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Abstract: 

A long-term problem in the Czech Republic is the education of Roma children. 
However, it is not merely educational problem, but a social issue with which 
international commitments are linked and which is dealt with at the level of strategic 
government materials, such as the Roma Integration Strategy for 2020. There has been 
amended educational legislation that ensures students with disability or other special 
needs are provided free public education preferably in mainstream schools. Educational 
services for disadvantaged children include preventive and interventional activities 
aimed at parenting styles. However, there is little research into this issue in the Czech 
educational literature, and research on parentings styles of Roma families is virtually 
absent. Below is presented an original research, which examined the parenting styles 
of parents of pre-school children from the ethnic Czechs, Roma parents speaking 
Czech and Roma parents without the knowledge of Czech language, or speaking 
Slovak. 
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Úvod  

Mezi určující znaky pedagogické inkluze (tzv. společného vzdělávání) patří důraz na 
naplnění vzdělávacích moţností a zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb dětí, 
ţáků a studentů ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Dlouhodobým problémem 
v České republice je vzdělávání romských dětí, ţáků a studentů. Nejde ale o izolovaný 
problém, nýbrţ o celospolečenskou záleţitost, s níţ se pojí mezinárodní závazky a 
která je řešena na úrovni koncepčních vládních materiálů, jako je Strategie romské 
integrace do roku 2020. Aby bylo zajištěno naplnění vzdělávacích moţností Romů, 
uplatnění nebo uţívání práv na rovnoprávném základě, jsou v pedagogickém kontextu 
uplatňována podpůrná opatření. V případě indikace mohou být součástí těchto 
podpůrných opatření preventivní a intervenční činnosti zaměřené na výchovné 
kompetence zákonných zástupců romských dětí, ţáků a studentů. Vzdělávání můţe být 
ale komplikováno přidruţenými obtíţemi, jako např. neznalostí českého jazyka. Níţe je 
prezentován původní výzkum, který zkoumal výchovné styly rodičů předškolních dětí 
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z majoritní české společnosti, romských rodičů hovořících česky a romských rodičů bez 
znalosti českého jazyka, respektive hovořících slovensky. 

Východiska výzkumu 

Postavení romské menšiny je ve střední Evropě dlouhodobě problematické (viz např. 
Revenga, Ringold, Tracy, 2002). Agentura EU pro základní lidská práva (FRA) 
publikovala koncem roku 2016 výzkum, podle kterého ţije v České republice 58 % 
Romů v riziku chudoby. V relativním srovnání s postavením romské menšiny 
v Bulharsku, Řecku, Španělsku, Chorvatsku, Portugalsku, Rumunsku a na Slovensku 
se jedná o nejniţší riziko, i tak jsou ale čeští Romové ohroţeni chudobou takřka 
šestkrát více neţ občané z majoritní populace (FRA, 2018, s. 14). Z hlediska českého 
vzdělávacího systému se ukazuje jako problematický např. nerovný přístup k dětem, 
ţákům a studentům (dále jen ţákům) romského původu, jejich stigmatizace  
a diskriminace. Konkrétním dlouhodobě řešeným problémem je např. přisuzování 
lehkého mentálního postiţení primárně kvůli etnicitě, coţ v minulosti vedlo k tomu, ţe 
romské děti byly vzdělávány dle programu pro ţáky s lehkým mentálním postiţením, 
aniţ by k tomu byly relevantní pedagogicko-psychologické důvody (ČŠI, 2016, s. 3). 

O Romech se speciálními vzdělávacími potřebami, které byly asociovány se 
socioekonomickým statusem nebo etnicitou, se před rokem 2006 v České republice 
nejčastěji hovořilo jako o ţácích sociálně nebo sociokulturně znevýhodněných. 
Z národního hlediska byl v problematice vzdělávání sociálně znevýhodněných ţáků 
významným milníkem rok 1997, kdy Usnesení vlády zohlednilo tzv. Bratinkovu zprávu o 
stavu romské menšiny v ČR. Na základě předmětného usnesení bylo moţné ve 
školách zřizovat např. pozice romských pedagogických asistentů. V průběhu 90. let 
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (dále jen MŠMT) prostřednictvím takových 
a dalších opatření zajistilo lepší prospívání romských ţáků (Člověk v tísni, 2002, s. 
202). 

