, se kterými je problematika sociálního vyloučení Romů 

nejvíce spjata. Ve čtvrté kapitole jsem charakterizovala sociálně vyloučené lokality, ve 

kterých jsou vyloučení Romové převážně segregováni. 

V předposlední kapitole jsem seznámila čtenáře se specifiky romské rodiny, přístupy 

rodičů k výchově a vzdělávání a dopady sociálního vyloučení na jejich fungování. 

V šesté, poslední kapitole jsem uvedla opatření na podporu rodin a dětí, podpůrné 

programy pro zvýšení vzdělanostní úrovně dětí realizované Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy a přehled sociálních služeb jako možné prevence sociálního 

vyloučení rodin. Na závěr jsem doplnila přehled konkrétních organizací, které pomáhají 

rodinám s dětmi. 

V praktické části jsem popsala činnost Předškolního klubu a Klubu matek Kereka 

v Sokolově zaměřeného na podporu a pomoc rodičům při výchově a vzdělávání dětí, 

charakterizovala sociálně vyloučenou lokalitu U Divadla, ve které rodiny žijí a uvedla 

sociální a návazné služby, které mohou rodiny využít. V průzkumném šetření jsem 

mapovala životní situaci vybraného vzorku rodin. K naplnění cíle jsem použila metodu 

hloubkového rozhovoru. Dílčím cílem jsem měla záměr zjistit příčiny vysoké absence 

v předškolních zařízeních a pokusit se nalézt vhodnější řešení umožňující integrace 

romských dětí do mateřských škol. 

Sociální vyloučení Romů představuje vážný problém a negativně ovlivňuje 

vzdělanostní kariéru dětí.  Jeho největší nebezpečí podle mého názoru spočívá 

především v izolovaném prostředí, které vážně ohrožuje budoucí začleňování do 

školního kolektivu a společnosti. Je potřeba hledat a nalézt způsoby a opatření, ke 

zvýšení jejich vzdělanosti a domoci jim vykročit z pasti sociálního vyloučení směrem do 
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společnosti.  Povinná předškolní příprava v mateřských školách představuje podle mě 

možné správné opatření.  
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Summary 
 
Support and Assistance in Training and Education of Preschool Roma Children 

 
 
 The assignment deals with the problem of social exclusion of Roma families and 

its impact on children’s educational career. 

 The situation of a large part of the Roma population seems to be serious. The 

Czech society has been dealing with the solution to this situation for a long time. 

Unfortunately, this situation hasn't been improved so far. Up to eighty thousand Roma 

citizens live in socially excluded localities in very poor living conditions, unemployed, 

dependent on state benefits, and with very low levels of education. Their level of 

education also hasn’t been improving through generations. The large number of 

children drop out of their education without possibility of future employment and 

rising living standards. 

Living conditions in which they are brought up as well as their isolation in these 

localities belong to one of the main reasons for their school failure.  Parents often have 

very low education, they lack the necessary knowledge and information, but also 

children’s motivation of children to education. If these children attend nursery school 

at an early age, they come into contact with children from the majority society and 

recognize each other and learn to live together. They realize the possibility of other 

models and patterns of behaviour that may likely positively affect them. Of course 

they should improve communication skills and learn Czech language. Compulsory pre-

school education in nursery schools and the development of social services to families 

with children seems to be decisive and important action. 

 

The theoretical part of the assignment is devoted to the Roma ethnic group from 

history to the present day, as well as Roma family and its specifics, including parents' 

access to education and the issue of social exclusion. The assignment summarizes the 

measures to support education of Roma children and prevention of families social 

exclusion. 
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The practical part characterizes the socially excluded locality in Sokolov, provides 

the overview of services for families with children and the activity of the preschool 

club Kereka that is designed to assist and support families in preschool children’s 

education. 

The investigation maps the life situation of the sample of families and serious 

problems that threaten them. Further, it assesses the attitude of mothers to pre-

school education, including possible barriers. At the same time it presents some other 

measurements that would help to alleviate the situation of the Roma children and 

improve their chances to successful attendance of primary school. 

