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EDITORIAL

V

áÏené ãtenáﬁky, váÏení ãtenáﬁi,
dostáváte do rukou druhé ãíslo
ãasopisu, kter˘ chce oslovovat
pﬁedev‰ím pracovníky v sociálních sluÏbách nejen v âeské
republice, ale také na Slovensku.Toto ãíslo se
pﬁibliÏuje pﬁedstavû, kterou o ãasopisu máme.
âasopis má b˘t zajímav˘ jak pro sociální
pracovníky z praktické sféry, tak pro akademické a v˘zkumné pracovníky, kteﬁí se tímto
oborem zab˘vají na ‰kolách a v˘zkumn˘ch
pracovi‰tích, ale také pro studenty sociální
práce i pﬁíbuzn˘ch oborÛ. âasopis dává
prostor pro rozhovory se zajímav˘mi lidmi,
pﬁiná‰í informace o pozoruhodn˘ch projektech a událostech v na‰em oboru, vedle toho
v‰ak nabízí také odborné texty, které pﬁiná‰ejí
nová zji‰tûní, pohledy, a poskytují tak inspiraci
do na‰í kaÏdodenní práce. âasopis je otevﬁen˘
také pro publikaci studentsk˘ch prací a rádi
bychom trvale pﬁiná‰eli informace o v˘znamn˘ch spoleãensk˘ch akcích, které se na‰eho
oboru t˘kají.
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âasopis Sociální práce/Sociálna práca
navazuje na vydávání ãasopisu Sociální práce,
kter˘ vydávalo Národní centrum pro rodinu.
Jeho zku‰enost ukázala, Ïe není moÏné pﬁi
vydávání ãasopisu spoléhat na grantovou
podporu. Grantové agentury mûní strategie
a podpora ãasopisu mezi nû nemusí patﬁit
vÏdy. Proto jsme se rozhodli, Ïe bûÏné náklady
na provoz ãasopisu budou pokryty z pﬁedplatného.To znamená, Ïe ãasopis bude sobûstaãn˘
a pﬁípadná grantová podpora mÛÏe b˘t pouÏita
pro jeho dal‰í rozvoj. Chceme ov‰em, aby
ãasopis fungoval na neziskovém principu,
a proto i cena pﬁedplatného je nastavena tak,
aby pouze pokryla reálné provozní náklady.
âasopis má díky svému zamûﬁení omezen˘
okruh ãtenáﬁÛ (nízk˘ náklad = vysoká cena
v˘tisku), men‰í potenciál pro zveﬁejÀování
reklam i rozsáhl˘ poãet stran.To jsou faktory,
které zvy‰ují jeho cenu.Tuto skuteãnost dle
na‰eho názoru vyvaÏuje potﬁebnost ãasopisu
pro rozvoj oboru (sociální práce potﬁebuje

svÛj ãasopis), oãekávaná kvalita i rozsah
ãasopisu. ProtoÏe vnímáme, Ïe odbûrateli
ãasopisu jsou rozmanité skupiny sociálních
pracovníkÛ a pracovnic, rozli‰ili jsme v˘‰i
pﬁedplatného. Chránûnou skupinou jsou
studenti, kter˘m nabízíme dotované pﬁedplatné (236 Kã roãnû/59 Kã za 1 ãíslo). Obãanské
pﬁedplatné pro jednotlivce pokr˘vá nejnutnûj‰í náklady na jedno ãíslo (356 Kã roãnû/89 Kã
za 1 ãíslo) a koneãnû pﬁedplatné pro organizace, které je vy‰‰í a pﬁispívá na pﬁedplatné
studentÛm (756 Kã roãnû/189 Kã za 1 ãíslo).
Vûﬁíme, Ïe zamûstnavatelé pﬁijmou na‰i
strategii podporující studenty, kteﬁí jsou
budoucími zamûstnanci organizací, od nichÏ
nyní oãekáváme solidaritu.
V souãasné dobû do‰lo v ãasopisu k nûkolika v˘znamn˘m zmûnám.Vydavatelem ãasopisu
se v plné míﬁe stala Asociace vzdûlavatelÛ
v sociální práci, vytváﬁí se nová redakãní rada
a formuje se nov˘ redakãní okruh i v˘konná
redakce. I z toho dÛvodu je pravdûpodobné, Ïe
ãasopis projde je‰tû nûkter˘mi zmûnami
a úpravami, které by ho mûly pﬁiblíÏit potﬁebám jeho ãtenáﬁÛ. Prosíme vás o shovívavost,
pokud budete mít pocit, Ïe ãasopis ve v‰ech
ohledech nenaplÀuje v‰e, co oãekáváte.
Vûﬁíme, Ïe s va‰í pomocí a podporou dokáÏeme pﬁipravovat ãasopis v té podobû, která
bude odpovídat aktuálním potﬁebám na‰eho
oboru.
Toto ãíslo jsme zamûﬁili na problematiku
integrace romské men‰iny. Domníváme se, Ïe
sociální pracovníci se tomuto tématu nemohou vyh˘bat, protoÏe právû oni jsou rozmanit˘m problémÛm ve vztazích RomÛ a ãeské
men‰iny pﬁímo vystaveni. Sociální pracovníci
jsou ãasto tím skuteãn˘m prostﬁedníkem
v komunikaci mezi rÛzn˘mi skupinami obyvatel na‰í republiky a jejich role je v této oblasti
nedocenûna. Rádi bychom tímto ãíslem
upozornili i na tuto skuteãnost.
Pavel Navrátil
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Paneláky, kde
bydlí Romové,
nevyhovují vÛbec
hygienick˘m
podmínkám,
objevuje se
v nich plíseÀ,
v jednom domû
je funkãní
záchod a umyvadlo se studenou vodou,
v pﬁízemí nûkolik sprch. V druhém jsou sprchy
i záchody
rozbité. V zimû
je v panelácích
zima, není ãím
zatopit nebo
nevyuÏívají
topení, protoÏe
je pro nû pﬁíli‰
drahé. Díky
podpoﬁe amerického velvyslanectví, které
podpoﬁilo projekt vybudování
hygienického
zaﬁízení, se
mohou chodit
obyvatelé panelákÛ vysprchovat
ãi vyprat prádlo
do Komunitního
centra.
4
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Romové
chtûjí z Matiãní pryã

„K

do se chce dostat
z Matiãní?“ ptá se
pﬁítomn˘ch RomÛ,
klientÛ Komunitního
centra v Ústí nad Labem, streetworkerka Bára Mare‰ová. Odpovûì je jednoznaãná – v‰ichni.
„KdyÏ se problém zazdívá a nechá
se, dûlá se, Ïe není, navalují se nûj dal‰í,
a pak je z toho cel˘ komplex. Sociální
situace RomÛ v Matiãní se vrstvila
a zhor‰ovala ﬁadu let, aÏ se dostala do
fáze, kdy není jednoduché potíÏe
ﬁe‰it,“ vysvûtluje terénní sociální
pracovnice obecnû prospû‰né spoleãnosti âlovûk v tísni. „Mírné pokroky,
zlep‰ení stavu uÏ nastalo,“ dodává.
âlovûk v tísni pÛsobí v ústecké
Matiãní ulici, celosvûtovû známé
v˘stavbou a bouráním zdi oddûlující
gáÏe a Romy od záﬁí 1999. Nejprve
získali malou kanceláﬁ v jednom z bytÛ
na Matiãní. Kromû zázemí pro terénní
sociální práci vznikl krouÏek pro dûti,
na nûmÏ se podíleli dobrovolníci
z UJEP. Posléze zaãalo pÛsobit
v Matiãní obãanské sdruÏení, které
zamûstnávalo tﬁi osoby pro sociální
ãinnost s dûtmi. Systematicky se
vûnovaly pﬁed‰kolním dûtem, které
uãily dovednosti, znalosti pro vstup do
‰koly. Odpoledne organizovaly aktivity
pro star‰í dûti. „Na podzim roku 2000
se nám podaﬁilo získat tento dÛm,
v nûmÏ se nachází Komunitní centrum,
od mûsta,“ podot˘ká B. Mare‰ová.
Kanceláﬁ terénních pracovníkÛ
âlovûka v tísni je v pﬁízemí, v patﬁe
jsou dvû místnosti, kde funguje
obãanské sdruÏení Rami. SlouÏí
zejména jako dûtské centrum, dochází
do nûj kolem 80 dûtí na volnoãasové

programy.V souãasné dobû zamûstnává
Rami ‰est osob, mezi nimi obyvatele
Matiãní, kteﬁí chodí stﬁídavû na
dopolední a odpolední smûny do
dûtského centra.
Klienti Komunitního centra se
rekrutují pﬁedev‰ím ze dvou panelákÛ
v Matiãní, kde bydlí 35 romsk˘ch
rodin, coÏ ãítá celkem dvû stû lidí,
z nich 95 procent tvoﬁí Romové.
Zbyl˘ch pût procent pﬁedstavují
sociálnû slabí gádÏové, nûkolik rodin je
smí‰en˘ch. Do Matiãní vystûhují
neplatiãe i odjinud. Nûkteré místní
rodiny musely z rÛzn˘ch jin˘ch
dÛvodÛ stávající byt opustit a mûsto
jim nabídlo bydlení v lokalitû Matiãní.
Paneláky, kde bydlí Romové, nevyhovují vÛbec hygienick˘m podmínkám,
objevuje se v nich plíseÀ, v jednom
domû je funkãní záchod a umyvadlo se
studenou vodou, v pﬁízemí nûkolik
sprch.V druhém jsou sprchy i záchody
rozbité. „V zimû je v panelácích zima,
není ãím zatopit nebo nevyuÏívají
topení, protoÏe je pro nû pﬁíli‰ drahé,“
pﬁibliÏuje Ïivotní podmínky streetworker Vítek Kuãera. Díky podpoﬁe
amerického velvyslanectví, které
podpoﬁilo projekt vybudování hygienického zaﬁízení, se mohou chodit
obyvatelé panelákÛ vysprchovat ãi
vyprat prádlo do Komunitního centra.
Romové hradí malou ãástku na
zaplacení nákladÛ.
Na zaãátku pÛsobení âlovûka v tísni
znamenalo nejvût‰í oﬁí‰ek vyﬁízení
obãanství obyvatelÛ Matiãní, vût‰ina
pocházela ze Slovenska. „Îili tu uÏ
tﬁeba od rozpadu spoleãné republiky,
neumûli si v‰ak sami vyﬁídit dokumenty. KdyÏ nemûli ãeské obãanství,
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nedostávali dávky, a tím rostl jejich dluh na nájmu.
Tyto nesnáze se navalovaly, v souãasnosti jsou uÏ
víceménû vyﬁe‰eny – vlastní ãeské obãanství,“
konstatuje streetworkerka.
Terénní pracovníci v Komunitním centru nabízejí
pﬁedev‰ím klasické sociálnû-právní poradenství,
pomoc se v‰emi obtíÏemi, které Romové jako
problémy cítí. Nejãastûji jde o dluhy, ﬁe‰ení právních
dopisÛ od soudÛ, aÈ uÏ se to t˘ká trestních nebo jen
správních záleÏitostí. „V souãasné dobû skoro Ïádn˘
z obyvatelÛ Matiãní není neplatiã, zaﬁídili jsme, pokud chtûjí, aby se jim ãástka za nájem strhávala rovnou ze sociálních dávek. Pokyn z ministerstva
existoval uÏ od roku 1998, jen se nepraktikoval.
Trvalo dlouho, neÏ k tomuto kroku mûst‰tí úﬁedníci
pﬁistoupili,“ zdÛrazÀuje streetworker Vítek Kuãera.
Místní obyvatelé jsou platiãi s dluhem. Mají dluh
z dﬁívûj‰ka ve vysoké v˘‰i. âást dluhu ãiní penále.
Byty jsou mûsta, spravuje je soukromá firma, s níÏ
obyvatelé podepsali nájemní smlouvu na dobu
urãitou.

Rozdílná mentalita posiluje vylouãení
„Máme pﬁímo vymezené lokality – Matiãní
a okolní ulice. Pokud pﬁijde nûkdo odjinud k nám
do kanceláﬁe a je to potﬁeba, dostavíme se k nûmu,
ale Ïe bychom vyhledávali dal‰í klienty, to bychom
nestíhali,“ ﬁíká B. Mare‰ová. Poãet osob, které
projdou dennû Komunitním centrem, se li‰í, záleÏí
se na tom, co se ten den dûje. „Nûkteﬁí se jen
zastaví, aby struãnû sdûlili, co povaÏují za potﬁebné,
a hned odejdou, nûkteﬁí se zdrÏí del‰í ãas,“ vysvûtlují terénní pracovníci. „PrÛmûrnû tak deset,“ odpovídají na otázku po poãtu klientÛ, s nimiÏ dennû ﬁe‰í
závaÏnûj‰í problémy. „KdyÏ za námi tolik klientÛ
nechodí, snaÏíme se chodit do rodin, hovoﬁit s nimi,
navázat pﬁátelsk˘ kontakt, probrat záleÏitosti, které
potﬁebují,“ doplÀují. Získání dÛvûry místních RomÛ
trvalo zhruba tﬁi mûsíce. Základní zlom nastal brzo,
ov‰em v rovinû pﬁijetí pﬁítomnosti terénních
pracovníkÛ. „Jsme tu skuteãnû pro nû, ne jako
gádÏové ze sociálky, kteﬁí tady byli první, ale do
niãeho se nepustili, nic neﬁe‰ili. DodrÏujeme etick˘
kodex na‰í organizace, pﬁípadnû ná‰ vlastní mravní.
Dozvídáme se mnoho vûcí o klientech, zjistili, Ïe
nám mohou vûﬁit,“ vzpomínají na zaãátky.
Bûhem mé tﬁíhodinového náv‰tûvy Komunitního
centra pﬁi‰li na del‰í dobu ãtyﬁi Romové, nûkolik
dal‰ích se zastavilo jen na chvilku. První Romku
zajímalo, zda uÏ streetworkerka telefonovala
právniãce, protoÏe obdrÏela od soudu platební
rozkaz k uhrazení dluhu. Pokud nezaplatí, hrozí jí
vystûhování z bytu z dÛvodu neplacení nájemného.
Romce se snaÏila vysvûtlit, Ïe náv‰tûva právníka je
závislá na jeho ãase, nejprve je nutné zavolat

a domluvit termín. Poté pﬁi‰el Rom s dopisem od
elektrárny, která od nûj Ïádá jednorázové zaplacení
dluhu 10 tisíc z dﬁívûj‰í doby. Podle jeho slov
v˘plata sociálních dávek pro jeho osmiãlennou
rodinu ãiní 9 400 Kã. I kdyby chtûl naráz v‰e splatit,
tak deset tisíc korun nemá. Spoleãnû s terénním
pracovníkem diskutovali, jakou ãástku je schopen
zaplatit jednorázovû. Poté by mûsíãnû splácel
urãitou ãástku. Nakonec se rozhodli zavolat kompetentnímu zamûstnanci elektrárny a domluvit s ním
schÛzku. Jedna romská maminka vbûhla do centra
s tím, Ïe se zavﬁel v bytû její nejstar‰í syn, kter˘
pﬁed tﬁemi mûsíci uprchl z v˘chovného ústavu.
OhroÏoval fyzicky ji i dal‰í své sourozence a momentálnû spí. Îádala streetworkerku, zda by
nezavolala na policii, aby si pro nûj pﬁijela. Na lince
158 zjistila, Ïe je pohﬁe‰ován. Zhruba za pÛl hodiny
mladíka policisté odvezli, coÏ i dal‰í Romové
kvitovali s uspokojením.
Zmûnit situaci místních RomÛ, aby nezÛstávali na
sociálním dnû, je velmi obtíÏné. „V mûstské ãásti
Ne‰tûmice, kam patﬁí Matiãní, nemají obyvatelé
‰anci splatit svÛj dluh, a získat tak byt jinde, coÏ by
pomohlo rodinám v získání sebedÛvûry,“ tvrdí Bára
Mare‰ová. „Urãit˘m zpÛsobem se snaÏí svÛj údûl
zmûnit, ale nemají motivaci, kdyÏ vûdí, Ïe byt jinde
nedostanou,“ doplÀuje. Podle jejího názoru romská
komunita v Matiãní je sociálnû vylouãena uÏ tím, Ïe
Ïije ve vlastní realitû a nechápe dûní okolo.
„Pochopení svûta mimo jejich oblast je otázka
del‰ího ãasového horizontu. Chtûlo by to vstﬁícn˘
krok od mûsta, aby mûli moÏnost odejít z této lokality,“ domnívá se. Konkrétním pﬁíkladem rozdílné
mentality je situace, kdyÏ z obyãejné zprávy
v televizi dokáÏí Romové vyvolat poﬁádnou fámu,
protoÏe si nedokáÏí vysvûtlit její skuteãn˘ v˘znam.
KaÏdá romská komunita se chová trochu jinak,
styãné body jsou ov‰em stejné. „V Matiãní jsou
obdobné problémy jako v jin˘ch romsk˘ch lokalitách; t˘kají se bydlení, odpadkÛ, dûtí chodících do
zvlá‰tních ‰kol,“ vyjmenovávají zdaleka ne v‰echny
terénní pracovníci. Nedávno je‰tû nûkolik místních
pracovalo ve zdej‰í stavební firmû, zamûstnání uÏ
v‰ak ztratilo. ·ance získat jinou práci, pro nû jako
Romy, není témûﬁ Ïádná. Zb˘vající jsou pomocn˘mi
dûlníky, popﬁípadû vykonávají úklidové práce pro
mûsto a pár jich pracuje v továrnû na v˘robu
Ïárovek.V oblasti drog je situace podobná jako na
jin˘ch sídli‰tích. „Pﬁímo v Matiãní to není tak
hrozné, narkomani by se dali spoãítat na prstech
jedné ruky. Mûli jsme problémy s jednou dívkou,
která se uÏ ‰la léãit. Jednou t˘dnû dochází ãlovûk
z protidrogového K-centra,“ informuje streetworkerka. Nûkolik otcÛ od rodin v Matiãní je v kriminále za neplacení v˘Ïivného, krádeÏe a postupnû se
vrací zpût.
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V souÏití s Romy není nouze o men‰í konflikty.
Vût‰inou se brzy vyﬁe‰í. Jeden z prvních nastal, kdyÏ
‰li terénní pracovníci z Komunitního centra s dûtmi
na v˘let. „Nevûdûli jsme, kolik jich mÛÏeme s sebou
vzít, proto jsem stanovili horní limit a na v‰echny se
pﬁirozenû nedostlalo. »Proã nejde mé dítû?« zasypávali nás otázkami rodiãe. Nedokázali jsme vysvûtlit,
Ïe v‰echny nemÛÏeme vzít, a pohádali se,“ uvádí
pﬁíklad Vítek Kuãera. Za t˘den napûtí odeznûlo, pﬁi
dal‰ím v˘letu vzali jiné dûti, aby je prostﬁídali. „VÏdy
se ov‰em cítí nûkdo uraÏen˘. Jedeme na tábor,
máme tﬁicet spacákÛ, více dûtí vzít tedy nemÛÏeme.“

Politika místní samosprávy
Chování úﬁedníkÛ je rozdílné ãlovûk od ãlovûka.
„Vnímám pﬁístup podle toho, jak na úﬁadech
komunikují se mnou a jak se sami snaÏí pﬁispût ke
zlep‰ení sociální situace RomÛ,“ odpovídá B.
Mare‰ová, která se domnívá, Ïe místní samospráva
v Ne‰tûmicích se k problémÛm RomÛ staví spí‰e
zápornû. Souãasn˘ stav oznaãuje za v˘sledek
politiky pﬁede‰l˘ch let, kdy se úﬁedníci snaÏili
vystûhovat sociálnû slabé obãany na jedno místo.
Nemohu ﬁíci, Ïe by radnice v˘raznû finanãnû
pﬁispívala na zlep‰ení Ïivotních podmínek
v Matiãní.Vyãlenili ãástku 10 miliónÛ, vût‰í ãást se
pouÏila na bourání domÛ, na v˘stavbu sociálních
domÛ, které nakonec pro sociálnû slabé nejsou.
âlovûk v tísni obdrÏel 200 tisíc, za nûÏ jsme si
koupili dÛm, v nûmÏ sídlí Komunitní centrum,“
komentuje pﬁístup ne‰tûmick˘ch radních Vítek
Kuãera. „Mohli by mít snahu lépe ﬁe‰it situaci
neplatiãÛ. Zákon jim umoÏÀuje ﬁe‰it situaci, tak jak
ji ﬁe‰í, ale nepﬁispívává to k pomoci lidem,“ doplÀuje jej B. Mare‰ová. Pokud totiÏ nezaplatí nájem,
neobdrÏí pﬁíspûvek na bydlení.V bytech mají
smlouvu na dobu urãitou, kdyÏ se mûsto rozhodne,
mÛÏe je vystûhovat bez náhrady jiného bytu.
Terénním sociálním pracovníkÛm vadí postoj mûsta
nejen v oblasti dluhÛ, ale pﬁedev‰ím celkov˘
pﬁístup. „Dojde-li Rom na úﬁad, mnoha vûcem
nerozumí, je to o pﬁístupu k ãlovûku. Pokud se
zaãne rozãilovat, Ïe nûãemu nerozumí, úﬁednice
reaguje úplnû stejn˘m zpÛsobem, neumí se chovat
v takov˘ch situacích. Skonãí to tím, Ïe zavolá policii
a na‰eho klienta vyvedou na ulici.Vzniká konflikt
na obou stranách.Vstﬁícnûj‰í jednání by jim pozvedlo sebevûdomí, vnímají, Ïe si jich úﬁedníci neváÏí,“
líãí své záÏitky terénní pracovnice.
Podle zku‰eností streetworkerÛ v Ústí nad Labem
panuje vcelku negativní postoj „gádÏÛ“ k RomÛm.
„âásteãnû je to zpÛsobeno politikou, kterou mûsto
vede, v ãele se starostou Ne‰tûmic. K obyvatelÛm se
dostávají jen neúplné informace o tom, jak vypadá

6

zdej‰í situace RomÛ, a veﬁejnost se chová je‰tû více
negativnû,“ upozorÀují terénní pracovníci, kteﬁí se
snaÏí co nejvíce prezentovat v˘sledky své ãinnosti.
Jeden z v˘stupÛ bylo zviditelnûní úÏery v romsk˘ch
komunitách, s cílem dosáhnout aktivnûj‰ího
pﬁístupu veﬁejnosti i státních orgánÛ. „Lichva
existuje pomûrnû dlouho, obecní úﬁedníci o tom
vûdûli a nic se nedûlo,“ konstatují.V souãasnosti
probíhá soud se tﬁemi ãleny rodiny obvinûn˘ch
z vydírání, omezování osobní svobody, kteﬁí vydírali
ostatní Romy. „Lidé v Matiãní závislí na lichváﬁích
mûli moÏnost dostat se z tohoto kolotoãe.Víceménû
se lichvu podaﬁilo vym˘tit, t˘ká se to pár lidí,“
referují o velkém problému v romské komunitû.
Slovo integrace se Báﬁe Mare‰ové pﬁíli‰ nelíbí.
„Nemyslím si, Ïe se t˘ká jen RomÛ, je to problém
v‰ech sociálnû slab˘ch ãlenÛ na‰í spoleãnosti, kteﬁí
jsou v dÛsledku nezamûstnanosti závislí na sociálních dávkách, pot˘kají s finanãními problémy a dûti
z tûchto rodin ãasto chodí do zvlá‰tní ‰koly,“ míní.
Úãinnûj‰í zaãlenûní RomÛ do spoleãnosti se mûlo
podle jejího názoru uskuteãnit uÏ v minulosti. Dﬁíve
neÏ se romské rodiny dostaly aÏ na sociální dno, tak
s nimi pracovat na základû terénní práce. „To se
nedûlo a moc se nedûje dosud. Streetwork je
v na‰ich podmínkách stále nová aktivita, pomalu se
rozjíÏdí,“ naznaãuje ﬁe‰ení.

Projekty a aktivity
Letos plánují v Komunitním centru zahájení
provozu vlastního pilotního projektu Rozvojové
dílny.V truhláﬁské dílnû najdou zamûstnání ãtyﬁi aÏ
‰est obyvatel Matiãní, kde se nauãí pracovat se
dﬁevem. UÏ teì se hlásí ﬁada zájemcÛ. Jeden z úkolÛ
streetworkerÛ, kter˘ si stanovili, je stmelit romskou
komunitu tak, aby fungovala v podstatû samostatnû.
Tedy aby Romové zaãali rozhodovat spoleãnû
o vûcech komunity, coÏ se zatím nedaﬁí. Romové
v Matiãní nedokáÏí najít jednotné stanovisko. „Je to
jedna z na‰ich pﬁedstav, jak˘m zpÛsobem by se mûla
ãinnost vyvíjet. Ideální stav by byl, kdyby v‰ichni
na‰i klienti bydleli na normálním sídli‰ti, pokud by
dostali pﬁíleÏitost odejít jinam, a dûti chodily na
základní ‰koly,“ svûﬁují se terénní pracovníci.
Dlouhodobá cílená sociální práce obná‰í neﬁe‰it
problémy za klienty, ale spoleãnû s nimi. „Místní
komunita je uzavﬁená, nemá povûdomí o realitû,
o tom, co se dûje ve svûtû. Neumí tﬁeba poﬁádnû
psát a ãíst, a nepﬁeãtou si tak ani úﬁední dokument,
kter˘ jim pﬁi‰el. Je to tûÏké, ale snaÏíme se pﬁispût,
aby se dokázali ve spoleãnosti orientovat samostatnûji,“ informují streetworkeﬁi.
V Komunitním centru spolupracují se ‰kolami,
vût‰ina romsk˘ch dûtí chodí do zvlá‰tní ‰koly.
„BohuÏel základní ‰koly nejsou dosud pﬁipraveny
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pﬁijímat odli‰né dûti, pracovat s nimi jin˘m zpÛsobem, neÏ je obvyklé. Pﬁíãinu vidím v dosavadním
systému ãeského ‰kolství,“ poukazuje streetworkerka. Rom‰tí asistenti existují, ale jen na nûkter˘ch
‰kolách, záleÏí na tom, jak k nim v dané ‰kole
pﬁistupují, jaké mají pravomoci, k ãemu vyuÏívají
jejich sluÏby. „Romská asistentka na ‰kole v Matiãní
nebyla ani jednou, za námi do centra pﬁi‰la na pût
minut podepsat nûjak˘ dokument.V rodinách také
nebyla,“ popisuje nelichotivou situaci.
âást svého ãasu zamûstnanci Komunitního centra
vûnují douãování dûtí, pﬁedev‰ím ãe‰tiny a matematiky. „Máme ‰patné zku‰enosti, Ïe nároky zvlá‰tních
‰kol jsou velké, dûti neznají ani základní pojmy.
SnaÏíme se podchytit pﬁed‰kolní dûti, ty, které jsme
pﬁipravili, chodí vût‰inou na základní ‰kolu,“
pﬁedkládají konkrétní v˘stupy. S dûtmi podnikají
bûhem roku poznávací v˘lety.V létû poﬁádají
putovní tábory, podporované NROS. Pro zhruba
tﬁicet dûtí pomáhá vytváﬁet program okolo deseti
dobrovolníkÛ z rÛzn˘ch ãástí svûta. RovnûÏ se
podílejí na men‰ích stavebních úpravách v budovû
Komunitního centra.
Dal‰í nastartovan˘m projektem je prevence
sociálnû-patologick˘ch jevÛ. Pﬁedpokládá sníÏení
dûtské kriminality, zastavení nárÛstu poãtu mladistv˘ch narkomanÛ. „Zamûﬁujeme se pﬁedev‰ím na
dûti a mládeÏ, rodiãe uÏ tûÏko pﬁinutíme ke zmûnû.
Nabídnutí volnoãasov˘ch aktivit dûtem je varianta,
jak pﬁedcházet sociálnû negativním jevÛm,“
pﬁipomíná terénní pracovnice. Star‰ím dûtem,
zhruba od 14 let, je urãen projekt Poãítaãe jako
didaktická pomÛcka. „Tûm uÏ pﬁíli‰ nevyhovuje
program ve sdruÏení Rami, zamûﬁen˘ na mlad‰í
‰kolní dûti. Ztrácejí se nám a dostávají se na
rozhraní kriminální ãinnosti. Proto jsem pﬁi‰li
s nápadem zauãit je v práci s poãítaãem, coÏ se nám
celkem daﬁí,“ informuje.
Komunitní centrum podporuje vznik dobrovoln˘ch obãansk˘ch aktivit, mezi nûÏ lze zaﬁadit
spoleãn˘ úklid Matiãní ulice. „Sami Romové
pﬁicházejí za námi, Ïe na ulici je hrozn˘ nepoﬁádek.
Uklízejí pomûrnû ãasto. Od mûsta zajistíme kontejner, a mÛÏeme uklidit okolí. Je to obyãejná ãinnost,
ale uÏiteãná,“ zdÛrazÀuje.

Osobní motivace jí neschází. „Na‰e ãinnost pﬁiná‰í
v˘sledky, máme rádi na‰e klienty.Vzhledem k tomu,
Ïe jsme nezisková organizace, máme spoustu
moÏností, neÏ kdybychom pracovali ve státní
správû.“
Cesta Vítka Kuãery ke spoleãnosti âlovûk v tísni
vedla pﬁes stáÏ organizovanou ústeckou univerzitou
do romské osady Jarovnice na v˘chodním
Slovensku. Mezi jin˘mi se stáÏe zúãastnil Vít Laviãka,
pozdûj‰í vedoucí romského projektu âlovûka
v tísni. „Zámûrem projektu bylo dosazovat do
komunitních center samotné Romy.V Matiãní se to
nepodaﬁilo z rÛzn˘ch dÛvodÛ, tak si vybral mne,“
vypráví. „Asi nikdo si nedokáÏe terénní sociální
práci pﬁedstavit, pokud si ji nezkusí,“ pokraãuje,
„poznávám lidi trochu hloubûji, nahlíÏím na nû
jinak, i kdyÏ jsem si dﬁíve ﬁíkal, jak jsem bez pﬁedsudkÛ.“ KdyÏ vidûl sociální pomûry RomÛ na vlastní
oãi, názor pozmûnil. „Je to práce, kde se dûlá pro
dobro lidí, coÏ ãlovûka samozﬁejmû uspokojuje,“
tvrdí streetworker i pﬁes obãasnou vyãerpanost.
Obecnû se hovoﬁí, Ïe streetworker vydrÏí fungovat
2–5 let. „Máme mnoho papírování, samotná terénní
práce je nárazová. Rozjeli jsme mnoÏství projektÛ
a teì musíme v‰e stíhat. Nûkdy je to nároãnûj‰í neÏ
nároãn˘ a nûkdy jen nároãn˘,“ hodnotí svou
ãinnost streetworkera.


Streetworkerem mezi Romy
Bára Mare‰ová nejprve zaãala v Matiãní jako
dobrovolnice s dûtmi, poté realizovala volnoãasové
aktivity pro dûti, podílela se na jejich vzdûlávání,
chodila do rodin. Pozdûji pﬁe‰la na terénní sociální
práci. Její my‰lení, názory na Romy se postupnû pﬁi
dennodenním kontaktu s nimi mûnily. „Nedokázala
jsem si pﬁedstavit, co bude má práce pﬁesnû
znamenat, ãeho bych chtûla docílit,“ svûﬁuje se.

Romské dûti z Matiãní si pﬁed budovou Komunitního centra
uÏívají letního putovního tábora, na kter˘ jezdí dobrovolníci
z celého svûta.
Foto: Archív Komunitního centra
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„Pﬁi práci s lidmi
Ïijícími v kulturní
i ekonomické
chudobû na
okraji spoleãnosti
je mnohdy
zavádûjící vnímat
jejich problémy
z hlediska
obecnû platn˘ch
norem. Îivotní
situace nûkter˘ch
rodin je podobná
totalitním, uzavﬁen˘m systémÛm vztahÛ
a závislostí, ze
kter˘ch je cesta
ven bez cizí
pomoci nemoÏná.
V umûle vytvoﬁen˘ch komunitách
»neplatiãÛ
nájemného«
nevystaãíme
s obecn˘m
tvrzením, Ïe
nájem se má
platit.
Nebudeme-li se
ptát po konkrétní
situaci kaÏdé
rodiny, nemÛÏeme najít vhodnou
intervenci, která
povede ke
zlep‰ení stavu.“
8
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âlovûk
v
tísni
a terénní sociální práce
lánek je struãnou anal˘zou
problematiky romsk˘ch
sociálních ghett a zároveÀ
nastínûním jejího moÏného
ﬁe‰ení cestou terénní sociální práce.
Autoﬁi, terénní sociální pracovníci
spoleãnosti âlovûk v tísni, osvûtlují
motivy a cíle projektu terénní sociální
práce, kter˘ spoleãnost âlovûk v tísni
odstartovala vzhledem k prohlubující
se sociální propasti mezi romskou
men‰inou a neromskou vût‰inou
v âeské republice.
Motto: „Pﬁi práci s lidmi Ïijícími
v kulturní i ekonomické chudobû na
okraji spoleãnosti je mnohdy zavádûjící
vnímat jejich problémy z hlediska
obecnû platn˘ch norem. Îivotní
situace nûkter˘ch rodin je podobná
totalitním, uzavﬁen˘m systémÛm
vztahÛ a závislostí, ze kter˘ch je cesta
ven bez cizí pomoci nemoÏná.V umûle
vytvoﬁen˘ch komunitách »neplatiãÛ
nájemného« nevystaãíme s obecn˘m
tvrzením, Ïe nájem se má platit.
Nebudeme-li se ptát po konkrétní
situaci kaÏdé rodiny, nemÛÏeme najít
vhodnou intervenci, která povede ke
zlep‰ení stavu.“
Jan âern˘,
komunitní centrum Matiãní

â

Romové po roce 1989
V mnoha mûstech âeské republiky
vznikají v posledních letech enklávy
ohroÏené nebo jiÏ postiÏené sociálním
vylouãením. Jsou obydlené rodinami
s nejniÏ‰ími pﬁíjmy, dlouhodobû
nezamûstnan˘mi, lidmi závisl˘mi na
dávkách státního systému sociální
ochrany.Vût‰ina obyvatel tûchto ãtvrtí,

ulic a blokÛ je romského pÛvodu, a ke
v‰em jejich handicapÛm se tak pﬁidává
tíÏe stereotypu „cikána“, jak si ho
zkonstruovala majoritní spoleãnost.
Tito lidé s nízk˘m vzdûláním,
zamûstnaní pﬁed listopadem 1989
v tûÏkém prÛmyslu a ve stavebnictví,
byli ze v‰ech nejhÛﬁe pﬁipraveni na
ekonomickou transformaci posledních
deseti let a byli jí také nejvíce postiÏeni. Dûlníci romské národnosti byli jako
první propou‰tûni z krachujících nebo
transformujících se podnikÛ, obvykle
s neformálnû podan˘m odÛvodnûním,
Ïe „není dost práce pro na‰e lidi“. Jiná
moÏnost zamûstnání pro vût‰inu z nich
neexistovala a dodnes neexistuje.
Pokud se vzácnû pracovní pﬁíleÏitost
najde, klient ji nezﬁídka odmítne,
protoÏe státní systém sociální ochrany
je, jak známo, nastaven tak, Ïe pﬁíjmy
z málo kvalifikované práce jsou pro
rodiny s dûtmi stejné jako pﬁíjmy
z dávek sociální podpory a sociální
péãe. Rodina s nízk˘m pﬁíjmem
z práce je totiÏ ze systému tak jako tak
doplácena do v˘‰e Ïivotního minima,
pﬁitom má ale obvykle vy‰‰í Ïivotní
náklady.

Jak vzniká ghetto
V trÏních ekonomikách nutnû
vznikají osídlení s rÛzn˘m sociálním
statusem a není nic zvlá‰tního na tom,
Ïe v nûjaké ãásti mûsta Ïijí lidé
s niÏ‰ími pﬁíjmy, neÏ jaké máte zrovna
vy. Komunity sociálnû vylouãen˘ch
jsou ale nûco jiného neÏ chudé ãtvrtû.
Jejich vznik b˘vá v˘sledkem svérázné
politiky místních samospráv. Dejme
tomu, Ïe nájemník z nûjakého dÛvodu
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pﬁestane platit mûstu nájemné nebo sluÏby. Mûsto
nepovaÏuje situaci za sociální problém, kter˘m by
se mûlo zab˘vat – doba paternalismu institucí pﬁece
alespoÀ formálnû skonãila a jsme kaÏd˘ zodpovûdn˘ sám za sebe. Nepom˘‰lí se na to, Ïe neplacení
mÛÏe mít svÛj dÛvod, kter˘ by mohl b˘t vhodnou
podpÛrnou intervencí odstranûn nebo jehoÏ dopad
by bylo moÏné zmírnit – a mûsto by tak získalo své
peníze, coÏ je jeho pﬁirozen˘ zájem. Nájemník se
dále zadluÏuje a nakonec je soudnû vypovûzen
z bytu a pﬁestûhován do bytu niÏ‰í úrovnû nebo
pﬁísloveãného „holobytu“. Je oznaãen nálepkou
„neplatiã“ bez ohledu na to, zda byl dÛvodem pro
neplacení pouh˘ nezájem o vlastní situaci, nebo
váÏná nemoc v rodinû, nebo tﬁeba závislost na
kriminálních, vydûraãsk˘ch „sluÏbách“ lichváﬁÛ.
Neplatiãi jsou tedy sestûhováni do jedné lokality.
Nezﬁídka je charakter bydlení v tûchto místech
vymezen nejasnû, a tak se sem dostanou i lidé, kteﬁí
nic nedluÏí, ale nemají kde jinde sloÏit hlavu.