Z mezinárodního hlediska patří mezi nejvýznamnější milníky ve vzdělávání Romů v ČR 
rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatních z roku 2007. 
MŠMT v reakci na antidiskriminační závazky plynoucí z rozsudku a také z Úmluvy o 
právech osob se zdravotním postiţením z roku 2009 vyhotovilo Národní akční plán 
inkluzivního vzdělávání (Michalík, Baslerová, Felcmanová et al., 2015, s. 12). 
V současnosti je platný Akční plán inkluzívního vzdělávání na období 2019-2020, kde je 
problém edukace romských ţáků opět tematizován – řeší se např. překáţky zapojení 
ţáků ze sociálně vyloučených lokalit do předškolního vzdělávání nebo koncentrace 
romských ţáků ve školách a jejich etnická homogenizace (MŠMT, 2018). 

Koncepční změny v edukaci romských ţáků jsou navázány na další politiky, které jsou 
v gesci nejen MŠMT, ale i jiných ministerstev. Vláda v roce 2014 schválila Strategii 
romské integrace do roku 2020, která má zvrátit negativní trendy ve vývoji situace 
romské menšiny, přičemţ tyto trendy se kromě vzdělávání týkají mimo jiné 
zaměstnanosti, bydlení a sociální oblasti (Vláda ČR, 2015). 

V rezortu školství má být systémovým řešením nerovných podmínek inkluze a 
inkluzivní pedagogika. Tuto lze s Hájkovou a Strnadovou (2010, s. 12) vymezit jako 
optimalizaci a rozšíření integrace, individualizaci a na individuální schopnosti ţáka 
orientovanou podporu edukačních procesů bez statických výkonnostních norem, která 
umoţní zohlednění specifických vzdělávacích potřeb ţáků v heterogenních učebních 
skupinách. 

Od roku 2016 je v ČR inkluzivní vzdělávání implementováno, označuje se také jako 
vzdělávání společné. V této souvislosti došlo k novelizacím školské legislativy, např. 
v zákoně č. 561/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) byl 
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koncept sociálního znevýhodnění nahrazen konceptem odlišného kulturního prostředí 
nebo jiných ţivotních podmínek dítěte. Podpůrná opatření pro ţáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami jsou nově členěna do pěti stupňů, coţ odráţí závaţnost obtíţí 
ţáka a také indikuje nutné změny, které se týkají úprav vzdělávacího procesu. Od 
druhého stupně podpůrných opatření, který po konzultaci se zainteresovanými stranami 
přiznává školské poradenské zařízení, lze doporučovat podpůrná opatření 
s normovanou finanční náročností. Významným novem je podpůrné opatření 
pedagogická intervence (Cina, 2017, s. 46). Pedagogická intervence podle vyhlášky č. 
27/2016Sb. ve znění pozdějších předpisů slouţí primárně k podpoře vzdělávání ţáků 
ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jejich vzdělávání, případně ke 
kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku. 

Mezi okolnosti, které mohou zakládat speciální vzdělávací potřeby spadající do 
kategorie odlišného kulturního prostředí nebo jiných ţivotních podmínek, patří např. 
kulturní odlišnost nebo jiný mateřský jazyk, dysfunkční rodina a psychické strádání, 
rodina nepodporující dítě ve vzdělávání (např. z důvodu nedostatečných kompetencí), 
vyloučení z důvodu odlišnosti od většiny nebo umístění ţáka mimo rodinu 
(Felcmanová, Habrová et al., 2015, s. 9-18). Pedagogická intervence tak je podpůrným 
opatřením, které můţe být indikováno u ţáků pocházejících z romských rodin kulturně 
odlišných od majoritní populace - např. hovořících mezi sebou i na děti romštinou nebo 
etnolektem, postupně se adaptujících na ţivot v ČR, a proto vystavených 
psychosociální zátěţi, ţijících v náročných podmínkách sociálně vyloučených lokalit 
nebo rodinách početných (viz např. Barsczewska, Peti et al., 2011, s. 162; Kukla et al., 
2016, s. 282). 

Schopnost či motivace zákonných zástupců zajistit domácí přípravu ţáků na vyučování 
můţe být také odrazem převaţujícího výchovného stylu. Bornstein, Leventhal, Lertner 
et al. (2015, s. 70) uvádějí, ţe tyto styly jakoţto převaţující způsoby výchovy mohou být 
základně členěny dle dvou kritérií – vřelosti a kontroly. Zatímco vřelost reprezentuje 
afektivní komponentu (zjednodušeně řečeno, jak moc má rodič své dítě rád), kontrola je 
mírou výchovného řízení (jak rodič dítě kontroluje, jak je důsledný, přísný apod.). Mezi 
průkopnické typologie patří ta z pera Baumrindové, která výchovné styly rozdělila na 
autoritářský (odmítající a kontrolující rodiče), autoritativně vzájemný (akceptující a 
kontrolující rodiče), zanedbávající (odmítající a nekontrolující rodiče) a shovívavý 
(akceptující a nekontrolující rodiče) (Gillernoví, Kebza a Rymeš, 2011, s. 123-124).  