 

Key words:   

Roma, social exclusion, socially excluded Roma locality, Roma family, education of 

Roma children, social services for families 
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Příloha č. 1  

Znaky romství 

Mezi hlavní znaky romství patří zejména: 

 Rodina 

 Rom si je vždy vědom své příslušnosti k rodině a k rodu a toto vědomí je jednou 

z nejdůležitějších součástí romství. Komponenty jsou 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 nejsou členy rodiny. Rodinné vztahy jsou 

podřízeny několika základním principům: 

 Jedince není důležitý, rodina je všechno 

 Individuální rozvoj není žádoucí, hlavní je poslušnost rodině a roli, kterou 

jedinec tradičně v rodině má 

 Individualizované vlastnictví není pěstováno, všechno „mé“ patří rodině, vše je 

třeba dát k dispozici 

 Nejsou činěna závažná individuální rozhodnutí, o všem důležitém v rodině 

rozhoduje ona a jejímu rozhodnutí je třeba se podřídit  

 Výchova dětí je zacílena na výchovu k romipen a k poslušnosti rodině 

 

 Specifické vnímání času 

Budoucí čas nehraje v romském uvažování žádnou zvláštní roli, hlavní důraz je kladen 

na přítomnost, zde je možné najít historické souvislosti, kdy byli Romové 

pronásledování. „ Štvanec se snaží přežít, jeho budoucnost je nejistá.“ [Říčan, 2000] 

Orientace na přítomnost se může projevit v nedostatku disciplíny a vytrvalosti. Říčan 

uvádí, že romské dítě má problémy přinutit se k nezáživnému učení, sportovně nadaní 

chlapci odpadají, protože nejsou schopni pravidelně trénovat. 

 

 Další znaky romství 

Říčan uvádí ochotu dělit se a pohostinnost. Charakteristická je pro Romy citová 

spontánnost a živý temperament. „ Romové často řeší spory hlučně, padají šťavnaté 
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nadávky, je vidět hrozivá gesta.“ [Říčan, 2000]. Mezi další hodnoty patřila čest, 

slušnost, umění se bavit, zpívat, vyprávět pohádky. 



Příloha č. 2 

Podmínky spolupráce Předškolní klub 

 

Podmínky spolupráce 
 

Jmenuji se……………………………………………………………………………………….…….......................... 

a přeji si spolupracovat s ………………………………………………………………………………...................  

koordinátorem předškolních aktivit Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni, 

o.p.s. se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2 na řešení své situace. 

Telefon na koordinátora předškolních aktivit/koordinátora klubu pro matky:  

…………………………………………………………… 

Telefon na rodiče:  

…………………………………………………………… 

 

Využívání služeb Nízkoprahové předškolní přípravy se týká dítěte: 

Jméno:……………………………. 

Datum narození:…………………………… 

Bydliště: ………………………………………. 

 

Vím, že mohu využít: 

 Nízkoprahovou předškolní přípravu – předškolní  vzdělávání mého dítěte, které je starší 3 let ( 

Ve 3 letech v případě, kdy je dostatečně zralé a způsobilé pravidelně docházet do předškolního 

klubu a  být zde v nepřítomnosti matky.); zprostředkování poradenství v oblasti předškolního 

vzdělávání mého dítěte a vstupu na základní školu 

 

 Společné volnočasové aktivity– zprostředkování nabídky služeb podporujících smysluplné trávení 

volného času s dětmi – výjezdové i pobytové akce 

Dostal/a jsem základní informace o tomto programu (práva klienta):                                                           
            Vím, že koordinátor předškolních aktivit bude vést elektronický záznam z každého našeho 

společného jednání. Vím, že mám právo do těchto záznamů nahlížet a vyjadřovat se 
k informacím v nich obsažených. Vím, že k informacím z tohoto spisu mají přístup pouze 
nadřízení výše uvedeného pracovníka a správce databáze klientských spisů, a že tyto 
informace nemohou být poskytovány dalším osobám bez mého souhlasu (vyjma zákonných 
povinností poskytovatele). Vím, že některé údaje mohou být statisticky zpracovány bez 
uvedení mého jména. Vím, že poskytované služby neplatím a mohu se kdykoliv rozhodnout 
ukončit spolupráci bez uvedení důvodu. Vím, kdy  koordinátor předškolních aktivit může 
ukončit spolupráci s mojí osobou. Byl/a jsem informován/a o přibližné době trvání spolupráce 
s Koordinátorem předškolních aktivit. 

 
            Povinnosti klienta: 

V případě Nízkoprahové předškolní přípravy dítěte se zavazuji:  
 

 Dítě pravidelně do předškolní přípravy doprovázet,  
 v případě absence dítěte toto včas oznámím koordinátorovi,  
 dítě vždy opatřit svačinou a vhodnou obuví na přezutí, 

 opatřit dítě dalším  vybavením dle pokynů a doporučení koordinátory, 



 

 

 spolupracovat s koordinátorkou v rámci konzultací,  
 dodržovat a naplňovat dohody, které s koordinátorem na řešení situace mého dítěte 

uzavřu 

 docházet s dítětem na předškolní přípravu včas; včas si jej vyzvedávat a předávat přímo 
koordinátorovi, 

 pravidelně koordinátora informovat o zdravotním stavu dítěte a nebudu zamlčovat žádné 
aktuální zdravotní problémy dítěte,  

 Dodržovat pravidla klubu.   
 