Îivot v ghettu
Îivot v tûchto lokalitách je bezútû‰n˘ a pro
samotné jejich obyvatele bezv˘chodn˘. Lidé tu Ïijí
ve stavu celkové letargie, nejsou ochotní cokoliv
udûlat, nûjak si pomoci.Volí krátkodobé Ïivotní
strategie, cílené jen na uspokojení základních
potﬁeb. Nerozumûjí prostﬁedí kolem sebe, cítí se
v nûm ztracení a mají pocit, Ïe je svût mimo jejich
komunitu vÛbec nepﬁijímá. Îijí v pocitu ohroÏení
a strachu ze zmûn a nov˘ch vûcí, s nedostatkem
Ïivotního rozhledu a kreativity. Byli zbaveni spoleãensk˘ch vazeb se v‰ím pozitivním, co tyto vazby
znamenaly, vãetnû nepsan˘ch pravidel spoleãenského chování a sociální kontroly.V rámci takov˘ch
subkultur pak vzniká svût svérázn˘ch pravidel
a hodnot, o kter˘ch vût‰ina z nás nemá pﬁedstavu.
Státní systém sociální ochrany se tu míjí úãinkem,
protoÏe v nûm není prostor pro pochopení individuální situace klienta. Sociální práce v podání
státních institucí má totiÏ pﬁeváÏnû administrativní
povahu. Místní samosprávy vût‰inou Ïádnou ãinnost
pro zlep‰ení situace v chudinsk˘ch enklávách ani
nevyvíjejí.

Dûti
Celá situace se reprodukuje pro budoucnost
skrze dûti, které v popisovan˘ch lokalitách vyrÛstají.
Naprostá vût‰ina romsk˘ch dûtí nav‰tûvuje zvlá‰tní
‰koly. âeská základní ‰kola neumí pracovat ani
s jejich kulturní a jazykovou odli‰ností, ani se
znev˘hodÀujícím prostﬁedím chud˘ch komunit. UÏ
desítky let jsou romské dûti posílány do ‰kol pro
mentálnû handicapované, které jim nedávají skoro
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Ïádnou moÏnost budoucího pracovního uplatnûní.
Mnohé dûti se na vyuãování pﬁipravují málo nebo
vÛbec, tráví voln˘ ãas na ulicích a posléze pﬁestávají
do ‰koly chodit.To v‰e obvykle proto, Ïe nemají kde
se pﬁipravovat – v bytû, kter˘ ob˘vá jejich rodina,
není k hnutí, nebo tam není dodávána elektﬁina.
K práci je nemotivují ani jejich rodiãe, ani Ïádn˘
podnût z komunity, ve které Ïijí. Je jim naopak
nepﬁímo pﬁedávána pﬁedstava, Ïe jejich místem pro
Ïivot je sociální dno.

Terénní sociální práce
Jedinou nám známou moÏností, jak Ïivotní situaci
sociálnû vylouãen˘ch lidí a celkov˘ stav v chud˘ch
lokalitách zlep‰it, je sociální práce zaloÏená na
poznávajícím a podporujícím vztahu ke klientovi
a k jeho komunitû. Do této kategorie patﬁí sociální
práce v terénu, tedy v pﬁirozeném ãase a prostoru
klienta. Je to jakási pomoc prvního sledu.
V âechách a na Moravû jiÏ pÛsobí nûkolik desítek
terénních sociálních pracovníkÛ, zamûﬁen˘ch na
práci v jasnû vymezen˘ch komunitách o velikosti
ﬁádovû desítek rodin. Projekty terénní práce
realizují nevládní neziskové organizace, jako
ostravské sdruÏení Kumara Wishwanathana
Vzájemné souÏití nebo brnûnsk˘ Drom. Spoleãnost
âlovûk v tísni projekt sociální terénní asistence
realizuje od roku 1999 a nyní zamûstnává ãtrnáct
terénních pracovníkÛ v tﬁinácti lokalitách: RoÏnov
pod Radho‰tûm, Chomutov – Dukelská, Jirkov, Brno
– Cejl, Ústí nad Labem – Matiãní, Nové Mûsto pod
Smrkem, Most – Obrnice, Praha – Smíchov,
Prostûjov, Kladno, Praha-Vinohrady, Praha – ÎiÏkov
a Dubí. Poãet lokalit se v tomto roce roz‰íﬁí na
dvacet.Tûmito v‰emi projekty se inspiruje analogick˘ program Rady vlády pro záleÏitosti romské
komunity, realizovan˘ od poloviny minulého roku.

Terénní pracovník a jeho klient
Terénní pracovník má na rozdíl od administrativních pracovníkÛ na „sociálce“ moÏnost zaloÏit svÛj
vztah s klientem na dÛvûﬁe, a tím i poznání jeho
Ïivotní situace. Pak mÛÏe klientovi radit a podporovat ho pﬁi ﬁe‰ení problémÛ, které klient sám za
skuteãné problémy povaÏuje. Jan âern˘, pracovník
Komunitního centra v Matiãní ulici v Ústí nad
Labem, to popsal takto: „Zvolí-li pracovník za
problematickou situaci rodiny to, Ïe klient neplatí
nájem, nemá elektﬁinu a plyn, bez toho, Ïe by klient
sám vnímal tuto situaci jako problematickou, bude
jeho snaha jakkoli situaci ﬁe‰it marná. NaváÏe-li
pracovník s rodinou vztah a získá-li její dÛvûru,
mÛÏe se stát, Ïe se klient pracovníkovi svûﬁí, Ïe jeho
rodina je závislá na lichváﬁích, kteﬁí pÛjãují na 100%
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úrok, a jeho dluh se stále zvût‰uje. KlientÛv problém
je strach z útoku na sebe, svoji Ïenu a své dûti.
V této situaci je jeho Ïivotní prioritou ubránit svoji
rodinu a sehnat pro lichváﬁe peníze, tﬁeba i za cenu
nezaplacení nájmu. Nedostane-li se jak˘koli pracovník k této informaci, to znamená nebude mít
dÛvûru a nebude mít s rodinou otevﬁen˘ vztah,
bude pouze apelovat na dodrÏování norem a ignorovat realitu. Klient nebude ani schopen ho vyslechnout.“
JelikoÏ je terénní pracovník v urãit˘ch situacích
dÛvûrníkem klienta, nemûl by se podílet na Ïádn˘ch
administrativních rozhodnutích o jeho pﬁípadu
v rámci agendy státní správy a samospráv. Terénní
pracovník nemá Ïádnou institucionálnû pﬁidûlenou
moc, mÛÏe ve vûci klienta intervenovat jen s takovou silou, jakou mu dává jeho vlastní osobnost.Ale
ãasto pouhá schopnost zprostﬁedkovat ﬁe‰ení
konfliktu mezi klientem a úﬁadem vede k úspûchu
a dává klientovi pocit nadûje a dÛstojnosti.
ProtoÏe klienti jsou vût‰inou Romové, i post
terénního pracovníka zastává nejãastûji profesionál
romského pÛvodu. Pracovníci jsou ‰koleni v pﬁíslu‰né legislativû, v sociálních dovednostech, jako je
jednání s klienty a s úﬁady, v tom, jak organizovat
voln˘ ãas pro dûti nebo jak zacházet s problematikou drog v lokalitû.Absolvují také základní psychosociální v˘cvik.
Hlavním úkolem terénního pracovníka jsou pﬁímé
intervence v záleÏitostech státního obãanství,
sociálních dávek, zamûstnání, vztahu rodiny a ‰koly,
sporÛ mezi rodinami, kriminality namíﬁené proti
klientÛm, vyﬁizování splátkov˘ch kalendáﬁÛ a podobnû.Taková ãinnost obvykle pﬁinese okamÏité
hmatatelné v˘sledky – zlep‰í se komunikace se
„sociálkou“, placení nájemného a dluhÛ, ‰kolní
docházka dûtí. Rom‰tí obyvatelé umûle vznikl˘ch
enkláv vût‰inou nepovaÏují úklid chodby nebo
dvoru za svou vlastní vûc – nepovaÏují ho vlastnû za
niãí vûc, na rozdíl od ãistoty ve vlastním bytû, která
je pro nû naopak vûcí prestiÏe. KdyÏ se s nimi
podaﬁí domluvit úklid spoleãn˘ch prostor, zlep‰í se
vzhled lokality, tedy to jediné, co z ní okolní
majoritní komunita vnímá. Nûkteré rodiny splatí
dluhy, pﬁípadnû dostanou moÏnost odstûhovat se
zpût do mûsta, a z komunity vylouãen˘ch tak
uniknou.

MoÏnosti a hranice zmûny
Îádná pﬁímá intervence ale nemÛÏe zmûnit apatii
v tvoﬁivost ani diskriminaci ve spolupráci. NemÛÏe
naráz zru‰it vliv postojÛ formovan˘ch v prÛbûhu
posledních deseti let nebo i celého Ïivota klienta.
Pomoc smûﬁující k hlub‰ím a trvalej‰ím zmûnám
uvnitﬁ sociálnû vylouãen˘ch komunit musí vyuÏívat
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procedur komunitní práce, které jsou organizaãnû
nároãnûj‰í, citelnû draÏ‰í a u nás jsou s nimi jen
minimální zku‰enosti.
I terénní sociální práce má ale preventivní
a rozvojov˘ v˘znam.Vycházíme z pﬁedstavy, Ïe na‰i
klienti jsou mimo jiné formováni málo podnûtn˘m
prostﬁedím, které je obklopuje, a proto se toto
prostﬁedí snaÏíme ovlivnit. Mnoho drobn˘ch
pozitivních vûcí, na kter˘ch se lidé mohou sami
podílet, mÛÏe zmûnit Ïivotní postoj z negativního
vymezení se vÛãi spoleãnosti nebo úﬁadÛm v pocit
vlastního uspokojení a seberealizace. Nejlépe je to
vidût na práci s dûtmi.Terénní sociální pracovník
pro nû vût‰inou zaji‰Èuje prostor, kde by si mohly
hrát a pﬁipravovat se do ‰koly, a spolupracuje
s dobrovolníky, kteﬁí dûtem se ‰kolou pomáhají
a organizují pro nû program.Víkendové v˘lety
a prázdninové tábory jsou pro tyto dûti ãasto
jedin˘m únikem z bezútû‰né reality jejich ulice
nebo bloku. KaÏd˘ takov˘ únik, kaÏd˘ proÏitek
spojen˘ s vlastními schopnostmi a tvoﬁivostí zvy‰uje
nadûji, Ïe se dítû bude v budoucnu umût zorientovat ve svûtû lépe, neÏ jak je obvyklé v jeho komunitû.

Romská realita versus „mentalita“
Lokality s nejniÏ‰ím sociálním statusem ob˘vají
pﬁeváÏnû Romové. Má to své historické a kulturní
dÛvody. JenÏe povrchní zku‰enost lidí Ïijících mimo
tyto lokality, vesmûs bíl˘ch, posiluje mylnou
pﬁedstavu, Ïe právû Romové jakoÏto skupina mají
nûjaké zvlá‰tní nezmûnitelné dispozice vést takov˘
Ïivot, jak˘ je ve zmínûn˘ch lokalitách „k vidûní“.
Konflikty mezi tûmito komunitami a okolím –
„slu‰n˘mi lidmi“ – vypadají jako fatální stﬁet mezi
„mentalitami“, mezi tûmi, kteﬁí sem do âeska patﬁí,
a tûmi, kteﬁí odnûkud pﬁitáhli a nechtûjí se pﬁizpÛsobit.Tento blud pak dopadá na hlavy v‰ech RomÛ,
nejvíce ale tûch, jejichÏ „mentalita“, aÈsi sebevíc
romská, se Ïádn˘ch konfliktÛ neúãastní.
V˘sledky na‰í práce tuto pﬁedstavu vyvracejí, a to
pro kaÏdého, kdo je ochotn˘ vnímat fakta. Situace
v komunitách sociálnû vylouãen˘ch lidí není
nezmûnitelná. Romové nejsou Ïádnou svou mentalitou odsouzeni k tomu, aby hromadnû zabírali
spodní patra sociální struktury této zemû, jak tomu
bylo doposud. Mohou se posouvat do pater vy‰‰ích
a jejich místa mohou zaujímat dne‰ní spoﬁádaní
gádÏové. Na‰e práce nás vede k jistotû, Ïe pro
netoleranci k jinému etnickému spoleãenství
neexistují Ïádné dobré nebo oprávnûné dÛvody.
A na‰e vlastní zku‰enost s na‰imi klienty nám dává
poznat, Ïe pochopení vede k lep‰ímu souÏití neÏ
pov˘‰enost a zloba.
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1. Co mohou sami Romové dûlat pro svou
integraci do spoleãnosti?
2. Jak mohou k integraci RomÛ do spoleãnosti
pomoci gádÏové?
3. Jak vy osobnû podporujete romskou integraci?

Petr Uhl,
komentátor deníku Právo
1.Romové by mûli postupovat tﬁemi
cestami – emancipaãní, organizaãní
a politickou. Emancipace znamená
nejen hlásit se k romství, ale i k jeho
tradiãním kulturním a morálním
hodnotám. Mûli by je propagovat
v romsk˘ch komunitách i mezi gádÏi,
trvat na tom, Ïe v jejich proÏívání jsou
jiní. ZároveÀ by se mûli organizovat,
zprvu v místech, pak krajích a nakonec
i celostátnû. Potﬁebují nepolitickou
stﬁechovou organizaci, kterou budou
respektovat Romové i stát jako
romskou reprezentaci.TûÏko si dovedu
pﬁedstavit, Ïe vznikne jinak neÏ
demokratick˘m v˘bûrem, tedy volbami.
Politické projevy pak pﬁedpokládají
kritické pﬁístupy k vládû, k politick˘m
stranám, k jednotlivcÛm, a to jak pokud
jde o ochranu pﬁed diskriminací
a rasistick˘mi útoky (zaji‰tûní negativních práv), tak pokud jde o rozvoj
pozitivních opatﬁení (vyrovnávacích
postupÛ, afirmativních akcí). Úãinné
mohou b˘t tyto kritické pﬁístupy jen
tehdy, nejsou-li spojeny se sebeprosazením a je‰itnou rivalitou.
2. GádÏové mohou pomoci romské
integraci tak, Ïe se alespoÀ trochu
zcivilizují, poevrop‰tí. KdyÏ aspoÀ
trochu povystoupí z ulity ãeského
‰ovinismu, v níÏ setrvávají od dob
ãeského národního obrození a v níÏ se
jim zejména po rozpadu federace
zalíbilo. Mûli by více cestovat, více
pﬁijímat pﬁistûhovalce (nejen uprchlíky), poznávat svût a jeho zákony. Mûli
by postupnû pûstovat multikulturalitu.
Spolu s Romy by mûli volit ty, kteﬁí

budou dÛslednûji bránit rovnost
kaÏdého pﬁed zákonem, poskytovat
ochranu pﬁed rasovou diskriminací
a rasistick˘mi útoky, vãetnû prevence
ve ‰kolách, sdûlovacích prostﬁedcích
apod.A také ty, kteﬁí jsou ochotni
pﬁijímat pozitivní opatﬁení, pﬁekonat
strnul˘ francouzsk˘ model „Etat =
nation“, zaloÏen˘ na obãanském
principu bez národních men‰in
a kolektivních práv rÛzn˘ch skupin
spoleãnosti.Tedy princip asimilaãní,
kter˘ svût i Evropa opou‰tí. GádÏové se
musejí zmûnit více neÏ Romové, chtûjíli se integrovat jak s nimi, tak
s Evropou.
3. Obãas o tom nûkde promluvím
nebo napí‰u.

ANKETA
Úvod:
Aktuální ãíslo
ãasopisu Sociální práce/
Sociálna práca
se zamûﬁilo na
problematiku
romské men‰iny. Oslovili jsem
nûkolik odborníkÛ na tuto
oblast a poloÏili
jsme jim tﬁi
otázky:

Tomá‰ Kamín, sociolog,
pﬁedná‰í na Policejní akademii âR
1. Musím se zastavit u termínu
integrace. Dﬁíve neÏ budeme vzná‰et
poÏadavky, musíme mít jasno, co
integrací míníme.V rámci kulturní
integrace rozeznáváme asimilaci,
melting pot, kulturní pluralismus
a multikulturalismus.V rámci integrace
sociálnû-ekonomické rozli‰ujeme
úplnou a ãásteãnou integraci a její
protipól segregaci. Koneãnû na
politické rovinû asimilaci a akomodaci.
Já se jako sociolog vûnuji pﬁedev‰ím
integraci sociálnû-ekonomické. Zde je
nutné stanovit, zda usilujeme o „pouhé“ legislativní zaji‰tûní nediskriminace ve v‰ech sférách Ïivota, ãi o rovnomûrnûj‰í rozmístûní pﬁíslu‰níkÛ
znev˘hodnûné skupiny v sociální
struktuﬁe spoleãnosti. Já za ideální stav
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povaÏuji takovou situaci, v níÏ budou Romové
statisticky dosahovat stejn˘ch v˘sledkÛ jako ãeská
majorita, kdy tedy budou proporcionálnû ke svému
zastoupení v populaci absolventy v‰ech stupÀÛ
‰kol, kdy z nich budou lékaﬁi, uãitelé, ﬁídící pracovníci apod. Co mohou dûlat pro své uplatnûní
Romové? I pﬁes nepﬁátelské aÏ rasistické prostﬁedí,
ve kterém Ïijí, jde pﬁedev‰ím o to, poloÏit dÛraz na
vzdûlání a dosaÏení co nejvût‰í úrovnû kvalifikace
sv˘ch pﬁíslu‰níkÛ.To ale není nic nového. Navíc se
tak ãásteãnû jiÏ dûje.
2. Slovo gádÏo pochází z rom‰tiny, a jelikoÏ
nejsem Rom, ve své odpovûdi je nepouÏívám. Na
vládní úrovni spoãívá pomoc samozﬁejmû v první
ﬁadû v pﬁijetí antidiskriminaãní legislativy.
Zku‰enosti z USA a dal‰ích zemí ﬁíkají, Ïe v˘slovn˘
zákaz diskriminace k integraci znev˘hodnûn˘ch
skupin nestaãí. Je proto tﬁeba vytvoﬁit takovou
koncepci, která umoÏní vymezit základní integraãní
cíle (oblast vzdûlání, zamûstnávání, bydlení
apod.).V âeské republice taková Koncepce integrace RomÛ napomáhající jejich integraci do spoleãnosti existuje, a to pﬁedev‰ím díky Petru Uhlovi.
I kdyÏ mám v˘hrady k nûkter˘m jejím bodÛm,
hodnotím ji kladnû.To ov‰em samo o sobû nestaãí.
Je tﬁeba pozornost vûnovat také vzdûlávání pﬁíslu‰níkÛ dominantní spoleãnosti na v‰ech úrovních:
základních, stﬁedních, vysok˘ch ‰kolách, klást dÛraz
zejména na pﬁípravu policistÛ, právníkÛ, soudcÛ
a státních zamûstnancÛ jako celku. Je pro mne napﬁ.
nepﬁijatelné, kdyÏ nûkteﬁí státní zamûstnanci
nevûdí, odkud Romové do ãesk˘ch zemí pﬁi‰li, jak˘
je rozdíl mezi termíny „cikáni“ a Romové, neznají
historii ani kulturu RomÛ apod.
3. Myslím si, Ïe jak pﬁímo, tak nepﬁímo. Je‰tû za
mého pÛsobení v Projektu romského vzdûlávání,
kter˘ je souãástí Univerzity Palackého v Olomouci,
jsme zorganizovali dva vzdûlávací kursy: v roce
1999 pro romské poradce, o rok pozdûji pro
romské poradce a asistenty (ve spolupráci s katedrou sociální politiky a sociální práce MU v Brnû).
Integraci se snaÏím také napomáhat prostﬁednictvím pﬁedná‰kové a publikaãní ãinnosti na Policejní
akademii v Praze, kde uãím sociologii a politologii.
Na sv˘ch pﬁedná‰kách objasÀuji sv˘m studentÛm
(budoucím a souãasn˘m policistÛm) základní
mechanismy vzniku a trvání znev˘hodnûného
postavení men‰in, pﬁedsudkÛ, diskriminace a rasismu; naãrtávám moÏnosti zlep‰ování etnick˘ch
vztahÛ, a to jak na vládní, institucionální, tak
personální úrovni. Stranou mého zájmu nezÛstává
ani koncepce multikulturalismu vãetnû moÏností
multikulturního vzdûlávání a v˘chovy.V neposlední
ﬁadû také pracuji na své disertaãní práci, která se
zab˘vá moÏnostmi aplikace politiky narovnávání
pﬁíleÏitostí (tzv. affirmative action) v âR.
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David Mat˘sek,
Klub hurá kamarád
1.VyuÏít podporu, která je v pomûrnû velkém
rozsahu nabízena rÛzn˘mi subjekty, a to jak finanãní, tak i technickou a manaÏerskou, a zakládat
a rozvíjet vlastní NNO.
Vstupovat do partnerství a spolupracovat
s mûstskou i státní samosprávou, ale také s romsk˘mi i neromsk˘mi NNO.
2. Spoluprací a rovnocenn˘m partnerstvím
v rámci rÛzn˘ch podpÛrn˘ch programÛ, odbornou
asistencí vznikajícím romsk˘m obãansk˘m aktivitám.
Aplikací modelu úãasti romsk˘ch zástupcÛ
v poradních orgánech úﬁadÛ mûstské samosprávy
a státní správy.
Aktivní prací s majoritou ve smyslu multietnického a komunitního chápání spoleãnosti, uplatÀování
principu rovn˘ch pﬁíleÏitostí apod.
3. Rozsáhlé spektrum námi poskytovan˘ch
sociálních sluÏeb vyuÏívají Romové asi z 50 %.
Jedním z cílÛ na‰í organizace od poãátku jejího
fungování je pomoc romské mládeÏi pﬁi formování
jejího Ïivotního stylu nabídnutím zajímavé ãinnosti
ve volném ãase a oÏivování komunikace mezi
romskou a neromskou mládeÏí.

Ivana ·imíková, V˘zkumn˘ ústav
práce a sociálních vûcí
1. Dﬁíve neÏ se dostanu k samotné odpovûdi,
chci upﬁesnit své chápání oznaãení „Romové“
v kontextu poloÏené otázky. Pokud hovoﬁím
o integraci RomÛ do spoleãnosti, mám na mysli tu
ãást romské komunity, která stojí na okraji spoleãnosti, je z ní na základû rÛzn˘ch mechanismÛ
vyluãována.Takto charakterizovaná ãást RomÛ mÛÏe
za stávající situace podle mého názoru dûlat jediné.
Posilovat v sobû zbytky trpûlivosti a dÛvûry v to, Ïe
ne celé majoritní spoleãnosti je lhostejná jejich
situace a Ïe se najdou lidé, kteﬁí ji spoleãnû s nimi
chtûjí ﬁe‰it a jsou zároveÀ schopni najít prostﬁedky
k tomu, aby se jim to skuteãnû podaﬁilo.
2. Z mé pﬁede‰lé odpovûdi je patrné, Ïe vût‰í ãást
odpovûdnosti a moÏnosti posílit integraci RomÛ do
spoleãnosti vidím na stranû majoritní spoleãnosti,
pﬁesnûji ﬁeãeno na stranû vlády, státní správy, orgánÛ
její pﬁenesené pÛsobnosti a v neposlední ﬁadû na
stranû obãanského sektoru. Z toho, jak jsem zatím
mûla moÏnost „problematiku“ poznat, a také
samozﬁejmû proto, Ïe to je má profesní parketa,
vidím otázku exkluze romské komunity jako
ohromn˘ balík problémÛ sociální povahy, které jsou
mezi sebou propojeny tak, Ïe opatﬁení namíﬁená
pouze na jeden z tûchto problémÛ neﬁe‰í otázku
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komplexnû a nevedou k v˘raznému efektu. Mezi
tûmito problémy vidím zejména chudobu, nezamûstnanost, lidské dÛstojnosti odporující podmínky
bydlení a samozﬁejmû také nízkou úroveÀ vzdûlání
a informovanosti obecnû.V souãasné dobû je
vût‰ina opatﬁení zamûﬁena na v˘chovu a vzdûlávání
nastupující generace, ale tûÏko ovlivní situaci
stﬁední a star‰í generace RomÛ, nad kterou jako by
spoleãnost jiÏ zlomila hÛl. Ov‰em vzorem pro
negativní stereotypní obraz romské komunity ve
vûdomí majoritní veﬁejnosti je právû tato ãást
romské populace. Právû ona pﬁedstavuje vût‰inu
vylouãené romské komunity a dÛsledky tohoto
vylouãení nejsou v oãích veﬁejnosti spojovány
s nejrÛznûj‰ími vyluãovacími mechanismy monokulturnû zaloÏené spoleãnosti, ale s vÛlí samotné
romské komunity, coÏ je omyl a zámûna pﬁíãiny
s následkem.
A co by tedy mûli dûlat zmínûní gádÏové (já radûji
pouÏívám oznaãení „majoritní spoleãnost“)? Na
vládní úrovni pﬁijmout závazn˘ dokument, koncepci, která by pﬁedstavovala systematické a systémové
ﬁe‰ení rozpracované do konkrétních opatﬁení,
ﬁe‰ících jasnû definované problémové oblasti.
Z koncepce by mûlo b˘t zároveÀ jasné, které
instituce jsou za jednotlivá opatﬁení odpovûdné
a kdo bude jejich naplÀování monitorovat, pﬁípadnû
sankcionovat. Souãasná koncepce podle mého
názoru tyto podmínky nesplÀuje.
Obãansk˘ sektor je dodnes ojedinûlou sférou,
která problémy romské komunity ﬁe‰í u jejich
zdrojÛ. ZpÛsob, jak˘m pracuje, mám na mysli
zejména práci v terénu, mu totiÏ, jako jediné sféﬁe,
umoÏÀuje poznat povahu a pﬁíãiny tûchto problémÛ, a tak navrhovat i zpÛsoby, jak je efektivnû ﬁe‰it.
MoÏnosti, jak je reálnû ﬁe‰it, v‰ak naráÏejí na
systémové bariéry, které jsou v rukou vlády a zmínûné státní správy.V propojení tûchto sfér a v pﬁekonání jejich vzájemného antagonismu spatﬁuji cestu,
jak naplnit úkol integrace romské komunity do
spoleãnosti ze strany gádÏÛ.
3. Mám za sebou dvouletou zku‰enost terénní
práce v romské komunitû, konkrétnû v Drom,
romském stﬁedisku v Brnû, bez které si nedovedu
pﬁedstavit své souãasné pÛsobení ve V˘zkumném
ústavu práce a sociálních vûcí. Zde pracuji na
v˘zkumném projektu, jehoÏ cílem je zhodnocení
pro-romsk˘ch opatﬁení na vládní úrovni. SnaÏím se
o formulaci doporuãení, zejména pro MPSV, která
by pomohla zkvalitnit a zefektivnit opatﬁení
zamûﬁená na inkluzi romské komunity v rámci
obecné strategie této inkluze i v rámci jejího
konkrétního naplÀování prostﬁednictvím projektÛ.
Souãasnû se ale nevzdávám pÛsobení v oblasti
neziskového sektoru, jsem ãlenkou skupiny Barevn˘
svût a novû vznikajícího Multikulturního centra

ANKETA

v Brnû.Také pÛsobím jako odborn˘ tutor projektu
Drom, romského stﬁediska, v rámci programu Equal,
kter˘ je zamûﬁen na vyrovnání znev˘hodnûní
pﬁíslu‰níkÛ romské komunity na trhu práce. Za
nejpﬁínosnûj‰í z hlediska bourání bariér mezi
kulturami v‰ak povaÏuji osobní pﬁátelské vazby,
které se mnû a m˘m romsk˘m pﬁátelÛm podaﬁilo
vzájemnû navázat.

Helena Kri‰tofová, romská poradkynû,
Magistrát mûsta Brna
1.Vzhledem k zablokovanosti ‰ancí nûco podstatného mûnit a bez pomoci celé spoleãnosti velmi
málo. Mohou v‰ak zvy‰ovat své vzdûlání, pokud
vyuÏijí nabízen˘ch moÏností – napﬁ. rekvalifikacemi.
Pokud ne, vzdûlání mohou zabezpeãit alespoÀ sv˘m
dûtem.To znamená motivovat je, pﬁipravit pro jejich
kvalitní kaÏdodenní vzdûlávání vhodné domácí
podmínky, podporovat jejich volnoãasové aktivity,
talent, rozvíjet jejich schopnosti, uãit je vytrvalosti
a trpûlivosti. Cílem by mûlo b˘t dosaÏení ukonãeného základního vzdûlání a u úspû‰n˘ch talentovan˘ch dûtí pokraãování ve studiu na stﬁedních
a vysok˘ch ‰kolách. Dal‰í z moÏností integrace je
i vhodné zvolení uãebního oboru a jeho úspû‰né
ukonãení.
2. Pozitivním pﬁístupem k ﬁe‰ení této problematiky. Je dÛleÏité si uvûdomit odli‰nost romského
etnika – nikoli za úãelem jejího zv˘hodÀování, ale
z dÛvodu pochopení nutnosti rozdílného pﬁístupu
k ﬁe‰ení této otázky. Pro úspû‰né integraãní posuny
je nezbytné: Upustit od celoplo‰ného obviÀování
této men‰iny, bez ohledu na to, zda je zpÛsobeno
‰patn˘mi zku‰enostmi, nebo pﬁedsudky. Poznávat
odli‰nosti RomÛ, vytváﬁet atmosféru dÛvûry,
motivovat je ke spolupráci. Uvûdomit si, Ïe tato
men‰ina je mnohem více ohroÏena nárÛstem
sociálnû-patologick˘ch jevÛ. Kompetentní osoby
musejí svá rozhodnutí prom˘‰let dÛslednûji
a zodpovûdnûji.V oblastech, kde Ïije více romsk˘ch
rodin, vznikají ghetta, sestûhovávají se dal‰í rodiny,
otvírají se herny, bary, zastavárny a bazary. Daﬁí se
zde prodejcÛm drog, lichváﬁÛm, kuplíﬁÛm a jin˘m
podnikavcÛm. Argumenty o trÏní ekonomice zde
neobstojí, kaÏd˘ z nás musí dát najevo své jasné
stanovisko k dané problematice.
3. Pﬁesvûdãováním RomÛ o nutnosti vzdûlávání
a nutnosti pﬁizpÛsobit se podmínkám dne‰ní doby,
kdy sami nesou odpovûdnost za sebe, své rodiny
a skutky. Souãasnû i pﬁesvûdãováním vût‰inové
spoleãnosti, Ïe romská men‰ina je národnostní
men‰inou, která potﬁebuje pomoc, a Ïe vynaloÏené
úsilí, trpûlivost a velkorysost se v dal‰ích letech
projeví jako dobrá investice.
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KONCEPCE ROMSKÉ INTEGRACE

Koncepce
romské integrace
1. Základní v˘chodiska
1.1 Vláda pﬁistupuje k ﬁe‰ení
romsk˘ch záleÏitostí ze tﬁí pohledÛ –
z perspektivy lidsk˘ch práv, z perspektivy národnostní a z ‰ir‰í perspektivy
sociokulturní.Tyto pﬁístupy nejsou
v rozporu, n˘brÏ se vzájemnû doplÀují.
Redukce romské problematiky na
kter˘koli z nich by byla neÏádoucím
zkreslením.VyváÏenému pojetí, které
bere v úvahu v‰echna tﬁi hlediska,
odpovídá i struktura poradních orgánÛ
vlády.
1.2. První z tûchto perspektiv
vypl˘vá z nutnosti zajistit, aby v‰ichni
obãané âeské republiky, tedy
i Romové, mohli v plné míﬁe a bez
jakékoli diskriminace uÏívat v‰ech
individuálních práv zaruãen˘ch jim
Ústavou, Listinou základních práv
a svobod a mezinárodními smlouvami
o lidsk˘ch právech, jimiÏ je âeská
republika vázána. Z hlediska lidsk˘ch
práv se romskou problematikou zab˘vá
Rada vlády âR pro lidská práva1 jako
poradní orgán vlády, kter˘ sleduje
vnitrostátní dodrÏování pﬁijat˘ch
a ratifikovan˘ch smluv o lidsk˘ch
právech, pﬁipravuje (v souãinnosti
s Ministerstvem zahraniãních vûcí
âeské republiky) zprávy o plnûní
závazkÛ plynoucích z tûchto smluv
a navrhuje vládû ãi jednotliv˘m jejím
ãlenÛm koncepãní kroky smûﬁující
k posílení ochrany lidsk˘ch práv.
Z jednotliv˘ch v˘borÛ Rady pro lidská
práva se problémÛm lidsk˘ch práv
RomÛ vûnuje zejména V˘bor pro
odstranûní v‰ech forem rasové diskriminace, kter˘ pﬁipravuje antidiskriminaãní opatﬁení na úrovni právní úpravy
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i aplikace.V men‰í míﬁe se romsk˘ch
záleÏitostí t˘ká i práce dal‰ích v˘borÛ
Rady pro lidská práva, napﬁíklad
V˘boru pro práva sociální, hospodáﬁská a kulturní.
1.3. Druhá perspektiva, národnostní,
se opírá o specifická práva pﬁíslu‰níkÛ
národnostních men‰in, jak jsou
definována v Hlavû III. Listiny základních práv a svobod, Rámcové úmluvû
o ochranû národnostních men‰in, a to
vãetnû práv kolektivních.Tato specifická práva jsou konkrétnû upravena
zákonem ã. 273/2001 Sb., o právech
pﬁíslu‰níkÛ národnostních men‰in
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ.
Národnostní men‰ina je v § 2 odst. 1
tohoto zákona vymezena znaky
subjektivními („projevují vÛli b˘t
povaÏováni za národnostní men‰inu za
úãelem…“) i objektivními („spoleãenství obãanÛ âeské republiky…, kteﬁí se
odli‰ují od ostatních obãanÛ zpravidla
spoleãn˘m etnick˘m pÛvodem,
jazykem, kulturou a tradicemi“).
RovnûÏ jednotlivá práva garantovaná
zákonem i v˘‰e uvedenou Rámcovou
úmluvou úzce souvisejí s kulturou,
jazykem a subjektivnû pociÈovanou
kolektivní identitou (právo na vzdûlávání v jazyce národnostní men‰iny,
právo na uÏívání tohoto jazyka
v úﬁedním styku a pﬁed soudy, na
roz‰iﬁování a pﬁijímání informace
v tomto jazyce, právo na uchování
a rozvoj vlastní kultury, aj.). âeská
republika uznává Romy jako národnostní men‰inu, která má své zástupce
v Radû vlády pro národnostní
men‰iny2, poradním orgánu vlády pro
záleÏitosti národnostních men‰in,
a mÛÏe tak vyvíjet „úsilí o zachování
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a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury“, jak
uvádí ustanovení § 2 odst. 1 uvedeného zákona.
V tomto smûru se na Romy vztahují stejná práva
jako na kteroukoli jinou národnostní men‰inu Ïijící
v âeské republice.
1.4.Tﬁetí perspektiva, sociokulturní, vychází
z ‰ir‰ího pojetí „romské komunity“ obsaÏeného
v dÛvodové zprávû k usnesení vlády ze dne 29. ﬁíjna
1997 ã. 686 ke Zprávû o situaci romské komunity
v âeské republice a k souãasné situaci v romské
komunitû. O tuto perspektivu se opírá ãinnost
tﬁetího z poradních orgánÛ vlády, Rada vlády âR pro
záleÏitosti romské komunity 3. Pojem „romská
komunita“ se s pojmem „romská národnostní
men‰ina“ pﬁekr˘vá jen ãásteãnû. Zatímco definiãním znakem pﬁíslu‰níka romské národnostní
men‰iny je aktivní vÛle b˘t za pﬁíslu‰níka men‰iny
povaÏován a spoleãnû s ostatními rozvíjet jazyk
a kulturu, pﬁíslu‰níkem romské komunity je de facto
kaÏd˘, koho majorita jako pﬁíslu‰níka této sociálnû
a etnicky definované skupiny identifikuje. Mnozí
z tûchto pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch komunit se ve
sãítáních lidu nehlásí k romské národnosti a neprojevují aktivní vÛli rozvíjet vlastní jazyk a kulturu.
Vûdomí své odli‰nosti ãerpají spí‰e ze svého
postavení ve spoleãnosti, tj. z toho, Ïe jsou majoritní
spoleãností odmítáni a marginalizováni.Vzhledem
ke své tíÏivé sociální situaci se mnozí Romové
otázkou své pﬁíslu‰nosti k národnostní men‰inû ani
nezab˘vají; pﬁitom v‰ak právû tato kategorie
sociálnû marginalizovan˘ch RomÛ musí b˘t adresátem státní politiky, jeÏ bude ﬁe‰it záleÏitosti spí‰e
sociální (v oblasti zamûstnanosti, sociální péãe
a bydlení) neÏ úzce národnostní (rozvoj kultury,
jazyka, národnostního ‰kolství).V souladu s v˘‰e
uvedenou definicí je i skuteãnost, Ïe se pﬁíslu‰níky
romské komunity za urãit˘ch okolností stávají téÏ
osoby neromského pÛvodu, které se do romského
prostﬁedí zaãlenily a trvale v nûm Ïijí. Pﬁesnûj‰í neÏ
pojem „romská komunita“ se pﬁitom jeví pouÏití
termínu v mnoÏném ãísle, „romské komunity“.
Pﬁedmûtem politiky vlády jsou totiÏ i jednotlivé
komunity definované jak lokálnû, tak rozdíln˘m
pÛvodem (napﬁ. komunita ola‰sk˘ch RomÛ).
1.5. Pﬁes základní rozdûlení pﬁístupu k romsk˘m
záleÏitostem na lidskoprávní, národnostní a sociokulturní je pochopitelné, Ïe v ﬁadû oblastí se
nejménû dvû z tûchto perspektiv prolínají. Napﬁ.
v otázkách ‰kolství ãi zamûstnanosti se ﬁe‰ení
sociálních problémÛ spojuje s obecnou ochranou
lidsk˘ch práv, zejména s ochranou pﬁed diskriminací. Samo pojetí integrace pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch
komunit jako politiky vlády pak spojuje dva
imperativy, pﬁekonání sociálního vyluãování a snahu
o zachování romské kulturní identity. Integraci
pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch komunit do ãeské spoleãnosti