 

Hodnotící pojetí výchovných stylů, kdy jsou některé povaţovány za lepší a jiné za horší, 
můţe být kontroverzní v situacích, kdy není zohledněn sociokulturní kontext. V odborné 
literatuře existují doklady o tom, ţe výchovné praktiky mohou souviset nejen se 
sociokulturním zázemím vychovatelů, ale také např. s mírou akulturace (viz Cina, 2017, 
s. 74). Akulturaci je moţné obecně definovat jako míru participace příslušníků 
menšinové kultury na kultuře většinové, ale také jako proces individuálních či 
skupinových změn, k nimţ dochází u příslušníků menšinové kultury v rámci kontaktu 
s hostitelskou kulturou (Zhang a Tsaiová, 2014, s. 75-76). Mezi významné modely 
akulturace patří kategorizace J. W. Berryho, který popsal 8 typů akulturace (podrobněji 
viz např. Výrost, Slaměník et al., 2008, s. 381-382). V zahraničí je dostupná řada 
standardizovaných metod, které lze za účelem měření akulturace aplikovat. Tyto 
instrumenty měří různé aspekty akulturace, jsou ověřeny na různých populacích a 
disponují psychometrickými ukazateli, jako je validita a reliabilita (Zhang a Tsaiová, 
2014, s. 89-91). 

V dostupné odborné literatuře se nepodařilo dohledat informace o výzkumech 
zaměřených na souvislosti mezi akulturací českých a slovenských Romů (respektive 
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Romů ţijících v ČR nebo na Slovensku) a jejich výchovnými praktikami. Pokud by mezi 
těmito faktory existovaly statisticky významné vztahy, bylo by vhodné takovou 
skutečnost zohlednit v praxi, tj. v diagnostice, prevenci či intervenci. Nabízely by se 
např. implikace do oblasti školního poradenství, pedagogciko-psychologického 
poradenství nebo sociální práce. Jako významné se jeví sledovat výchovu v primární 
rodině co nejdříve, tj. od raného nebo předškolního věku. V případě romských dětí lze 
z několika důvodů význam předškolního vzdělávání akcentovat (viz Cina, 2017, s. 50-
52). Problematika ţáků cizinců a ţáků s odlišným mateřským jazykem je předmětem 
řady diskuzí, není dostatečně ujednocena a u mnoţství témat chybí relevantní 
empirické údaje (viz např. Titěrová et al., 2019). Empirické šetření, z něhoţ by bylo 
moţné zobecňovat na určitou populaci nebo navrhovat doporučení pro další výzkum, je 
tedy dlouhodobě potřebné. 

Metodologie výzkumu 

S ohledem na výše uvedená teoretická východiska byly stanoveny následující 
výzkumné cíle: 

1. Zjistit, zda a případně jak souvisejí výchovné praktiky romských rodičů 
předškolních dětí s mírou akulturace těchto rodičů. 

2. Zjistit, zda Romové ve srovnání s příslušníky majoritní české populace vykazují 
obecně odlišné výchovné praktiky. 

3. Zjistit, zda existují rozdíly ve výchovných praktikách romských a neromských 
muţů a ţen. 

 

Na základě obecných teoretických poznatků o akulturaci, výchovných stylech a jejich 
sociokulturní či genderové podmíněnosti byly formulovány následující výzkumné 
hypotézy: 

 

 H1 – Akulturace romských rodičů statisticky významně koreluje s jejich 
výchovnými praktikami. 

 H2 – Romové, kteří nehovoří česky, praktikují odlišné výchovné praktiky neţ 
Romové, kteří hovoří česky. 

 H3 – Existuje rozdíl ve stylech rodinné výchovy u romských a neromských 
rodičů. 

 H4 – Existuje rozdíl ve stylech rodinné výchovy u romských otců a romských 
matek. 

 H5 – Existuje rozdíl ve stylech rodinné výchovy u neromských otců a 
neromských matek. 