 
V případě společných volnočasových, výjezdových a pobytových aktivit  
 
Bude uzavřena zvláštní dohoda.  
 
Souhlasím - nesouhlasím s tím, aby byly během aktivit pořizovány Koordinátorem 
dokumentační fotografie činnosti nebo výsledků činnosti a aby tyto fotografie organizace 
použila při dokumentaci svojí práce donátorovi a při prezentaci činnosti společnosti (např. na 
webových stránkách společnosti). Vím, že tento souhlas mohu vzít kdykoliv zpět a požadovat 
stažení jednotlivých fotografií, na nichž jsem já nebo moje dítě. 
 

Souhlasím - nesouhlasím  s tím, aby mě koordinátor předškolních aktivit v rámci 
společných konzultací po předešlé domluvě navštěvoval/a u mě doma. Vím, že toto 
rozhodnutí mohu změnit kdykoli v průběhu spolupráce. 
 
 
 
Vím, že mohu oslovit jméno:………………. telefon: ............... ředitel/ka pobočky, případně 

koordinátora služeb jméno:……………………, a telefon:…………………… a on/a vyřídí moje stížnosti, 

případně mi odpoví na další otázky ohledně spolupráce. Vím, o dalších způsobech podávání 

stížností.  

 
Podpis klienta:                                                                                                           Datum: 
 
Podpis koordinátora předškolních aktivit:               Datum: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Podmínky spolupráce Klub matek 

 

Podmínky spolupráce 
 

Jmenuji se……………………………………………………………………………………….…….......................... 

a přeji si spolupracovat s ………………………………………………………………………………...................  

koordinátorem klubu pro matky Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni, o.p.s. 

se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2 na řešení své situace. 

Telefon na koordinátora klubu pro matky:  

…………………………………………………………… 

Telefon na (klient) 

…………………………………………………………… 

Vím, že mohu využít: 

 Klub pro matky  - zprostředkování informací, které jsou důležité pro výchovu a vzdělávání mých 

dětí,  zprostředkování sociálního, pracovního i finančního poradenství pracovníků společnosti 

Člověk v tísni, o.p.s., nácvik dovedností, důležitých při podpoře vzdělávání dítěte, podpora 

osobního rozvoje matek a jejich sociálních kompetencí … 

 

 Společné volnočasové aktivity– zprostředkování nabídky služeb podporujících smysluplné trávení 

volného času s dětmi – výjezdové i pobytové akce 

 
Dostal/a jsem základní informace o tomto programu (práva klienta):                                                           

            Vím, že koordinátor klubu pro matky bude vést elektronický záznam z každého našeho 
společného jednání. Vím, že mám právo do těchto záznamů nahlížet a vyjadřovat se 
k informacím v nich obsažených. Vím, že k informacím z tohoto spisu mají přístup pouze 
nadřízení výše uvedeného pracovníka a správce databáze klientských spisů, a že tyto 
informace nemohou být poskytovány dalším osobám bez mého souhlasu (vyjma zákonných 
povinností poskytovatele). Vím, že některé údaje mohou být statisticky zpracovány bez 
uvedení mého jména. Vím, že poskytované služby neplatím a mohu se kdykoliv rozhodnout 
ukončit spolupráci bez uvedení důvodu. Vím, kdy koordinátor klubu pro matky může ukončit 
spolupráci s mojí osobou. Byl/a jsem informován/a o přibližné době trvání spolupráce 
s Koordinátorem klubu pro matky. 

 
            Povinnosti klienta: 

V případě klubu pro matky se zavazuji 
 

 Pravidelně docházet na klub matek, 
 dodržovat a naplňovat dohody, které s koordinátorem na řešení mé situace uzavřu, 
 dodržovat pravidla klubu. 
 

 
V případě společných volnočasových, výjezdových a pobytových aktivit  
 
Bude uzavřena zvláštní dohoda.  
 
Souhlasím - nesouhlasím s tím, aby byly během aktivit pořizovány Koooordinátorem 
dokumentační fotografie činnosti nebo výsledků činnosti a aby tyto fotografie organizace 
použila při dokumentaci svojí práce donátorovi a při prezentaci činnosti společnosti (např. na 



 

 

webových stránkách společnosti). Vím, že tento souhlas mohu vzít kdykoliv zpět a požadovat 
stažení jednotlivých fotografií, na nichž jsem já nebo moje dítě. 
 

Souhlasím - nesouhlasím s tím, aby mě koordinátor klubu pro matky v rámci společných 
konzultací po předešlé domluvě navštěvoval u mě doma. Vím, že toto rozhodnutí mohu 
změnit kdykoli v průběhu spolupráce. 
 