a zabránûní jejich dal‰ímu sociálnímu vyluãování
povaÏuje vláda za naléhav˘ úkol, kter˘ se musí
odrazit ve vládní politice.
1.6. Podmínkou zaãlenûní RomÛ do ãeské
spoleãnosti není ztráta romské identity, kultury
a jazyka. Integrací je zde my‰leno plnohodnotné
zaãlenûní RomÛ do spoleãnosti pﬁi zachování
vût‰iny kulturních specifik a odli‰ností, které je
charakterizují a které si pﬁejí zachovávat, pokud tyto
odli‰nosti nejsou v rozporu se zákony âeské
republiky. Do multikulturní spoleãnosti se lze
plnohodnotnû integrovat pﬁi zachování vlastního
kulturního dûdictví. Proto je základním postojem
vlády pﬁi její politice vÛãi pﬁíslu‰níkÛm romsk˘ch
komunit respekt k romství, jeho tradicím a kultuﬁe.
1.7. Listina základních práv a svobod zakazuje
v‰echny zpÛsoby nátlaku smûﬁující k odnárodÀování, ke ztrátû vlastní kultury a jazyka, a to vãetnû
zpÛsobÛ nepﬁím˘ch. Integraci je proto nutno odli‰it
od asimilace, tedy odnárodnûní a plného kulturního
pﬁizpÛsobení RomÛ majoritní spoleãnosti. KaÏd˘
jednotlivec se sice mÛÏe pro asimilaci rozhodnout,
ale taková volba musí b˘t svobodná; nikomu v ní
nelze bránit, av‰ak nesmí k ní b˘t ani nucen. I kdyÏ
také asimilaãní cesta mÛÏe vést k plnohodnotnému
obãanství, je vláda pﬁesvûdãena, Ïe by bylo kulturní
ztrátou pro celou spoleãnost, kdyby se asimilace
stala pro v‰echny Romy ﬁe‰ením. Pﬁípadná kolektivní asimilace RomÛ by vÏdy musela vyvolávat
podezﬁení, Ïe je zpÛsobena neochotou ãi neschopností majoritní spoleãnosti pﬁijmout Romy pﬁi
zachování jejich kulturní identity.
1.8. Koncepce romské integrace je plnû sluãitelná
s procesem emancipace, tj. nalézání a upevÀování
vlastní kulturní identity, kter˘ se mezi Romy jiÏ
rozvíjí. Je pﬁesvûdãena, Ïe ãím více se budou
Romové cítit Romy, tím budou svobodnûj‰ími
a odpovûdnûj‰ími obãany. Sv˘mi opatﬁeními bude
vláda sledovat, aby emancipaãnímu úsilí RomÛ
nebyly ve spoleãnosti kladeny pﬁekáÏky a aby bylo
naopak podporováno (podobnû jako úsilí jin˘ch
emancipujících se skupin). Emancipace jako taková
je ov‰em v˘sledkem svobodného rozhodnutí RomÛ
samotn˘ch, nikoli v˘sledkem politiky vlády.
1.9.Vláda uznává také evropsk˘ rozmûr romské
emancipace. Respektuje i politick˘ názor, Ïe ti
Romové, kteﬁí se povaÏují za pﬁíslu‰níky evropského (ãi svûtového) romského národa, mají právo b˘t
takto pﬁijímáni. Sdílení tohoto politického názoru se
ov‰em nekryje s definicí romsk˘ch komunit
a patrnû ani s tím, kteﬁí Romové se hlásí k romské
národnosti a/nebo projevují vÛli b˘t povaÏováni za
pﬁíslu‰níky romské národnostní men‰iny.
1.10.Ve snaze dosáhnout bezproblémového
souÏití mezi majoritní spoleãností a romsk˘mi
komunitami pﬁijímá vláda takovou koncepci, jeÏ
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smûﬁuje k nápravû kﬁivd spojen˘ch se staletími
diskriminace a ‰kod zpÛsoben˘ch pﬁed rokem 1989
politikou vynucované asimilace. Souãasnû je vláda
pﬁipravena ãerpat ze v‰ech pozitivních zku‰eností,
které byly v minulosti získány, a vyuÏít je pﬁi
naplÀování vládního programu. Hlavním cílem je
dosaÏení bezkonfliktního souÏití pﬁíslu‰níkÛ
romsk˘ch komunit s ostatní spoleãností. Jako dílãí
cíle je vytyãeno ‰est priorit:
a) odstranûní vnûj‰ích pﬁekáÏek, které brání
zaãlenûní pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch komunit do
spoleãnosti, tedy pﬁedev‰ím odstranûní v‰ech forem
diskriminace jednotlivcÛ i cel˘ch skupin vymezen˘ch rasou, barvou pleti, národností, jazykem,
pﬁíslu‰ností k národu ãi etnické skupinû
(viz kap. 3.);
b) pomoc pﬁi odstraÀování vnitﬁních pﬁekáÏek,
které brání zaãlenûní pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch komunit
do spoleãnosti, tedy pﬁedev‰ím odstranûní handicapu ve vzdûlání a kvalifikaci (viz kap. 4.);
c) sociální povznesení pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch
komunit, tedy pﬁedev‰ím sníÏení nezamûstnanosti,
zlep‰ení bytové situace a následnû zdravotní situace
(viz kap. 4.);
d) zaji‰tûní rozvoje romské kultury a romského
jazyka (viz kap. 5.);
e) vytvoﬁení tolerantního prostﬁedí bez pﬁedsudkÛ, v nûmÏ pﬁíslu‰nost ke skupinû vymezené rasou,
barvou pleti, národností, jazykem ãi pﬁíslu‰ností
k národu není dÛvodem k odli‰nému posuzování
jednotlivce (viz kap. 6.);
f) zaji‰tûní bezpeãnosti pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch
komunit (viz kap. 7.).
1.11. Koncepci politiky vlády vÛãi pﬁíslu‰níkÛm
romské komunity, napomáhající jejich integraci do
spoleãnosti (dále jen „Koncepce“), v níÏ jsou tyto
priority obsaÏeny, pﬁijala vláda sv˘m usnesením
ã. 599 ze dne 14. ãervna 2000. Souãástí pﬁijaté
Koncepce je povinnost její kaÏdoroãní aktualizace.
Pﬁedkládaná aktualizace k 31. prosinci 2001 odráÏí
v˘voj situace od doby schválení Koncepce, tj.
pﬁedev‰ím dopady územnûsprávní reformy a zku‰enosti s rozvojem jednotliv˘ch programÛ. Nemûní se
v‰ak ani základní orientace na integraci pﬁíslu‰níkÛ
romsk˘ch komunit pﬁi zachování jejich kulturní
identity, ani v˘‰e zmínûné priority.

2. Institucionální zaji‰tûní
romské integrace
2.1. Na integraci pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch komunit
se v˘znamnû podílejí dva v˘‰e uvedené poradní
orgány vlády – Rada vlády âR pro záleÏitosti romské
komunity a Rada vlády âR pro národnostní men‰iny. Na jednotliv˘ch ministerstvech dále pÛsobí
speciální odborné orgány, zejména pracovní komise
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ministra práce a sociálních vûcí. Souãástí institucionálního zaji‰tûní na lokální úrovni jsou rom‰tí
poradci a asistenti pﬁi okresních úﬁadech.V poãáteãních fázích je funkce koordinátora romsk˘ch
poradcÛ na novû vznikl˘ch krajsk˘ch úﬁadech.
V ‰ir‰ím slova smyslu patﬁí k institucionálnímu
zaji‰tûní i dal‰í rom‰tí profesionálové zamûstnávaní
státem ãi samosprávou, tj. vychovatelé-asistenti
uãitele a rom‰tí terénní pracovníci, jejichÏ úloha je
popsána v kapitole 4 tohoto materiálu (Vyrovnávací
postupy). Budoucí forma institucionálního zaji‰tûní
integrace romsk˘ch komunit bude s nejvût‰í
pravdûpodobností souviset i s realizací smûrnice
Evropské unie 2000/43/ES (viz 3.7.).
2.2. Rada vlády âR pro záleÏitosti romské komunity
2.2.1. Rada vlády âR pro záleÏitosti romské
komunity (do 19. prosince 2001 Meziresortní
komise pro záleÏitosti romské komunity – dále jen
„Meziresortní komise“), jakoÏto poradní, iniciativní
a koordinaãní orgán vlády pro otázky spojené
s postavením RomÛ v ãeské spoleãnosti, byla
zﬁízena usnesením vlády ze dne 17. záﬁí 1997 ã. 581.
Pﬁedsedou Meziresortní komise vláda jmenovala
ãlena vlády, ministra bez portfeje. âleny byli dále
ustanoveni: v˘konn˘ místopﬁedseda, námûstci
dvanácti ministrÛ a ‰est pﬁedstavitelÛ romsk˘ch
komunit. Kanceláﬁ Meziresortní komise pro záleÏitosti romské komunity byla zﬁízena na Úﬁadu vlády
âeské republiky a skládala se z v˘konného místopﬁedsedy a dal‰ích dvou pracovníkÛ.
2.2.2. Usnesením vlády âR ze dne 29. ﬁíjna 1997
ã. 686 ke Zprávû o situaci romské komunity v âeské
republice a k souãasné situaci v romské komunitû
(tzv. Bratinkovû zprávû) uloÏila vláda resortním
ministrÛm, ministru bez portfeje a pﬁednostÛm
okresních úﬁadÛ úkoly, které vedly zejména k
ustavení romsk˘ch poradcÛ a asistentÛ pﬁi
okresních úﬁadech,
vytvoﬁení nov˘ch podkladÛ pro testování dûtí
vedoucí k pﬁípadnému zaﬁazování do zvlá‰tních
‰kol,
zaji‰tûní mzdov˘ch nákladÛ pro romské pedagogické asistenty ve státním rozpoãtu (nyní vychovatele – asistenty uãitele).
2.2.3. Usnesením vlády ze dne 9. záﬁí 1998 ã. 580
byl pﬁedsedou Meziresortní komise jmenován
zmocnûnec vlády pro lidská práva. Dal‰ím usnesením vlády ze dne 18. listopadu 1998 ã. 756 byl
zv˘‰en stav romsk˘ch ãlenÛ na dvanáct, takÏe bylo
dosaÏeno parity mezi zástupci státní správy a zástupci romsk˘ch komunit.V prÛbûhu roku 2000 byl
stav kanceláﬁe Meziresortní komise zv˘‰en na ‰est
stál˘ch pracovníkÛ.
2.2.4.V letech 2000/2001 se Meziresortní komise
vûnovala pﬁedev‰ím tvorbû a administraci dotaãních
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programÛ poloÏky Podpora projektÛ romské
integrace kapitoly V‰eobecná pokladní správa
státního rozpoãtu na rok 2000, resp. 2001. Z tûchto
dotaãních programÛ vynikly dva, program terénní
sociální práce a program podpory romsk˘ch ÏákÛ
stﬁedních ‰kol, jejichÏ dal‰í rozvoj patﬁí k prioritám
Rady vlády âR. Oba tyto programy jsou administrovány pﬁímo kanceláﬁí Rady vlády âR. Naproti tomu
programy vûnující se podpoﬁe nevládních aktivit na
lokální a celostátní úrovni naráÏely pﬁi svém
uskuteãÀování na administrativní obtíÏe na jednotliv˘ch ministerstvech, coÏ nutnû vede Meziresortní
komisi k jejich omezení.Vzhledem k územnûsprávní
reformû a platn˘m rozpoãtov˘m pravidlÛm4 se
ostatnû ukazuje podpora projektÛ lokálního
charakteru z úrovnû ústﬁedních orgánÛ státní správy
jako prakticky neschÛdná. Podpora projektÛm
celostátního charakteru by mûla b˘t zachována
v míﬁe odpovídající moÏnosti jejich administrace
z jednotliv˘ch ministerstev.
2.2.5. Usnesení vlády ze dne 3. ledna 2001 ã. 14
k Rozboru poradních a pracovních orgánÛ vlády
a návrhu na jejich systémové ﬁe‰ení vedlo ke zmûnû
statutu Meziresortní komise a její pﬁemûnû na stál˘
poradní orgán: Radu vlády âeské republiky pro
záleÏitosti romské komunity. Pﬁedsedou Rady vlády
âR se opût stává ãlen vlády, prvním místopﬁedsedou
zmocnûnec vlády pro lidská práva a druh˘m
místopﬁedsedou jeden z romsk˘ch ãlenÛ této rady.
Poãet ãlenÛ za státní správu (pﬁedev‰ím námûstkÛ
ministrÛ) se zvy‰uje na ãtrnáct, stejnû jako poãet
odborn˘ch zástupcÛ romsk˘ch komunit. Zástupci
romsk˘ch komunit jsou pﬁitom poprvé jmenováni
podle krajského principu, takÏe reprezentují tﬁináct
krajÛ âeské republiky a hlavní mûsto Prahu.
2.2.6.Vzhledem k tomu, Ïe se neprosadil zámûr
zﬁídit „Úﬁad pro etnickou rovnost“, pÛvodnû
navrhovan˘ jako souãást Koncepce, zÛstává Rada
vlády âR pro nejbliÏ‰í období hlavní formou
institucionálního zaji‰tûní pro záleÏitosti romsk˘ch
komunit a jejich integraci. Do budoucna se proto
jeví jako nezbytné dále posilovat kanceláﬁ Rady
vlády âR o odborné pracovníky, z nichÏ nûkteﬁí
budou v roli mediátorÛ pÛsobit pﬁi ﬁe‰ení problémÛ
souÏití majoritní spoleãnosti a romsk˘ch komunit.
2.3. Rada vlády pro národnostní men‰iny
2.3.1. Dne‰ní Rada vlády pro národnostní men‰iny byla zﬁízena v souladu s § 6 odst. 3 zákona ã.
273/2001 Sb., o právech pﬁíslu‰níkÛ národnostních
men‰in a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ. Statut Rady
vlády pro národnostní men‰iny, schválen˘ usnesením vlády ze dne 10. ﬁíjna 2001 ã. 1034, o zﬁízení
Rady vlády pro národnostní men‰iny, mj. stanoví, Ïe
ãleny této Rady jsou vedle zástupcÛ orgánÛ veﬁejné
moci zástupci jedenácti národnostních men‰in.
Podobnû jako slovenská a polská men‰ina mají

i Romové v Radû vlády pro národnostní men‰iny tﬁi
zástupce.
2.3.2. Jedním z klíãov˘ch úkolÛ Rady vlády pro
národnostní men‰iny je pﬁíprava „Naﬁízení vlády
o poskytování dotací ze státního rozpoãtu na
aktivity pﬁíslu‰níkÛ národnostních men‰in“.
Zmocnûní k vydání tohoto naﬁízení vypl˘vá
z uvedeného zákona ã. 273/2001 Sb. Jeho cílem je
systémové zaji‰tûní dotaãní politiky státu se
zamûﬁením na vytváﬁení podmínek pro naplÀování
práv národnostních men‰in. Naﬁízení se t˘ká
podpory uchování, rozvoje a prezentace kultur
národnostních men‰in, roz‰iﬁování a pﬁijímání
informací v jazycích národnostních men‰in (mj.
vydávání národnostního tisku), vzdûlávání v jazycích
národnostních men‰in a multikulturní v˘chovy
a zvlá‰tû podpory integrace romsk˘ch komunit.
Konkrétnû ve vztahu k RomÛm jde nejen o zaji‰tûní
standardních dotaãních programÛ národnostních
men‰in, ale i o podporu programu vyrovnávání
podmínek romsk˘ch komunit v oblasti vzdûlávací
a sociální s dÛrazem na zamezení spoleãenského
vyluãování romsk˘ch komunit a zaji‰tûní spoluúãasti RomÛ pﬁi zavádûní integraãních programÛ,
vytváﬁení dÛvûry, porozumûní a tolerance ve
spoleãnosti, poznání historie a tradic romské
kultury, zlep‰ení komunikace mezi majoritní
spoleãností a romsk˘mi komunitami.
2.4. Odborné orgány jednotliv˘ch ministerstev
2.4.1. Komise ministra práce a sociálních vûcí
k realizaci opatﬁení na podporu zamûstnanosti
obtíÏnû umístiteln˘ch skupin na trhu práce se
zﬁetelem na pﬁíslu‰níky romské komunity (dále jen
„Komise ministra práce a sociálních vûcí“) vznikla
pﬁíkazem ministra práce a sociálních vûcí ã. 4/1998.
Komise zabezpeãuje jako poradní orgán ministra
pﬁedev‰ím plnûní úkolÛ usnesení vlády ze dne
23. ãervna 1999 ã. 640, Národního plánu zamûstnanosti, a dal‰ích usnesení vlády k této problematice.
Usnesením vlády âR ze dne 7. listopadu 2001
ã. 11455 byl ministru práce a sociálních vûcí uloÏen
úkol pﬁedloÏit vládû do 30. ãervna 2002 zprávu
o v˘sledcích práce Komise ministra práce a sociálních vûcí k realizaci opatﬁení na podporu zamûstnanosti obtíÏnû umístiteln˘ch skupin na trhu práce se
zﬁetelem na romskou komunitu.V˘sledky této
zprávy budou vyuÏity pﬁi pﬁí‰tí aktualizaci
Koncepce romské integrace.
2.4.2. Potﬁeby kulturních aktivit národnostních
men‰in realizuje v pÛsobnosti Ministerstva kultury
Poradní sbor pro otázky národnostní kultury. âleny
poradního sboru jsou zástupci národnostních
men‰in, vãetnû zástupce romské men‰iny.Tento
poradní sbor plní mj. funkci v˘bûrové dotaãní
komise na projekty národnostních men‰in.
2.4.3.V oblasti vzdûlávání dûtí a mládeÏe pﬁíslu‰-
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níkÛ národnostních men‰in pÛsobí Poradní skupina
pro otázky národnostního ‰kolství, která je poradním orgánem ministra ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. âlenem této poradní skupiny je rovnûÏ zástupce
romské men‰iny. Hlavním cílem poradní skupiny je
zaji‰Èovat koordinaci postupÛ v oblasti vzdûlávání
národnostních men‰in na základních a stﬁedních
‰kolách.
2.4.4. Bezpeãnosti RomÛ a dal‰ích ohroÏen˘ch
skupin se vûnuje zmocnûnec ministra vnitra pro
národnostní men‰iny.
2.5. Rom‰tí poradci a asistenti pﬁi okresních
úﬁadech, kraj‰tí koordinátoﬁi
2.5.1. Rom‰tí poradci a asistenti byli ustaveni na
okresních úﬁadech podle usnesení vlády ze dne
29. ﬁíjna 1997 ã. 686, ke Zprávû o situaci romské
komunity v âeské republice a k souãasné situaci
v romské komunitû. JiÏ k 1. lednu 1999 bylo
romsk˘mi poradci obsazeno v‰ech 81 okresÛ âeské
republiky, pﬁiãemÏ asi polovinu tûchto poradcÛ
tvoﬁili pﬁíslu‰níci romské komunity. Rom‰tí poradci
vykonávají svou funkci dílem v kanceláﬁi pﬁednosty,
dílem na sociálních odborech okresních úﬁadÛ,
i kdyÏ pÛvodním zámûrem bylo, aby pÛsobili
v˘luãnû v kanceláﬁích pﬁednostÛ. Metodick˘m
vedením romsk˘ch poradcÛ a asistentÛ pﬁi okresních úﬁadech je povûﬁena Rada vlády âR .
2.5.2.Aãkoli instituce romsk˘ch poradcÛ nemohla
splnit ve‰kerá (ãasto pﬁehnaná) oãekávání ze strany
romsk˘ch komunit, státní správy i samosprávy, lze
po ãtyﬁech letech jejich pÛsobení konstatovat, Ïe se
nová instituce osvûdãila. Rom‰tí poradci, pﬁíslu‰níci
romsk˘ch komunit, si osvojili dovednosti potﬁebné
pro práci ve státní správû, pﬁispûli k ﬁe‰ení mnoha
palãiv˘ch místních problémÛ a stali se v˘znamn˘mi
mediátory ve vztahu mezi romsk˘mi komunitami.
Bylo by velkou ztrátou, kdyby zku‰enosti získané
romsk˘mi poradci a asistenty na tûchto úﬁadech
byly ztraceny pﬁi pﬁedpokládaném zániku okresních
úﬁadÛ.V roce 2002, tedy v rozhodujícím období
územnûsprávní reformy, má b˘t v obou komorách
Parlamentu âR projednán vládní návrh novely
zákona o obcích6, s pﬁedpokládanou úãinností od
1. ledna 2003, kdy mají okresní úﬁady zaniknout. Je
Ïádoucí, aby v uvedeném období provedly ústﬁední
orgány státní správy (zejména Ministerstvo práce
a sociálních vûcí a Ministerstvo vnitra) v rámci své
pÛsobnosti takové kroky, které zaruãí jednotné
metodické vedení, jednotnou náplÀ práce a napomohou zaji‰tûní postavení stávajících poradcÛ
a asistentÛ okresních úﬁadÛ na nástupn˘ch úﬁadech
zastupitelstev (zvlá‰tû pak u obcí tﬁetího stupnû)
a místech povûﬁen˘ch státní správou.
2.5.3. Usnesením vlády ze dne 25. ãervence 2001
ã. 781, o zﬁízení funkce koordinátora romsk˘ch
poradcÛ pﬁi vy‰‰ích územních samosprávn˘ch
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celcích, uloÏila vláda ministru financí zajistit
v rozpoãtové kapitole státního rozpoãtu V‰eobecná
pokladní správa pro rok 2002 rezervu na neinvestiãní dotace pro kraje7 v souvislosti se zahájením
ãinnosti koordinátorÛ.Tyto prostﬁedky lze v prÛbûhu roku 2002 podle poÏadavku hejtmanÛ postupnû
poskytovat. Dále pak bylo ministru financí téÏ
uloÏeno respektovat pﬁi pﬁípravû státního rozpoãtu
na rok 2003 potﬁeby související s funkcí koordinátora. Ze strany vlády tak byly zaji‰tûny finanãní
prostﬁedky pro to, aby koordinátoﬁi mohli svou
funkci vykonávat. Je Ïádoucí, aby kraje tyto koordinátory skuteãnû jmenovaly a aby se jimi stali
pﬁíslu‰níci romsk˘ch komunit.
2.6.V˘bory pro národnostní men‰iny
V˘bory pro národnostní men‰iny byly dosud
ustaveny na úrovni obcí zákonem ã. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, na úrovni krajÛ zákonem ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, a hlavního mûsta Prahy zákonem ã.
131/2000 Sb., o hlavním mûstû Praze, ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.Vzhledem k postupu územnûsprávní reformy mÛÏe jejich ãinnost v dal‰ím
období postupnû nab˘vat na v˘znamu, a to i ve
vztahu k ﬁe‰ení problémÛ souvisejících s integrací
romsk˘ch komunit.

3. Antidiskriminaãní opatﬁení
3.1.Vláda povaÏuje úsilí o odstranûní rasové
diskriminace ve v‰ech oblastech Ïivota za nezbytnou souãást snahy o vybudování právního ﬁádu
demokratické spoleãnosti, zaloÏeného na dÛsledném dodrÏování lidsk˘ch práv.Toto úsilí se pochopitelnû net˘ká jen diskriminace RomÛ, ale vÛbec
diskriminace pﬁíslu‰níkÛ národnostních men‰in,
migrantÛ, azylantÛ a dal‰ích cizích státních pﬁíslu‰níkÛ pod jurisdikcí âeské republiky. Pojem „rasov˘“
pﬁitom v souladu s Úmluvou o odstranûní v‰ech
forem rasové diskriminace oznaãuje jakoukoli
diskriminaci na základû barvy pleti, etnického
pÛvodu ãi národnosti. Diskriminace vÛãi RomÛm je
tedy nepochybnû rasovou diskriminací, coÏ je
potvrzeno i judikátem Nejvy‰‰ího soudu âeské
republiky.
3.2. Romové jsou jen jednou ze skupin, jeÏ
mohou b˘t vystaveny rasové diskriminaci, a samy
rasové dÛvody jsou jen jedním z dÛvodÛ moÏné
diskriminace (vedle diskriminace z dÛvodu pohlaví,
zdravotního postiÏení, vyznání, vûku ãi sexuální
orientace).Vláda nicménû povaÏuje za nesporné, Ïe
právû Romové jsou velmi ãast˘m terãem diskriminaãního jednání. Stále pﬁetrvává diskriminace RomÛ
v pﬁístupu k zamûstnání, k bydlení, ve sluÏbách
i v dal‰ích oblastech Ïivota. Je pﬁitom zﬁejmé, Ïe jen
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malá ãást této diskriminace je úãinnû postihována.
Vláda si uvûdomuje, Ïe tento stav je pﬁedmûtem
kritiky jak ze strany pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch komunit,
tak ze strany jednotliv˘ch mechanismÛ mezinárodních smluv o lidsk˘ch právech, tj. pﬁedev‰ím V˘boru
pro odstranûní rasové diskriminace (dále jen
„CERD“) a V˘boru pro lidská práva8. Za v˘znamnou
povaÏuje vláda i kritiku ze strany Evropské komise
proti rasismu a intoleranci (dále jen „ECRI“)
a Poradního v˘boru pro Rámcovou úmluvu o ochranû národnostních men‰in, které patﬁí mezi orgány
Rady Evropy.V souvislosti s pﬁípravou na vstup do
Evropské unie je závaÏné, Ïe se o trvající diskriminaci RomÛ a potﬁebû pﬁijmout nové nástroje proti
této diskriminaci zmiÀují nejen v˘‰e uvedené
v˘bory pﬁi Organizaci spojen˘ch národÛ a Radû
Evropy, ale také Evropská komise ve své pravidelné
hodnotící zprávû.
3.3.Aãkoli se s problémem rasové diskriminace
pot˘kají i zemû, které vytvoﬁily pomûrnû úãinné
nástroje k jejímu potírání, je zﬁejmé, Ïe v âeské
republice takové nástroje dosud v dostateãné míﬁe
vytvoﬁeny nebyly. Nezbytnou podmínkou vzniku
takov˘ch nástrojÛ je pﬁitom uznání toho, Ïe
problém existuje a je povaÏován za závaÏn˘. âeská
republika pﬁistupuje k této záleÏitosti otevﬁenû
a konstruktivnû.Ve sv˘ch zprávách o plnûní závazkÛ
plynoucích z Úmluvy o odstranûní v‰ech forem
rasové diskriminace (2000), Mezinárodního paktu
o obãansk˘ch a politick˘ch právech (2000)
a Rámcové úmluvy o ochranû národnostních
men‰in (1999) konstatuje existenci problému
rasové diskriminace, zamûﬁené zejména proti
RomÛm. Uznává pﬁitom, Ïe i kdyÏ lze diskriminaci
povaÏovat za problém spoleãnosti jako celku, musí
b˘t vytvoﬁení úãinn˘ch nástrojÛ k ochranû pﬁed
tímto jevem pﬁedmûtem aktivní politiky státu.
3.4. K úãinné ochranû pﬁed diskriminací nestaãí
rovnost plynoucí z Ústavy âeské republiky, zákaz
diskriminace obsaÏen˘ v Listinû základních práv
a svobod ani skuteãnost, Ïe âeská republika pﬁijala
Úmluvu o odstranûní v‰ech forem rasové diskriminace jako úmluvu o lidsk˘ch právech ve smyslu
ãlánku 10 Ústavy âeské republiky, tj. jako úmluvu
bezprostﬁednû vykonatelnou, která má pﬁednost
pﬁed zákonem. Praxe ukazuje, Ïe reálná ochrana
pﬁed diskriminací je velmi malá, jsou-li antidiskriminaãní klauzule roztrou‰eny jen v nûkter˘ch zákonech, a to pﬁeváÏnû bez konkrétních definic
a sankcí. Je proto potﬁeba komplexní právní úpravy
hmotnûprávní (vãetnû definic rÛzn˘ch forem
diskriminace) i procesnûprávní, která poskytne
stûÏovatelÛm reálnou moÏnost ochrany, vãetnû
moÏnosti získat zadostiuãinûní.
3.5. Právû k takové komplexní právní úpravû
smûﬁují doporuãení CERD z roku 2000, vyslovená

na základû druhé periodické zprávy âeské republiky o plnûní závazkÛ plynoucích z Mezinárodní
úmluvy o odstranûní v‰ech forem rasové diskriminace. Na základû tûchto doporuãení pﬁijala vláda
usnesení ze dne 26. února 2001 ã. 198, které uloÏilo
místopﬁedsedovi vlády a zmocnûnci vlády pro lidská
práva podat zprávu o moÏnostech pﬁijmout opatﬁení proti diskriminaci a k zaji‰tûní pﬁimûﬁeného
zaji‰tûní jejím obûtem. Realizace takové úpravy
mÛÏe jít buì cestou vzájemnû provázané novelizace
ﬁady právních pﬁedpisÛ upravujících jednotlivé
oblasti, anebo cestou pﬁijetí jednoho souhrnného
zákona. âlenské a kandidátské zemû Evropské unie
se v poslední dobû stále ãastûji pﬁiklánûjí k druhé
moÏnosti.
3.6. Nutnost pﬁijetí komplexních nástrojÛ ochrany
proti diskriminaci je spojena téÏ se zaãlenûním
smûrnice Evropské unie ze dne 29. ãervna 2000
(2000/43/ES), provádûjící zásadu rovného zacházení
s osobami bez ohledu na rasov˘ nebo etnick˘
pÛvod. Pﬁijetí opatﬁení plynoucích z této smûrnice
je pro âeskou republiku jako kandidáta ãlenství
v Evropské unii povinné, s termínem do poloviny
roku 2003. Smûrnice zahrnuje definice pﬁímé
a nepﬁímé diskriminace, obtûÏování, a návodu
k diskriminaci. Její pÛsobnost zahrnuje oblast
pﬁístupu k zamûstnání, samostatné v˘dûleãné
ãinnosti, pﬁístup k odbornému poradenství,
odbornému vzdûlávání, rekvalifikaci, pracovní
podmínky vãetnû propou‰tûní a odmûÀování,
ãlenství a úãast v organizacích pracovníkÛ nebo
zamûstnavatelÛ, v profesních samosprávn˘ch
organizacích vãetnû v˘hod poskytovan˘ch tûmito
organizacemi, oblast sociální ochrany vãetnû
sociálního zabezpeãení a zdravotní péãe, sociální
v˘hody, vzdûlání a pﬁístup ke zboÏí a sluÏbám
vãetnû bydlení. Smûrnice dále zavádí pojem
pronásledování, jímÏ je mínûno nepﬁíznivé zacházení nebo následky, které jsou reakcí na Ïalobu nebo
zahájení ﬁízení s cílem domoci se dodrÏování zásady
rovného zacházení. Zavádí téÏ tzv. pﬁechod dÛkazního bﬁemene 9.
3.7. Z nutnosti zaãlenûní smûrnice 2000/43/ES
plynou i dÛsledky t˘kající se institucionálního
zaji‰tûní ochrany pﬁed diskriminací. Podle ãl. 13 této
smûrnice totiÏ ãlenské státy ustanoví nezávisl˘
„orgán nebo orgány pro prosazování rovného
zacházení se v‰emi osobami bez diskriminace
z dÛvodu rasového nebo etnického pÛvodu“.Tento
orgán (orgány) mÛÏe b˘t souãástí jiÏ existujících
institucí povûﬁen˘ch ochranou lidsk˘ch práv.
âlenské státy v‰ak musí zajistit, aby pravomoci
tûchto orgánÛ zahrnovaly poskytování nezávislé
pomoci obûtem diskriminace pﬁi podávání jejich
Ïalob proti diskriminaci, od základního poradenství
pﬁes mediaci aÏ po zastupování obûtí pﬁed soudem
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ãi jin˘m orgánem. Kromû toho by mûl pﬁíslu‰n˘
orgán provádût i v˘zkumy v oblasti diskriminace
a zveﬁejÀovat nezávislé zprávy.Vláda se pﬁipravuje
na realizaci této smûrnice ve spolupráci s experty
z Evropské unie10.
3.8. K posílení moÏnosti ochrany RomÛ i jin˘ch
skupin pﬁed rasovou diskriminací pﬁispûje také
nová právní úprava bezplatné právní pomoci,
kterou pﬁipravuje Rada pro lidská práva. Je‰tû pﬁed
její realizací se mohou pﬁi asistenci obûtem diskriminace ve vût‰í míﬁe neÏ dosud uplatnit obãanské
poradny, které si zaslouÏí státní podporu. Pﬁipravuje
se mj. propojení ãinnosti nûkter˘ch poraden s jiÏ
rozvíjen˘m programem terénní sociální práce (viz
2.6.1.).

4. Vyrovnávací postupy
4.1. Kromû trvalého úsilí o odstranûní rasové
diskriminace, tj. o zaji‰tûní rovného zacházení, je
nutno rozvíjet i vyrovnávací postupy11 zamûﬁené na
osoby, které jsou ve znev˘hodnûné situaci z rÛzn˘ch sociálních a historicky podmínûn˘ch dÛvodÛ,
pﬁiãemÏ toto vymezení není omezeno jen na
pﬁíslu‰nost k romské komunitû.Ani dÛsledná
ochrana proti diskriminaci, jejíÏ dosaÏení je samo
o sobû dlouhodob˘m procesem, totiÏ nestaãí
k odstranûní dlouhodobého, po generace utváﬁeného znev˘hodnûní. Zastavit spoleãensk˘ propad
romsk˘ch komunit lze pouze vyrovnávacími
postupy, jeÏ budou sledovat jako hlavní cíl integraci
romsk˘ch komunit a získání ekonomické sobûstaãnosti jejich ãlenÛ. Z cíle vyrovnávacích postupÛ
vypl˘vají i vhodné prostﬁedky, jimiÏ jsou pﬁedev‰ím
aktivity vedoucí ke zv˘‰ení vzdûlanostní úrovnû
a profesní kvalifikace.
4.2. Pﬁi vyrovnávacích postupech nejde vláda
cestou kvót, které by urãovaly poãty RomÛ v urãit˘ch zamûstnáních nebo mezi pﬁijat˘mi uchazeãi
o studium, ale cestou cílené asistence, která umoÏní
tûmto osobám pﬁekonat znev˘hodnûní a vyrovnat
se s poÏadavky na nû kladen˘mi.Vláda pﬁistupuje
k vyrovnávacím postupÛm s perspektivou dosáhnout cílÛ s nimi spojovan˘ch do roku 2020.
4.3.Vyrovnávací postupy smûﬁující k pﬁekonání
historicky vzniklého znev˘hodnûní nûkter˘ch
skupin jsou v˘slovnû povoleny jak Mezinárodní
úmluvou o odstranûní v‰ech forem rasové diskriminace a Rámcovou úmluvou o ochranû národnostních men‰in, tak i smûrnicí Evropské unie
2000/43/ES, která je pﬁímo doporuãuje. Z dikce
tûchto pﬁedpisÛ vypl˘vá, Ïe taková opatﬁení nelze
povaÏovat za diskriminaci, a to ani za tzv. diskriminaci pozitivní.Vláda proto oznaãuje taková opatﬁení
dÛslednû jako vyrovnávací postupy, ne jako pozitivní diskriminaci.
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4.4.Vyrovnávací postupy ve vzdûlávání
4.4.1.V oblasti vzdûlávání RomÛ je cílem vyrovnávacích postupÛ zásadní zmûna dosavadní situace,
kdy znaãn˘ poãet romsk˘ch dûtí dosahuje jen
nejniÏ‰ího moÏného stupnû vzdûlání. Stav, kdy je
mnoho romsk˘ch dûtí nadále zaﬁazováno do
zvlá‰tních ‰kol, povaÏuje vláda za neudrÏiteln˘.
K nápravû pﬁitom nestaãí pouze zru‰ení zvlá‰tních
‰kol pﬁipravovan˘m ‰kolsk˘m zákonem.Taková
legislativní zmûna je sice Ïádoucí, ale sama o sobû
nezaruãuje, Ïe se vyhlídky tûchto dûtí na dosaÏení
pﬁimûﬁeného vzdûlání zásadnû zmûní. K pﬁekonání
sociokulturního handicapu potﬁebují tyto dûti
cílenou asistenci. Jednou z forem této cílené
asistence je vytváﬁení pﬁípravn˘ch tﬁíd pro dûti ze
sociokulturnû znev˘hodnûného prostﬁedí (dále jen
„pﬁípravné tﬁídy“). Dal‰í moÏností je vyuÏívání
vychovatelÛ–asistentÛ uãitele12 (dﬁíve oznaãovan˘ch
jako „rom‰tí pedagogiãtí asistenti“), kteﬁí jsou sami
v pﬁeváÏné vût‰inû pﬁíslu‰níky romské komunity.
Vychovatel – asistent uãitele v souladu s pokyny
pedagoga pomáhá ÏákÛm s aklimatizací a usnadÀuje
komunikaci pedagoga s Ïáky, jejich rodiãi a pﬁípadnû celou romskou komunitou.
4.4.2. Pﬁípravné tﬁídy i vychovatelé–asistenti
uãitele by mûli pÛsobit v‰ude tam, kde ‰patné
v˘sledky romsk˘ch dûtí na potﬁebu této asistence
ukazují.Aãkoli poãet pﬁípravn˘ch tﬁíd i vychovatelÛ
prÛbûÏnû roste13, je objektivní potﬁeba zjevnû
daleko vût‰í. Dosud na mnoha místech ãi dokonce
v cel˘ch okresech nebyly zﬁízeny pﬁípravné tﬁídy
ani vytvoﬁeny funkce vychovatelÛ z dÛvodu
neinformovanosti ãi nezájmu vedení ãi zﬁizovatelÛ
‰kol. Funkce vychovatele–asistenta uãitele by navíc
mûla b˘t zﬁizována nejen v nult˘ch ãi prvních
roãnících, ale i ve vy‰‰ích tﬁídách základních ‰kol.
Jako vhodné se jeví i její roz‰íﬁení do dal‰ích stupÀÛ
‰kol, zejména do odborn˘ch uãili‰È, ale téÏ do
institucí ústavní a ochranné v˘chovy.
4.4.3. Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
v naprosté vût‰inû jiÏ není zﬁizovatelem ‰kol
a nemÛÏe tedy jako v minulosti uplatÀovat pﬁímé
metody jejich ﬁízení. Není v‰ak pﬁípustné, aby stát
ponechal zavádûní vyrovnávacích postupÛ ve
vzdûlávání pouze na zﬁizovatelích, neboÈ mu zÛstává
odpovûdnost za plnûní závazkÛ plynoucích z mezinárodních smluv o lidsk˘ch právech14. Ministerstvo
mÛÏe vyuÏít ﬁadu nepﬁím˘ch motivaãních nástrojÛ.
V˘znamnou roli v dal‰ím roz‰iﬁování poãtu ‰kol,
které vyuÏijí moÏnosti ustanovení funkce vychovatele-asistenta uãitele a zﬁízení pﬁípravného roãníku,
hraje zprostﬁedkování motivujících informací.
Ministerstvo mÛÏe téÏ napomoci ‰íﬁení praktick˘ch
zku‰eností s vyuÏitím tûchto postup prostﬁednictvím vzdûlávací nabídky Pedagogick˘ch center
a Institutu pedagogicko-psychologického poraden-
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ství.Vláda proto usnesením ze dne 7. listopadu 2001
ã. 1145 uloÏila ministru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy prÛbûÏnû zintenzivÀovat podporu a propagaci zﬁizování pﬁípravn˘ch tﬁíd a funkce vychovatelasistent uãitele s cílem roz‰íﬁit tyto formy
vyrovnávacích postupÛ systematicky tam, kde se
u romsk˘ch ÏákÛ projevují vzdûlávací problémy
a pﬁípravné tﬁídy a funkce vychovatel-asistent
uãitele dosud zﬁízeny nebyly. Systémovû se v‰ak jeví
jako nezbytné, aby mûlo Ministerstvo ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy k dispozici dostatek pﬁím˘ch
(finanãních) motivaãních nástrojÛ, totiÏ oddûlen˘ch
prostﬁedkÛ vyãlenûn˘ch právû na pﬁípravné roãníky
a vychovatele-asistenty uãitelÛ, které by mohlo
zﬁizovatelÛm ‰kol nabízet.
4.4.4. Potﬁeba vyrovnávacích postupÛ v oblasti
vzdûlávání je ov‰em vyvolána nejen sociokulturním
handicapem romsk˘ch dûtí (nedostatky ve strukturaci pojmÛ, ve vyuãovacím jazyce a v pojetí káznû
jako dÛsledek odli‰né rodinné v˘chovy), ale
i nepruÏností vzdûlávacího systému, kter˘ není
pﬁipraven na projevy kulturní odli‰nosti.Vláda
proto sice povaÏuje v souãasné situaci za nezbytné
zv˘‰it nabídku pﬁípravn˘ch tﬁíd, ale z dlouhodobé
perspektivy je nutné smûﬁovat i k vût‰í pﬁipravenosti ‰kol samotn˘ch. Cílem je taková transformace
základní ‰koly, aby byla schopna si poradit se v‰emi
dûtmi, aÈ jiÏ pﬁijdou do ‰koly jakkoli pﬁipravené ãi
nepﬁipravené, zatímco ‰koly podobné dne‰ním
zvlá‰tním ‰kolám by zÛstaly vyhrazeny jen dûtem
s mentálním postiÏením v pravém slova smyslu.
Cestou k tomuto cíli je individualizace pﬁístupu
k dûtem v základní ‰kole, k níÏ by mûl pﬁispût niÏ‰í
poãet ÏákÛ ve tﬁídách a zejména speciální pﬁíprava
uãitelÛ.
4.4.5. Souãástí speciální pﬁípravy uãitelÛ by
kromû obecné multikulturní v˘chovy (viz 6.2.)
mûlo b˘t i povinné minimum znalostí o romské
komunitû, romském jazyce a kultuﬁe a o zvlá‰tnostech komunikace s romsk˘mi rodiãi.To se t˘ká jak
zaãínajících uãitelÛ, kteﬁí by velkou ãást tûchto
informací mûli získat jiÏ pﬁi studiu na pedagogické
fakultû, tak uãitelÛ, kteﬁí uãí po del‰í dobu, ale kteﬁí
se s romsk˘mi dûtmi setkávali dosud jen sporadicky.
Pokud moÏno je‰tû pﬁed nástupem dítûte do ‰koly
by mûli b˘t romsk˘m poradcem nebo vychovatelem-asistentem uãitele seznámeni se situací rodiny,
z níÏ dítû pochází. Uãitele, kteﬁí mají ve tﬁídû více
romsk˘ch dûtí nebo „dûtí ze sociokulturnû znev˘hodÀujícího prostﬁedí se specifick˘mi vzdûlávacími
a v˘chovn˘mi potﬁebami“, lze i ekonomicky
motivovat.
4.4.6. K vyrovnávacím postupÛm v romském
vzdûlávání nepatﬁí vytváﬁení oddûleného romského
‰kolství, jak˘m je národnostní ‰kolství polské;
Romové rovnûÏ zﬁizování takového národnostního