 

Výzkum byl realizován s 80 respondenty, z čehoţ polovinu tvořili příslušníci romského 
etnika a polovinu etničtí Češi a Češky (dále Češi). Romové byli dále rozděleni na české 
Romy (šlo o české občany, residenty Středočeského kraje, jejichţ mateřským jazykem 
byla čeština) a slovenské Romy (v době výzkumu se zdrţovali v Ústeckém kraji, 
neovládali český jazyk, hovořili převáţně romsky a byly občany Slovenské republiky). 
Ţeny a muţi byli zastoupeni přibliţně rovnoměrně. Jednotlivé podsoubory, tj. Češi, čeští 
Romové a slovenští Romové, byly z hlediska věku srovnatelné, z hlediska nejvyššího 
dosaţeného vzdělání nikoli, coţ je ale v souladu s dostupnými statistikami – etničtí Češi 
byly v průměru vzdělanější, ţádný ze zúčastněných Romů neměl vysokoškolské nebo 
maturitní vzdělání. Všichni účastníci byli rodiči dítěte nebo dětí předškolního věku (dle 
konzervativní vývojové periodizace 3-6 let věku). Výzkumný soubor byl sestaven 
kombinací příleţitostného výběru, samovýběru a výběru metodou sněhové koule. Při 
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identifikaci Romů byl pouţit přístup, kdy je za Roma povaţován ten, kdo se sám jako 
Rom identifikuje a/nebo je významnou částí okolí za Roma povaţován. 

Data byla sbírána prostřednictvím dvou dotazníků. General Ethnicity Questionnaire 
(GEQ) slouţí k zjištění míry akulturace na zvolené kulturní prostředí. Původní autorkou 
dotazníku je J. L. Tsaiová. Zvolena byla zkrácená verze, která čítá 37 poloţek a 1 
doplňkovou poloţku k určení případné bilingvnosti. Poloţky jsou hodnoceny na 
pětibodové škála představující míru ne/nesouhlasu s jednotlivými výrok (Stanford 
Culture and Emotion Lab, 2017). S ohledem na výzkumný soubor byl dotazník 
administrován v českém a romském jazyce, respektive v severocentrální romštině 
(slovenský dialekt). Dotazník pravděpodobně v minulosti nebyl na romskou populaci 
aplikován. GEQ vyplňovali pouze romští respondenti. 

Druhý dotazník, Alabama Parenting Questionnaire-Preschool Revision (APQ-PR, tj. 
revize pro výchovu dětí předškolního věku), jehoţ původními autory byl tým kolem 
Sheltona. 32 poloţek dotazníku lze seskupit do jednotlivých dimenzí: rodičovská 
angaţovanost (involvement), pozitivní výchova (positive parenting), nedostatečný 
rodičovský dohled (poor monitoring/supervision), nekonzistentní uplatňování 
kázeňských prostředků (inconsistent discipline), tělesné tresty (corporal punishment), 
ostatní výchovné prostředky (other discipline practices) (Kamphaus, Frick et al., 2010, 
s. 283-284). 

Interpretace výsledků výzkumu 

Na uvedeném výzkumném souboru nebyla při aplikaci Spearmanova koeficientu 
zjištěna statisticky významná korelace mezi akulturací měřenou GEQ a výchovnými 
praktikami měřenými APQ-PR, a proto H1 nebyla verifikována. Verifikována však byla 
H2, protoţe bylo zjištěno, ţe Romové, kteří nehovoří česky, praktikují odlišné výchovné 
praktiky neţ Romové, kteří česky hovoří – tzv. slovenští Romové byli ve srovnání s tzv. 
českými Romy statisticky více akulturováni na romskou kulturu, významně častěji 
uplatňovali nekonzistentní a trestající výchovu. 

Dále bylo zjištěno, ţe existuje rozdíl ve stylech rodinné výchovy romských a 
neromských rodičů, respektive příslušníků majoritní české populace. Toto ovšem platilo 
pouze při komparaci Čechů a slovenských Romů, nikoli tedy při porovnání výchovných 
praktik etnických Čechů a českých Romů. Bylo zjištěno, ţe slovenští Romové uplatňují 
ve srovnání s příslušníky majoritní populace statisticky významně více nekonzistentní 
výchovu a tresty. Verifikována tak byla H3. 

Pokud jde o komparaci stylů rodinné výchovy romských otců a romských matek, byl 
zjištěn statisticky významný rozdíl, který spočíval v tom, ţe romští otcové významně 
častěji vypovídali, ţe uplatňují trestající výchovu. Na základě uvedených zjištění byla 
verifikována H4. Finálně byla verifikována také H5, která byla zaměřena na srovnání 
rodinné výchovy neromských otců a neromských matek – zjištěno bylo, ţe otcové 
z majoritní české společnosti statisticky významně častěji, neţ matky z dané populace 
vyuţívají trestající výchovu. 