 
Vím, že mohu oslovit jméno:………………. telefon: ............... ředitel/ka pobočky, případně 

koordinátora služeb jméno:……………………, a telefon:…………………… a on/a vyřídí moje stížnosti, 

případně mi odpoví na další otázky ohledně spolupráce. Vím, o dalších způsobech podávání 

stížností.  

 
Podpis klienta:                                                                                                           Datum: 
 
Podpis koordinátora klubu pro matky:               Datum: 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 

Seznam otázek použitých v průzkumném šetření 

 

 Bydlení a vztahy mezi obyvateli v lokalitě 

Dílčí výzkumná otázka č. 1 „Jak hodnotí romské rodiny kvalitu bydlení a mezilidského 

soužití v lokalitě?“ byla dále členěna do následujících otázek v rozhovoru: 

- Jak hodnotíte bydlení v lokalitě 

- Co vám na bydlení nejvíce vadí ( stav domu, bytu) 

- Jak hodnotíte vztahy mezi obyvateli v lokalitě, zažíváte konflikty mezi obyvateli 

- Jak dlouho v lokalitě bydlíte  

- Přejete si vystěhovat z lokality pryč 

 

Zaměstnanost 

Dílčí výzkumná otázka č. 2 „Jaké je postavení romských rodičů na trhu práce a jaké 

důsledky může mít nezaměstnanost pro rodinu?“ byla dále členěna do následujících 

otázek v rozhovoru: 

- Jste zaměstnaná/nezaměstnaná, je váš manžel zaměstnaný/ nezaměstnaný 

- Je podle vás zaměstnání důležité, proč 

- Co vám brání/vašemu manželovi najít práci 

- Má podle vás smysl shánět práci 

 

Finanční situace rodin 

Dílčí výzkumná otázka č. 3: „Jak rodiny hodnotí svou finanční situaci?“ byla dále 

členěna do následujících otázek v rozhovoru: 

- Jaké jsou vaše zdroje příjmu (soc. dávky, příjem ze zaměstnání..) a jejich výše 

- Za co utratíte nejvíce peněz 

- Máte nějaké dluhy, daří se vám je splácet 

- Dělá vám potíže s příjmem vyjít? Jak tuto situaci řešíte? (půjčky od známých, 

úvěry, lichva) 

 

 



 

 

Vzdělání 

Dílčí výzkumná otázka č. 4 „Je pro romské rodiče žijící v soc. vyloučených lokalitách 

vzdělání dětí důležité?“ byla dále členěna do následujících otázek v rozhovoru: 

- Jaké je vaše/ vašeho manžela dosažené nejvyšší vzdělání 

- Je podle vás vzdělání pro život důležité, proč? 

- Motivujete děti ve vzdělávání? Jakým způsobem? 

- Navštěvovalo některé z vašich dětí v minulosti MŠ, přípravný ročník, pokud ne, 

proč? 

- Jaká opatření by podle vás pomohla navýšit počty dětí v mateřských školách? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

Přepis rozhovorů s  respondentkami 

Respondentka č. 1 

jak hodnotíte bydlení v lokalitě? 

Jsem spokojená, před časem jsem zažádala majitelku o výměnu bytu a vyhověla nám.  

co vám na bydlení nejvíc vadí? 

Původní dům byl ve špatném stavu, byl starý, vlhký a studený, děti často marodily, měla 

jsem problémy s prádlem, špatně schlo a smrdělo. Ted konečně bydlíme slušně, byt je 

pěkný, a ve vchodě bydlí samí slušní nájemníci, ne jenom Romáci. Ne, teď mi nic nevadí, 

jsem ráda, že máme co máme. Dům je pěkný, chodby jsou čisté, a žijou v něm slušné 

rodiny. 

jak hodnotíte vztahy mezi obyvateli, zažíváte konflikty mezi obyvateli v lokalitě? 

lidi se k sobě nechovají dobře, vzájemně se pomlouvají a závidí si, hádky jsou časté, 

hlavně kvůli dětem, každá máma si myslí, že to její dítě je svaté. Dřív se k sobě lidi 

takhle nechovali, pomáhali si, scházeli se a povídali si, dneska se scházejí jen příbuzní a 

ani tam to není, co bývalo. Lidi jsou k sobě zlí. 

jak dlouho v lokalitě bydlíte? 

v lokalitě žijeme šest let, v novém domě půl roku. 

přejete si vystěhovat z lokality, proč? 

přála jsem si vystěhovat se, a to se stalo, sice ne z lokality, ale z domu. 

 

Dílčí výzkumná otázka č. 2: 

Jaká je situace romských rodin v oblasti zaměstnanosti? 

Jste zaměstnaný/ nezaměstnaný, jak dlouho? 