‰kolství vesmûs nepoÏadují. Je v‰ak nutno vzít
v úvahu jiÏ existující ‰koly s pﬁevahou ÏákÛ z odli‰ného sociokulturního prostﬁedí (nepﬁesnû oznaãované jako tzv. komunitní ‰koly), do nichÏ spádovû,
ale i z dÛvodu odporu majoritní spoleãnosti chodí
pﬁeváÏnû romské dûti15. Cílem státní politiky jistû
není umûle zvy‰ovat poãet takov˘ch ‰kol, coÏ by
mohlo b˘t povaÏováno za podporu segregaãních
tendencí. Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy16 v‰ak musí usilovat alespoÀ o to, aby za situace,
kdy uÏ vzdûlávací segregace fakticky nastala, mohly
tyto ‰koly poskytnout romsk˘m dûtem plnohodnotné vzdûlání a pﬁispût k jejich integraci do spoleãnosti. Proto vláda uloÏila ministru ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy úkol vedoucí ke zpracování projektu
‰kol s celodenním programem, na jehoÏ nev˘ukové
ãásti je úãast dobrovolná. ·koly tohoto typu by mûly
mít moÏnost vyuÏít napﬁ. trvalé v˘jimky z poãtu
ÏákÛ ve tﬁídách a ‰kolních druÏinách, vy‰‰ího
finanãního ohodnocení uãitelÛ, prostﬁedkÛ k realizaci celodenního bezplatného programu pro své
Ïáky, poskytování bezplatn˘ch svaãin apod. Na
tûchto ‰kolách je rovnûÏ moÏno alespoÀ v pﬁípravn˘ch a prvních tﬁídách pouÏívat rom‰tinu jako
pomocn˘ vyuãovací jazyk a její znalost u uãitelÛ
vzít v úvahu pﬁi jejich osobním finanãním hodnocení.
4.4.7. Zásadních zmûn je nutno dosáhnout také
v pﬁed‰kolní v˘chovû v mateﬁsk˘ch ‰kolách, kterou
dosud nav‰tûvuje velmi nízk˘ poãet romsk˘ch dûtí.
V dÛsledku toho vysoké procento dûtí nastupuje
‰kolní docházku nepﬁipraveno, coÏ má velmi
negativní vliv na jejich dal‰í úspû‰nost. Dílãím
ﬁe‰ením by byla taková legislativní opatﬁení, jeÏ by
umoÏnila dûtem ze sociálnû slab˘ch rodin nav‰tûvovat mateﬁskou ‰kolu, aniÏ by jim tím vznikaly pﬁímé
nebo nepﬁímé náklady. Jednou z moÏností je napﬁ.
novelizace zákona ã. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoﬁe, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, tak, aby
docházka do mateﬁské ‰koly nemûla za následek
zánik nároku na rodiãovsk˘ pﬁíspûvek17.
Zásadnûj‰ím ﬁe‰ením systémového charakteru by
bylo zavedení povinné docházky do mateﬁsk˘ch
‰kol v posledním roce pﬁed nástupem do ‰koly, jak
je tomu v mnoha srovnateln˘ch zemích (napﬁ.
v Maìarsku). K prioritám dal‰í koncepãní práce
musí patﬁit vytvoﬁení programu vãasné péãe o dûti
ze sociokulturnû znev˘hodnûného prostﬁedí. Jeho
souãástí by byly rÛzné typy motivaãních opatﬁení
od bezplatné docházky pﬁes poskytování pomÛcek
a stravování aÏ po celodenní vzdûlávací a v˘chovn˘
program otevﬁen˘ pro Ïáky mateﬁsk˘ch ‰kol, jejich
sourozence i rodiãe.
4.4.8. Pokud jde o transformaci zvlá‰tních ‰kol na
‰koly základní, navrhuje se vytvoﬁení tﬁíd s vyuãovacím programem základní ‰koly pﬁímo ve zvlá‰tních
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‰kolách a postupné pﬁeﬁazování schopnûj‰ích dûtí
do tohoto programu.Tento postup umoÏní vyuÏít
schopností speciálních pedagogÛ zvlá‰tních ‰kol
(pﬁedev‰ím individuální pﬁístup k ÏákÛm), pﬁiãemÏ
dûti z jedné rodiny zÛstanou v jedné ‰kole, i kdyÏ
jedno bude vyuãováno v programu zvlá‰tní ‰koly
a druhé v programu základní ‰koly. Je rovnûÏ
moÏné, aby dítû absolvovalo ãást pﬁedmûtÛ podle
programu základní ‰koly (popﬁ. národní ‰koly) a ãást
podle programu zvlá‰tní ‰koly. Pokud mají ‰koly
jednoho zﬁizovatele, je moÏno slouãit ‰kolu základní
se ‰kolou zvlá‰tní a transformaci provést uvnitﬁ
takto novû vzniklé ‰koly. Pokud je nemají, je Ïádoucí
usilovat o jejich sjednocení pﬁíslu‰n˘m pﬁedpisem.
4.4.9. Pro romské Ïáky, kteﬁí dnes nav‰tûvují
zvlá‰tní ‰koly, lze pﬁipravit na základû doporuãení
pedagogicko-psychologick˘ch poraden individuální
programy, vãetnû douãování. Dále je pro nû nutno
v rostoucí míﬁe zﬁizovat vyrovnávací tﬁídy, jejichÏ
cílem je, aby mohli pokraãovat ve vzdûlávání
v nûkterém programu základní, obecné nebo
národní ‰koly.
4.4.9. Souãástí pﬁekonávání vzdûlanostního
handicapu je i vzdûlávání dospûl˘ch, kteﬁí v dÛsledku sociokulturního znev˘hodnûní v minulosti
absolvovali pouze zvlá‰tní ‰kolu a cesta k dal‰ímu
vzdûlání se jim tím uzavﬁela. Pro tyto dospûlé jiÏ
byly vytvoﬁeny kurzy k doplnûní základního
vzdûlání, které v‰ak potﬁebují nejen aktivnûj‰í
propagaci; Ïádoucí je také vût‰í orientace tûchto
kurzÛ na dovednosti prakticky uplatnitelné na trhu
práce.
4.4.10. Dal‰í prioritou je i potﬁeba umoÏnit
romsk˘m studentÛm, vãetnû sociálnû slab˘ch,
v rostoucím poãtu dosaÏení stﬁedo‰kolského
a vysoko‰kolského vzdûlání. Program podpory
romsk˘ch ÏákÛ stﬁedních ‰kol, kter˘ patﬁí k prioritám Rady vlády âR (viz 3.2.4.), má jednoznaãnû
vyrovnávací (afirmativní) charakter. Jeho cílem je
prostﬁednictvím finanãní podpory (úhrada ‰kolného
na soukrom˘ch ‰kolách, cestovného, stravného,
‰kolních pomÛcek) umoÏnit romsk˘m ÏákÛm
stﬁedních ‰kol pokraãovat ãi zahájit studium,
kterého by se jinak ze sociálních dÛvodÛ museli
vzdát. Program se velice úspû‰nû rozvíjí, takÏe se
kaÏdoroãnû navrhuje jeho dal‰í roz‰íﬁení18. K zaji‰tûní rÛstu tohoto programu je nezbytnû nutné
zabránit tomu, aby byla tato podpora zapoãítávána
do celkov˘ch pﬁíjmÛ rodiãÛ Ïáka pﬁi posuzování
sociální potﬁebnosti, jak se obãas stávalo19.
4.5.Vyrovnávací postupy v zamûstnávání
4.5.1.V oblasti zamûstnávání jsou pﬁíkladem
vyrovnávacích postupÛ kvalifikaãní a rekvalifikaãní
kurzy. Jde zejména o získání nezbytn˘ch znalostí
a dovedností, které vyrovnávají handicapy v pﬁístupu k zamûstnání ve státní správû nebo k sluÏební-
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mu pomûru v ozbrojen˘ch a bezpeãnostních silách
státu. Jsou to dovednosti, které jsou v majoritní
populaci obecnû roz‰íﬁené, ale u RomÛ v‰ak nejsou
obvyklé20. Do této oblasti patﬁí i rekvalifikaãní kurzy
pro romské asistenty a poradce se zamûﬁením na
práci ve státních nebo samosprávn˘ch orgánech.
Konkrétním pﬁíkladem kurzÛ urãen˘ch specificky
RomÛm, respektive pﬁíslu‰níkÛm národnostních
men‰in, jsou také kurzy pﬁipravující Romy pro práci
v policii, které se realizují jiÏ od roku 1999.
Obdobné kurzy se chystají i pro práci RomÛ ve
VûzeÀské sluÏbû.V budoucnu by mûly b˘t vyuÏity
i moÏnosti pﬁípravy pro práci v armádû, kde vytváﬁí
systém vojenského internátního ‰kolství vytváﬁí
vhodné podmínky pro studium a zvy‰ování kvalifikace muÏÛ ze sociokulturnû znev˘hodÀujícího
prostﬁedí.Vhodn˘ je i rozvoj kurzÛ pro Ïeny
v dovednostech uplatniteln˘ch pﬁi vedení domácnosti.
4.5.2. Komise ministra práce a sociálních vûcí pﬁi
úsilí o ﬁe‰ení problému vysoké nezamûstnanosti
RomÛ vychází z etnicky neutrální definice „osoby
obtíÏnû umístitelné na trhu práce“. Pﬁíjemci této
pomoci jsou sice v mnoha pﬁípadech Romové,
nelze je v‰ak ve statistikách odli‰it od jin˘ch
kategorií obtíÏnû umístiteln˘ch osob. Mají-li vyrovnávací akce pomoci konkrétnû romské men‰inû,
bude patrnû nutno je co nejpﬁesnûji zacílit. SluÏby
zamûstnanosti proto upﬁesÀují definici zvlá‰È
obtíÏnû umístiteln˘ch na trhu práce tak, aby
zohledÀovala i odli‰né sociokulturní prostﬁedí.
Rozvoj adresn˘ch programÛ smûﬁujících k pﬁekonání nezamûstnanosti pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch komunit
by se mûl stát jednou z priorit dal‰í strategie
romské integrace. Konkretizace „adresného pﬁístupu“ bude pﬁedmûtem dal‰í spolupráce mezi
Ministerstvem práce a sociálních vûcí a Radou vlády
âR pro záleÏitosti romské komunity.
4.5.3. Dal‰ím vyuÏiteln˘m vyrovnávacím postupem je zv˘hodÀování subjektÛ zamûstnávajících
Romy (resp. „osoby obtíÏnû umístitelné na trhu
práce“). Nepodaﬁilo se v‰ak dosud dosáhnout
meziresortní shody o náleÏitosti takového zv˘hodÀování, natoÏ pak o jeho formû.V úvahu pﬁichází
nûkolik moÏností:
daÀové zv˘hodnûní, tedy moÏnost odepsat
z daÀového základu fixní ãástku za zamûstnání
kaÏdé takové osoby,
pﬁímé zv˘hodnûní poskytnutím fixní ãástky na
kaÏdého zamûstnaného z v˘‰e vymezené skupiny
koncem kaÏdého kalendáﬁního roku,
zv˘hodnûní firem pﬁi zadávání veﬁejn˘ch
zakázek, zamûstnají-li pﬁesnû stanovené procento
RomÛ, obdobnû firmám, jeÏ zamûstnávají osoby se
zmûnûnou pracovní schopností.
4.5.4. SloÏit˘m odborn˘m i politick˘m problé-
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mem je také stanovení pomûru Ïivotního minima
a minimální mzdy. Cestou k romské zamûstnanosti
je v‰ak postupné zvy‰ování ceny práce, tedy
i minimální mzdy, a nikoliv sniÏování sociálních
dávek. (I tento postup je ov‰em limitován tím, Ïe pﬁi
zvy‰ování minimální mzdy se mohou zejména
nekvalifikovaní zamûstnanci stát pro zamûstnavatele
pﬁíli‰ nákladn˘mi.) Cílem musí b˘t, aby se kaÏdému
Ïiviteli, bez ohledu na poãet dûtí v rodinû a bez
ohledu na kvalifikaci, vyplatilo pracovat.
4.5.5.V dal‰ím uplatÀování Koncepce musí b˘t
nalezen konsensus o vhodném postupu mezi
Ministerstvem práce a sociálních a Radou vlády âR
pro záleÏitosti romské komunity, aby bylo moÏno
romskou nezamûstnanost ovlivnit daleko radikálnûji
neÏ dosud. Dlouhodobá nezamûstnanost totiÏ
zpravidla vede ke spoleãenskému propadu cel˘ch
rodin, v nichÏ vyrÛstá velk˘ poãet dûtí.V takov˘ch
rodinách se pak reprodukuje pasivní pﬁístup
k zaji‰Èování vlastních potﬁeb a hrozí ‰íﬁení spoleãensky nebezpeãn˘ch jevÛ, jako je majetková
trestná ãinnost, prostituce, alkoholismus, uÏívání
drog a hráãství.
4.6.Vyrovnávací postupy v sociální a zdravotní
péãi
4.6.1. Prosazovaná zmûna sociální politiky spoãívá
v pﬁechodu od sociálních dávek k sociální pomoci
s dÛrazem na práci s klienty pﬁímo v romské
komunitû.Vytvoﬁení a realizaci programu Terénní
sociální práce ve vylouãen˘ch romsk˘ch komunitách za úãasti novû vy‰kolen˘ch romsk˘ch terénních pracovníkÛ (streetworkerÛ), kteﬁí pÛsobí
v nejohroÏenûj‰ích romsk˘ch komunitách, lze
povaÏovat za vyrovnávací postup v ‰ir‰ím smyslu.
Cílem práce terénního sociálního pracovníka je
analyzovat sociální situaci romské rodiny a vhodn˘mi prostﬁedky s vyuÏitím metod sociální práce
pﬁispût k odstranûní neÏádoucích faktorÛ bránících
jejich integraci do spoleãnosti. Program by mûl
v˘znamnû pﬁispût i k Ïádoucí reorientaci sociální
práce od paternalistické koncepce, která pouÏívala
sociální pracovníky jako prodlouÏenou ruku státu,
k modernímu pojetí zaloÏenému na porozumûní
situaci klientÛ.V roce 2000 byli terénní pracovníci
vytvoﬁeni u okresních úﬁadÛ; v roce 2001 byli novû
zavádûni pﬁeváÏnû pﬁi samosprávách21. Rada vlády
âR plánuje dal‰í roz‰íﬁení tohoto programu.
Ministerstvo práce a sociálních vûcí má podle
usnesení vlády ze 7. listopadu 2001 ã. 1145 od roku
2003 zavést tento programu do systému sociálních
sluÏeb.
4.6.2. Specifickou skupinou adresátÛ sociální
péãe jsou mladí lidé propou‰tûní po dovr‰ení
zletilosti z ústavní v˘chovy a pûstounské péãe, mezi
nimiÏ je mnoho RomÛ. JestliÏe se po propu‰tûní
z ústavní péãe ãi náhradní rodinné v˘chovy nemají

kam vrátit, hrozí jim bezdomovectví, vznik závislosti
na návykov˘ch látkách nebo prostituce; ve vysokém
procentu se stávají obûÈmi nebo pachateli trestné
ãinnosti. Jedním z ﬁe‰ení jsou domy na pÛl cesty,
které umoÏÀují postupnou integraci tûchto mlad˘ch
lidí do normálního Ïivota.Tyto projekty, dosud
vytváﬁené ve spolupráci obcí, Ministerstva pro
místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních vûcí,
je nutno roz‰íﬁit, aby nabídka domÛ na pÛl cesty
odpovídala skuteãné potﬁebû a poãtu propou‰tûn˘ch.
4.6.3. Specifick˘ pﬁístup k pﬁíslu‰níkÛm romsk˘ch
komunit je vhodn˘ i v oblasti zdravotní péãe.
Zdravotní osvûta mezi pﬁíslu‰níky romsk˘ch
komunit vyÏaduje nejen znalost zdravotních rizik
a preventivních postupÛ, ale i znalost romsk˘ch
zvykÛ a schopnost komunikace s Romy. Proto
pﬁedkladatel (opûtovnû) doporuãuje uãinit kroky
k vytvoﬁení zdravotního asistenta pro romské
komunity alespoÀ na úrovni krajÛ.
4.7.Vyrovnávací postupy v bydlení
4.7.1.V oblasti romského bydlení se problémy
hrozivû stupÀují (vystûhovávání RomÛ jako dluÏníkÛ nájemného, rÛst rezidenãní segregace) a stát
pﬁitom má jen omezené moÏnosti situaci ovlivnit,
neboÈ tato problematika je pﬁedev‰ím v péãi
samospráv. Dílãí formou vyrovnávacího postupu by
mohla b˘t realizace programu podporovaného
bydlení, kter˘ pﬁipravilo Ministerstvo pro místní
rozvoj. Souãástí podporovaného bydlení je i poskytování sociálních sluÏeb.Tento program by se sice
nemûl stát univerzálním ﬁe‰ením problému bydlení
sociálnû slab˘ch romsk˘ch komunit, ale jeho pilotní
provedení v tûch lokalitách, kde uÏ rezidenãní
segregace vznikla a hrozí nekontrolovan˘ rÛst ghett,
je vysoce Ïádoucí. Strategick˘m cílem proto musí
b˘t dosáhnout v následujících letech finanãního
zaji‰tûní tohoto programu ze státního rozpoãtu.
4.7.2.V ‰ir‰ím mûﬁítku je nutno usilovat o takovou koncepci místního rozvoje, která bude mít
ekonomické nástroje k v˘stavbû bytÛ pro sociálnû
slab‰í vrstvy obyvatel, ne tedy jen pro ty, kdo jsou
schopni se spolu se státem a samosprávou na
financování v˘stavby podílet. Pﬁípadn˘ podíl
pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch komunit ve formû aktivní
úãasti na v˘stavbû je v‰ak nespornû Ïádoucí, neboÈ
upevÀuje vztah nájemníkÛ k vybudovan˘m bytÛm22.
Orgán povûﬁen˘ politikou romské integrace (tj.
v souãasné situaci Rada vlády âR) by mûl disponovat takov˘mi finanãními prostﬁedky, které by
dokázaly motivovat samosprávné celky k ﬁe‰ení
bytového problému romsk˘ch komunit ve v˘‰e
popsaném duchu.
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5. Podpora rozvoje
romského jazyka a kultury
5.1. Romskému jazyku a romské kultuﬁe musí b˘t
vûnována odpovídající odborná pozornost. Pﬁedním
úkolem pﬁi rozvoji romské kultury je v˘zkum a podpora aktivního rozvoje kultury a jazyka, zejména dvou
nejpoãetnûj‰ích romsk˘ch subetnik (tj. slovensk˘ch
a ola‰sk˘ch RomÛ). Pod vlivem postupující jazykové
a kulturní asimilace zejména v mladé generaci RomÛ
hrozí reálné nebezpeãí zániku kulturních tradic, lidové
slovesnosti i jazyka samotného. Pro udrÏení a aktivní
rozvoj romské kultury a jazyka se doporuãuje pokraãovat ve vypisování grantÛ na projekty sbûru lidové
slovesnosti.Trvá zájem o poﬁádání regionálních
i celostátních akcí na podporu a propagaci romského
jazyka a kultury, aÈ jiÏ hudebních, literárních ãi
divadelních.
5.2. Pﬁedním odborn˘m pracovi‰tûm v oblasti
romské kultury a jazyka je semináﬁ romistiky na
Filozofické fakultû Univerzity Karlovy v Praze. Je
jedin˘m pracovi‰tûm v âeské republice, které pﬁipravuje odborníky-romisty v komplexním magisterském
programu. Jejich poãet je vzhledem k aktuální
i v˘hledové potﬁebû plnû vzdûlan˘ch odborníkÛ zcela
nedostaãující. Zatím byl obor otevﬁen pouze dvakrát,
v roce 1991 a 1996. Je nutno umoÏnit pravidelné
otevírání oboru s minimálnû dvouletou frekvencí
s dostateãn˘mi podmínkami pro v˘uku takto zv˘‰eného poãtu studentÛ.
5.3. Romistika na Filozofické fakultû Univerzity
Karlovy je pouze semináﬁem Indologického ústavu,
nikoli samostatnou katedrou, a pot˘ká se s naprosto
nedostateãn˘mi finanãními a prostorov˘mi podmínkami pro v˘uku studentÛ i odbornou ãinnost sv˘ch
pracovníkÛ. Provozní a mzdové náklady jsou hrazeny
z grantÛ rÛzn˘ch subjektÛ23.Tento nestandardní,
nouzov˘ zpÛsob ﬁe‰ení je nutno nahradit ﬁe‰ením ze
strany Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy,
které koncepãnû a zejména finanãnû podpoﬁí vznik
a rozvoj samostatné katedry na Filozofické fakultû
Univerzity Karlovy. (Navrhuje se financování z poloÏky
urãené na národnostní ‰kolství.) Vytvoﬁení katedry
romistiky bude mít zásadní v˘znam pro dal‰í rozvoj
oboru.Vedle v˘uky romistiky a romského jazyka se
bude katedra podílet na studiích a v˘zkumech, na
vydávání odborn˘ch publikací a periodik a na tvorbû
uãebních textÛ pro ‰koly. Katedra mÛÏe podle sv˘ch
moÏností nabízet spolupráci dal‰ím univerzitním
pracovi‰tím na pﬁípravû, resp. realizaci atestaãních
kurzÛ a zkou‰ek pro budoucí romisty a vyuãující
romistiky a romského jazyka na v‰ech stupních ‰kol.
MÛÏe se podílet i na vytvoﬁení uãebních dokumentÛ
kurzu a navrhnout pro nûj odborné vyuãující z ﬁad
sv˘ch pracovníkÛ a absolventÛ.
5.4. Dále je vhodné podpoﬁit rozvoj dal‰ích romistic-
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k˘ch pracovi‰È, napﬁ. na univerzitách v Ústí nad Labem,
Olomouci, Plzni aj. Zatímco romistika Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy by mûla nadále klást dÛraz
zejména na akademickou úroveÀ vzdûlání, ostatní
centra by se mûla zamûﬁit pﬁedev‰ím na vybavení
sv˘ch absolventÛ takov˘mi znalostmi a dovednostmi,
které uplatní v praxi.
5.5. RovnûÏ druhé odborné romistické pracovi‰tû,
Muzeum romské kultury v Brnû, se stále pot˘ká
s finanãními potíÏemi. I nadále bude tﬁeba dal‰í
finanãní podpory, která by mûla mít stabilní charakter.
Pﬁedkladatel proto doporuãuje uãinit kroky vedoucí
k zaãlenûní muzea jako autonomní jednotky do
Moravského zemského muzea, ãi k získání statutu
samostatného muzea spravovaného krajem.
5.6. Nadále budou prostﬁednictvím Rady pro
národnostní men‰iny poskytovány státní dotace na
ãinnost redakcí romsk˘ch i romistick˘ch periodik. Stát
bude podporovat a zaji‰Èovat jejich distribuci do ‰kol,
které nav‰tûvují rom‰tí Ïáci, a ostatních v˘chovn˘ch
zaﬁízení. Státní podporu by mûl obdrÏet i odborn˘
ãasopis Romano DÏaniben, dosud vydávan˘ jen díky
finanãní podpoﬁe Evropské unie. Naﬁízení vlády
o poskytování dotací ze státního rozpoãtu na aktivity
pﬁíslu‰níkÛ národnostních men‰in (viz 2.3.2.) poskytne rámec pro finanãní podporu tvorby nov˘ch poﬁadÛ
s romskou tematikou, urãen˘ch pro oba programy
âeské televize.
5.7. Nedílnou souãástí rozvoje romské kultury
a jazyka je i v˘zkumná ãinnost etnografická (tradice,
folklór) a lingvistická (vãetnû dialektologick˘ch studií).
Pro kvalifikované vytváﬁení politiky romské integrace
je ov‰em nanejv˘‰ potﬁebn˘ také v˘zkum v ‰ir‰ím
smyslu, tj. kulturnû-antropologick˘ a sociologick˘
v˘zkum dynamiky vnitﬁního v˘voje romsk˘ch komunit
i jejich interakcí s majoritní spoleãností. Mezi priority
takového v˘zkumu patﬁí vztahy a zku‰enosti RomÛ
s postoji majority24, rozvoj sociální exkluze, zejména
v bydlení25, demografick˘ v˘voj a sociální mobilita.

V podmínkách âeské republiky jde zejména o poznání
a pﬁijetí multietnického dûdictví ãesk˘ch zemí,
seznámení s dne‰ními etnick˘mi men‰inami a pﬁípravu
na kulturní rozmanitost, která bude provázet vstup do
Evropské unie.
6.2.2. Multikulturní vzdûlávání a v˘chova jsou
v˘znamnou souãástí projektu Phare 1999 Zlep‰ování
vztahu mezi ãeskou a romskou komunitou, realizovaného o. p. s. âlovûk v tísni (podle zadání a pod
dohledem Meziresortní komise) od ledna 2001. Na
tento projekt naváÏe v roce 2002 obdobn˘ program
Phare 2000, jehoÏ zadavatelem je Ministerstvo ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy. Cílem je vytvoﬁení nov˘ch
multikulturních v˘ukov˘ch programÛ pro v‰echny
typy ‰kol, od základních po vysoké.V souvislosti se
zmûnou v˘ukov˘ch programÛ se multikulturní
vzdûlávání a v˘chova musí stát také pravidelnou
souãástí profesní pﬁípravy uãitelÛ, vãetnû uãitelÛ
mateﬁsk˘ch ‰kol.
6.3. PÛsobení na veﬁejnost prostﬁednictvím sdûlovacích prostﬁedkÛ
Pﬁi úsilí o podporu tolerance, odstraÀování pﬁedsudkÛ a vytváﬁení multikulturního prostﬁedí je vhodné
vyuÏívat i pÛsobení na ‰ir‰í veﬁejnost.V období od
prosince 1999 do ãervna 2000 se uskuteãnila první
státem sponzorovaná plo‰ná kampaÀ proti rasismu
(Projekt tolerance), která vzbudila znaãn˘ ohlas.V roce
2001 se nepodaﬁilo následnou kampaÀ uskuteãnit;
realizovala se v‰ak protirasistická kampaÀ jako souãást
projektu Phare 1999 (viz 6.2.2.), kampaÀ Ligy etnick˘ch men‰in a dal‰ích nestátních subjektÛ.V˘voj, do
nûhoÏ se v rostoucí míﬁe zapojují odborníci na
reklamu ze soukromého sektoru, smûﬁuje k vytváﬁení
diferencovan˘ch komunikaãních strategií adresovan˘ch jednotliv˘m vûkov˘m a sociálním skupinám
respondentÛ.VyuÏití prostﬁedkÛ vyhrazen˘ch ve
státním rozpoãtu na rok 2002 bude odráÏet zku‰enosti
z jiÏ uskuteãÀovan˘ch kampaní.

7. Zaji‰tûní bezpeãnosti RomÛ
6. PÛsobení na majoritní spoleãnost
6.1. Souãástí Koncepce je kromû antidiskriminaãních opatﬁení, vyrovnávacích postupÛ a podpory
rozvoje romské kultury a jazyka téÏ pÛsobení na
majoritní veﬁejnost. Dlouhodob˘m cílem je vytvoﬁení
tolerantního prostﬁedí bez pﬁedsudkÛ, v nûmÏ
pﬁíslu‰nost ke skupinû vymezené rasou, barvou pleti,
národností, jazykem ãi pﬁíslu‰ností k národu není
dÛvodem k odli‰nému posuzování jednotlivce
6.2. Multikulturní vzdûlávání a v˘chova
6.2.1. Multikulturním vzdûláváním se rozumí
pﬁedev‰ím seznámení s jin˘mi kulturami a získání
informací o nich; multikulturní v˘chovou pak v˘chova
smûﬁující ke zmûnû postojÛ od tradiãního etnocentrismu k tolerantnímu vnímání kulturních odli‰ností.
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7.1. Romové, kteﬁí Ïádají o azyl v zahraniãí, velmi
ãasto uvádûjí jako dÛvod své Ïádosti ohroÏení ze
strany rasisticky motivovan˘ch útoãníkÛ a nedostateãnou ochranu ze strany státu.Trvalou prioritou proto
musí b˘t i úsilí o zaji‰tûní bezpeãnosti RomÛ. Zásadní
v˘znam má nadále úsilí o omezení bagatelizace
rasisticky motivovan˘ch trestn˘ch ãinÛ a zlep‰ení
jejich rozeznávání. I kdyÏ lze konstatovat dílãí zlep‰ení,
existuje ﬁada svûdectví o tom, Ïe bagatelizace tûchto
trestn˘ch ãinÛ je dosud ãastá, podobnû jako stereotypní vnímání RomÛ coby potenciálních pachatelÛ
trestn˘ch ãinÛ, nikoli jako obûtí. PodceÀování informací poskytovan˘ch Romy jako svûdky ãi oznamovateli
trestn˘ch ãinÛ pramení z toho, Ïe mnozí policisté –
podobnû jako nemalá ãást ‰ir‰í veﬁejnosti – vnímají

Romy jako kriminální subkulturu, jejíÏ pﬁíslu‰níci jsou
a priori nevûrohodní. Pﬁekonání tûchto stereotypÛ
a profesionálních deformací jistû nebude snadné; nelze
v‰ak na nû rezignovat.
7.2. Klíãovou souãástí úsilí o omezení bagatelizace
trestn˘ch ãinÛ je ‰kolení pﬁíslu‰n˘ch pracovníkÛ,
zejména policistÛ. Osoby pﬁipravující se na práci
policisty dnes jiÏ ‰koleny jsou, ale moÏnosti pro‰kolení
jiÏ slouÏících policistÛ jsou omezeny tím, Ïe na taková
‰kolení nebyly nikdy pﬁidûleny dodateãné prostﬁedky
ze státního rozpoãtu. Pokraãování v takto orientovan˘ch ‰koleních a metodick˘ch zamûstnáních musí
proto b˘t spojeno s pﬁidûlením dostateãn˘ch finanãních prostﬁedkÛ na jeho realizaci. Je nutno rovnûÏ
usilovat o dal‰í zvy‰ování otevﬁenosti v˘chovy
policistÛ zapojením nepolicejních odborníkÛ, zástupcÛ
akademické obce i obãanské spoleãnosti do jejich
vzdûlávání.Tento bod se t˘ká nejen v˘chovy proti
rasismu a k toleranci, ale i lidsk˘ch práv obecnû.
7.3. Dal‰í moÏnost, jak stimulovat úãinnûj‰í postupy
proti tûmto trestn˘m ãinÛm, pﬁedstavuje vyuÏití
zku‰ebního projektu resocializace pachatelÛ ménû
závaÏn˘ch rasisticky motivovan˘ch trestn˘ch ãinÛ,
vypracovaného zmocnûncem vlády pro lidská práva
v souãinnosti s ministry spravedlnosti a práce a sociálních vûcí v roce 1999. Ani v trestním ﬁízení s pachateli
rasisticky motivovan˘ch trestn˘ch ãinÛ totiÏ není
vhodné poãítat pouze s represí, ale je namístû usilovat
i o sekundární a terciární prevenci.V souvislosti
s vytvoﬁením Probaãní a mediaãní sluÏby se nask˘tá
reálná moÏnost zaãít tento program v praxi realizovat.
7.4. Obãanská sdruÏení hlásající rasovou nenávist lze
podle ustanovení § 12 zákona ã. 83/1990 Sb., o sdruÏování obãanÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, rozpustit.
Tento postup byl v roce 2000 uplatnûn proti neonacistickému seskupení Národní aliance. Ministerstvo vnitra
rovnûÏ v roce 2001 odmítlo registraci politické stranû
zaloÏené neonacistick˘mi aktivisty. Postup Ministerstva
vnitra lze nyní povaÏovat za dostateãnû dÛsledn˘.
RovnûÏ postup Policie âR proti kolektivním vystoupením neonacistÛ se znatelnû zlep‰il a roste i kvalita
pravidelné Zprávy o problematice extremismu na
území âeské republiky. Z iniciativy ministra vnitra byla
navíc v roce 2000 vytvoﬁena Meziresortní komise pro
boj proti extremismu.V této oblasti, která byla
v minulosti pﬁedmûtem kritiky, se proto nenavrhují
Ïádné dal‰í kroky.