Vyjde-li se z předpokladu, ţe uvedená zjištění jsou platná (viz diskuzi 
k metodologickým otázkám níţe), pak by zjištěné rozdíly mezi skupinami mohly být 
východiskem pro diferencované plánování preventivních a intervenčních aktivit, včetně 
podpůrných opatření do vzdělávání. Výzkumná zjištění by mohla být vyuţita např. 
v rámci selektivní primární prevence ve školách a školských zařízeních, tj. dle 
uvedených kritérií (etnicita, respektive mateřský jazyk, pohlaví). Navazovat by mohly 
různé druhy intervence, např. biblioterapie (viz např. Sanders, Morawska et al., 2018, s. 
813-820) nebo podpory rozvoje rodičovských kompetencí (viz např. Davidová a 
DiGiuseppe et al., 2016). Výstupy výzkumu mohou být vyuţity v praxi také v rámci 
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podpůrných opatření pro ţáky s poruchami chování, coţ je diagnostická jednotka,  
u které se předpokládá částečná etiologická podmíněnost trestající a příliš přísnou 
výchovou (viz např. Tasman, Kay, Lieberman et al., 2015, s. 173, s. 1763). 

Výzkumná zjištění naznačují, ţe pokud by se preventivně a intervenčně pracovalo 
s konceptem výchovných stylů, tematiku akulturace by bylo nejspíše vhodné řešit dle 
potřeby separátně nebo sukcesivně, neboť zjištěné korelace naznačují, ţe daná témata 
spolu souvisejí nevýznamně. 

Z metodologického hlediska je ale v uvedeném šetření řada nedostatků, které by při 
lepším finančním, organizačním a časovém zajištění bylo záhodno napravit. Výzkumný 
soubor byl nevelký, coţ bylo do značné míry dáno obtíţnou dostupností cílové 
populace. O reprezentativnosti lze proto pochybovat. Navazující kvantitativní šetření by 
mělo sledovat větší mnoţství demografických proměnných, včetně zaměstnanosti, 
početnosti rodiny a jiných ukazatelů, které často bývají řazeny do širšího konceptu 
socioekonomického statusu (viz např. Bornstein, Leventhal, Lerner et al., 2015, s. 534-
573; Čada et al., 2015, s. 75). Aplikované dotazníky byly vyuţívány v řadě zahraničních 
zemí a lze je povaţovat za dobře ověřené. Problémem je skutečnost, ţe prostý překlad 
negarantuje validitu a reliabilitu, a proto lze uvedené šetření povaţovat spíše za jakési 
pilotní ověření pouţitelnosti metod. V ČR je obecně nedostatek standardizovaných 
nástrojů. Samostatným problémem je standardizace na specifickou populaci, jako např. 
na Romy. Ve světle těchto úvah se pouţití těchto metod nejeví jako problematické, 
jejich překlad do romštiny je moţná vůbec prvním příspěvkem svého druhu. Ve výše 
citované literatuře jsou uvedeny další metody zaměřené na měření konceptu akulturace 
– nelze vyloučit, ţe při zkoumání jiného atributu akulturace nebo vyuţití metody s jinou 
mírou komplexnosti by např. nebyla zjištěna významná souvislost mezi akulturací a 
výchovnými styly. Doporučit lze také podrobnější rešerši vědeckých databází s pouţitím 
relevantních klíčových slov. 

Závěr 

Koncept nedostatečných výchovných kompetencí, které lze teoreticky uchopit např. 
prostřednictvím typologií výchovných stylů, má v pedagogicko-psychologickém 
kontextu nezpochybnitelné místo. V odborné literatuře jsou různé deficity v rodinném 
zázemí pojímány jako moţné faktory, na základě kterých lze ţákům přiznat podpůrná 
opatření. V posledních letech došlo ve školské legislativě k rekonceputalizaci, přestává 
se hovořit o sociálním znevýhodnění, aktuální je koncept odlišných kulturních nebo 
ţivotních podmínek.  Nové vymezení speciálních vzdělávacích potřeb tohoto druhu je 
širší a umoţňuje pedagogicky pracovat s různými obtíţemi. S tím souvisí také zavedení 
nových podpůrných opatření s normovanou finanční náročností. V současné době patří 
mezi související témata podpora ţáků cizinců nebo ţáků s odlišným mateřským 
jazykem. Výše prezentovaná studie si sice vzhledem k metodologickým nedostatkům 
nemůţe činit nároky na zobecnění, přesto však ilustruje moţné rozdíly ve výchovných 
stylech majoritní české populace a Romů hovořících česky, respektive Romů 
hovořících primárně romsky. Opomíjeny by neměly být ani genderové rozdíly. Budou-li 
získané poznatky verifikovány, je moţné je pouţít v rámci prevence či intervence. 
Překlad pouţitých zahraničních metod do romštiny a jejich aplikace na respondenty 
romského původu je moţná vůbec prvním počinem tohoto druhu. 
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