Já jsem s nejmladší dcerou doma, manžel je nezaměstnaný už patnáct let, nikde ho 

nechtějí, a on už ani práci nehledá, už by to ani neuměl. 

Je podle vás zaměstnání důležité, proč? 

Je hodně důležité a dřív chlapi do práce chodili a bylo to normální, jenže teď jich je 

většina dlouhodobě bez práce a nejhorší je, že si na to zvykli a už si práci ani nehledají, 

vlastně jim to tak vyhovuje. U nás romáků je to tak, že ženská se stará o domácnost a 

chlap vydělává peníze, dneska do práce nechodí, ale nepomáhají ani doma. 



 

 

Co vám brání, abyste si našel/našla práci? 

zatím jsem na mateřské, manžel si práci nehledá, nikde by ho ani nechtěli, je tolik let 

bez práce 

Má podle vás smysl shánět práci? 

Práce je důležitá, nejhorší je, když má člověk o práci opravdu zájem, hledá ji a všude ho 

odmítají, to člověka může odradit od dalšího hledání. Ale určitě má smysl hledat práci. 

Uvažujete, že po ukončení mateřské nastoupíte do zaměstnání 

Určitě chci nastoupit do práce, je mi to jedno, půjdu třeba uklízet. 

 

Dílčí výzkumná otázka č. 3: 

Jak rodiny hodnotí svou finanční situaci? 

Jaké jsou vaše zdroje příjmu?  Soc. dávky, příjem ze zaměstnání, důchod, přivýdělek 

na černo, výše příjmu 

Příjem máme 23tisíc, sociální dávky –rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příspěvek 

na bydlení, hmotná nouze-doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí. 

Máte nějaké dluhy, daří se vám je splácet? 

Dlužíme na nájmu, ale dluh splácíme, s majitelkou jsme se domluvily na splátkách, jiné 

dluhy nemáme a exekuce také ne. 

Za co utratíte nejvíce peněz? 

Nejvíc utratíme za nájem a služby a za jídlo. Za bydlení utratíme 9500,-Kč, jedeme na 

velký nákup v Kauflandu a na měsíc nám pak zbývá minimum peněz.  

Dělá vám potíže s příjmem vyjít, jak tuto situaci řešíte? půjčky od známých, úvěry, 

lichva? 

 Snažím se s penězma vyjít, nekupuju zbytečnosti. Ale před další výplatou dávek  mám 

stejně většinou problémy zajistit pro děti svačinu do školy, beru si na dluh u vietnamce. 

Vím, že příští měsíc mu dluh vrátím a budu mít o to mín peněz, ale bez svačiny jít do 

školy děti nemůžou a od příbuzných si půjčovat nechci, a ani nemůžu, sami nemají. 

S lichvou mám zkušenosti, před lety jsem si od lichvářky půjčila peníze, kvůli manželovi, 

protože propadl automatům, bral doma peníze. Jenže jsem nebyla ten dluh schopná 

splácet, a tak pořád narůstal, lichváři si vždycky počkali před poštou, když jsem si šla 

pro dávky a hned jsem jim je musela dávat, to byla hrozná doba, dala jsem jim všechny 

dávky a nezůstalo mi nic, ani pro děti, nechápu jak jsme to mohly přežít. Tenkrát mi 



 

 

pomáhala rodina. Nakonec jsem byla tak zoufalá, že jsem se šla udat na sociálku, bála 

jsem se, že budu mít problémy, že jsem si od lichvářů půjčila peníze, sociálka věc 

nahlásila policii a ty se tím začali zabývat, podala jsem na ně trestní obvinění, které 

jsem později pod tlakem příbuzných stáhla, báli se, aby nám rodina lichvářů neublížila a 

hlavně našim dětem. 

 

Dílčí výzkumná otázka č. 4: 

Jaký přístup zaujímají romští rodiče ke vzdělávání  

Jaké je vaše dosažené vzdělání? 

Já mám ukončenou základní školu a manžel se učil na zedníka, ale nedokončil ho.  

Dneska mě mrzí, že vzdělání nemám, ale doma nás k tomu nevedly, mám šest mladších 

bratrů, všichni máme jen základku.“ 

Myslíte si, že je vzdělání důležité, proč? 

Určitě je vzdělání důležité, proto aby člověk líp našel práci a neskončil na úřadě práce 

Podporujete děti ve vzdělávání, jakým způsobem?  

Určitě je podporuju ve vzdělávání, ptám se jich, co bylo ve škole, jaké dostaly známky, 

zajímám se, ale starším pomoci s učením nemůžu, neznám, jsou samostatní, ví, že si 

mají udělat úkoly, nechají si podepsat žákovskou. 