8. Závûry
8.1.Tato Koncepce pro roky 2001 aÏ 2020 je
otevﬁena k celospoleãenské diskusi. Musí b˘t prÛbûÏnû aktualizována pﬁedev‰ím podle zku‰eností s uskuteãÀováním jednotliv˘ch programÛ a postupem
územnûsprávní reformy. Pﬁedseda Rady vlády âR bude
vládû nadále navrhovat aktualizaci Koncepce.Vláda
pak o aktualizaci rozhodne.
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8.2. Z aktualizace Koncepce k 31. prosinci 2001
vypl˘vá potﬁeba pokraãování a dal‰ího rozvoje jiÏ
existujících a úspû‰n˘ch programÛ, pﬁedev‰ím
programu Podpora romsk˘ch ÏákÛ stﬁedních ‰kol
a programu Terénní sociální práce ve vylouãen˘ch
romsk˘ch komunitách. Pokraãovat nepochybnû bude
i zahájen˘ proces tvorby multikulturních v˘ukov˘ch
programÛ pro v‰echny typy ‰kol. Prioritou je také
zaﬁazení romsk˘ch poradcÛ a asistentÛ, kteﬁí dosud
pÛsobí na okresních úﬁadech, do nov˘ch funkcí na
místech povûﬁen˘ch státní správou v souvislosti
s územnûsprávní reformou, jakoÏ i vytvoﬁení a obsazení funkcí koordinátorÛ romsk˘ch poradcÛ pﬁi krajích.
Trvalou potﬁebou zÛstává systematiãtûj‰í a plo‰nûj‰í
vytváﬁení pﬁípravn˘ch roãníkÛ a funkcí vychovatelÛasistentÛ uãitele na ‰kolách s romsk˘mi Ïáky.
Nesporn˘ v˘znam má i dal‰í podpora rozvíjejícího se
v˘zkumu romské problematiky.
8.3. Mezi pﬁipravovan˘mi opatﬁeními má klíãov˘
v˘znam vytvoﬁení nové antidiskriminaãní legislativy
v souladu s doporuãeními CERD a zejména se
smûrnicí Evropské unie 2000/43/ES, jejíÏ poÏadavky
musejí b˘t splnûny do roku 2003.Tato smûrnice klade
nároky i na institucionální zaji‰tûní.
8.4. Dal‰í programy jsou jiÏ koncepãnû ujasnûny
a ãekají na uvedení do Ïivota. Program podporovaného

bydlení Ministerstva pro místní rozvoj byl vytvoﬁen
a podmínkou jeho pilotního provedení v nejbliÏ‰ím
období je pouze zaji‰tûní potﬁebn˘ch prostﬁedkÛ.
Pﬁipraven k realizaci je téÏ dílãí program resocializace
pachatelÛ ménû závaÏn˘ch rasisticky motivovan˘ch
trestn˘ch ãinÛ.Vyﬁe‰ení problému financování ze
strany Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy je
zjevnû jedinou cestou ke vzniku a rozvoji samostatné
katedry romistiky na Filozofické katedﬁe Univerzity
Karlovy. K trvalému ﬁe‰ení spûje i situace Muzea
romské kultury v Brnû.
8.5. Poslední skupinu priorit romské integrace tvoﬁí
oblasti, jeÏ se musejí stát pﬁedmûtem aktivnûj‰í státní
politiky, ale postupy dosud nebyly koncepãnû
ujasnûny nebo konkrétnû zpracovány. Jde mj. o rozvoj
adresn˘ch programÛ k pﬁekonání nezamûstnanosti
pﬁíslu‰níkÛ romské komunity, vytvoﬁení motivaãního
systému pro obce ke vstﬁícnému ﬁe‰ení bytov˘ch
problémÛ RomÛ nebo o vznik programu vãasné péãe
o dûti ze sociokulturnû znev˘hodnûného prostﬁedí,
jenÏ by smûﬁoval ke zv˘‰ení docházky romsk˘ch dûti
do mateﬁsk˘ch ‰kol. Jejich koncepãní ujasnûní
a konkrétní zpracování je proto bezprostﬁedním cílem
pﬁí‰tí aktualizace této Koncepce.
Text nepro‰el redakãní úpravou


Dále jen Rada pro lidská práva (zﬁízena usnesením vlády ze dne 9. prosince 1998 ã. 809)
Rada byla zﬁízena v souladu s § 6 odst. 3 zákona ã. 273/2001 Sb., o právech pﬁíslu‰níkÛ národnostních men‰in a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ.
Statut Rady vlády âR pro záleÏitosti romské komunity schválen usnesením vlády ã. 1371 ze dne 19. prosince 2001 (dﬁíve Meziresortní komise pro
záleÏitosti romské komunity).
4
Zákon ã. 218/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (rozpoãtová pravidla), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
5
Usnesení k Návrhu opatﬁení k zintenzivnûní implementace Koncepce politiky vlády vÛãi pﬁíslu‰níkÛm romské komunity, napomáhající jejich integraci
do spoleãnosti.
6
Návrh zákona, kter˘m se mûní zákon ã. 128/2000., o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní zákona ã.273/2001 Sb. a zákona ã. 320/2001 Sb.
7
Ve v˘‰i 4 680 tis. Kã.
8
Jde o mechanismy Mezinárodní úmluvy o odstranûní v‰ech forem rasové diskriminace a Mezinárodního paktu o obãansk˘ch a politick˘ch právech.
9
Tento poÏadavek smûrnice 2000/43/ES je realizován v návrhu novelizace obãanského soudního ﬁádu.
10
Jde o projekt PHARE 2000, v nûmÏ je hlavním partnerem âeské republiky Velká Británie. Projekt je realizován v ãasovém rozmezí duben 2001 –
ãerven 2002.
11
Synonymem jsou „vyrovnávací akce", „pozitivní akce" ãi „afirmativní akce" (z anglického „affirmative action").
12
První „romské pedagogické asistenty" zavedly nevládní organizace Nová ‰kola a Spoleãenství RomÛ na Moravû. Od 1. záﬁí 1997 do 30. ãervna
2000 Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy zavádûní vychovatelÛ–asistentÛ uãitele, jakoÏ i vytváﬁení pﬁípravn˘ch tﬁíd, experimentálnû
ovûﬁovalo. Po vyhodnocení experimentu jako úspû‰ného jsou tyto tﬁídy a funkce zﬁizovány na základû Metodického pokynu M·MT ã.j. 25484/20022.
13
K 31. prosinci 2001 jich je asi 230.
14
Neuspokojiv˘ stav romského vzdûlání se t˘ká mj. závazkÛ plynoucích z Úmluvy o právech dítûte, Mezinárodního paktu o právech sociálních,
hospodáﬁsk˘ch a kulturních, jakoÏ i Mezinárodní úmluvy o odstranûní v‰ech forem rasové diskriminace, a b˘vá pravidelnû pﬁedmûtem kritiky
pﬁíslu‰n˘ch v˘borÛ.
15
Takové ‰koly jsou napﬁ. v Chanovû (Most), v Pﬁedlicích (Ústí nad Labem), v Ostravû-Pﬁívoze a v dal‰ích místech.
16
Bod II. 1 b) usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 ã. 1145.
17
Vláda v bodû II. 2 b) usnesení ze dne 7. listopadu 2001 ã. 1145 uloÏila ministru práce a sociálních vûcí zváÏit zpracování návrhu novely
uvedeného zákona.
18
Celkem bylo v roce 2000 podpoﬁeno asi 900 studentÛ, v roce 2001 jiÏ 1531 studentÛ.
19
Vláda v této souvislosti uloÏila ministru práce a sociálních vûcí sv˘m usnesením ze dne 7. listopadu 2001 ã.1145 v bodû II.2.d) sjednotit do 31.
prosince 2001 praxi pﬁi uplatÀování programu podpory romsk˘ch ÏákÛ stﬁedních ‰kol tak, aby nedocházelo k zapoãítávání této podpory do celkov˘ch
pﬁíjmÛ rodiãe (rodiãÛ) Ïáka pﬁi posuzování jejich sociální potﬁebnosti podle zákona ã.463/1991 Sb., o sociální potﬁebnosti, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, a k poskytování dávek sociální péãe na úhradu nákladÛ hrazen˘ch z prostﬁedkÛ programu.
20
Napﬁíklad znalost plavání, která je podmínkou pﬁijetí k policii a jin˘m bezpeãnostním sluÏbám, ale mezi Romy není roz‰íﬁená.
21
V roce 2000 ‰lo o 16 lokalit, v roce 2001 jiÏ o 54 romsk˘ch terénních pracovníkÛ v 35 lokalitách.
22
Viz téÏ ãást III. pﬁedloÏeného materiálu.
23
V letech 2000 a 2001 téÏ z poloÏky Podpora projektÛ romské integrace kapitoly V‰eobecná pokladní správa státního rozpoãtu, jejíÏ vyuÏití
doporuãovala Meziresortní komise pro záleÏitosti romské komunity.
24
Tyto aspekty jsou pﬁedmûtem v˘zkumu realizovaného pod dohledem Rady vlády âR pro záleÏitosti romské komunity (dﬁíve Meziresortní komise)
s podporou Evropské unie. Jde o jednu ze sloÏek komplexního programu Phare 1999 (viz 6.2.2.).
25
Viz téÏ Socioklub: Zpráva o v˘sledcích v˘zkumu k problematice holobytÛ ve vztahu k romské minoritû, 2001 (pﬁíloha ã. 2. ãásti IV. pﬁedloÏeného
materiálu); Bar‰ová, A.: Problémy bydlení etnick˘ch men‰in a trendy k rezidenãní segregaci v âeské republice (2001).
1
2
3
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Roz‰íﬁení
terénní sociální práce
pomÛÏe k integraci RomÛ
 Jak Koncepce obsahovû vznikala?
Z jak˘ch zdrojÛ jste ãerpali?
Nová aktualizovaná Koncepce,
schválená usnesením vlády dne
23. ledna 2002 ã. 87 k Informaci
o plnûní usnesení vlády t˘kajících se
integrace romsk˘ch komunit a aktivního postupu státní správy pﬁi uskuteãÀování opatﬁení pﬁijat˘ch tûmito
usneseními ke dni 31. prosince 2001
a k návrhu Koncepce romské integrace, vycházela ze základních premis
Koncepce minulé, pﬁedkládané dvakrát
bûhem roku 2000 tehdej‰ím zmocnûncem pro lidská práva a pﬁedsedou
Meziresortní komise pro záleÏitosti
romské komunity ing. Petrem Uhlem.
Tato Koncepce, pﬁedloÏená vládû dne
24. kvûtna 2000 ve variantních
ﬁe‰eních, byla nakonec vládou usnesením ã. 599 ke koncepci politiky vlády
vÛãi pﬁíslu‰níkÛm romské komunity
napomáhající jejich integraci do
spoleãnosti schválena.Vybraná varianta
v‰ak byla pouze souborem úkolÛ pro
jednotlivé resorty s povût‰inou
jednoroãním horizontem plnûní.
Variantu vytvoﬁení nového ústﬁedního
orgánu státní správy – úﬁadu pro
etnickou rovnost, která byla páteﬁí
zmocnûncem Uhlem pﬁedkládané
Koncepce, v‰ak vybrána nebyla.
Tolik nedávná historie a omluva
ãtenáﬁÛm za komplikované názvy,
zpátky k nové, názvem jednoduché,
leto‰ní koncepci romské integrace.
V prosinci 2000 byla ustavena pracovní skupina ke zmûnám a doplÀkÛm

Koncepce (uloÏeno zmocnûnci vládou
usnesením ã. 599).Tato pracovní
skupina, sloÏená z 20 uznávan˘ch
odborníkÛ, se v prÛbûhu roku 2001
se‰la celkem tﬁikrát. Na poslední
zasedání byli pﬁizváni téÏ zástupci
Svazu mûst a obcí âR. Podnûty z tûchto
setkání a dal‰í písemné pﬁipomínky
ãlenÛ pracovní skupiny byly vyuÏity
nov˘m zmocnûncem pro lidská práva
MUDr. Janem Jaﬁabem a mnou veden˘m pracovním kolektivem kanceláﬁe
Rady vlády âR pro lidská práva pﬁi
zpracování nového aktualizovaného
textu. Nutnû se v nûm musela odrazit
nová pozice krajÛ a postupující
reforma veﬁejné správy.
Vzhledem k „horkému romskému
létu 2001“ vyvolanému zavedením
britsk˘ch kontrol na leti‰ti v PrazeRuzyni a po dvou letech dal‰í rasovou
vraÏdou ve Svitavách rozhodl se
zmocnûnec Jaﬁab pﬁedloÏit v pﬁedtermínu novou sadu úkolÛ v˘konn˘m
resortÛm, která byla pﬁijata usnesením
vlády ze dne 7. listopadu 2001 ã. 1145
k Návrhu opatﬁení k zintenzívnûní
implementace Koncepce politiky vÛãi
pﬁíslu‰níkÛm romské komunity,
napomáhající jejich integraci do
spoleãnosti. ·lo v˘hradnû o úkoly pro
ministra ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy a pro ministra práce a sociálních
vûcí, t˘kající se systematizace podpory
romsk˘ch ÏákÛ stﬁedních ‰kol a terénní
sociální práce ve vylouãen˘ch romsk˘ch komunitách.
Samotn˘ text nové Koncepce
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akcentuje novou roli krajÛ a neudrÏitelnost „vytûsÀování“ velké ãásti romsk˘ch komunit („neplatiãÛ“)
do holobytÛ a na okraj spoleãnosti. Nedílnou
souãástí koncepce se stala pﬁíloha – zpráva o v˘sledcích v˘zkumu k problematice holobytÛ ve
vztahu k romské minoritû, vypracovaná na zakázku
Socioklubem.
 Jak konkrétnû se bude odráÏet ve vládní
politice naléhav˘ úkol, za kter˘ vláda povaÏuje
integraci pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch komunit? Co
povaÏuje za stûÏejní kroky k zabránûní jejich
dal‰ího sociálního vyluãování?
Vzhledem k tomu, Ïe máme jeden mûsíc pﬁed
volbami (pozn. – rozhovor se uskuteãnil zaãátkem
kvûtna), tak povaÏuji první ãást va‰eho dotazu za
stûÏí zodpovûditelnou. Za stûÏejní krok v‰ak bez
ohledu na politickou situaci povaÏuji zavádûní
a roz‰iﬁování terénní sociální práce za úãasti RomÛ
samotn˘ch, tak jak to ãiní tﬁetím rokem v souãasném pilotním programu Rada vlády âR pro záleÏitosti romské komunity a o. p. s. âlovûk v tísni. Dal‰í
moÏností je alokace finanãních zdrojÛ pro jiÏ
schválen˘ program podporovaného bydlení na
ministerstvu pro místní rozvoj.
 Respekt k romství, jeho tradicím a kultuﬁe
pokládá vláda za základní v˘chodisko pﬁi své
politice vÛãi pﬁíslu‰níkÛm romsk˘ch komunit. Jak
lze naplÀovat plnohodnotné zaãlenûní RomÛ do
spoleãnosti pﬁi zachování jejich kulturního dûdictví?
Nevidím Ïádn˘ rozpor mezi integrací romsk˘ch
komunit do ãeské spoleãnosti a uchováním jejich
kulturního dûdictví. K tomu slouÏí i velkorysá
podpora státu pﬁi budování Muzea romské kultury.
MoÏná v‰ak chápete tuto otázku ‰íﬁeji a máte na
mysli i ﬁadu negativních jevÛ pﬁipisovan˘ch romské
tradici, jako Ïe lhát gádÏÛm ãi okrást gádÏe není
zloãinem, atd. Jednoduchá odpovûì zní: Stát
podporuje ve‰keré romské kulturní hodnoty, pokud
nejsou v rozporu s platn˘mi zákony a dobr˘mi
mravy.
 Koncepce odli‰uje integraci od asimilace.
Myslíte si, Ïe majoritní vût‰ina je ochotna pﬁijímat
romskou kulturní identitu?
V pozitivních aspektech ano. Z prÛzkumÛ
vypl˘vá, Ïe kromû tradiãního ocenûní hudebnosti
majorita oceÀuje u RomÛ téÏ péãi o staré rodiãe.
U RomÛ se rodí dvojí identita: jsem âech a Rom.
Tento trend zaslouÏí podporu. NezapomeÀme, Ïe
drtivá vût‰ina na‰ich RomÛ jsou z „etnického“
hlediska Serviko Roma, tedy Romové sloven‰tí,
z velké ãásti na Slovensku narození nebo mající
stále se sv˘mi slovensk˘mi pﬁíbuzn˘mi silné vazby.
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Jejich ãesko-romská identita je ve stavu zrodu.
 MÛÏete jmenovat oblasti, v nichÏ se jiÏ rozvíjí
vlastní romská kulturní identita? Vnímáte posun
v sebehodnocení RomÛ – cítí se více neÏ dﬁíve
Romy? Jaká opatﬁení nastolí vláda, aby bylo emancipaãní úsilí RomÛ podporováno a nebyly mu
kladeny pﬁekáÏky?
UÏ více neÏ deset let stát podporuje romsk˘
národnostní tisk. Romové jsou uznanou národnostní
men‰inou. Buduje se Muzeum romské kultury,
Romská stﬁední ‰kola sociální bude mít letos první
maturanty. Na druhé stranû uÏívání rom‰tiny mizí.
Otázka „národního obrození“ a reprezentace RomÛ
je vysoce frekventována na pÛdû Rady Evropy. Jde
o oblast stále otevﬁenou tázání.Vûc vlastní identity
je vûc RomÛ samotn˘ch. Stát by do ní nemûl
zasahovat.
 Do‰lo k realizaci úkolÛ uloÏen˘ch vládou? Mám
na mysli napﬁíklad: ustavení romsk˘ch poradcÛ
a asistentÛ pﬁi okresních úﬁadech; vytvoﬁení nov˘ch
podkladÛ pro testování dûtí vedoucí k pﬁípadnému
zaﬁazování do zvlá‰tních ‰kol; zaji‰tûní mzdov˘ch
nákladÛ pro romské vychovatele – asistenty uãitele
ve státním rozpoãtu.
Ano, k tomuto v‰emu do‰lo. Nepokládám to v‰ak
za dostateãné pro zabránûní katastrofickému
sociálnímu propadu vût‰iny romsk˘ch komunit,
kter˘ vede k jejich postupné ghettoizaci. Na
schválen˘ program podporovaného bydlení se
nena‰ly letos ve státním rozpoãtu peníze.
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dostaãující. Zda pÛjde o vytvoﬁení úﬁadu nového,
nebo posílení institucí stávajících, je vûcí politického rozhodnutí pﬁí‰tí vlády.
 V jakém stadiu je podpora zamûstnanosti,
kultury, ‰kolství, bezpeãnosti RomÛ na jednotliv˘ch
ministerstvech?
V‰echny vámi vyjmenované oblasti se na pﬁíslu‰n˘ch ministerstvech rozvíjejí. Nejkomplikovanûj‰í je
oblast zamûstnanosti, kde chybí „v romské oblasti“
koncepãní uchopení.
 Nastaly kroky k zachování míst romsk˘ch
poradcÛ a asistentÛ na úﬁadech státní správy
vzhledem k probíhající územnûsprávní reformû?
Jde o téma pﬁí‰tího zasedání rady 16. kvûtna na
zámku v Kolodûjích.V úvahu pﬁichází nûkolik
alternativ, mezi nû patﬁí i vyãlenûní speciální ãástky
ze státního rozpoãtu na náklady spojené s v˘konem
jejich funkcí.Tam, kde je to Ïádoucí, se bude
s obcemi tﬁetího stupnû jednat o pﬁevodu poradcÛ
z okresních úﬁadÛ. K tomu je tﬁeba mít i co nabídnout, vãetnû finanãních prostﬁedkÛ.
 Jaké konkrétní úkoly budou mít koordinátoﬁi
romsk˘ch poradcÛ na krajsk˘ch úﬁadech? Byl
v nûkterém z krajÛ uÏ koordinátor jmenován?
Koordinátoﬁi byli jiÏ jmenováni v sedmi krajích
(vãetnû Prahy). Jejich prioritním úkolem je zmapovat situaci v novû vytvoﬁen˘ch krajích a upozornit
na krajská specifika.V Hradeckém kraji jiÏ byla
napﬁíklad zpracována krajská koncepce integrace.

 K prioritám Rady vlády âR pro záleÏitosti
romské komunity patﬁí program terénní sociální
práce a program podpory romsk˘ch ÏákÛ stﬁedních
‰kol. Jak se daﬁí je uplatÀovat v praxi?
Jde o programy pilotní. Letos je na kaÏd˘ z nich
vyãlenûno 10 milionÛ Kã. Úspû‰né budou aÏ ve
chvíli, kdy jejich administrativu pﬁevezmou od
kanceláﬁe rady pﬁíslu‰ná v˘konná ministerstva
a stanou se regulérní souãástí jejich programÛ
s násobn˘m finanãním krytím.

 Vypracovalo ministerstvo ‰kolství projekt ‰kol
s celodenním programem v rámci poskytování
plnohodnotného vzdûlání romsk˘m dûtem?
Projekt ‰kol s celodenním programem je vypracován v nûkolika variantách rÛzn˘mi ‰kolami, které
jsou plné romsk˘ch dûtí.Tyto projekty se v souãasné dobû zaãínají ovûﬁovat na pûti vybran˘ch
‰kolách. Po ovûﬁení bude vypracováno M·MT
doporuãení pro ostatní ‰koly s podobnou situací.

 Z jakého dÛvodu se nepodaﬁilo prosadit zámûr
zﬁídit „Úﬁad pro etnickou rovnost“? S kolika
mediátory poãítáte? Co bude nejobtíÏnûj‰í pro
mediátory pﬁi ﬁe‰ení problémÛ souÏití vût‰inové
spoleãnosti a romsk˘ch komunit?
Zmocnûnec Petr Uhl nena‰el pro svÛj zámûr
adekvátní politickou podporu. Nûjaké institucionální zaji‰tûní v‰ak bude nutné pro uskuteãnûní
smûrnice Evropské unie o rovném zacházení z léta
roku 2000. Jsme povinováni její poÏadavky uskuteãnit do konce roku 2003.Ve zkratce: musí existovat
instituce ﬁe‰ící stíÏnosti na diskriminaci. Souãasné
ﬁe‰ení, odkazující pouze na soudní cestu, není

 Jak chcete zv˘‰it poãet romsk˘ch dûtí v mateﬁsk˘ch ‰kolách, dát jim pﬁed‰kolní v˘chovu, jak se
o tom zmiÀuje program vãasné péãe o dûti ze
sociokulturnû znev˘hodnûného prostﬁedí?
Poãty romsk˘ch dûtí v mateﬁsk˘ch ‰kolách lze
zv˘‰it motivováním rodin. Zatím jsou rodiny naopak
demotivovány tím, Ïe pokud jedno z dûtí rodiny je
v kolektivním zaﬁízení, nedostane rodina rodiãovsk˘
pﬁíspûvek. Dosavadní jednání s MPSV o odstranûní
této podmínky pobírání rodiãovského pﬁíspûvku
alespoÀ u sociokulturnû znev˘hodnûn˘ch dûtí
nevedlo k dohodû. Dal‰í doporuãení, tj. bezplatné
poskytování svaãin a obûdÛ, naráÏí na velk˘ odpor.
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 VzrÛstá poãet zﬁízen˘ch vyrovnávacích tﬁíd pﬁi
transformaci zvlá‰tních ‰kol na ‰koly základní? Mají
‰koly zájem najít kapacity pro individuální programy douãování?
Poãet pﬁípravn˘ch tﬁíd vzrÛstá, ale pomalu.Tím,
Ïe docházka do pﬁípravn˘ch tﬁíd je nepovinná
a metody práce v pﬁípravn˘ch tﬁídách nejsou dosud
dotaÏené tak, aby se v nich v‰em dûtem líbilo,
dochází v prÛbûhu roku ke sniÏování poãtu ÏákÛ
a nûkdy musí b˘t i pﬁípravná tﬁída zavﬁena pro
nedostateãn˘ zájem.
·koly zájem mají. Úbytek ÏákÛ postihuje v‰echny
‰koly, a proto stoupá zájem i o romské Ïáky.
Douãování lze zajistit v rámci individuálního
vzdûlávacího programu, na kter˘ jsou vyãlenûny
i jisté prostﬁedky.
 Nav‰tûvují dospûlí Romové kursy k doplnûní
základního vzdûlání?
Pokud se realizují, není problém zajistit, aby se
Romové do tûchto kursÛ hlásili. Hor‰í je to s pravidelnou docházkou a s vytrvalostí pﬁi studiu.Ve
·védsku jsme vidûli, jak tyto kursy i pro dospûlé
zatraktivnit.V kursu se stﬁídá doplÀování základního
vzdûlání s v˘ukou zacházení s poãítaãem a s moÏností hudebního vyÏití. Pokud by byly podmínky
pro takovéto vedení kursu, jistû by to nebyl
problém.
 V kapitole Vyrovnávací postupy v zamûstnání
se koncepce zaobírá rekvalifikaãními kursy pro
romské asistenty a poradce, pro práci v policii,
v armádû. Existují kursy pro práci ve vûzeÀství?
Zatím ne, ale vûzeÀská sluÏba uÏ o nich váÏnû
uvaÏuje.
 Vznikají adresné programy k pﬁekonání
nezamûstnanosti pﬁíslu‰níkÛ romské komunity
v rámci strategie romské integrace?
Adresné programy vznikají na místní úrovni, jsou
dílem místních iniciativ a jsou v souladu s koncepcí
romské integrace. BohuÏel není dosud moÏnost
z centra tyto programy podporovat, a to ani
finanãnû, ani metodicky.
 Co preferujete pﬁi zv˘hodÀování subjektÛ
zamûstnávajících Romy ze tﬁí moÏností, které
pﬁicházejí v úvahu: daÀové zv˘hodnûní, pﬁímé
zv˘hodnûní ãi zv˘hodnûní firem pﬁi zadávání
veﬁejn˘ch zakázek?
Preferovali bychom pﬁímé zv˘hodnûní firem
pﬁedev‰ím za dlouhodobé zamûstnávání RomÛ.
Napﬁ. prémiov˘ systém za kaÏd˘ rok, po kter˘ firma
pracovníka zamûstnává.
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 Co tedy podnikáte k tomu, aby se kaÏdému
vyplatilo pracovat?
Jednáme s MPSV a podáváme návrhy napﬁ. toho
druhu: aby u osob, které mají nárok na sociální
dávky ve v˘‰i, kterou nemohou dosáhnout (vzhledem ke své kvalifikaci) ve mzdû, byla nad úroveÀ,
kterou by pracovník obdrÏel ve formû sociálních
dávek, vyplácena tﬁetina mzdy.
 Jak chcete ovlivnit romskou nezamûstnanost
radikálnûji neÏ dosud?
Ke sníÏení nezamûstnanosti RomÛ podstatnû
pﬁispûje dÛsledné odstranûní diskriminace, ke
kterému se pﬁipravuje v na‰em odboru legislativa.
Podstatnû ovlivnit romskou nezamûstnanost mÛÏe
rovnûÏ dÛsledné vymáhání zákazu práce „na
ãerno“, respektive pﬁesné vymezení, kde konãí
obãanská v˘pomoc a kde zaãíná práce na ãerno.
V souãasné dobû se totiÏ víc vyplatí nelegálnû
zamûstnávat osoby (vãetnû cizincÛ) neÏ pﬁijmout
zamûstnance do pracovního pomûru.
 Bude zaveden program terénní speciální práce
ve vylouãen˘ch romsk˘ch komunitách do systému
sociálních sluÏeb?
Ano, program má b˘t zaveden do systému
sociálních sluÏeb jiÏ v roce 2003.
 Dojde k roz‰íﬁení domÛ na pÛli cesty pro
integraci mlad˘ch lidí do normálního Ïivota?
Poãty tûchto domÛ se kaÏdoroãnû zvy‰ují,
bohuÏel dosud pomalu. Potﬁeba této sluÏby mnohonásobnû pﬁevy‰uje souãasné moÏnosti.
 Koncepce doporuãuje uãinit kroky k vytvoﬁení
zdravotního asistenta pro romské komunity na
úrovni krajÛ v oblasti zdravotní péãe. Jaká je
stávající situace?
V souãasné dobû jiÏ jedna romská zdravotní
asistentka pracuje v rámci pilotního programu
v Ostravû. Hlavním úkolem asistentky je zdravotní
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osvûta v romské komunitû, spolupráce s lékaﬁi
a ostatními zdravotními pracovníky. RovnûÏ „pﬁekládá“ pacientÛm pokyny lékaﬁe a pﬁípadnû dohlíÏí na
dodrÏování léãebného reÏimu pﬁi ambulantní léãbû.
 V jakém stadiu se nachází program podporovaného bydlení jako dílãí formy vyrovnávacích
postupÛ v bydlení? Jak chcete motivovat samosprávné celky k ﬁe‰ení bytového problému romské
komunity?
Program podporovaného bydlení je jednou
z forem, která umoÏní bydlet i tûm, kteﬁí z rÛzn˘ch
dÛvodÛ mají pﬁístup k vlastnímu ãi nájemnímu
bydlení ztíÏen. Souãástí programu je i dlouhodobá
sociálnû v˘chovná práce s bydlícími klienty.
Program není urãen jen pro Romy ani pﬁednostnû
pro Romy.
 Bude otevﬁen pravidelnû semináﬁ romistiky na
FF UK v Praze? Kdy vznikne samostatná katedra?
Semináﬁ romistiky na FF UK pracuje, zmûna
semináﬁe na katedru romistiky je v jednání, které
podle dosavadního prÛbûhu neskonãí do konce
roku 2002.
 Zaãal uÏ v˘zkum kulturnû-antropologick˘
a sociologick˘ dynamiky vnitﬁního v˘voje romsk˘ch
komunit i jejich interakce s majoritní spoleãností?
Dosud byly realizovány (s na‰í podporou) dílãí
v˘zkumy zamûﬁené na bydlení RomÛ a vztahy mezi
Romy a Neromy.
 Jak chcete pÛsobit na majoritní veﬁejnost, aby
do‰lo k vytvoﬁení tolerantního prostﬁedí bez
pﬁedsudkÛ?
Antidiskriminaãní zákon bude prvním krokem.
Multikulturní v˘chova ve ‰kolách v‰ech stupÀÛ
druh˘m. Kampanû proti rasismu dal‰ím.V˘znamná
je role hromadn˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ,
pﬁedev‰ím televize. K tolerantnosti pﬁispûje
i zv˘‰ení pestrosti spoleãnosti po vstupu do EU.
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Romové
se musejí podílet na ﬁe‰ení
vlastních záleÏitostí
 PovaÏujete za krok vpﬁed, Ïe si
vláda dala za naléhav˘ úkol integraci
pﬁíslu‰níkÛ romsk˘ch komunit?
Urãitû ano. První koncepce, tzv.
Bratinkova zpráva, znamenala znaãn˘
posun z hlediska tehdej‰ího stavu. ·lo
o nástup opravdové snahy vlády ﬁe‰it
postavení RomÛ v na‰í zemi.Vznikla
narychlo, reagovala na okolnosti
související s odjezdem mnoha RomÛ
do Kanady. Z tohoto prvního koncepãního materiálu vze‰ly podklady pro
souãasnou koncepci, která rovnûÏ
ãerpá ze zku‰eností ãinnosti Rady
vlády pro záleÏitosti romské komunity.
Souãasná koncepce uÏ neﬁe‰ila situaci
horkou jehlou, podklady zreálnûly.
Rada vlády pro záleÏitosti romské
komunity splnila dobﬁe svou úlohu.
Celá ﬁada vûcí se ukázala funkãních,
skuteãnû do‰lo k propojení teorie
a praxe.
 Jaké by podle va‰eho názoru mûly
b˘t stûÏejní kroky k zabránûní sociálnímu vyluãování RomÛ? Jak lze naplÀovat plnohodnotné zaãlenûní RomÛ do
spoleãnosti pﬁi zachování jejich
kulturního dûdictví?
Od doby návrhu koncepce jsme uÏ
o kus dál, vytvoﬁily se podmínky pro
funkcionální ﬁe‰ení, protoÏe dﬁív
neexistovaly.Vyluãování má spojitost
s celou ﬁadou dal‰ích okolností. Na
jedné stranû je podstatné odstranit
diskriminaci a na druhé stranû posilovat emancipaci komunity. KrokÛ pro
plnohodnotné zaãlenûní RomÛ do

spoleãnosti bude nutné uãinit je‰tû
mnoho.
 Respekt k romství, k jeho tradici
a kultuﬁe pokládá vláda za své základní
v˘chodisko pﬁi své politice vÛãi
pﬁíslu‰níkÛm romsk˘ch komunit. Jak
mohou k získání vût‰ího respektu
pﬁispût sami Romové?
Samozﬁejmostí by mûlo b˘t úsilí
o zv˘‰ení vzdûlání a aktivní zapojení se
do spoleãenského i politického Ïivota.
OceÀuji, Ïe si vláda stanovila za svÛj
úkol podporu tradic a kultury RomÛ,
protoÏe to je jeden z pﬁedpokladÛ
integrace.

pohledy
NA VĚC
Názory z praxe
na Koncepci
romské integrace nám poskytl
Miroslav Zima,
ﬁeditel brnûnské
kulturnû-vzdûlávací romské
organizace
DROM.

Rozhovor
pﬁipravil
Pavel Bajer

 Koncepce odli‰uje integraci od
asimilace. Myslíte, Ïe gádÏové jsou
ochotni pﬁijímat romskou identitu?
V‰e, co se veﬁejnosti jeví jako
negativní, není zapﬁíãinûno jen Romy.
Z minulosti existuje celá ﬁada vûcí,
které jsou jist˘m zpÛsobem pokﬁivené.
V minulé dobû jsme se pﬁizpÛsobovali,
museli jsme potlaãit uznávané hodnoty
romského spoleãenství. Pﬁedcházející
systém neumoÏnil, aby se Romové
podíleli na rÛzn˘ch záleÏitostech
spoleãenského a politického Ïivota.
V˘sledkem je, Ïe lidé pﬁevzali to, co
nepochopili, a zru‰ili to, co chápali
celá léta pﬁedtím.Teì je dÛleÏité, aby
Romové opût na‰li pozitivní vlastnosti
ve své identitû. Za dÛleÏité povaÏuji,
aby majorita dala prostor pro úãast
RomÛ v ﬁe‰ení jejich vlastních záleÏitostí. ¤adu z nich se snaÏí úﬁady ﬁe‰it
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bez jejich aktivní úãasti. Podstatné je vytváﬁet
nástroje k tomu, aby se na zmûnách Romové
podíleli.Tím je o‰etﬁen rozhodující fakt, Ïe pokyny
nebudou diktovány seshora. Majorita musí b˘t
tolerantnûj‰í, nastavovat moÏnosti tak, aby byly
srozumitelné, prÛhledné pro kaÏdou skupinu ve
spoleãnosti.
 Vnímáte posun v sebehodnocení RomÛ?
V praxi se setkávám hlavnû s asistenty na ‰kolách.
Vzpomínám si, Ïe jsme mûli rÛzné pﬁedstavy. KdyÏ
jsme hledali Romy na pozice asistentÛ, doporuãili
nám z úﬁadu práce ty, kteﬁí tﬁeba nemûli ani
základní vzdûlání. Ze zaãátku mûli problémy, ale
postupnû získávali zku‰enosti.Velkou pozitivní roli
sehrálo, kdyÏ dostali zodpovûdnost za konkrétní
úkol, ãímÏ se zmûnily jejich postoje, názory. Dﬁíve
povaÏovali ‰kolu za rasistickou, ale kdyÏ zaÏili
vyuãování, poznali blíÏe dûti, pochopili, Ïe skuteãnost je jiná. Dnes se vyjadﬁují daleko serióznûji,
s vût‰ím pﬁehledem, získali nadhled.
 Jak hodnotíte ãinnost romsk˘ch poradcÛ
a asistentÛ pﬁi okresních, dnes uÏ spí‰e krajsk˘ch
úﬁadech?
Je to vzhledem k dané situaci ﬁe‰ení, které
pomáhá, ale ideální stav by nastal, kdyby byli
Romové zastoupeni na odborech v obvykl˘ch
funkcích, nikoliv speciálních.
 KdyÏ postoupíme dál v návrhu Koncepce, vláda
chce realizovat antidiskriminaãní opatﬁení pomocí
zákonn˘ch úprav. Zaznamenal jste i záporné
reakce?
Co vím, tak zatím antidiskriminaãní opatﬁení
nevyvolala Ïádné negativní reakce. UvaÏuje se
o tom, Ïe bude povinnost prokazovat, zda se
organizace nedopou‰tí rasismu.Tato povinnost je
napﬁíklad zavedena v Anglii, u nás asi je‰tû není
zralá spoleãnost k pﬁijetí takového zákona.
Antidiskriminaãní opatﬁení by se net˘kala jen
národnostních men‰in, ale men‰in obecnû, marginalizovan˘ch skupin. Je snadnûj‰í, aby prokazovala
spí‰ organizace neÏ jedinec, Ïe se nedopou‰tí
rasismu. Z mého pohledu by se podnítil zase krok
vpﬁed z hlediska pﬁedcházení diskriminaci.
 Podporujete vyrovnávací postupy pro dûti,
které pÛjdou do ‰koly ze znev˘hodnûného sociálního prostﬁedí?
Vyrovnávací postupy se nám osvûdãily.Vznikly
nulté roãníky, napﬁíklad na stﬁední policejní ‰kole se
v minulosti nikdy nepﬁipravoval takov˘ poãet
romsk˘ch policejních dÛstojníkÛ.V˘sledky svûdãí
o tom, Ïe jsou pﬁínosem.
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 Koncepce zmiÀuje nepruÏnost vzdûlávacího
systému. Postoupil uÏ proces individuálního
pﬁístupu k romsk˘m dûtem?
Myslím si, Ïe je poﬁád je‰tû co dûlat. ¤ada nastavení, základních moÏností uÏ existuje, ale v bûÏném
Ïivotû je je‰tû poﬁád co dohánût. Na ‰kolách se
neustále pot˘kají uãitelé, psychologové, asistenti
s problematickou komunikací s rodiãi. ·kola je málo
zamûﬁena na odpolední vyÏití, na celodenní program.
 Podporujete tedy projekt ‰kol s celodenním
programem v rámci plnohodnotného vzdûlání
romsk˘m dûtem?
Obecnû si myslím, Ïe je vhodné, aby ‰kola
nefungovala jen dopoledne. Odpoledne by mohla
b˘t pﬁístupná kulturním, sportovním a zájmov˘m
aktivitám.V nûkolika lokalitách jsme ﬁe‰ili, co se
‰kolou, kdyÏ z ní odcházejí bílé dûti, protoÏe
pﬁevaÏují romské, zda zvolit administrativní postup
v rámci integrace. Jediné ﬁe‰ení vidím, udûlat z ní
kvalitní ‰kolu s celodenním provozem tak, aby
pﬁitáhla dûti i z jiného prostﬁedí. Pokud bychom
zkou‰eli dûti pﬁesunovat jinam, stejná situace se
bude ãasem opakovat.
 Mají uãitelé zájem získat více informací
o specifikách RomÛ?
Poãetnû se zvy‰uje celá ﬁada ‰kolení, pﬁíprav na
toto téma. I poãet uãitelÛ, kteﬁí se jich úãastní,
vzrÛstá. Je to krok vpﬁed, nelze ov‰em oãekávat
velkou zmûnu ihned, je to dlouhodobûj‰í proces.
 Zvy‰uje se poãet romsk˘ch dûtí v mateﬁsk˘ch
‰kolách?
Nemám celkovû pﬁehled, zda se zvy‰uje jejich
poãet. My provozujeme krátkodob˘ kurs, pﬁípravku
do ‰koly. Jsme pﬁekvapeni, kolik dûtí do nûj chodí.
 Pﬁejdûme k otázce romské zamûstnanosti.
Existují kursy pro doplnûní základního vzdûlání?
Jaké by mûly mít zamûﬁení, aby se Romové lépe
uplatnili na trhu práce?
Kursy bûÏí, Romové je nav‰tûvují. Není jich velk˘
poãet, spí‰e jde o individuální pﬁípady, ale je dobﬁe,
Ïe se prohlubuje zájem o doplnûní základního
vzdûlání. Celkovû se vzdûlání na Ïebﬁíãku hodnot
posunulo o kousek v˘‰e. ZároveÀ bychom mûli vzít
v potaz, Ïe urãitá vûková skupina zÛstane nevzdûlaná, uÏ nemá velk˘ v˘znam ji rekvalifikovat. Pokud
50let˘ muÏ nemá vzdûlání, tak je na tom témûﬁ
stejnû, jestli je Rom, nebo není. Navíc je fale‰né,
kdyÏ úﬁedník na úﬁadu práce vidí, Ïe dotyãn˘ ãlovûk
shání práci, ale nemá ‰anci ji získat. Chodí na úﬁad
jen formálnû, aby vyhovûl poÏadavku, coÏ povaÏuji
za dluh z minulosti. Nûco jiného je skuteãnost a na
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nûco jiného si tady hrajeme. Uvítal bych podporu
neziskov˘ch organizací v rámci politiky zamûstnanosti.Tito lidé by si udrÏovali kontakt se spoleãností, do budoucnosti by se odstraÀovalo nejisté
nastavení hodnot. Myslím, Ïe je nejvhodnûj‰í, aby
dostávali sociální dávky a pﬁitom mohli pracovat
v neziskové sféﬁe. KdyÏ je ãlovûk nezamûstnan˘, tak
nemÛÏe splácet dluh za nájemné, a pak je tento
ãlovûk nûkolikrát diskriminován.