Navštěvovalo některé z vašich dětí v minulosti MŠ, přípravný ročník, pokud ne, proč? 

Žádné z dětí mateřskou školu nenavštěvovalo, bála jsem se do nich děti dávat, do 

školek skoro vůbec nechodí romské děti, bála jsemse jak k nim budou učitelky 

přistupovat a že je budou odlišovat.  Ondru jsem se také bála k vám do klubu přihlásit, 

bála jsem se, že bude brečet, byl zvyklý jen na rodinu, taky byl dost živý a mluvil 

sprostě, bála jsem, se jak ho zvládnete a jak se k němu budete chovat, ale rozhodla 

jsem se to zkusit a jsem ráda. Děcka měly ve škole velký problémy, nechtěly v ní být 

samy, brečely, s několika jsem musela první měsíc zůstávat ve škole během vyučování, 

nejhorší to bylo s holkou. 

Jaká opatření by podle vás pomohla navýšit počty dětí v mateřských školách? 

Pomohlo by, kdyby se s rodičema mluvilo, tak jako mluvíte s náma, chodíte s dětma do 

školek a oni nám pak doma vyprávějí, co ve školce dělali a my víme, že se jim tam líbí. 

Ale ty rodiče kolikrát ani nemají zájem dávat děcka k vám natož do školky, je jim to 

jedno. Jsou úplně blbý. Fakt, muselo by se s  nima dokola mluvit. 



 

 

Respondentka č. 3 

 
Dílčí výzkumná otázka č. 1: 
 
Jakým způsobem hodnotí romské rodiny kvalitu bydlení a mezilidského soužití 
v lokalitě 

 
Jak hodnotíte bydlení v lokalitě? 
Jsem spokojená, nemůžu si stěžovat. 

 
Co vám na bydlení nejvíc vadí? 
 Vadí mi, že máme kamna a musíme si topit, v domě je zima, večer a ráno je to nejhorší, 

dala jsem si žádost u majitele, ale zatím se mi neozvali. Musím zajišťovat dřevo a uhlí, 

je to starost na víc. Jinak si nestěžuju, jsem ráda, mohlo by to být i horší.  

 
Jak hodnotíte vztahy mezi obyvateli, zažíváte konflikty mezi obyvateli v lokalitě? 

U nás v ulici se lidi se k sobě chovají dobře, nehádají se, já nemám s nikým problémy, se 

všemi vycházím, nemám problémy. v naší ulici nežijí jen cikáni a myslím si, že je to 

dobře, že tam žijí i bílí, není takový nepořádek, lidi se starají, uklízí. Nedělá dobrotu, 

když víc cikánů žije pohromadě, protože se hádají, důvodem jsou děti, děti se pohádají, 

pak doma žalujou a mámy se mezi sebou kvůli nim hádají, pak spolu kvůli dětem 

nemluví, taky se pomlouvají navzájem, s „bílýma“ vycházím dobře.  

  
Jak dlouho v lokalitě bydlíte? 

Rok, předtím jsem bydlela v Kraslicích. Tam jsem byla nespokojená, lidi se k sobě 

nechovali dobře. 

 
Přejete si vystěhovat z lokality, proč? 

  Ne, jsem ráda, že bydlím, kde bydlím. 

Dílčí výzkumná otázka č. 2: 
 
Jaká je situace romských rodin v oblasti zaměstnanosti? 

 

Jste vy a váš partner zaměstnaní/ nezaměstnaní, jak dlouho? 

Jsem nezaměstnaná půl roku, předtím jsem pracovala u technických služeb, půl roku. 

Manžel je ve vězení. Kradl, abychom měli co jíst. 

Je podle vás zaměstnání důležité, proč 



 

 

Je důležité, bez práce nejsou peníze, musím platit nájem, dětem oblečení, jídlo…s tím co 

mám, nevystačím. 

Co vám brání abyste si našel/našla práci? 

Není práce, ráda bych šla do práce, práce se nebojím u technických jsem pracovala 

venku, uklízela jsem ulice, práce se nebojím, ale když se ptám, všude mi říkají, že práce 

není. 

Má podle vás smysl shánět práci 

Má, pořád ji hledám, doma mě to nebaví, pořád žít z podpory. Ptám se v obchodech, 

byla jsem se ptát v nemocnici. Všude mi říkají, že práce není. 

 

Dílčí výzkumná otázka č. 3: 

Jak rodiny hodnotí svou finanční situaci? 

Jaké jsou vaše zdroje příjmu?  Soc.dávky, příjem ze zaměstnání, důchod, přivýdělek 

na černo, výše příjmu 

10 tisíc, přídavky na děti 1720, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na 

živobytí, od manžela cca 1000,- Kč.  Nájem platím včetně 4660, elektriku 1000,-Kč 

 

Máte nějaké dluhy, daří se vám je splácet? 