Ïitûj‰ím místû bude kvalita a finance, protoÏe bude
i pro druhou stranu, objednavatele v˘hodná. ¤e‰ení
bych vidûl v pﬁijetí daÀového zv˘hodnûní, neumím
si konkrétnû pﬁedstavit, jak by mohlo fungovat.
U pﬁímého zv˘hodnûní si nejsem jist˘ jeho prospû‰ností. Navrhoval bych pﬁi zadávání zakázek pro
urãit˘ region poÏadovat, aby firma pocházela ze
stejného regionu, ãímÏ se podpoﬁí zamûstnanost.
Nevím v‰ak, na kolik je to reálné.

 Máte zprávy o tom, Ïe se zvy‰uje poãet RomÛ
zamûstnan˘ch u policie, v armádû, ve vûzeÀství?
Existují pro nû kursy pﬁipravující je na tato zamûstnání?
Vím, Ïe existují kursy na Stﬁední policejní ‰kole
v Brnû.Teì Ïádáme, aby se roz‰íﬁila moÏnost
absolvovat kurs. ·kola zavedla tzv. nult˘ roãník pro
národnostní men‰iny, docela úspû‰nû. Nedávno
jsem mluvil s ﬁeditelem ‰koly, zda by nebylo moÏné,
aby zﬁídili uÏ stﬁedo‰kolské vzdûlávání pro práci ve
státní správû. Po skonãení Z· by tam kluci nastupovali s tím, Ïe v˘uka bude zamûﬁena tak, aby v koneãné fázi mohli jít tﬁeba i k policii. Ne‰lo by o jedinou
moÏnou variantu, studium by bylo orientováno
administrativnû-sociálnû. Co se t˘ká armády,
uskuteãnily se první rozhovory. Generální náãelník
armády nabízel cílené zamûﬁení náboru na Romy.
Nelze v‰ak pﬁedpokládat, Ïe by ‰lo o vysok˘ poãet.
PovaÏuji za dobré, aby v‰echny podobné velké
instituce tohoto typu se zamûﬁovaly na získání
RomÛ do sv˘ch ﬁad. Pro nû samotné, jejich emancipaci do spoleãnosti to má velik˘ v˘znam.

 Podporujete vyrovnávací postupy v bydlení? Jak
by se mûly motivovat samosprávné celky v ﬁe‰ení
bytového problému romské komunity?
Obecnû jsem pro zv˘hodÀování podpory bydlení
v problémov˘ch lokalitách. Pomoc by mûla b˘t
zamûﬁena do nejhor‰ích oblastí, coÏ jsou zpravidla
oblasti, kde bydlí Romové. Mûsto by se mûlo
v˘raznûji starat o oblasti, domy, kde se takové
prostﬁedí vytváﬁí. KdyÏ si vzpomenu, jak pﬁed ‰esti
lety vypadala ulice Bratislavská; pﬁipomínala ulici
hrÛzy s ﬁadou zloãinÛ. Postupnû se o ni zaãalo
mûsto starat, situace se zlep‰ila

 Vznikají adresné programy k pﬁekonání
nezamûstnanosti pﬁíslu‰níkÛ romské komunity
v rámci strategie romské integrace?
Nevûﬁím na akce typu navrhovan˘ch podpÛrn˘ch
mechanismÛ, neumím si pﬁedstavit v na‰em
prostﬁedí vyrovnávací akce. Diskutovali jsem o tom,
zda lze jednoduchou formou podporovat zamûstnavatele, kteﬁí zamûstnávají Romy. Osobnû si neumím
pﬁedstavit, jestli by to bylo moÏné zabezpeãit.
O práci je dnes nouze, preference RomÛ by nejspí‰
vyvolávala konflikt. Pﬁevratnou zmûnu nelze
pﬁedpokládat, spí‰e postupné kroky.
 UÏ jste narazil na zv˘hodnûní. V romské
Koncepci jsou tﬁi moÏnosti, jak preferovat zamûstnavatele, kteﬁí zamûstnávají Romy: buì daÀové
zv˘hodnûní, pﬁímé zv˘hodnûní ãi zv˘hodnûní firem
pﬁi zadávání veﬁejn˘ch zakázek. Co z toho by bylo
nejpﬁínosnûj‰í?
Formou zakázek je to velmi sporné. Není jasné,
která firma by mûla vyhrát zakázku, jestli by se
zv˘hodÀovala, Ïe zamûstnává 60 % RomÛ, nebo
protoÏe je zamûstnavatel Rom.VÏdy na tom nejdÛle-

 Vychází nûkolik romsk˘ch ãasopisÛ, vysílají se
romské poﬁady v rozhlase. Mají sami Romové zájem
ãíst ãasopisy, poslouchat vysílání jim urãené?
Poslechovost rozhlasov˘ch poﬁadÛ a ãtenost
ãasopisÛ má stoupající tendenci.V poslední dobû se
ãasopisy a poﬁady zkvalitÀují, získávají na oblibû.
Zejména u mlad˘ch lidí pozoruji zv˘‰en˘ zájem.
 Chybí nûkterá oblast nebo úsek v Koncepci?
Koncepce by mohla obsahovat konkrétnûj‰í
návrhy, uvítal bych vût‰í posun do praxe.
Ministerstva jsou daleko, je tﬁeba více spolupracovat
s kraji, kde funguje lep‰í návaznost.


¤editel DROMu Miroslav Zima na konferenci Strategie sociální inkluze RomÛ v Brnû.
Foto: Archív Drom
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PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ZE ŠETŘENÍ MEZI ROMY:

Integrace RomÛ
Preliminary Results of Survey:
INTEGRATION OF GIPSIES
Úvod
Následující staÈ referuje o pﬁedbûÏn˘ch v˘sledcích v˘zkumu mezi Romy. Empirick˘
v˘zkum byl proveden jako souãást âeské „Národní zprávy“, která vznikla na zaãátku
roku 2002 v mezinárodním projektu „The Human Development Challenge of Roma
Integration“. Cílem zmínûného projektu bylo popsat stav romské men‰iny (sekundárními anal˘zami, vlastním ‰etﬁením v romské komunitû) a identifikovat potenciál jejího
rozvoje. Cel˘ v˘zkum pokr˘val mnoÏství témat, kter˘mi se nemohu z ohledem na
limitovan˘ rozsah textu zab˘vat.Vybírám zajímavá zji‰tûní, která povaÏuji v kontextu
úvah o integraci RomÛ za podnûtná.V následujícím textu se vûnuji tématÛm: (1)
vzorce rodinného Ïivota a Ïivotní styl, (2) vzdûlání, (3) Ïivotní úroveÀ a ekonomick˘
status, (4) politická reprezentace a participace, (5) vztahy uvnitﬁ komunity a vztahy
s okolím.
Vlastní sbûr dat se provádûl s ohledem na poãty RomÛ v jednotliv˘ch krajích.
Principem sbûru dat byl náhodn˘ kvótní v˘bûr. Kvóta byla sestavována na základû
v˘sledkÛ ze Sãítání lidu, domÛ a bytÛ 1991, které byly korigovány expertními odhady.
Ty braly v potaz zejména migraci a demografick˘ v˘voj romského etnika. Poãet
respondentÛ byl 1 006, kvótními znaky pak bylo pohlaví a vûk.V kaÏdém kraji byly
vytipovány obce a lokality, v nichÏ bude sbûr provádûn, a to s ohledem na ãetnost
RomÛ v jednotliv˘ch obcích a na charakter souÏití. Pokusili jsme se téÏ podchytit
romskou populaci v men‰ích obcích, nikoli jen ve velk˘ch regionálních centrech.
·etﬁení lze tedy povaÏovat za reprezentativní.
Pﬁed zahájením sbûru bylo provedeno ‰kolení lokálních supervizorÛ. Na základû
pﬁedchozích zku‰eností (v roce 2001 jsme realizovali obdobné ‰etﬁení) jsme se
neobraceli s Ïádostí o spolupráci na romské organizace ãi romské poradce, tazatelé
byli po vy‰kolení sv˘mi supervizory vysláni pﬁímo do terénu. Problémy se sbûrem
byly minimální, vy‰kolení tazatelé ani v takto specifickém terénu nemûli obtíÏe
s ochotou respondentÛ úãastnit se ‰etﬁení.

I. Vzorce rodinného Ïivota a Ïivotní styl
Tradiãní romská rodina byla mnohoãetná a soudrÏná, mûla patriarchální ráz.
Romové obvykle Ïili v ‰ir‰ím spoleãenství, které bylo protkáno pﬁíbuzensk˘mi vztahy
a Ïivou solidaritou.V tûchto spoleãenstvích se pomûrnû dÛslednû uplatÀovala
endogamie a do jisté míry byl jejich spoleãensk˘ Ïivot podﬁízen kastovním praviSOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA • 2/2002
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dlÛm. Pro Romy byla typická skupinová koheze a s ní související potﬁeba sociálního
kontaktu uvnitﬁ ní. K dal‰ím charakteristikám, které do znaãné míry ovlivÀovaly
Ïivotní styl RomÛ, náleÏela jejich orientace na pﬁítomnost a zmûnu (¤íãan, 1998).
K typick˘m profesím, prostﬁednictvím kter˘ch Romové zaji‰Èovali svoji obÏivu, patﬁilo
kováﬁství, ko‰íkáﬁství a kotláﬁství. Mnozí Romové se uplatnili jako Ïádaní hudebníci
(Hübschmannová, 1999).
Návrat k tradiãnímu zpÛsobu Ïivota RomÛ se dnes zdá b˘t v masovém mûﬁítku jen
málo pravdûpodobnou cestou z jejich spoleãenské marginalizace. Pﬁesto jsou známy
nûkteré pﬁíklady RomÛ, kteﬁí dokázali vyniknout právû tím, Ïe své tradice aktuálnû
uplatnili. Samozﬁejmû se to t˘ká pﬁedev‰ím profesního uplatnûní, a v nûm pak
zejména hudební oblasti.
64 % RomÛ také skuteãnû pﬁedpokládá, Ïe právû jejich tradiãní uplatnûní v hudbû
by mohlo b˘t zdrojem v˘dûlku i dnes. Jinou tradiãní aktivitou, kterou Romové vnímají
jako moÏn˘ zdroj penûz, je obchodování. Zde se v‰ak Romové v souãasné dobû
uplatÀují spí‰e jako drobní pﬁekupníci a jejich ‰ir‰ímu uplatnûní pak brání pﬁedsudeãná povûst. Negativním pﬁíkladem obchodní zruãnosti RomÛ je nyní ‰iroce diskutované lichváﬁstí. Lichva probíhá ve vlastní komunitû (RomÛ) a je charakteristická
neúnosn˘mi úroky, které bûhem krátké doby (bûhem t˘dne) dosáhnou i 100 %. Jejími
obûÈmi se stávají zejména nejchud‰í vrstvy RomÛ, které se díky tûmto pomûrÛm
mohou stát celoÏivotními vazaly lichváﬁe. Nejménû pﬁedpokládan˘m zdrojem pﬁíjmu,
kter˘ by ãerpal z romské tradice, je kouzlení a zaﬁíkávání.
Tabulka 1
Které tradiãní romské aktivity by mohly b˘t zdrojem v˘dûlku?
Ano
Poãet %
Umûlecká ﬁemesla 322 32,0
Ruãní práce
295 29,3
Obchodování
544 54,1
Kouzlení, zaﬁíkávání 121 12,0
Hudba
639 63,5
Léãitelství
232 23,1
Cirkusová,
pouÈová ãinnost
234 23,3
Vû‰tûní, hadaãství
Jiné
Nic tradiãního

268
60
126

26,6
6,1
12,5

Ne
Poãet
%
466 46,3
506 50,3
285 28,3
640 63,6
250 24,9
552 54,9

Neodpovûdûl
Poãet
%
218 21,7
205 20,4
177 17,6
245 24,4
117 11,6
222 22,1

Celkem
Poãet
%
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0

550

54,7

222

22,1

1 006 100,0

507
441
400

50,4
45,2
39,8

231
475
480

23,0
48,7
47,7

1 006 100,0
976 100,0
1 006 100,0

Posilování vztahu k tradiãním formám obÏivy se zdá b˘t uÏiteãné zejména v jednotliv˘ch pﬁípadech tam, kde existují reálné podmínky pro jejich uplatnûní. Nûkteré
programy, které se orientují na romskou pomoc, se v‰ak snaÏí stavût celou koncepci
romské integrace na návratu k pÛvodní kultuﬁe a zdrojÛm obÏivy. Je v‰ak patrné, Ïe
v západním svûtû je trvalá udrÏitelnost tradiãního zpÛsobu Ïivota RomÛ málo
pravdûpodobná, jakkoli by se mohl jevit jako intelektuálnû lákavá alternativa.
Souãasnû se také ukazuje, Ïe hodnotové orientace RomÛ se pﬁestávají zﬁetelnû
odli‰ovat (alespoÀ) v nûkter˘ch aspektech od hodnotov˘ch schémat vût‰inové
populace. Romové stále více oãekávají od Ïivota to stejné, co podstatná ãást ostatní
populace. Za podmínku úspû‰ného Ïivota dotázaní Romové oznaãili na prvním místû
zdraví (44 %) (coÏ je typická hodnota, kterou dlouhodobû preferuje celá ãeská
populace), na druhém místû pak nejãastûji kvalitní odborné dovednosti (45 %) a dále
pak serióznost a vytrvalost (57 %). Za podstatnou bych také oznaãil informaci, Ïe více
neÏ jedna tﬁetina dotázan˘ch na prvním místû uvedla jako podmínku úspû‰ného
Ïivota dobré vzdûlání.
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Tabulka 2
Jaké jsou tﬁi hlavní podmínky nutné k tomu, aby mûl ãlovûk v Ïivotû úspûch, aby si Ïil dobﬁe?

·tûstí
Vzdûlání
Spolehliví pﬁátelé s kontakty
Serióznost, vytrvalost
Tvrdá práce
Podpora státu
Kvalitní odborné dovednosti
Dobré zdraví

První
Poãet
%
271
41,8
110
35,9
70
20,6
15
12,3
106
33,4
52
20,7
35
18,6
282
44,1

Druhá
Poãet
%
186
28,7
108
35,3
125
36,8
37
30,3
100
31,5
89
35,5
85
45,2
214
33,5

Tﬁetí
Poãet
192
88
145
70
111
110
68
143

%
29,6
28,8
42,6
57,4
35,0
43,8
36,2
22,4

Celkem
Poãet
%
649 100,0
306 100,0
340 100,0
122 100,0
317 100,0
251 100,0
188 100,0
639 100,0

Dal‰í zji‰tûní doplÀují pﬁedcházející údaje. Dotázaní Romové oznaãují ve svém Ïivotû za klíãové dobré
zdraví, rodinu, jistotu a bezpeãí v Ïivotû. Znovu povaÏuji za dÛleÏité upozornit, Ïe deklarované hodnoty RomÛ
nejsou ve sv˘ch frekventovan˘ch hodnotách nijak zﬁetelnû odli‰né od hodnot vût‰inového obyvatelstva. JiÏ
v˘‰e jsem se zmiÀoval o obdobné váze zdraví pro obû populace. Romové ov‰em tradiãnû pﬁikládali velk˘
v˘znam Ïivotu jako takovému a v‰e, co vede k jeho zachování, mnoÏení a posilování, vysoce oceÀují (Sekyt
2001). Zastavme se je‰tû krátce u tématu rodiny. Aãkoliv je dÛraz na v˘znam rodiny obvykle uvádûn jako
jeden z pﬁíkladÛ romského vidûní svûta, patﬁí hodnota rodiny také do západní kﬁesÈanské kultury, a nelze jej
tedy brát jednoznaãnû jako pﬁíznak kulturní odli‰nosti RomÛ, aãkoliv je zﬁejmé, Ïe se euroamerická kultura
individualizuje.V posledních desetiletích do‰lo k procesÛm, které oslabily také romskou rodinu.Vlivem
asimilaãních opatﬁení státní politiky byly nukleární rodiny vytrÏeny z jejich ‰ir‰ích rodinn˘ch a lokálních
vazeb.Také v jejich dÛsledku pﬁestala b˘t romská rodina onou neotﬁesitelnou a bezpeãnou institucí, kterou se
na zaãátku minulého století je‰tû mohla zdát (¤íãan, 1998).
Podobnû ostatní hodnoty jsou rovnûÏ hodnotami vût‰inové populace a jsou navíc vystaveny tlaku masové
kultury. Nelze je proto chápat jako zcela odli‰né od hodnot majority. Naopak, zdá se, Ïe romská kulturní
identita je vlivem rozsáhl˘ch asimilaãních opatﬁení, k nimÏ do‰lo v minul˘ch desetiletích (v éﬁe socialismu)
a za souãasn˘ch siln˘ch tlakÛ masové kultury, velmi silnû naru‰ena a blíÏí se ve sv˘ch nûkter˘ch modech
standardu my‰lení vût‰inové populace (viz tabulka 3).
Tabulka 3
Jak dÛleÏité jsou ve va‰em Ïivotû následující vûci
Zásadní

Mít hodnû penûz
Mít zamûstnání
Mít dobrou rodinu
Mít hodnû pﬁátel
Mít dobré vztahy s lidmi
z jin˘ch etnick˘ch skupin
Aby mé dûti byly ‰Èastné
B˘t zdrav˘/zdravá
Bavit se
Aby si mû lidé váÏili
Mít moÏnost dûlat to,
co dûlat chci
B˘t ﬁeditel/ﬁeditelka, vedoucí (mít
v˘znamné postavení v zamûstnání)
Mít v Ïivotû jistotu a bezpeãí
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Velmi
dÛleÏité
Poãet
%
515
51,3
434
43,1
382
38,0
490
48,7

DÛleÏité,
Nemají v˘znam
ale ne moc
Poãet
%
Poãet
%
148
14,7
4
0,4
170
16,9
34
3,4
41
4,1
13
1,3
207
20,6
24
2,4

Poãet
337
368
570
285

%
33,6
36,6
56,7
28,3

124
551
677
207
232

12,4
55,0
67,3
20,7
23,1

417
391
305
397
529

41,6
39,0
30,3
39,6
52,7

364
36
21
325
191

36,3
3,6
2,1
32,4
19,0

98
24
3
73
51

296

29,5

459

45,7

185

18,4

47
469

4,7
46,6

132
438

13,2
43,5

257
60

25,7
6,0

Celkem
Poãet
1 004
1 006
1 006
1 006

%
100,0
100,0
100,0
100,0

9,8
2,4
0,3
7,3
5,1

1 003
1 002
1 006
1 002
1 003

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

64

6,4

1 004 100,0

565
39

56,4
3,9

1 001 100,0
1 006 100,0
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Je ov‰em také nutné dodat, Ïe pro dÛkladné pochopení uplatnûní hodnot v Ïivotû RomÛ v kontextu
vût‰inové spoleãnosti by bylo nutné provést jin˘ typ ‰etﬁení, které by se soustﬁedilo na rozkrytí jejich
interpretací a souãasnû i reáln˘ch dopadÛ na chování. Podoba deklarovan˘ch hodnotov˘ch orientací ve
v˘zkumu vût‰iny a pﬁíslu‰níkÛ romské komunity nemusí znamenat jejich obsahovou shodu.
Mezi hodnoty, které mají v souvislosti s otázkami integrace v˘znamné postavení, patﬁí bezesporu „vzdûlání“. Na základû praktick˘ch zku‰eností i z nûkter˘ch v˘zkumÛ (Zpráva, 2002) se potvrzuje, Ïe vztah RomÛ ke
vzdûlání je problematick˘ (coÏ nelze vÏdy chápat jen jako problém na jejich stranû). S ohledem na v˘znam,
kter˘ pro uplatnûní ãlovûka ve spoleãnosti vzdûlání má, a také s ohledem na hledání pﬁíleÏitostí pro rozvoj
lidského potenciálu ãlenÛ romské komunity je tﬁeba témata vztahu a dostupnosti vzdûlání pro ãleny této
men‰iny povaÏovat za klíãová.V následující ãásti se proto budu vûnovat postojÛm RomÛ ke vzdûlání a jeho
dostupnosti podrobnûji.

II. Romové, vzdûlání a integrace
Romové mûli své tradiãní vzdûlávání, které bylo poskytováno pﬁíbuzenskou pospolitostí.T˘kalo se jak
v‰eobecné pﬁípravy na Ïivot (pﬁedávání komunitou sdílen˘ch hodnot, Ïivotní moudrosti), tak i profesních
dovedností. Institucionalizované ‰kolství má ve srovnání s touto tradicí zcela odli‰n˘ charakter
(Hübschmannová, 1999).
Romové navíc pﬁikládají jen malou váhu budoucnosti, podstatné jsou pro nû pﬁítomnost a minulost. Za
v˘znamné je povaÏováno to, co je prakticky uchopitelné (Sekyt, 2001).V takové perspektivû je ov‰em jen
málo prostoru pro plánované a dlouhodobé aktivity, k jak˘m právû souãasné vzdûlávání patﬁí. Zdá se v‰ak, Ïe
mladí Romové pod tlakem souãasného pÛsobení nouze i pﬁíleÏitostí pozvolna mûní svoji tradiãní orientaci
a pﬁece jen akceptují i institucionalizované vzdûlávání, aãkoliv vychází ze zcela jiné Ïivotní filozofie.V institucionalizovaném ‰kolním systému jsou romské dûti ov‰em málo úspû‰né.
Nepﬁehlédnuteln˘m problémem je i fakt, Ïe velk˘ podíl romsk˘ch dûtí nav‰tûvuje zvlá‰tní ‰kolu.Aãkoliv
neexistuje pﬁesná evidence, odhaduje se, Ïe tento podíl tvoﬁí aÏ 80 % ‰kolou povinné romské populace.
Základním dÛvodem umísÈování romsk˘ch dûtí do zvlá‰tních ‰kol je neadekvátní zpÛsob jejich testování.
Testy zpÛsobilosti pro ‰kolní docházku jsou zamûﬁeny na v˘konové parametry, kter˘m romské dûti nedostojí.
Pokud by se hodnotila napﬁíklad jejich sociabilita a sociální dovednosti, byla by jejich v˘konnost v˘raznû
vy‰‰í, a to i ve srovnání s ãesk˘mi dûtmi (Balabánová, 1999).V na‰em v˘zkumu uvedlo „jen“ 24 % respondentÛ, Ïe nûjaké dítû z jeho rodiny chodí do zvlá‰tní ‰koly (tabulka 4).Toto ãíslo je v˘raznû men‰í oproti zmínûn˘m kvalifikovan˘m odhadÛm. Rozdíl vznikl pravdûpodobnû tím, Ïe na tuto otázku odpovídali v‰ichni
dotázaní, a to i bezdûtní. Nejãastûj‰ím dÛvodem zapsání dítûte do zvlá‰tní ‰koly je pak podle respondentÛ
skuteãnost, Ïe ‰kolní osnovy jsou v tomto typu ‰kol jednodu‰‰í a Ïe dítû je mÛÏe zvládnout lépe.
Tabulka 4
Chodí nûjaké dítû z va‰í rodiny do speciální („zvlá‰tní“) ‰koly?

Ano
Ne
Neodpovûdûl
Celkem

Poãet
242
617
136
995

%
24,3
62,0
13,7
100,0

PakliÏe dûti své devítileté vzdûlání na zvlá‰tní ‰kole dokonãí, mohou nastoupit do uãení ve speciálních
uãebních oborech (v souãasnosti existuje 12 moÏn˘ch v˘uãních oborÛ). Jejich míra úspû‰nosti je i zde velmi
nízká.
Aspirace rodiãÛ t˘kající se vzdûlání vlastních dûtí nejsou u RomÛ pﬁíli‰ veliké.Vzhledem k tradiãnû
patriarchálnímu rázu rodin jsou tato oãekávání diferencována také s ohledem na pohlaví dítûte.Tabulka 5 pak
poskytuje pﬁehled o rodiãi pﬁedpokládané nezbytné úrovni vzdûlání pro úspûch chlapcÛ a dûvãat. Pﬁedstavu,
Ïe vzdûlání nehraje Ïádnou roli ve vztahu k úspûchu u chlapcÛ, zastávalo pouze necel˘ch 5 % dotázan˘ch
a 7 % u dívek. Na dotaz, co by mohlo b˘t dÛvodem, kter˘ by zabránil jít chlapcÛm a dûvãatÛm do ‰koly, drtivá
vût‰ina (více neÏ 95 %) odpovûdûla, Ïe by za Ïádn˘ch okolností své dítû k absenci ve ‰kole nevedla. Zdá se, Ïe
Romové v˘znam institucionalizovaného vzdûlání akceptují.
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Vzdûlání je samozﬁejmû základním prostﬁedkem, kter˘ vytváﬁí zdroj ‰ancí pro uplatnûní na trhu práce.
Romové v‰ak mají jak ve vztahu ke vzdûlání, tak samozﬁejmû v dÛsledku toho i s ohledem na uplatnûní na
trhu práce pﬁístup k ‰ancím ztíÏen˘. Sami si to zﬁetelnû uvûdomují.Více neÏ dvû tﬁetiny RomÛ uvádûjí, Ïe
jejich dûti mají ve srovnání s vût‰inou dûtí men‰í ‰anci najít práci, a témûﬁ polovina pak pﬁedpokládá, Ïe
i dûti jejich dûtí budou mít ve srovnání se sv˘mi vrstevníky poﬁád je‰tû men‰í ‰anci získat vzdûlání
(tabulka 7).

Tabulka 5
Srovnání potﬁebné úrovnû vzdûlání pro úspûch chlapcÛ a dûvãat
Jaké dosaÏené vzdûlání staãí
chlapcÛm k tomu, aby si mohli
dobﬁe Ïít (uspût v Ïivotû)?

Vzdûlání nehraje roli
Základní
Vyuãen(a)
Stﬁední
Znalost jazykÛ
Univerzita
Celkem

Poãet
47
297
565
15
1
48
973

Jaké dosaÏené vzdûlání staãí
dívkám k tomu, aby si mohly
dobﬁe Ïít (uspût v Ïivotû)?

%
4,80
30,50
58,1
1,5
0,1
4,9
100,0

Poãet
66
376
481
13

Tabulka 7
Jaké mají va‰e dûti Ïivotní ‰ance ve srovnání s vût‰inou dûtí v této zemi?

%
6,71
38,60
49,4
1,3

38
974

Vy‰‰í

3,9
100,0

Romové nemají jednoznaãn˘ názor na zpÛsob vzdûlávání sv˘ch dûtí.V zásadû se ve stejné míﬁe vyskytují
protichÛdné pﬁedstavy o vhodném zpÛsobu, jak by romské dûti mohly získat rovnocennou moÏnost vzdûlání
ve srovnání s dûtmi neromsk˘mi. 52 % dotázan˘ch pﬁedpokládá, Ïe by pro romské dûti bylo vhodné, aby
chodily do ‰koly spolu s dûtmi neromsk˘mi, ale mûla by jim pﬁitom b˘t vûnována doplÀková péãe.Témûﬁ
stejnû velká skupina je v‰ak pﬁesvûdãena, Ïe pro romské dûti by bylo vhodné, aby byly vzdûlávány v rom‰tinû
a Romy.
Tabulka 6
Co by pomohlo zajistit va‰im dûtem stejnou (podobnou) moÏnost vzdûlání, jako mají neromské
dûti?
Ano
Poãet
%
Kdyby chodily do stejné ‰koly s neromsk˘mi dûtmi,
bez toho, Ïe by se jim nûjak zvlá‰È pomáhalo
Kdyby chodily do stejné ‰koly s neromsk˘mi dûtmi,
ale aby se jim víc pomáhalo
Kdyby je ve ‰kole uãili rom‰tí uãitelé
a kdyby vyuãování bylo v rom‰tinû
Kdyby dûti chodily do douãování v ãeském jazyce
a znaly by ãe‰tinu dobﬁe
Kdyby dûti chodily do samostatné tﬁídy,
ale ve stejné ‰kole s neromsk˘mi dûtmi
Kdyby dûti chodily do speciální romské ‰koly

Ne
Poãet

%

Neodpovûdûl
Poãet %

390

38,8

410

40,8

206

20,5

520

51,7

305

30,3

181

18,0

452

44,9

333

33,1

221

22,0

127

12,6

645

64,1

234

23,3

165
136

16,4
13,5

619
643

61,5
63,9

222
227

22,1
22,6

Získat práci
ZaloÏit ‰Èastnou rodinu
Emigrovat do vyspûlej‰í zemû
Îít zdravû
Zajistit sv˘m dûtem vzdûlání
Mít dobré pﬁátele

Poãet
17
45
62
30
17
75
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Stejné

NiÏ‰í

% Poãet % Poãet %
1,7 135 13,4 677 67,3
4,5 602 59,8 153 15,2
6,2 268 26,6 344 34,2
3,0 550 54,7 205 20,4
1,7 293 29,1 443 44,0
7,5 563 56,0 102 10,1

Neumím
posoudit
Poãet %
71 7,1
96 9,5
186 18,5
110 10,9
137 13,6
138 13,7

Neodpovûdûl
Poãet %
106 10,5
110 10,9
146 14,5
111 11,0
116 11,5
128 12,7

Celkem
Poãet
1 006
1 006
1 006
1 006
1 006
1 006

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Pozoruhodné v˘sledky pﬁiná‰í také srovnání aktuálních Ïivotních ‰ancí dûtí s ‰ancemi, které mûli jejich
rodiãe. Je samozﬁejmé, Ïe Ïivotní situaci v této souvislosti ovlivnily spoleãenské zmûny, které nastaly po pádu
komunistické diktatury. Novû se rodící demokratická spoleãnost poskytla ãlenÛm spoleãnosti moÏnosti, které
v socialistické spoleãnosti neexistovaly anebo je mohla vyuÏívat jen malá ãást privilegovan˘ch. Zatímco velká
ãást vût‰inové spoleãnosti vãlenila nové moÏnosti do sv˘ch Ïivotních strategií a aktivnû je zaãala vyuÏívat
(vzdûlávání, cestování, volba Ïivotního stylu, politická volba atd.), Romové navyklí na standardizovanou péãi
státu bez jeho dozoru propadli aÏ na samé dno spoleãnosti. Zatímco komunisté sv˘m socialistick˘m inÏen˘rstvím udrÏovali umûlou pﬁezamûstnanost, poskytovali RomÛm zvlá‰tní sociální zabezpeãení a souãasnû
romskou problematiku tabuizovali, vznikající demokratická spoleãnost nemûla Ïádn˘ z tûchto nástrojÛ,
kter˘mi by pád romské komunity zachytila. Romové sami na situaci nebyli pﬁipraveni a aktivní roli, kterou
nová situace vyÏadovala, neumûli povût‰inou zaujmout.Tyto okolnosti pﬁispívají k tomu, Ïe témûﬁ polovina
RomÛ hodnotí moÏnost sv˘ch dûtí nalézt práci jako hor‰í, neÏ tomu bylo v dobû jejich vlastního dûtství.Také
moÏnost poskytnout vlastním dûtem vzdûlání hodnotí jedna tﬁetina RomÛ jako hor‰í, neÏ tomu bylo v dobû,
kdy oni sami byli dûtmi (tabulka 8).
Tabulka 8
Jaké mají va‰e dûti Ïivotní ‰ance ve srovnání s vámi, kdyÏ jste byl(a) v jejich vûku?
Vy‰‰í

Nejednoznaãné postoje ohlednû vzdûlávání a jazyka, kter˘ má b˘t pﬁi vzdûlávání pouÏit, bezesporu souvisí
s otázkou etnické identity RomÛ.V ãeském prostﬁedí je pouÏívání rom‰tiny jako mateﬁského jazyka vytlaãováno a b˘vá nahrazováno uÏíváním ãe‰tiny, kterou ov‰em Romové zvládají ãasto velmi nedostateãnû (·ebková,
1995). Zatímco z v˘sledkÛ sãítání lidu v roce 2001 se zdá, Ïe Romové chtûjí na svoje romství spí‰e zapomenout, v na‰em v˘zkumu je touha po obnovení vlastní jazykové identity vyjádﬁena. Jak jinak chápat vyjádﬁení
45 % respondentÛ, Ïe chtûjí, aby jejich dûti byly vzdûlávány v rom‰tinû?
Z hlediska hledání vhodn˘ch opatﬁení, která posilují rozvoj lidského potenciálu, je moÏné uvaÏovat
o soubûÏném vyuÏití obou variant ﬁe‰ení. Jistû je Ïádoucí (1) zvy‰ovat ‰ance RomÛ na jejich úspû‰né
vzdûlávání ve v‰ech existujících vzdûlávacích institucích i (2) vytváﬁet specializované instituce, které
RomÛm pomohou zachovat jejich kulturní bohatství, vãetnû jazyka. Obû ﬁe‰ení mají relativnû vysokou
oporu v mínûních RomÛ sam˘ch a realizace jen jednoho z nich je nedostaãující. První ﬁe‰ení, které
pﬁedpokládá zlep‰ování ‰ancí RomÛ v jiÏ existujících vzdûlávacích institucích, lze souãasnû chápat jako
ﬁe‰ení asimilaãní, tvorbu separátního romského ‰kolství je pak moÏné napadnout jako segregaãní.
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Poãet %
Získat práci
108 10,7
ZaloÏit ‰Èastnou rodinu
62 6,2
Emigrovat do vyspûlej‰í zemû 310 30,8
Îít zdravû
153 15,2
Zajistit sv˘m dûtem vzdûlání
179 17,8
Mít dobré pﬁátele
77 7,7

Stejné
Poãet
168
547
164
488
334
553

NiÏ‰í

% Poãet %
16,7 482 47,9
54,4 155 15,4
16,3 144 14,3
48,5 107 10,6
33,2 201 20,0
55,0 84 8,3

Neumím
posoudit
Poãet %
103 10,2
99 9,8
214 21,3
107 10,6
126 12,5
133 13,2

Neodpovûdûl
Poãet %
145 14,4
143 14,2
174 17,3
151 15,0
166 16,5
159 15,8

Celkem
Poãet
1 006
1 006
1 006
1 006
1 006
1 006

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Velká ãást romské populace dosahuje pouze absolvování základní zvlá‰tní ‰koly.Tato skuteãnost je v kaÏdém pﬁípadû neúnosná. NejenÏe se v souvislosti s rozvojem moderních technologií redukuje poãet nekvalifikovan˘ch míst, ale obecnû vzato je právû ‰kolní vzdûlání pﬁedpokladem ‰iroké integrace do spoleãnosti.
Vzdûlání je v˘chodiskem pro postavení na trhu práce a postavení na trhu práce je pak v úzkém vztahu
k socio-ekonomickému statusu. Otázku vhodné vzdûlávací strategie je tedy nezbytné pochopit jako podstatn˘
faktor ﬁe‰ení sociálního vylouãení romské komunity.
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V následující ãásti se budeme dále zab˘vat Ïivotní úrovní a ekonomick˘m statusem.V pﬁímé návaznosti na
téma vzdûlání se soustﬁedíme na otázky, které nám pomohou porozumût postavení ãlenÛ romské komunity
v ãeské spoleãnosti v kontextu jejich ekonomické a sociální situace.

III. Îivotní úroveÀ a ekonomick˘ status
Sociální zmûny, které se odehrály v roce 1990, mûly velmi negativní vliv nejen na sociálnû a ekonomicky
nejslab‰í ãást romské komunity, ale témûﬁ na v‰echny Romy. Jejich ‰ance uspût se v mnoha oblastech
sociálního Ïivota v˘raznû zhor‰ily.Tato situace, která znemoÏnila RomÛm participaci na Ïivotû spoleãnosti,
vede k jejich trvalému sociálnímu vylouãení.V dÛsledku toho se zaãaly zhor‰ovat také Ïivotní úroveÀ
a ekonomick˘ status RomÛ. Je ov‰em tﬁeba vyjít z faktu, Ïe Romové samozﬁejmû jiÏ v socialistické epo‰e
patﬁili k nejchud‰í ãásti obyvatel a dal‰í prohlubování jejich chudoby ohroÏuje ãasto i jejich fyzické pﬁeÏití.
Tyto skuteãnosti spolu se sociální dezintegrací patﬁí k hlavním faktorÛm rostoucí kriminality RomÛ v âeské
republice v 90. letech 20. století.
Zcela v souladu s pﬁedchozími konstatováními se 41 % RomÛ domnívá, Ïe jejich situace se oproti situaci
bezprostﬁednû po pádu b˘valého reÏimu zhor‰ila. Pﬁi srovnání souãasného stavu s Ïivotní situací pﬁed pûti
lety 40 % dotázan˘ch povaÏuje situaci za obdobnou, ale 30 % má dojem, Ïe se situace je‰tû zhor‰ila.
Spoleãenské události v roce 1990 pﬁinesly zásadní zmûny, které se dotkly vût‰iny RomÛ. Hodnocení situace
dnes a pﬁed pûti lety pak mohou signalizovat, Ïe dochází k diferenciaci Ïivotní úrovnû uvnitﬁ romské komunity. Zatímco se ãást romské populace ve strmém pádu jiÏ zastavila, pro jednu tﬁetinu RomÛ je sociální situace
mimo jejich kontrolu.
Tabulka 9
Îivotní úroveÀ ve srovnání s minulostí

AKADEMICKÉ
statě

INTEGRACE ROMŮ / PAVEL NAVRÁTIL

Je velmi zajímavé, jak Romové hodnotí situaci své rodiny.Aãkoliv jejich Ïivotní úroveÀ je ve srovnání
s Ïivotním standardem vût‰inové spoleãnosti velmi nízká, 1/2 dotázan˘ch konstatuje, Ïe se jejich rodinám
daﬁí pomûrnû dobﬁe.Vedle této skupiny RomÛ je v‰ak 40 % tûch, kteﬁí své rodiny oznaãují jako chudé.Vedle
objektivní situace, ve které se romské rodiny nacházejí, mÛÏe hrát v˘znamnou roli vztaÏn˘ rámec sebehodnocení. Hodnocena v kontextu romské komunity se mÛÏe souãasná Ïivotní úroveÀ rodiny jevit jako vcelku
dobrá, v kontextu prÛmûrné Ïivotní úrovnû vût‰inové spoleãnosti se vût‰ina romského obyvatelstva musí
jevit jako chudá.