Mám dluhy vzala jsem si půjčku, abych mohla zaplatit kauci na byt, splácím 600,-Kč u 

banky, posílám pravidelně. 

Za co utratíte nejvíce peněz 

Bydlení, jídlo.  

 

Dělá vám potíže s příjmem vyjít, jak tuto situaci řešíte? půjčky od známých, úvěry, 

lichva 

S dávkama,  které dostávám nevystačím, proto sháním práci, půjčuju si u rodiny, někdy 

jim peníze nemusím vracet, pomáháme si vzájemně, ale je to těžké, protože nikdo z naší 

rodiny peníze nemá. Proto chci jít do práce. S lichvou zkušenosti nemám. 

 

 

Dílčí výzkumná otázka č. 4: 
 

Jaký přístup zaujímají romští rodiče ke vzdělávání  



 

 

Jaké je vaše dosažené vzdělání? 

Základní školu mám, manžel taky. 

Myslíte si, že je vzdělání důležité, proč 

Je určitě důležité, bez vzdělání je těžké sehnat práci. 

Podporujete děti ve vzdělávání, jakým způsobem  

Nechci, aby děti žili jako já, bez práce, žít z výplaty dávek k výplatě, dívám se do 

notýsku, kontroluju žákovskou, dohlížím, aby si napsali úkoly, zkontroluju školní tašku 

Chci aby se měli líp než já, mrzí mě, že mají děti tátu ve vězení a že  vyrůstají bez táty, 

že jsem na všechno sama, bojím se o dcery, okolí mi radí, abych si našla někoho, ale já 

nechci , protože se bojím, že by jím mohl ublížit, znám případy z okolí. proto si 

nehledám jinýho chlapa, čekám na manžela až se vrátí z vězení, za osm měsíců se vrátí. 

Tří roky dostal, za krádeže. Kradl, abychom se měli líp, bojím se, že se vrátí z vězení, 

nesežene práci a bude zase krást a já ho zase ztratím. 

Navštěvovalo některé z vašich dětí v minulosti MŠ, přípravný ročník, pokud ne, proč? 

Děti chodily do přípravky. Určitě se v ní toho spoustu naučily. Pak ale přípravku zrušily, 

holka nastoupila do školy, a kluk k vám do klubu. Jsem ráda, že může chodit aspoň sem. 

Jaká opatření by podle vás pomohla navýšit počty dětí v mateřských školách? 

 Já jsem kluka přihlásila do školky, protože tam s nima chodíte a jemu se tam líbí. Je to 

tam dobrý. 

 
 

Respondentka č. 4 
 

Dílčí výzkumná otázka č. 1: 

Jakým způsobem hodnotí romské rodiny kvalitu bydlení a mezilidského soužití 

v lokalitě 

jak hodnotíte bydlení v lokalitě 

jsem moc spokojená, podařilo se nám najít bydlení na sídlišti. 

co vám na bydlení nejvíc vadí 

ted už nic, v lokalitě mi vadilo prostředí, a celkově bydlení, stav domu i bytu byl ve 

špatném stavu-netěsnily okna, v bytě byla zima, vlhko, koupelna byla ve špatném 

stavu, bojler byl ve špatném stavu, veškeré opravy jsme museli hradit na vlastní 



 

 

náklady, na chodbách byl neustále nepořádek, ze sklepů se ztrácely věci, nám se 

několikrát ztratily kočárky pro děti, uhlí a další věci.  

jak hodnotíte vztahy mezi obyvateli, zažíváte konflikty mezi obyvateli v lokalitě 

vztahy mezi lidmi, v domě nebyli dobré, lidé se k sobě chovali hrozně, hádali se  kvůli 

každé maličkosti, nedokázali se mezi sebou domluvit, na chodbě byl často nepořádek , 

který nikdo neuklízel, častým důvodem ke konfliktům byly děti. Já jsem se s lidma 

v lokalitě nestýkala, vztahy mezi lidmi nejsou dobré, vzájemně se pomlouvají. Každá 

rodina si myslí, že jen ona je ta dobrá a ostatní rodiny, že jsou špatné. V lokalitě žije 

několik příbuzenských rodin, ty se stýkají mezi sebou, s ostatními rodinami se sotva 

pozdraví a vzájemně se nesnáší. 

jak dlouho v lokalitě bydlíte 

v lokalitě jsem bydlela deset let, na sídlišti bydlím měsíc. 

přejete si vystěhovat z lokality, proč 

jsem moc ráda, že se nám podařilo vystěhovat. Usilovala jsem o to dlouhou dobu, 

sháněla jsem podnájem, ale vždy to ztroskotalo na tom, že máme hodně dětí. 

 

Dílčí výzkumná otázka č. 2: 

Jaká je situace romských rodin v oblasti zaměstnanosti? 

Jste zaměstnaný/ nezaměstnaný, jak dlouho 

Já jsem zaměstnaná, manžel je nezaměstnaný dlouhodobě, 15 let, občas si přivydělá 

prací na černo. 

Je podle vás zaměstnání důležité, proč 

To je jasný, že je práce důležitá, kvůli penězům  a pak také člověk má nějaké povinnosti 

a návyky, ráno vstát z postele, mít nějakou náplň, něco dělat. Člověk, který pracuje 

nemá čas  na blbosti. To je velký problém dnešních chlapů, jsou nezaměstnaní, válí se 

doma a z nudy začínají blnout, nakonec se kvůli tomu rozpadne celá rodina a nejvíce to 

odnesou děti, protože spousta z nich propadla automatům a dávky, které rodina 

dostane pro děti oni utratí v automatech, děti pak trpí hlady, protože nemají co jíst. 

Co vám brání abyste si našel/našla práci 

Určitě jim v tom brání nízké vzdělání, a pak si myslím, že zaměstnanci Romy do práce 

přijímat nechtějí, když si mají vybrat mezi bílím a Romem vezmou radši bílýho.  

Má podle vás smysl shánět práci 



 

 

Určitě člověka odradí, když hledá aktivně práci a nemůže ji sehnat. Podle mě je ale 

důležité to nevzdávat a hledat dál. 

 

Dílčí výzkumná otázka č. 3: 

Jak rodiny hodnotí svou finanční situaci? 

Jaké jsou vaše zdroje příjmu?  Soc.dávky, příjem ze zaměstnání, důchod, přivýdělek 

na černo, výše příjmu 

22.000,- z toho 8000 příjem ze zaměstnání, 6000,- přídavky na děti, příplatek na 

bydlení, 8000,- příspěvek na živobytí. 

Máte nějaké dluhy, daří se vám je splácet? 

Máme dluhy u ČEZ, u nebankovních společností, dluhy se mi nedaří splácet, naše příjmy 

nejsou vysoké, ale chtěla bych je začít splácet alespoň po malých částkách. 

Za co utratíte nejvíce peněz 

Bydlení, jídlo.  

Dělá vám potíže s příjmem vyjít, jak tuto situaci řešíte? půjčky od známých, úvěry, 

lichva 

S penězma vycházíme těžko, půjčuju si peníze od rodičů nebo od příbuzných, po výplatě 

jim je vrátím. Snažím se kupovat jen to nejdůležitější, půjčku od banky bych si už nikdy 

nezvala, z toho jsem poučená.  

 

Dílčí výzkumná otázka č. 4: 

Jaký přístup zaujímají romští rodiče ke vzdělávání  

Jaké je vaše dosažené vzdělání 

Já mám základní školu, manžel se učil na malíře pokojů, učební obor nedokončil. Po 

základní škole jsem dál nepokračovala, ani nevím proč, ve škole jsem problémy neměla. 

Dneska mě to moc mrzí. Uvědomuji si jak je vzdělání důležité. 

Myslíte si, že je vzdělání důležité, proč 

Vzdělání je hodně důležité, ten kdo má vzdělání si spíš najde práci. 

Podporujete děti ve vzdělávání, jakým způsobem  

Hodně mi záleží na tom, aby děti měly vzdělání, mluvím s nimi často, chci se poučili a 

nedopadli jako my, často jim říkám, aby se podívali jak jsme dopadli a co je toho 



 

 

příčinou. Děti hodně podporuju. Starší syn bude příští rok vycházet, chce se jít učit na 

elektrikáře a dcera se chce jít učit na kadeřnici. 

Navštěvovalo některé z vašich dětí v minulosti MŠ, přípravný ročník, pokud ne, proč? 

Žádné z mých dětí mateřskou školu nenavštěvovalo, protože jsem byla doma na 

mateřské tak byly se mnou, v tu dobu jsem k tomu nepřistupovala tak jako dneska, 

nevěděla jsem, že je tolik důležité. Myslela jsem si, že se děti začnou učit až ve škole. 

Dneska to vidím jinak. 

Jaká opatření by podle vás pomohla navýšit počty dětí v mateřských školách? 

Myslím si, že by pomohlo, kdyby do školek chodilo víc romských dětí, to by mohlo 

motivovat ostatní mámy, aby děti také do školek dávaly. Taky si myslím, že tím, že 

docházka do mateřských škol není povinná tak rodiče nemají povinnost děti do nich 

dávat, myslím si, že kdyby měli tu povinnost už by k tomu přistupovali jinak. 

 