Tabulka 11
Jaká je podle vás situace va‰í rodiny?

Bohatá
Daﬁí se nám docela dobﬁe
Chudá
Îijeme v bídû
Neodpovûdûl
Celkem

Poãet
18
484
402
30
72
1 006

%
1,8
48,1
40,0
3,0
7,2
100,0

Pokud jde o problémy, které se váÏnû dot˘kají domácnosti dotázan˘ch, témûﬁ dvû tﬁetiny dotázan˘ch
uvedly, Ïe se t˘kají pﬁedev‰ím nezamûstnanosti (tabulka 12).Ve stejné míﬁe respondenti uvedli, Ïe se ãlenÛ
jejich domácnosti váÏnû dot˘kají také problémy s diskriminací pﬁi hledání práce.
Tabulka 12
Které z následujících problémÛ se vás a va‰í domácnosti váÏnû dot˘kají?

Jak se vám dnes Ïije
ve srovnání s prvními lety
po pádu b˘valého reÏimu?

Nyní je to lep‰í
Je to stejné
Dﬁíve to bylo lep‰í
Nevím
Neodpovûdûl
Celkem

Poãet
177
184
416
196
33
1 006

%
17,6
18,3
41,4
19,5
3,3
100,0

Jak se vám dnes Ïije
ve srovnání s tím,
jaké to bylo pﬁed 5 lety?
Poãet
169
403
299
108
27
1006

%
16,8
40,1
29,7
10,7
2,7
100,0

Romové neÏijí pro budoucnost, ale v souãasném okamÏiku (Sekyt, 2001). Snad i proto 38 % z nich neví, jak
se jim bude Ïít za dal‰ích pût let. 1/5 oãekává, Ïe Ïivotní situace bude hor‰í, a 1/4 pak, Ïe se situace nijak
v˘raznû nezmûní. Pﬁíznivé je, Ïe alespoÀ ãást RomÛ (15 %) pﬁedpokládá, Ïe se jejich situace zlep‰í (tabulka
10).
Tabulka 10
Jak myslíte, Ïe se vám bude Ïít za 5 let?

Bude to hor‰í neÏ dnes
Bude to stejné
Bude to lep‰í neÏ dnes
Nevím
Neodpovûdûl
Celkem

40

Poãet
208
248
149
382
19
1 006

%
20,7
24,7
14,8
38,0
1,9
100,0
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Je to váÏn˘
problém
Poãet
%
Nezamûstnanost
571 57,3
Ekonomické strádání
384 38,6
Diskriminace pﬁi hledání práce
573 57,5
Kriminalita
177 17,8
Malá moÏnost studovat
154 15,5
Ztráta rodinn˘ch pout
77
7,8
Nedostatek úcty ke star˘m
107 10,8
Neﬁe‰ené bytové problémy
298 29,9
Omezená moÏnost volnû se stûhovat 126 12,7
181 18,4
·patn˘ pﬁístup k sociálním sluÏbám

Je to problém,
ale ne váÏn˘
Poãet
%
226 22,7
418 42,0
232 23,3
311 31,4
367 37,0
236 23,8
189 19,0
261 26,2
258 26,0
278 28,3

Není to vÛbec
problém
Poãet
%
200 20,1
193 19,4
191 19,2
504 50,8
471 47,5
680 68,5
697 70,2
436 43,8
607 61,3
525 53,4

Celkem
Poãet
997
995
996
992
992
993
993
995
991
984

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Na základû „Anal˘zy v˘voje zamûstnanosti a nezamûstnanosti v roce 1997“, kterou rozpracovala Správa
sluÏeb zamûstnanosti MPSV v bﬁeznu 1998, i na základû v˘zkumu provedeném Fakultou sociálních studií MU
v roce 2002 se ukazuje, Ïe podíl pracující romské populace v produktivním vûku mírnû pﬁesahuje asi 50 %.
Men‰í polovina romské populace v produktivním vûku je finanãnû zabezpeãována z veﬁejn˘ch zdrojÛ.Tuto
ãást populace tvoﬁí nezamûstnaní, nemocní a invalidní obãané.Vlastní míra nezamûstnanosti se v romské
komunitû podle údajÛ Správy sluÏeb zamûstnanosti MPSV (1998) pohybuje okolo 20 %.V na‰em souboru
podíl nezamûstnan˘ch RomÛ pﬁekroãil hranici 30 %.Vzhledem k tomu, Ïe v na‰em v˘zkumu byli dotazováni
také obãané v dÛchodovém vûku, je reálná míra nezamûstnanosti je‰tû o nûkolik procent vy‰‰í. Míra nezamûstnanosti je samozﬁejmû distribuována v korelaci na lokalitu. Jako hlavní pﬁíãiny vysoké míry nezamûstnanosti Kaplan (1999) uvádí nízkou vzdûlanostní úroveÀ, neodpovídající pracovní morálku a návyky, nedostatek
vhodn˘ch pracovních pﬁíleÏitostí, hor‰í zdravotní stav a kumulaci tûchto handicapÛ.
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Jin˘m v˘znamn˘m problémem, kter˘ tíÏí necelou tﬁetinu dotázan˘ch, jsou neﬁe‰ené bytové problémy.
Naopak je potû‰ující, Ïe témûﬁ polovina necítí problémy s ohledem na moÏnosti vzdûlávání a také se necítí
ohroÏena kriminalitou, zloãinn˘m jednáním. Pﬁi interpretaci dvou poslednû zmínûn˘ch údajÛ je tﬁeba b˘t
stﬁízliv˘. O vzdûlávání RomÛ jsme jiÏ informovali v˘‰e a zdá se, Ïe reálné moÏnosti RomÛ právû v této oblasti
nejsou nijak rozsáhlé. Fakt, Ïe témûﬁ jedna polovina dotázan˘ch RomÛ necítí nedostatek vzdûlávacích
pﬁíleÏitostí, spí‰e neÏ o jejich dostatku svûdãí o mal˘ch aspiracích RomÛ ve vztahu ke vzdûlávání.
Asi 8 % dotázan˘ch mûlo v loÀském roce potﬁebu poÏádat o pomoc zástupce z ﬁad romsk˘ch vÛdcÛ.
K ãast˘m dÛvodÛm kontaktu neformálního romského pﬁedstavitele patﬁily zejména bytové problémy (38 %).
Pro úplnost zde dodávám, Ïe dále k nim patﬁily konflikty s Romy (28 %) i Neromy (26 %) a konflikty s policií
(26 %). Bytové problémy pak patﬁí jednoznaãnû k nejvût‰ím tématÛm, která je nezbytné v souvislosti s problémy romské komunity prioritnû ﬁe‰it.

Bytové problémy
Vládní zpráva z roku 2000, která je souãástí návrhu koncepce integrace romské komunity, poukazuje na
fakt, Ïe situace v bydlení RomÛ je velmi problematická. Romové tradiãnû bydleli hÛﬁe neÏ prÛmûrné ãeské
rodiny. Jen málo RomÛ mûlo vlastní, respektive druÏstevní byt. Státní byty, které Romové v minulosti dostávali, byly vût‰inou niÏ‰í kategorie a ãasto byly lokalizovány v zanedban˘ch domech star‰í zástavby ve stﬁedech
mûst.Typickou charakteristikou bylo i to, Ïe tyto byty byly jiÏ brzy po nastûhování prvotními nájemníky
pﬁeplnûny (v dÛsledku pﬁirozeného pﬁírÛstku nebo pﬁistûhováním pﬁíbuzn˘ch). Po roce 1989 se ﬁada tûchto
domÛ privatizovala a mûstská centra se stala komerãnû atraktivními. Noví majitelé se ãasto snaÏí Romy
vystûhovávat. âasto vyuÏívají finanãní tísnû rodin a za „v˘hodn˘ doplatek“ stûhují Romy do je‰tû hor‰ích
i men‰ích bytÛ.V nûkter˘ch mûstech se díky této logice vytvoﬁila na okrajích mûst zanedbaná ãtvrÈ osídlená
pﬁeváÏnû Romy. Zpráva také upozorÀuje, Ïe romské rodiny jsou v souãasnosti také vystûhovávány z bytÛ pro
neplacení nájemného, které ãást romského obyvatelstva není pro nedostatek pﬁíjmÛ schopna platit. Romové
se pak dostávají do hor‰ích bytÛ, ãasto do v˘‰e zmínûn˘ch okrajov˘ch ãtvrtí. UplatÀované postupy nejsou
vÏdy v souladu s právním ﬁádem âeské republiky.
Podle na‰eho ‰etﬁení vût‰ina RomÛ Ïije v nájemních bytech, které vlastní mûsto ãi obec (65 %), a jen asi
v 13 % byt vlastní rodina dotazovaného (tabulka 13). Romové ov‰em mnohdy pﬁesnû nevûdí, jak˘ je jejich
uÏivatelsk˘ pomûr k ob˘vanému bytu.V poslední dobû se diskutovalo nûkolik kauz, kdy Romové, kteﬁí se
domnívali, Ïe jsou majitelé bytu, byli vystûhováni jako neplatiãi nájemného.V na‰em v˘zkumu asi 10 %
dotázan˘ch neumûlo nebo nechtûlo svÛj uÏivatelsk˘ vztah k bytu vyjádﬁit. Je moÏné, Ïe je v tomto procentu
ukryto jisté mnoÏství tûch, kteﬁí ob˘vají byty nelegálnû, ãi si pﬁípadnû sv˘m uÏivatelsk˘m vztahem nejsou
jisti.

Tabulka 13
Komu patﬁí byt/dÛm, ve kterém bydlíte?

Mé rodinû
Jin˘m pﬁíbuzn˘m
Mûstu
Firmû, pro niÏ pracuji
Je pronajat˘ od soukromníka
Neodpovûdûl
Celkem

Poãet
132
26
649
13
88
98
1 006

%
13,1
2,6
64,5
1,3
8,7
9,7
100,0
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Tabulka 14
Kolik pokojÛ má vá‰ byt/dÛm?

1
2
3
4
5
6
7
13
Celkem

Poãet
193
459
254
54
9
4
2
1
976

%
19,8
47,0
26,0
5,5
0,9
0,4
0,2
0,1
100,0

Problémy se zamûstnáním
37 % dotázan˘ch uvedlo, Ïe jsou zamûstnáni. Naopak 32 % se zaﬁadilo jako nezamûstnaní. Obû hodnoty se
odli‰ují od oficiálních odhadÛ a informací, které jsou bûÏnû citovány.
Tabulka 15
Jste v souãasnosti

Zamûstnan˘
Student
MD
V domácnosti
DÛchodce
Nezamûstnan˘
Jin˘ pracovnû neaktivní
Celkem

Poãet
364
35
107
27
135
314
11
993

%
36,7
3,5
10,8
2,7
13,6
31,6
1,1
100,0

Podíl zamûstnan˘ch je v na‰em souboru men‰í a naopak mnoÏství nezamûstnan˘ch vy‰‰í.Vzhledem
k tomu, Ïe pﬁi v˘zkumu byli dotazováni také lidé v penzi, by po jejich odeãtu mûla obû ãísla narÛst.
Pﬁedpokládám o nûkolik málo procent.V pﬁípadû zamûstnan˘ch by se námi zji‰tûn˘ podíl mûl pﬁiblíÏit
k oãekávané hodnotû (cca 50 %) a v pﬁípadû nezamûstnan˘ch naopak je‰tû více vzdálit (cca 20 %).
Jedna tﬁetina dotázan˘ch také referuje o tom, Ïe pﬁi hledání práce má nebo mûla potíÏe.V tabulce 16 jsou
bliÏ‰í údaje, které charakterizují povahu problémÛ. Jednoznaãnû pﬁevaÏují dva okruhy. První se vztahuje na
rasovou diskriminaci a druh˘ pak na nedostateãnou kvalifikaci. Oba uvedené dÛvody je tﬁeba brát zcela váÏnû
pﬁi koncipování a realizaci adekvátní strategie integrace romské komunity v âR.

Vût‰ina RomÛ ob˘vá byty hor‰ích kategorií. Dle na‰eho ‰etﬁení se jedná pﬁeváÏnû o byty dvoupokojové
(47 %), tﬁípokojové (26 %) a jednopokojové (20 %). Jen asi zbyl˘ch sedm procent bytÛ má více neÏ tﬁi pokoje
(tabulka 14).Vzhledem k vût‰ím poãtÛm ãlenÛ romsk˘ch rodin jsou uvedené charakteristiky velikosti bytÛ
znepokojivé.
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Tabulka 16
Jaké jsou tﬁi hlavní dÛvody va‰ich problémÛ pﬁi hledání práce?

Nemám kvalifikaci, kterou chtûjí
Celkovû ‰patná
ekonomická situace v zemi
Moje etnická pﬁíslu‰nost –
Ïe jsem Rom/ka
Moje ‰patné zdraví
Moje pohlaví
MÛj vûk
Nemám ‰tûstí
Nemûl/a jsem problémy
s hledáním práce

Ano
Poãet
%
340 65,1

Ne
Poãet
%
121 23,2

Neodpovûdûl
Poãet
%
61
11,7

Celkem
Poãet
%
522 100,0

272

52,1

123

23,6

127

24,3

522

100,0

417
47
40
111
200

79,9
9,0
7,7
21,3
38,3

63
349
354
297
201

12,1
66,9
67,8
56,9
38,5

42
126
128
114
121

8,0
24,1
24,5
21,8
23,2

522
522
522
522
522

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

23

4,4

277

53,2

221

42,4

521

100,0

V˘‰e jsem uvedl, Ïe podle pﬁedpokladÛ vlády témûﬁ 1/2 RomÛ ãerpá svÛj pﬁíjem z veﬁejn˘ch zdrojÛ. Zdá
se, Ïe tento pﬁedpoklad se blíÏí realitû (viz tabulka 17). Domácnosti respondentÛ získávaly peníze v uplynul˘ch 6 mûsících ve 49 % z pravidelné práce na základû placené smlouvy, v 21 % z pﬁíleÏitostné práce bez
smlouvy. 40 % RomÛ mûlo zdroj pﬁíjmÛ v dávkách v nezamûstnanosti, 60 % z pﬁídavkÛ na dûti, mateﬁské
dovolené a rodiãovského pﬁíspûvku. 57 % pak peníze získávalo ze sociálních dávek a 27 % je finanãnû
zabezpeãeno dÛchody.
Tabulka 17
Odkud získávala va‰e domácnost obvykle peníze v posledních 6 mûsících?
Ano
Poãet %
Pravidelná placená práce na základû
pracovní smlouvy
Pravidelná placená práce bez smlouvy
PﬁíleÏitostná práce s pracovní smlouvou
PﬁíleÏitostná práce bez pracovní smlouvy
Vlastní Ïivnost/samostatné podnikání
Práce za nûjaké zboÏí
Podpora v nezamûstnanosti
Sociální dávky
(doplatek do Ïiv. minima od sociálky)
Pﬁídavky na dûti, mateﬁská dovolená,
rodiãovsk˘ pﬁíspûvek
DÛchody
Z investovan˘ch prostﬁedkÛ
Finanãní podpora od osob,
které nepatﬁí do va‰í domácnosti
V˘Ïivné (napﬁ. alimenty
od b˘valého manÏela nebo otce dûtí)
PÛjãky

Ne
Poãet
%

Celkem
Poãet %

488
61
97
207
87
64
397

48,5
6,1
9,6
20,6
8,6
6,4
39,5

518
945
909
799
919
942
609

51,5
93,9
90,4
79,4
91,4
93,6
60,5

1 006
1 006
1 006
1 006
1 006
1 006
1 006

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

566

56,3

440

43,7

1 006 100,0

600
273
20

59,6
27,1
2,0

406
733
986

40,4
72,9
98,0

1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0

86

8,5

920

91,5

1 006 100,0

66
63

6,6
6,3

940
943

93,4
93,7

1 006 100,0
1 006 100,0

Také toto ‰etﬁení potvrzuje vysokou závislost RomÛ na systému sociálního zabezpeãení. Právû tato závislost
je jednou ze znám˘ch pﬁíãin nevraÏivosti vût‰iny ãeského obyvatelstva vÛãi RomÛm. Romové jsou obviÀováni
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ze zneuÏívání systému sociálního zabezpeãení a jen malá pozornost se vûnuje skuteãn˘m pﬁíãinám této
závislosti. Romové jsou v tomto smyslu postiÏeni syndromem nauãené závislosti hned tﬁikrát.V prvé ﬁadû
závislostí samou, za druhé sníÏenou schopností reagovat na pﬁemûny spoleãnosti po roce 1989 a za tﬁetí pak
pﬁedsudeãn˘m vnímáním ze strany vût‰iny.
Romové v na‰em v˘zkumu udávají jako nejv˘znamnûj‰í zdroj pﬁíjmÛ pravidelnou práci na základû placené
smlouvy (45 %). Za ním jsou jako druh˘ v˘znamn˘ zdroj penûz hodnoceny sociální dávky (15 %) a dále pak
práce za nûjaké zboÏí (14 %). Práce za nefinanãní odmûnu patﬁila k tradiãní formû obÏivy RomÛ na na‰em
území a je pozoruhodné, Ïe i nadále plní v Ïivotû romské komunity relativnû v˘znamnou roli. Dle hodnocení
v˘znamu jednotliv˘ch forem pﬁíjmu pak následují rÛzné dÛchody (8 %).
JiÏ v˘‰e jsem se zmínil o tradiãních romsk˘ch ﬁemeslech (kováﬁství, ko‰íkáﬁství, hudba). U vût‰inové ãásti
ãeské populace pﬁevládá dosud názor, Ïe se Romové Ïivili zpÛsobem na pokraji legálnosti. Kaplan (1999:
353) tento názor reprodukuje, kdyÏ pí‰e: „…Romové se vÏdy Ïivili pﬁíÏivnick˘m zpÛsobem Ïivota – Ïebrali,
kradli slepice a dosaÏitelné potraviny, handlovali s koÀmi, vykládali z karet a z ruky a i jinak podvádûli.Tyto
obÏivné zpÛsoby uÏívaly zejména Ïeny a dûti jako vedlej‰í doplÀkovou ãinnost k ﬁemeslné ãi jiné práci muÏÛ,
jejichÏ pﬁíjmy vût‰inou nestaãily na pokrytí základních v˘dajÛ, zejména stravování poãetn˘ch rodin.“ Nechme
stranou opodstatnûnost pﬁedstavy o dﬁívûj‰ím zpÛsobu obÏivy RomÛ a zeptejme se, v jak˘ch oblastech
Romové získávají peníze dnes (tabulka 18).
Na otázku, v jaké oblasti jste si v posledních 6 mûsících vydûlával/a peníze, 36 % odpovûdûlo, Ïe v této
dobû Ïádné peníze nevydûlali. Nejv˘znamnûj‰í oblasti, v nichÏ Romové pÛsobí dnes, jsou patrnû stavebnictví
(15 %) a zemûdûlství (11 %). Jinak jsou v malé míﬁe zastoupeni i v jin˘ch oblastech. Lze pﬁedpokládat, Ïe
vzhledem k nízkému vzdûlání ov‰em pﬁeváÏnû vykonávají pomocné práce.
Tabulka 18
V jaké oblasti jste si v posledních 6 mûsících vydûlával/a peníze?

PrÛmysl
Zemûdûlství
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod, oprava
motor. vozidel a spotﬁ. zboÏí
Hotely a restaurace
Doprava, skladování, po‰ta,
telekomunikace
PenûÏnictví, poji‰Èovnictví
Nemovitosti, pronájem a obch.
sluÏby, v˘zkum a v˘voj
Veﬁejná správa a obrana
·kolství
Zdravotnictví a soc. péãe
Ostatní veﬁejné a soc. sluÏby
Sbírání léãiv˘ch rostlin
Sbírání a prodávání starého
Ïeleza, papíru, apod.
Posílám do práce dûti
Îebráním
Nic – v minul˘ch 6 mûsících jsem
nevydûlal/a Ïádné peníze

Ano
Poãet
%
22
2,2
111 11,0
154 15,3

Ne
Poãet
%
721 71,7
655 65,1
625 62,1

Neodpovûdûl
Poãet
%
263 26,1
240 23,9
227 22,6

Celkem
Poãet
%
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0

57
51

5,7
5,1

690
706

68,6
70,2

259
249

25,7
24,8

1 006 100,0
1 006 100,0

43
4

4,3
0,4

707
738

70,3
73,4

256
264

25,4
26,2

1 006 100,0
1 006 100,0

9
14
12
30
55
15

0,9
1,4
1,2
3,0
5,5
1,5

736
730
734
716
698
725

73,2
72,6
73,0
71,2
69,4
72,1

261
262
260
260
253
266

25,9
26,0
25,8
25,8
25,1
26,4

1 006
1 006
1 006
1 006
1 006
1 006

51
5
31

5,1
0,5
3,1

696
739
721

69,2
73,5
71,7

259
262
254

25,7
26,0
25,2

1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0

360

35,8

440

43,7

206

20,5

1 006 100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Vzhledem k v˘raznému nedostatku profesní kvalifikace chce vláda RomÛm pomoci ﬁe‰it jejich situaci
v rámci tzv. vyrovnávacích opatﬁení podporou rozmanit˘ch forem kvalifikaãních a rekvalifikaãních kursÛ.
Vládní koncepce (2002) vychází z teze, Ïe získání kvalifikace a rekvalifikace na profese lépe uplatnitelné na
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trhu práce jsou cestou k nezávislosti a rozvoji. Rekvalifikaãní a kvalifikaãní kursy mají usnadnit pﬁístup
k zamûstnání. Úspû‰nost tûchto aktivit se zdá b˘t ov‰em omezená. Nezíská-li Rom po absolvování pﬁíslu‰ného
kursu zamûstnání, ztrácí dÛvûru a motivaci k dal‰ímu vzdûlávání. Kvalita kursÛ je v tomto smyslu podstatná.
RespondentÛ jsme se dotazovali, zda se dosud zúãastnili nûjakého programu zamûﬁeného na podporu
zamûstnávání. 9 % dotázan˘ch respondentÛ odpovûdûlo kladnû, 85 % se obdobn˘ch programÛ neúãastnilo.
Vzhledem k tomu, Ïe se podíl nezamûstnan˘ch RomÛ pohybuje v rozmezí 20–30 % romské populace
v produktivním vûku, zdá se, Ïe uveden˘ch 9 % je v˘znamn˘ podíl (1/2–1/3). Zamûﬁení jednotliv˘ch programÛ, kter˘ch se zúãastnili dotázaní, je uvedeno v tabulce 19.

Tabulka 19
O jak˘ typ programu ‰lo?

Veﬁejnû prospû‰né práce
Kurs úﬁadu práce (rekvalifikace)
Práce/místo u soukromého
zamûstnavatele, kter˘ na to dostal
podporu od úﬁadu práce
Kurs a finanãní pﬁíspûvek k tomu,
abych mohl/a sám/sama podnikat
V˘cvik organizovan˘ dobrovolnou
neziskovou organizací (pﬁ. Charita)
Kursy organizované zamûstnavatelem
Jiné (co)

Ano
Poãet
%
31
35,2
39
43,8

Ne
Poãet
%
41
46,6
41
46,1

Nevím
Poãet
%
16
18,2
9
10,1

Celkem
Poãet
%
88 100,0
89 100,0

16

18,2

57

64,8

15

17,0

88

100,0

4

4,5

66

75,0

18

20,5

88

100,0

3

3,4

67

76,1

18

20,5

88

100,0

18

20,5

56

63,6

14
87

15,9
100,0

88
87

100,0
100,0

Témûﬁ polovina úãastníkÛ programÛ deklarovala, Ïe se úãastnila rekvalifikace.Více neÏ jedna tﬁetina se jich
podílela na veﬁejn˘ch pracích a jedna pûtina byla v kursu, kter˘ poﬁádal zamûstnavatel.Vedle poãtu osob,
kter˘m je umoÏnûno, aby se podobn˘ch aktivit úãastnily, a jejich typu je samozﬁejmû dÛleÏité, zda úãastníkÛm participace na programu pﬁinesla nûjak˘ uÏitek (tabulka 20). 23 % osob, které se programÛ úãastnily,
deklarovalo, Ïe program jim v˘raznû pomohl získat novou práci, 29 % jich hodnotilo pﬁínos programu jako
nev˘razn˘ a 40 % uvedlo, Ïe program jim vÛbec nepomohl získat pravidelnou práci.
Tabulka 20
Pokud ano, zv˘‰il tento program va‰i ‰anci najít ﬁádnou práci?

Hodnû
Ne pﬁíli‰, ne moc
VÛbec ne
Neodpovûdûl/a
Celkem

Poãet
21
26
36
8
91

%
23,1
28,6
39,6
8,8
100,0

Îivotní úroveÀ
DÛsledkem krajní chudoby je nedostatek jídla.Vût‰ina RomÛ (68 %) v âeské republice netrpûla bûhem
posledního roku nedostatkem jídla.Témûﬁ 15 % jich v‰ak zaÏilo hlad jeden aÏ dva dny v roce a asi 10 %
dotázan˘ch strádá nedostatkem stravy jeden aÏ dva dny kaÏd˘ mûsíc.Témûﬁ 2 % respondentÛ hladoví trvale.
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Tabulka 21
Stalo se nûkdy bûhem posledního roku, Ïe by va‰e rodina nemûla dost jídla?

Ne, nikdy
Tak jeden dva dny
Jeden dva dny kaÏd˘ mûsíc
Hladovíme poﬁád
Neodpovûdûl/a
Celkem

Poãet
688
145
93
17
63
1 006

%
68,4
14,4
9,2
1,7
6,3
100,0

Aãkoliv uvedená ãísla nepÛsobí tak drasticky, je patrné, Ïe chudoba Romy postihuje a Ïe existuje vrstva
RomÛ, kteﬁí v dÛsledku své nízké Ïivotní úrovnû zápasí o holé pﬁeÏití.V pﬁípadû, Ïe Romy nedostatek jídla
postihne, je jejich obvyklou reakcí v˘pÛjãka penûz (77 %) a jídla (46 %) u sousedÛ.Témûﬁ 40 % v‰ak také
uvedlo, Ïe v pﬁípadû nouze jídlo hledá, kde se dá, a to vãetnû odpadkov˘ch kontejnerÛ. 1/3 takovou situaci
ﬁe‰í krádeÏemi jídla z polí a zahrad.Vedle uveden˘ch zpÛsobÛ, kter˘mi Romové obvykle zvládají nedostatek
jídla, respondenti také uvedli, Ïe nedûlají nic a prostû hladovûjí (tabulka 22).
Tabulka 22
Co dûláte, kdyÏ se to stane?

VypÛjãíme si peníze od sousedÛ
VypÛjãíme si od sousedÛ jídlo
VypÛjãíme si peníze od zamûstnavatele
Musíme jídlo hledat, kde se dá
(tﬁeba i v odpadkov˘ch ko‰ích)
Po‰leme dûti, aby vydûlaly na ulici
Jdeme Ïebrat
Bereme jídlo z opu‰tûn˘ch polí/zahrad
Hladovíme

Ano
Poãet %
137 77,0
55
45,8
7
31,8
11
4
1
10
41

39,3
22,2
5,9
32,3
69,5

Ne
Poãet
%
41
23,0
65
54,2
15
68,2
17
14
16
21
18

60,7
77,8
94,1
67,7
30,5

Celkem
Poãet %
178 100,0
120 100,0
22 100,0
28
18
17
31
59

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Poslední uveden˘ zpÛsob – prosté hladovûní – je zﬁejmû v˘razem rezignace a beznadûje. Od tûchto pocitÛ
je ov‰em jen krÛãek k destruktivnímu jednání.To mÛÏe b˘t namíﬁeno jak vÛãi nositeli pocitÛ, tak i proti okolí
a pﬁedpokládanému zdroji Ïivotní strasti.
V následující tabulce dokreslujeme Ïivotní úroveÀ RomÛ vybaveností domácnosti. Pﬁi zbûÏném pohledu se
zdá, Ïe romské domácnosti jsou vybaveny vcelku rozsáhle a Ïe v nich obvykle nechybí nic z toho, co je
bûÏné v prÛmûrn˘ch domácnostech ãesk˘ch. Pﬁesto bych chtûl upozornit na nûkteré specifické aspekty
tohoto v zásadû uspokojivého zji‰tûní. Romské domácnosti jsou nezﬁídka vybavovány zboÏím niÏ‰í jakosti
a zboÏím pouÏit˘m. Napﬁíklad kaÏd˘ druh˘ Rom v na‰em ‰etﬁení deklaroval vlastnictví mobilního telefonu,
kaÏd˘ ãtvrt˘ automobilu.V obou pﬁípadech je typické, Ïe se jedná o zboÏí zakoupené v bazarech, ãi od
znám˘ch a pﬁátel.V mnoha pﬁípadech se také jedná o zboÏí získané v souvislosti s nelegální ãinností.
Jinou zajímavou okolností, která dokresluje kontrasty romské komunity, je skuteãnost, Ïe praãkami jsou
vybaveny domácnosti ve stejné míﬁe jako postelí pro kaÏdého ãlena. ¤eãí ãísel to znamená, Ïe 14 % domácností nevlastní praãku a ve stejném poãtu domácností nejsou také k dispozici postele pro v‰echny ãleny
domácnosti.Aãkoliv v domácnosti nejsou postele pro v‰echny ãleny, najde se v ní napﬁíklad také televize
a ledniãka (tabulka 23).
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Tabulka 23
Které z následujících vûcí máte doma nebo je mÛÏe va‰e domácnost vyuÏívat?

Satelit
Záchod na dvoﬁe
CD pﬁehrávaã
Telefon
Auto
Mobil
Knihy
Peãicí trouba
Postel pro kaÏdého ãlena rodiny
Praãka
Záchod v domû/bytû
Koupelna v domû/bytû
Rádio
Nábytek do ob˘vacího pokoje
Kanalizace
Mrazniãka
Legální pﬁívod elektﬁiny
Televizor
Hodiny
Tekoucí vodu v domû/bytû

Ano
Poãet
%
124 12,3
165 16,4
239 23,8
264 26,2
269 26,7
510 50,7
519 51,6
742 73,8
845 84,0
847 84,2
864 85,9
876 87,1
881 87,6
891 88,6
913 90,8
915 91,0
915 91,0
935 92,9
956 95,0
957 95,1

Ne
Poãet
%
856 85,1
817 81,2
737 73,3
727 72,3
720 71,6
474 47,1
419 41,7
242 24,1
131 13,0
138 13,7
130 12,9
107 10,6
115 11,4
90
8,9
53
5,3
78
7,8
45
4,5
62
6,2
44
4,4
41
4,1

Nevím
Poãet
%
26
2,6
24
2,4
30
3,0
15
1,5
17
1,7
22
2,2
68
6,8
22
2,2
30
3,0
21
2,1
12
1,2
23
2,3
10
1,0
25
2,5
40
4,0
13
1,3
46
4,6
9
0,9
6
0,6
8
0,8

Celkem
Poãet
%
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0

V následující ãásti se budeme vûnovat politickému zastoupení romské komunity a její úãasti na politickém
Ïivotû. Jak upozorÀuje ·iklová (1999), nemají Romové stejnou zku‰enost, jakou získalo vût‰inové obyvatelstvo
jiÏ pﬁi formování svého národa v minulém století. Romové sami sebe nikdy v minulosti politicky neorganizovali, nepokou‰eli se vytvoﬁit národní nebo státní útvar. Jejich spoleãenství tvoﬁila vÏdy rodina, pﬁípadnû kmen,
ale nikdy to nebyla organizace pro hájení spoleãn˘ch romsk˘ch zájmÛ.

IV. Politické zastoupení a úãast
Romové sami sebe v socialistické éﬁe neorganizovali do zájmov˘ch skupin podle politick˘ch programÛ.
V˘jimkou byla ãinnost RomÛ v roce 1968 a v letech následujících.Ta v‰ak byla záhy utlumena normalizaãními procesy a rom‰tí pﬁedstavitelé dále aÏ do roku 1989 nemohli realizovat systematickou politickou ãinnost.
Nenauãili se tak organizovat a hájit zájmy svého spoleãenství. Zmûny po roce 1989 zastihly romskou komunitu nepﬁipravenou. Její „nauãená závislost“ byla vy‰‰í neÏ u majoritní populace. Romové se pokusili zformovat
svoji politickou reprezentaci, která v‰ak po poãáteãním úspûchu prakticky zmizela z politického dûní.
V na‰em v˘zkumu jsme se dotazovali, zda jsou Romové spokojeni s prosazováním sv˘ch zájmÛ. Na v‰ech
posuzovan˘ch politick˘ch úrovní jsou romské zájmy podle dotázan˘ch obhajovány nedostateãnû. Zdá se
také, Ïe ãím je posuzovaná úroveÀ vy‰‰í a vzdálenûj‰í od kaÏdodenního Ïivota, tím je respondenty vnímána
kritiãtûji (tabulka 24).

Tabulka 24
Myslíte si, Ïe jsou va‰e zájmy dostateãnû dobﬁe obhajovány a prosazovány?
Ano
Ne
Nevím
Poãet
%
Poãet
%
Poãet
%
V tomto státû (na národní úrovni)
230 22,9
761 75,6
15
1,5
V tomto mûstû
270 26,8
720 71,6
16
1,6
Ve va‰em sousedství, v okolí
va‰eho bydli‰tû
289 28,7
699 69,5
18
1,8
Jinde, na jiné úrovni
847 84,2
159 15,8
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Celkem
Poãet
%
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0

Romové v âeské republice mají dÛvûru pﬁedev‰ím v pomoc od romsk˘ch sousedÛ a pﬁátel (49 %). Dal‰í
oporu Romové oãekávají pﬁedev‰ím od neformálních romsk˘ch pﬁedstavitelÛ (36 %) a od romsk˘ch neziskov˘ch organizací (25 %).V˘sledky pﬁitom potvrzují známou zku‰enost, Ïe Romové spoléhají pﬁedev‰ím na
neformální sítû své vlastní komunity.Teprve v pﬁípadû jejich selhání hledají Romové pomoc i nad tento
rámec. Uvedená zji‰tûní jsou velmi podstatná pﬁi koncipování vhodn˘ch forem sociální pomoci. Efektivní
ãinnost pomáhající instituce by na základû na‰ich zji‰tûní mûla b˘t situována pﬁímo do sousedství cílové
skupiny, jejími pracovníky by mûli b˘t Romové sami a mûli by se snaÏit o vytvoﬁení pﬁátelsk˘ch vazeb
(tabulka 25).
Tabulka 25
Na ãí pomoc se Romové v této zemi mÛÏou spolehnout?
Ano
Ne
Poãet %
Poãet
%
Na podporu:
Romsk˘ch stran
187 19,1
791 80,9
Romsk˘ch dobrovoln˘ch (neziskov˘ch)
organizací
249 25,4
731 74,6
ZástupcÛ z ﬁad RomÛ
351 35,7
631 64,3
Dobﬁe situovan˘ch nebo bohat˘ch RomÛ
184 18,8
795 81,2
Neromsk˘ch sousedÛ a pﬁátel
234 23,9
745 76,1
Romsk˘ch sousedÛ a pﬁátel
485 49,3
498 50,7
Neromsk˘ch dobrovoln˘ch (neziskov˘ch)
organizací zab˘vajících se lidsk˘mi právy
224 22,8
757 77,2
Vlády
201 20,4
782 79,6
Podporu ze zahraniãí
143 14,7
830 85,3

Celkem
Poãet %
978 100,0
980
982
979
979
983

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

981 100,0
983 100,0
973 100,0

Jen asi 12 % dotázan˘ch RomÛ uvedlo nûjakou romskou politickou stranu, které by mohli dÛvûﬁovat
(tabulka 26). Nejãastûji jmenovali Romskou obãanskou iniciativu (6 %), Demokratickou unii RomÛ (3,5) a RIE
(2 %). Malá dÛvûra RomÛ k vlastním politick˘m stranám zcela odpovídá v˘sledkÛm, kter˘ch romské politické
strany dosahují ve volbách. Pravdûpodobnû je také dÛsledkem obecnûj‰í nedÛvûry RomÛ ve velké instituce
a souãasnû odráÏí rodovou roztﬁí‰tûnost romské komunity a jejích zájmÛ.
Tabulka 26
Mohl/a byste jmenovat romskou politickou stranu, které mÛÏete dÛvûﬁovat?

ROI
Demokratická unie RomÛ
RIE
Îádná
Neodpovûdûl
Celkem
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Poãet
61
35
20
1
889
1 006

%
6,1
3,5
2,0
0,1
88,3
100,0
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Romské politické strany jsou v demokratickém systému jistou anomálií. Zatímco typické strany formulují své
programy na jiném neÏ etnickém, ãi národnostním principu, romské strany mají pﬁedev‰ím obhajovat právû jen zájmy
romské populace. Existence romsk˘ch stran je v˘razem emancipace romské komunity a mohla by b˘t pochopena jako
souãást „národního obrození“ RomÛ.Vzhledem k nízkému zájmu o vlastní politické strany je v‰ak volební úspûch
tûchto stran prakticky vylouãen. Efektivnûj‰í formou prosazování zájmÛ romské komunity se na poãátku devadesát˘ch
let ukázala b˘t kandidatura romsk˘ch pﬁedstavitelÛ na platformû jin˘ch stran. Romové sami v‰ak nemají velkou dÛvûru
ani ve velké politické strany, které by mûly sílu prosadit jejich kandidáty (tabulka 27). Nejvíce dÛvûﬁují âeské stranû
sociálnû demokratické (6 %), Obãanské demokratické stranû (4 %) a Komunistické stranû âech a Moravy (2 %).
Tabulka 27
Mohl/a byste jmenovat nûjakou jinou politickou stranu, které mÛÏete dÛvûﬁovat?
Poãet
%
Strana zelen˘ch
1
0,1
ODA
2
0,2
US
7
0,7
KDU-âSL
8
0,8
KSâM
20
2,0
ODS
41
4,1
âSSD
55
5,5
Neodpovûdûl
872
86,7
Celkem
1 006
100,0

Tabulka 28
Kdo nejlépe hájí va‰e zájmy v místû, kde bydlíte?

Místní organizace romsk˘ch stran
Místní organizace neromsk˘ch stran
Romské dobrovolné (neziskové) organizace
Zástupci z ﬁad RomÛ
Neromské dobrovolné (neziskové) organizace
zab˘vající se lidsk˘mi právy
Místní úﬁady a zastupitelstvo
(státní správa v místû, kde Ïijete)
Referáty nebo odbory sociální péãe
nebo péãe o rodinu a dítû
Místní úﬁad práce

50

Ne
Poãet
838
899
774
672

%
83,3
89,4
76,9
66,8

Neodpovûdûl
Poãet %
41
4,1
41
4,1
41
4,1
39
3,9

Celkem
Poãet
%
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0

153

15,2

811

80,6

42

4,2

1 006 100,0

285

28,3

687

68,3

34

3,4

1 006 100,0

456
284

45,3
28,2

517
685

51,4
68,1

33
37

3,3
3,7

1 006 100,0
1 006 100,0
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Co je podle RomÛ nejvíce potﬁeba, aby se stali rovnoprávn˘mi ãleny spoleãnosti? V prvé ﬁadû je tﬁeba
zajistit moÏnost zamûstnávání RomÛ.Tento poÏadavek vyslovilo 91 % dotázan˘ch a zdá se, Ïe má v romské
komunitû v˘znamnou oporu. Dal‰í návrhy následují s v˘raznû men‰í podporou (–20 %), ale pﬁesto jsou
v˘znamné. Romové by mûli b˘t podle 70 % dotázan˘ch zamûstnáváni na místních úﬁadech. 66 % dotázan˘ch
RomÛ podporuje pﬁedstavu, Ïe by Romové mûli Ïít ve vût‰inové spoleãnosti, ov‰em s moÏností zachování
svého zpÛsobu Ïivota. Podobná ãást RomÛ (64 %) pﬁedpokládá, Ïe rovnoprávné postavení ve spoleãnosti by
jim zabezpeãilo zamûstnávání RomÛ na v‰ech úrovních státní správy. Dal‰í návrhy a jejich preferenci obsahuje tabulka 29.

Tabulka 29
Co je podle vás nejvíce potﬁeba k tomu, aby se Romové stali rovnoprávn˘mi ãleny spoleãnosti?

Volební úãast RomÛ není zpravidla veliká.V na‰em v˘zkumu uvedla jen necelá tﬁetina RomÛ (29 %), Ïe ‰la
v minul˘ch volbách volit. Romové neoãekávají, Ïe by touto cestou mohli ovlivnit svÛj osud, a proto na volební
úãast rezignují. Spoléhají spí‰e na neformální sítû (viz v˘‰e).V posledním desetiletí devadesát˘ch let se potvrdilo, Ïe
zájmy romské komunity mohou b˘t úspû‰nûji hájeny kombinací politick˘ch a obãansk˘ch aktivit. Obãanské
aktivity pﬁitom sehrávají neobyãejnû velk˘ v˘znam. Mezi ty, kter˘m mohou dÛvûﬁovat, Romové uvedli zejména Svaz
invalidÛ (5 %), politickou stranu Romská obãanská iniciativa (3 %) a obecnû prospû‰nou spoleãnost âlovûk v tísni
(2 %).V na‰em kontextu je zajímavé, Ïe Romové nejvíce dÛvûﬁují Svazu invalidÛ, kter˘ programovû zájmy RomÛ
(jako skupiny) nehájí. Realizuje aktivity, které jsou prospû‰né pﬁedev‰ím zdravotnû a tûlesnû postiÏen˘m. Je v‰ak
smutnou skuteãností, Ïe mezi Romy je vy‰‰í podíl osob s nûjak˘m zdravotním handicapem (Kaplan, 1999).Tento
svaz navíc fungoval je‰tû v letech socialismu a jeho podpÛrné aktivity jsou dobﬁe známy.
Pokud jde o hájení zájmÛ RomÛ v místû jejich bydli‰tû, jsou pro Romy nejvût‰í oporou referáty nebo
odbory sociální péãe o rodinu a dítû (45 %), dále pak neformální rom‰tí pﬁedstavitelé (29 %), místní úﬁady
a zastupitelstvo (28 %), úﬁady práce (28 %). Jedná se pﬁedev‰ím o ty instituce, s nimiÏ Romové pﬁicházejí do
kontaktu a které s nimi ﬁe‰í jejich kaÏdodenní problémy (tabulka 28).

Ano
Poãet
%
127
12,6
66
6,6
191
19,0
295
29,3
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Aby mûli Romové zamûstnání
Aby byli Romové zamûstnáni u policie
ve stejné míﬁe jako Neromové
Aby byli Romové zamûstnáni na místních
úﬁadech (ve státní správû v místû, kde Ïijete)
Aby byli Romové ve vládû
(aby byli rom‰tí ministﬁi)
Aby Romové Ïili s Neromy, ale aby si mohli
zachovat svÛj zpÛsob Ïivota
Aby byli Romové mezi televizními
zpravodaji, redaktory a moderátory
Aby byli Romové zamûstnáni v celostátních
úﬁadech (ve státní správû na národní úrovni)
Aby existovaly romské noviny
Abychom mûli místní romskou
televizní stanici
Abychom mûli celonárodní
romskou televizní stanici
Romové by mûli mít spoleãnou
politickou stranu, která by byla
schopná se dostat do parlamentu
Aby mûli Romové rovnocenné
zastoupení v úﬁadech na v‰ech
úrovních státní správy

Podstatné
Poãet
%
915
91,0

Nepodstatné
Poãet %
42
4,2

Neodpovûdûl
Poãet %
49
4,9

Celkem
Poãet
%
1 006 100,0

509

50,6

379

37,7

118

11,7 1 006 100,0

701

69,7

201

20,0

104

10,3 1 006 100,0

520

51,7

352

35,0

134

13,3 1 006 100,0

662

65,8

230

22,9

114

11,3 1 006 100,0

529

52,6

368

36,6

109

10,8 1 006 100,0

624
409

62,0
40,7

256
485

25,4
48,2

126
112

12,5 1 006 100,0
11,1 1 006 100,0

252

25,0

632

62,8

122

12,1 1 006 100,0

306

30,4

562

55,9

138

13,7 1 006 100,0

544

54,1

304

30,2

158

15,7 1 006 100,0

647

64,3

234

23,3

125

12,4 1 006 100,0

O zpÛsobech, které Romové preferují pﬁi ﬁe‰ení problémÛ obecnû, referuje tabulka 30. Pokud mají lidé
spoleãné problémy, mûli by je ﬁe‰it spoleãnû, bez ohledu na to, jestli jsou Romové, âe‰i nebo jestli patﬁí k jiné
skupinû. K tomuto názoru se pﬁihlásilo 36 % dotázan˘ch. Pﬁíklon k tomuto postoji mÛÏe b˘t v˘chodiskem
pro reálnou spoluúãast pﬁi ﬁe‰ení problémÛ ve vzájemné souÏití, a proto ho povaÏuji za velmi dÛleÏit˘. 26 %
souhlasilo s tezí, Ïe kaÏd˘ by se mûl o sebe postarat sám, a 25 % pak sdílí názor, Ïe problémy má ﬁe‰it stát,
protoÏe lidé toho mnoho nezmohou. Zatímco uveden˘ch 26 % dotázan˘ch pﬁijímá individualizovanou
strategii ﬁe‰ení problémÛ (u RomÛ je to vzhledem k tradiãní orientaci na rodinu a spoleãenství neobvyklé),
25 % oãekává paternalistickou péãi státu.V této skupinû zﬁejmû pﬁevládá pasívní oãekávání pomoci „shora“,
ke kterému byli Romové „vychováváni“ za socialismu.

SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA • 2/2002

51

AKADEMICKÉ
statě

INTEGRACE ROMŮ / PAVEL NAVRÁTIL

Tabulka 30
Jak˘m zpÛsobem mohou lidé nejlépe ﬁe‰it své problémy?
Poãet
265

KaÏd˘ by se o sebe mûl starat sám
Pokud mají lidé spoleãné problémy, mûli by je ﬁe‰it spoleãnû, bez ohledu na to,
jestli jsou Romové, âe‰i nebo jestli patﬁí k jiné skupinû
360
Svoje problémy by lidé mûli ﬁe‰it radûji se svou vlastní etnickou skupinou/národem
(Romové s Romy, âe‰i s âechy a podobnû)
62
Problémy má ﬁe‰it stát, my toho moc udûlat nemÛÏeme
256
Nûco jiného (co)
6
Neodpovûdûl/a
57
Celkem
1 006

%
26,3%
35,8
6,2
25,4
0,6
5,7
100,0

V. Vztahy uvnitﬁ komunity a vztahy s okolím
Z v˘sledkÛ ‰etﬁení, které v roce 2002 provedl t˘m pracovníkÛ FSS (Zpráva, 2002), vyplynulo, Ïe Romové
mají tendenci zaãlenit se do majoritní spoleãnosti a chtûjí v ní Ïít spoleãnû s ostatními národnostmi a etniky.
S tím souvisí také jejich otevﬁenost nov˘m kulturním podnûtÛm a snaha pouÏívat ãesk˘ jazyk. Romové
v tomto v˘zkumu preferovali spoleãné vzdûlávání dûtí s dûtmi ãesk˘mi a polovina z dotázan˘ch se hlásila
k ãeské pﬁíslu‰nosti, pﬁestoÏe si byla vûdoma sv˘ch koﬁenÛ a pﬁíslu‰nosti k rodu.To ov‰em neznamená, Ïe
vzájemné souÏití je bezkonfliktní, spí‰e jde o to, Ïe tyto postoje vytváﬁejí dobré pﬁedpoklady pro jeho
budoucí uspoﬁádání.
80 % dotázan˘ch v na‰em souboru deklarovalo, Ïe udrÏuje nûjaké vztahy s Neromy.Variabilitu tûchto
vztahÛ popisuje tabulka 31.Témûﬁ v‰ichni respondenti uvedli (96 %), Ïe s Neromy pﬁicházejí do kontaktu
pﬁedev‰ím v rámci bûÏn˘ch kontaktÛ, které mají s lidmi Ïijícími blízko nich. 56 % dotázan˘ch uvádí, Ïe si
jejich dûti hrají spoleãnû s ostatními dûtmi.To ov‰em povaÏuji za v˘znamn˘ a pozitivní aspekt tvorby
vzájemn˘ch vztahÛ. Bûhem takov˘ch kontaktÛ se vytváﬁejí neformální vztahy dûtí i rodiãÛ.Takové kontakty
mohou b˘t zdrojem vzájemného poznání i impulsem k pﬁekonávání vzájemn˘ch pﬁedsudkÛ.Více neÏ
polovina respondentÛ pak je‰tû pﬁichází do kontaktu s Neromy formou spoleãného v˘konu práce.

si uvûdomit, Ïe pokud dnes hovoﬁíme o Romech a romské komunitû, nehovoﬁíme vÏdy o etnick˘ch Romech.
Tuto skuteãnost je tﬁeba mít na pamûti jako jedno z v˘chodisek pro koncipování vhodn˘ch strategií integrace.
V souvislosti s integraãními strategiemi pro romskou komunitu se ãasto hovoﬁí o pﬁedsudcích, které jsou
vlastní vût‰inové spoleãnosti. Druhou stranou téÏe mince jsou v‰ak pﬁedsudky a stereotypy, jejichÏ nositeli
jsou Romové sami. Z hlediska souÏití s majoritou je pozitivní, Ïe drtivá vût‰ina dotázan˘ch (92 %) nemá
v˘hrady vÛãi moÏnosti mít za souseda âecha. Pokud se zamûﬁíme na skupiny, s nimiÏ Romové v sousedství Ïít
spí‰e nechtûjí, jedná se pﬁedev‰ím o osoby HIV pozitivní a b˘valé vûznû. 60 % RomÛ odmítá mít za souseda
osoby s AIDS a 57 % má obavy se sousedství s b˘val˘mi vûzni.
Tabulka 32
Které z následujících skupin byste nechtûl/a mít za sousedy?

Neromy (âechy)
Romy z jiné romské skupiny (rodu)
Zástupce jiné etnické men‰iny/národa
z této zemû
Pﬁistûhovalce z jin˘ch zemí
Osoby s jin˘m náboÏensk˘m
vyznáním, neÏ je va‰e
B˘valé vûznû
Osoby s AIDS
Rozvedené lidi
Homosexuály

Nevadí mi
Poãet
%
926
92,0
638
63,4

Nechci
Neodpovûdûl
Celkem
Poãet %
Poãet %
Poãet
%
48
4,8
32
3,2 1 006 100,0
304 30,2
64
6,4 1 006 100,0

750
596

74,6
59,2

180
334

17,9
33,2

76
76

7,6
7,6

1 006 100,0
1 006 100,0

791
367
332
911
523

78,6
36,5
33,0
90,6
52,0

134
570
600
52
395

13,3
56,7
59,6
5,2
39,3

81
69
74
43
88

8,1
6,9
7,4
4,3
8,7

1 006
1 006
1 006
1 006
1 006

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Podobná otázka, ov‰em na pozitivní preference, potvrzuje, Ïe v romské komunitû pﬁevaÏuje otevﬁenost nad
selektivními tendencemi. Pﬁi otázce, kterému spolupracovníkovi by dal respondent pﬁednost, 54 % odpovûdûlo, Ïe národnostní pﬁíslu‰nost nehraje roli, 24 % by preferovalo romského spolupracovníka a témûﬁ stejnû
velká skupina (19 %) pak ãeského (viz tabulka 33).
Tabulka 33
Kdybyste mûl/a moÏnost vybrat si spolupracovníka, komu byste dal/a pﬁednost?

Tabulka 31
Jaké vztahy udrÏujete s Neromy?

Smí‰ená manÏelství
Pracujeme spolu
BûÏné kontakty s lidmi, kteﬁí Ïijí blízko nás
Pomáháme si navzájem pﬁi jednání s policií
Sportujeme spolu nebo se spoleãnû bavíme
Na‰e dûti si spolu hrají
Chodíme spolu na pivo
Zveme se vzájemnû na svatby
nebo jiné rodinné svátky
Jiné (co?)
Îádné vztahy
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Ano
Poãet
%
251
31,1
421
52,2
775
96,0
79
9,8
365
45,2
450
55,8
347
43,0

Ne
Poãet
448
316
19
543
319
230
360

%
55,5
39,2
2,4
67,3
39,5
28,5
44,6

178

22,1

506

62,7

15

1,9

422

52,3

Neodpovûdûl
Celkem
Poãet %
Poãet
%
108 13,4 807 100,0
70
8,7
807 100,0
13
1,6
807 100,0
185 22,9 807 100,0
123 15,2 807 100,0
127 15,7 807 100,0
100 12,4 807 100,0
123 15,2
806 100,0
370 45,8

807
806
807

100,0
100,0
100,0

Neromovi (âechovi)
Romovi
Zástupci jiné men‰iny/národa
Cizinci
Je mi to jedno
Neodpovûdûl/a
Celkem

Poãet
189
236
1
7
538
35
1 006

%
18,8%
23,5
0,1
0,7
53,5
3,5
100,0

Více neÏ 90 % RomÛ by nevadilo Ïít a pracovat spolu s Neromy a ve stejné míﬁe by také pﬁijali, aby jejich
dûti mûly neromské kamarády (viz tabulka 34). Pro vût‰inu RomÛ (72–73 %) je dnes jiÏ pﬁípustné, aby
Ïivotním partnerem ãi partnerkou jejich dûtí (platí pro chlapce i dívky) byl Nerom. Jeden z konstituãních
znakÛ romské kulturní tradice – endogamii – lze tedy v âeské republice povaÏovat za pﬁekonan˘.

Za zvlá‰tní zmínku stojí 1/3 uveden˘ch smí‰en˘ch manÏelství.Aãkoliv tradiãní romská spoleãenství byla
endogamní (Hübschmannová, 1999), Romové tento aspekt své tradice opustili. Na druhou stranu je dÛleÏité
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Tabulka 34
Které z následujících vûcí by vám nevadily?

Pracovat spolu s Neromy
Kdyby se va‰e dûti kamarádily s neromsk˘mi dûtmi
Îít vedle NeromÛ
Kdyby se vá‰ syn oÏenil s Neromkou
Kdyby se va‰e dcera vdala za Neroma

Tabulka 37
Kdo je provádí?
Spí‰e nevadilo
Poãet
%
921
91,6
912
90,7
927
92,1
736
73,2
725
72,1

Spí‰e vadilo
Neodpovûdûl
Poãet %
Poãet %
56
5,6
29
2,9
48
4,8
46
4,6
52
5,2
27
2,7
176 17,5
94
9,3
184 18,3
97
9,6

Celkem
Poãet
%
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0
1 006 100,0

Aby Romové v âeské republice cítili, Ïe jsou respektována jejich obãanská práva, povaÏují pﬁedev‰ím za
nezbytné, aby mûli (1) stejnou Ïivotní úroveÀ jako ostatní lidé v této zemi (71 %), (2) moÏnost získat práci
(69 %) a (3) museli by b˘t respektováni státní správou (67 %). Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulce 35.
Tabulka 35
Mohl/a byste ﬁíci, které dvû nejdÛleÏitûj‰í podmínky je tﬁeba splnit, aby byla respektována va‰e
lidská práva? Které jsou pﬁi vás podstatné?

Nehladovût
Mít moÏnost zajistit sv˘m dûtem dobré vzdûlání
Aby mû úﬁady (státní správa) respektovaly
Mít stejnou Ïivotní úroveÀ
jako ostatní lidé v této zemi
Abych nemohl/a b˘t poslán/a do vazby
bez rozhodnutí soudu
Dostávat sociální dávky vãas
Mít moÏnost najít si práci
Mít moÏnost zmûnit práci
kvÛli lépe placenému místu jinde
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Podstatné
Poãet
%
645
64,1
556
55,3
670
66,6

Nepodstatné
Neodpovûdûl
Celkem
Poãet %
Poãet %
Poãet
%
164 16,3 197 19,6 1 006 100,0
237 23,6 213 21,2 1 006 100,0
199 19,8 137 13,6 1 006 100,0

718

71,4

150

14,9

138

13,7 1 006 100,0

442
517
689

43,9
51,4
68,5

256
255
158

25,4
25,3
15,7

308
234
159

30,6 1 006 100,0
23,3 1 006 100,0
15,8 1 006 100,0

407

40,5

313

31,1

286

28,4 1 006 100,0

23 % RomÛ zná nûjak˘ program, kter˘ je urãen na podporu romské komunity. Jedná se pﬁedev‰ím o programy zacílené na vzdûlávání (83 %), podporu obãansk˘ch práv (54 %) a projekty podporující ekonomiku
(35 %).

Státní úﬁady, vládní instituce
Místní romská dobrovolná (nezisková) organizace
Sami Romové (neformální skupina RomÛ)
Místní neromská dobrovolná (nezisková) organizace
Zahraniãní sponzor
Nûkdo jin˘ (kdo)

Ano
Poãet
%
125 55,8
113 50,4
56
25,0
63
28,1
51
22,8
4
10,8

Ne
Poãet
99
111
168
161
173
33

Celkem
%
Poãet
%
44,2 224 100,0
49,6 224 100,0
75,0 224 100,0
71,9 224 100,0
77,2 224 100,0
89,2
37 100,0

Údaje o realizátorovi projektu povaÏuji za málo vûrohodné. (1) V âeské republice je patrnû vût‰ina proromsk˘ch aktivit realizována nevládními neziskov˘mi aktivitami, pokud do tûchto aktivit nepoãítáme bûÏnou
agendu sociálních úﬁadÛ – jako napﬁíklad v˘platu dávek. (2) Vût‰inou se jedná o organizace „gádÏovské“.
Vlastních romsk˘ch organizací je málo a jejich pﬁesn˘ poãet není moÏné v âeské republice zjistit.Vût‰ina
RomÛ se k romské národnosti nehlásí, a tak rozhodnutí, kdo je Rom, je nesnadné a matoucí.A obdobná je
i situace v pﬁípadû romsk˘ch nevládních sdruÏení. Podle odhadÛ expertÛ se poãet aktivních romsk˘ch
organizací pohybuje v rozmezí 30–60.Vedle poãtu charitativních a dal‰ích nevládních organizací, které se
problémy romské komunity zab˘vají, je to jen mal˘ díl. Hodnocení, které získáváme v tomto ‰etﬁení, dle mého
úsudku spí‰e vypovídá o subjektivní váze, kterou Romové rozmanit˘m aktivitám a kontaktÛm dávají.

Závûr
Uveden˘ text nelze brát jako finální anal˘zu dat, která byla v ‰etﬁení získána.V této podobû pﬁiná‰ím
základní zji‰tûní zejména s ohledem na jejich aktuálnost, a tedy i bezprostﬁednû moÏné vyuÏití v oblasti
tvorby koncepce romské integrace.Vybrané komentáﬁe na závûr:

I. Vzorce rodinného Ïivota a Ïivotní styl
Návrat k tradiãnímu zpÛsobu Ïivota RomÛ se dnes zdá b˘t v masovém mûﬁítku jen málo pravdûpodobnou
cestou z jejich spoleãenské marginalizace.
Hodnotová orientace RomÛ se pﬁestává zﬁetelnû odli‰ovat (alespoÀ) v nûkter˘ch aspektech od hodnotov˘ch schémat vût‰inové populace. Romové stále více oãekávají od Ïivota to stejné, co podstatná ãást ostatní
populace.
Úãelné je hledat nové formy pro uplatnûní tradiãních hodnot.

II. Romové, vzdûlání a integrace
Tabulka 36
Jak˘ typ programu/projektu zná?

Ekonomické
Vzdûlávací
Lidská práva

Ano
Poãet %
78
34,7
187 83,1
122 54,2

Ne
Poãet
%
147 65,3
38
16,9
103 45,8

Celkem
Poãet %
225 100,0
225 100,0
225 100,0

Uvedené programy jsou pﬁeváÏnû provádûny státními úﬁady a vládními institucemi (56 %).V˘znaãnou roli
mají dle vyjádﬁení respondentÛ také romské neziskové organizace. Jejich aktivity zaregistrovalo 50 % dotázan˘ch RomÛ. Proromské projekty jsou neromsk˘mi neziskov˘mi organizacemi realizovány v niÏ‰í míﬁe, a to asi
o 1/2. Jejich ãinnosti si v‰imlo 28 % dotázan˘ch. Podrobné údaje uvádí tabulka 37.
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Aspirace rodiãÛ t˘kající se vzdûlání vlastních dûtí nejsou u RomÛ pﬁíli‰ veliké.
Je Ïádoucí (1) zvy‰ovat ‰ance RomÛ na jejich úspû‰né vzdûlávání ve v‰ech existujících vzdûlávacích
institucích i (2) vytváﬁet specializované instituce, které RomÛm pomohou zachovat jejich kulturní bohatství,
vãetnû jazyka.

III. Îivotní úroveÀ a ekonomick˘ status
Aãkoliv je Ïivotní úroveÀ RomÛ ve srovnání s Ïivotním standardem vût‰inové spoleãnosti velmi nízká, 1/2
dotázan˘ch konstatuje, Ïe se jejich rodinám daﬁí pomûrnû dobﬁe.
Pokud jde o problémy, které se váÏnû dot˘kají domácnosti dotázan˘ch, témûﬁ dvû tﬁetiny dotázan˘ch
uvedly, Ïe se t˘kají pﬁedev‰ím nezamûstnanosti.Ve stejné míﬁe respondenti uvedli, Ïe se ãlenÛ jejich domácnosti váÏnû dot˘kají také problémy s diskriminací pﬁi hledání práce.
Jin˘m v˘znamn˘m problémem, kter˘ tíÏí necelou tﬁetinu dotázan˘ch, jsou neﬁe‰ené bytové problémy.
SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA • 2/2002
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Romové v na‰em v˘zkumu udávají jako nejv˘znamnûj‰í zdroj pﬁíjmÛ pravidelnou práci na základû placené
smlouvy. Za ním jsou jako druh˘ v˘znamn˘ zdroj penûz hodnoceny sociální dávky a dále pak práce za nûjaké
zboÏí.
1/3–1/2 nezamûstnan˘ch RomÛ projde nûjak˘m kvalifikaãním nebo rekvalifikaãním programem.

IV. Politické zastoupení a úãast
Romové v âeské republice mají dÛvûru pﬁedev‰ím v pomoc od romsk˘ch sousedÛ a pﬁátel.
Romové nemají pﬁíli‰ velkou dÛvûru ve své (romské) politické strany.
Romové nemají dÛvûru ani v jiné politické subjekty.
Politické postoje RomÛ jsou diferencované.

V romské komunitû narÛstá podíl smí‰en˘ch manÏelství a romská komunita pﬁestává b˘t komunitou ryze
etnickou.
Romové jsou otevﬁeni souÏití s vût‰inovou spoleãností.
I Romové mají své pﬁedsudky.
Vût‰ina proromsk˘ch programÛ je zacílena na vzdûlávací aktivity.
Romové subjektivnû pﬁeceÀují váhu romsk˘ch aktivit.

A Gipsy Child
in a Pre-School Class of Primary
School (Special School) – Evaluation
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ãelem této stati je reflexe projektu pﬁípravn˘ch roãníkÛ pro dûti ze
sociokulturnû znev˘hodnûného prostﬁedí, a to z hlediska jeho prÛbûhu
a úãinnosti pÛsobení na romské Ïáky tûchto tﬁíd, resp. zhodnocení
projektu z hlediska dosaÏení cílÛ pﬁípravn˘ch tﬁíd, které jsou vymezeny
jako reakce na identifikované „nedostatky“ romsk˘ch ÏákÛ, a dále
z hlediska problémÛ a rizik, které se objevují v prÛbûhu intervence. Závûr stati je
vûnován zhodnocení, jakou roli hrají pﬁípravné roãníky v inkluzi2 romsk˘ch dûtí do
vzdûlání.
Reflexí projektu z v˘‰e uveden˘ch hledisek bych chtûla ãtenáﬁi pﬁedloÏit „obrázek“, jak je také moÏné ﬁe‰it „romsk˘ problém“, resp. jak se daﬁí realizovat jednu
z moÏn˘ch cest integrace3 RomÛ do spoleãnosti prostﬁednictvím jejich (holé) inkluze
do sféry vzdûlávání, jaké problémy jsou s realizací této intervence spojeny a na
základû poznatkÛ z odborné literatury a v˘sledkÛ vlastního evaluaãního v˘zkumu
pﬁedloÏit nûkterá v˘chodiska a doporuãení ﬁe‰ení problematiky romsk˘ch dûtí
v pﬁípravn˘ch tﬁídách.
Ve stati se nejprve zab˘vám vymezením nûkter˘ch klíãov˘ch pojmÛ, které jsou
v˘chodiskem pro zhodnocení této intervence. Soustﬁedím se na pojmy: pﬁípravn˘
roãník, romské dítû v sociální roli „Ïák“ a sociokulturnû znev˘hodnûné prostﬁedí.
Následnû se zab˘vám relevantností cílÛ pﬁípravn˘ch tﬁíd a vzhledem k cíli stati
vymezuji také pojmy problém a riziko.
Pﬁípravné tﬁídy pro dûti ze sociokulturnû znev˘hodnûného prostﬁedí tvoﬁí pﬁedstupeÀ základního vzdûlání. Nûkteﬁí autoﬁi jej oznaãují za mezistupeÀ ‰koly mateﬁské
a základní, kter˘ je urãen dûtem pﬁed‰kolního vûku, pﬁípadnû dûtem s odloÏenou

Ú

Zvlá‰tní zdroje:
Informace o plnûní usnesení vlády t˘kajících se integrace romsk˘ch komunit a aktivního postupu státní správy pﬁi uskuteãÀování opatﬁení pﬁijat˘ch tûmito usneseními ke dni 31. prosince
2001 a návrh Koncepce romské integrace. Praha: RVZRK, 2002.
V˘zkum interetnick˘ch vztahÛ: zpráva. Brno: MU FSS, 2002.
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V. Vztahy uvnitﬁ komunity a vztahy s okolím
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‰kolní docházkou, a to romsk˘m i neromsk˘m.Ve skuteãnosti ale nav‰tûvují pﬁípravné
tﬁídy s v˘raznou pﬁevahou dûti romské (TI â·I, 1998)4.
Pﬁípravné tﬁídy je také moÏné povaÏovat za formu intervence vlády âR do problematické situace, které jsou romské dûti pﬁi vstupu do základních ‰kol vystaveny.
Romské dûti naráÏejí v základních ‰kolách na jazykové, kulturní a psychické bariéry,
které jim brání zvládnout nároky ‰koly na nû kladené. Romské dítû je ve ‰kole
obvykle vystaveno napûtí a problémÛm, neboÈ se dostává do situace, kterou je moÏné
pﬁirovnat k situaci, jakou Musil a Navrátil (2000) naz˘vají bikulturalismem – participací ve dvou kulturních systémech, vyÏadující dva soubory chování, dva rÛzné zpÛsoby
zvládání úkolÛ a oãekávání.
Podle konceptu Bartlettové (1970) je moÏné na ãlovûka pohlíÏet v neustálé sociální
interakci (fungování) se sv˘m okolím, jeÏ k jedinci adresuje jisté poÏadavky a oãekávání v souvislosti s jeho sociální rolí. Mezi situací a ãlovûkem by mûla b˘t podle
Bartlettové (1970) rovnováha. Je-li rovnováha naru‰ena, vzniká problém, a to obvykle
v dÛsledku toho, Ïe lidé nároky k nim adresované ze sociálního prostﬁedí z nûjak˘ch
pﬁíãin nezvládají (Bartlett, 1970, in Musil, Navrátil, 2000).
V souladu s tímto konceptem je moÏné nahlíÏet také na situaci romského dítûte ve
‰kole. Klíãovou by zde byla interakce: základní ‰kola, její poÏadavky – nároky, ale také
podpora (ne-podpora) a oãekávání v˘konÛ (selhání) ÏákÛ a romské dítû v sociální roli
„Ïák“. Pﬁíãiny poru‰ení rovnováhy v této interakci jsou komplexnûj‰ího charakteru.
Je dÛleÏité se ptát, které poÏadavky a která oãekávání ‰koly vÛãi romsk˘m
ÏákÛm jsou neúmûrné a v ãem. Co je pﬁíãinou neschopnosti romsk˘ch dûtí
situaci ve ‰kole zvládnout a co je potﬁeba udûlat pro to, aby ji zvládly?
Nároky ãeské základní ‰koly obvykle vycházejí ze standardních „hodnoticích
klíãÛ“, které jsou mûﬁítky ‰kolní úspû‰nosti ãi neúspû‰nosti v ãinnosti ÏákÛ
(Kovaﬁíková a kol., 1998). Podle Gabala „…panuje na základních ‰kolách mnoho
pﬁedsudkÛ, rasismu, diskriminaãních praktik a stereotypÛ ve zpÛsobu v˘uky“
(Gabal,1999:160). Balabánová mluví o ‰kolní praxi „jednotné ‰koly“, která vychází
z dogmatu „prÛmûrného Ïáka“ (pﬁedpokládající stejné schopnosti, znalosti, návyky
a potﬁeby u v‰ech dûtí) a která vyluãuje v‰e vymykající se tomuto prÛmûru
(Balabánová, 1999).
V souladu s v˘‰e uveden˘m konceptem Bartlettové (1970) je moÏné konstatovat, Ïe
v prostﬁedí ‰koly jsou vÛãi romsk˘m ÏákÛm adresovány poÏadavky (standardní pro
vût‰inovou populaci), které ale romské dítû vzhledem k svému kulturnû sociálnímu
handicapu obvykle není schopno splnit. Romské dûti se tak v ãesk˘ch základních
‰kolách dostávají do pozice znev˘hodnûn˘ch.
V ãem spoãívá ono sociokulturní znev˘hodnûní?
Musil a Navrátil (2000) ve stati „Sociální práce s pﬁíslu‰níky men‰inov˘ch skupin“
upozorÀují na to, Ïe z hlediska pojetí intervence je dÛleÏité rozli‰it zdroje jednání
znev˘hodnûn˘ch jedincÛ nebo skupin.TotiÏ do jaké míry je zdrojem odli‰nost kultury
(jiné normy, hodnoty…) a do jaké míry proÏitek znev˘hodnûní, resp. reakce na
sdílen˘ proÏitek manipulace a omezení pﬁíleÏitostí.Toto rozli‰ení se podle Musila
a Navrátila (2000) t˘ká v‰ech men‰in, nejen národnostních5.Také upozorÀují na
znev˘hodnûní v dÛsledku etnick˘ch specifik a pﬁedsudeãn˘ch postojÛ vût‰inové
spoleãnosti k tûmto etnick˘m odli‰nostem.
Domnívám se, Ïe na základû toho lze rozli‰it dvû, resp. tﬁi dimenze znev˘hodnûní,
jakoÏto hypotézy o jeho pﬁíãinách, pﬁíp. dÛsledcích:
Sociální a kulturní „deprivace“, tzn. dlouhodobé neuspokojení kulturních a sociálních potﬁeb, kdy specifické jednání osob nebo skupin je odvozeno z odli‰n˘ch
hodnot a norem jejich kultury (jejich zpÛsobu socializace) a ve vût‰inové spoleãnosti
je staví do pozice znev˘hodnûn˘ch. Romské dûti napﬁ. pﬁicházejí do pﬁípravného
roãníku obvykle rovnou z rodinného, podnûtovû chudého prostﬁedí6, a proto nemají
základní znalosti a dovednosti, které by (dle standardu vût‰inové spoleãnosti dané
napﬁ. také v˘vojovou psychologií „‰itou na míru“ vût‰inové spoleãnosti) mûlo dítû
SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA • 2/2002
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pﬁed‰kolního vûku mít (napﬁ. znát barvy, tvary, umût básniãku ad.).
Stigmatizace odli‰nosti a adaptace na tuto stigmatizaci, tzn. „…stigma jako rozpor
mezi tím, ãím by jedinec mûl b˘t, a tím, ãím skuteãnû je…“ (Gooffman, 1963, in
Mare‰, 1998:90) v podmínkách spoleãnosti, která stigmatizuje – pﬁipisuje viditelné
znaky odli‰ení, pﬁíp. selhání.V ‰ir‰ím smyslu jde o apriorní negativní hodnocení
(V‰eobecná, 1999). Strategie chování znev˘hodnûn˘ch vychází v tomto pﬁípadû
z pozice stigmatizace, tzn. chování je reakcí na proÏitek „manipulace“ a znev˘hodnûní. Pro stigmatizovaného je nutné se se situací a sv˘m stigmatem vyrovnat, adaptovat
se na nû. (Napﬁ. romské dítû se díky své specifické socializaci, vybavené odli‰n˘mi
znalostmi a dovednostmi, neÏ je obvyklé u vût‰inové spoleãnosti, setká v základní
‰kole se stigmatem odli‰nosti (je nevyzrálé, neschopné, nesoustﬁedûné…), neboÈ „je
nûk˘m jin˘m, neÏ by mûlo b˘t“. Dítû se na toto stigma nûjakou formou adaptuje
(napﬁ. rezignuje, nedává pozor, vym˘‰lí si, „tluãe kolem sebe“ (Demeter, 1993 in ¤íãan,
1998:62).
Etnická specifika. Znev˘hodnûní v tomto pﬁípadû plyne ze subjektivního pocitu
skupiny „MY“ a definice sebe sama jako odli‰ného. Pﬁíãinou tohoto pojetí odli‰nosti
sebe sama mÛÏe b˘t napﬁ. subjektivní víra ve spoleãn˘ pÛvod na základû napﬁ.
podobnosti tûlesného typu, zvykÛ, vzpomínek, faktÛ historické literatury aj. (Alba,
1985, in Musil, Navrátil, 2000). Pﬁedpokladem znev˘hodnûní je vnímání dané populace jako odli‰né nejen sebou samou, ale také vût‰inovou spoleãností, která zaujímá
pﬁedsudeãné postoje k jejím kulturním zvlá‰tnostem (Sheafor a kol., 2000, in Musil,
Navrátil, 2000). (Podle Gabala „…ãesk˘ ‰kolsk˘ systém funguje vÛãi RomÛm diskriminaãnû, dostupnost vzdûlání v âR je de facto souãástí diskriminace romské men‰iny“
(Gabal, 1999:160 – 161)7.
Vzhledem k tomu, Ïe pﬁípravné tﬁídy, byÈ v men‰í míﬁe, nav‰tûvují také dûti neromské, je moÏné uvaÏovat, Ïe stejnû tak jako v nûkter˘ch romsk˘ch rodinách, tak také
v nûkter˘ch neromsk˘ch rodinách je charakteristick˘ jist˘ odli‰n˘ zpÛsob v˘chovy
a socializace, kter˘ mÛÏe b˘t nejen pﬁíãinou znev˘hodnûní, ale také jeho dÛsledkem
ve formû adaptace na proÏitek tohoto znev˘hodnûní – na stigma.
Na základû v˘‰e uvedeného se domnívám, Ïe pﬁípravné roãníky plní u romsk˘ch
dûtí ãásteãnû odli‰nou funkci oproti dûtem neromsk˘m, neboÈ u romsk˘ch dûtí je
moÏné mluvit nejen o potﬁebû pﬁekonání symptomu sociální a kulturní deprivace,
dÛsledkÛ stigmatizace a pﬁemístûní forem adaptace na ni, ale také o pﬁekonání
etnick˘ch bariér (jde napﬁ. o jazykov˘ problém romsk˘ch dûtí). Já se v této stati
zab˘vám pouze úãinky projektu pﬁípravn˘ch tﬁíd na romské dûti a na jejich inkluzi do
sféry vzdûlávání.
Ke kulturní v˘bavû romsk˘ch dûtí pﬁicházejících do základních ‰kol, která je staví
do pozice znev˘hodnûn˘ch, se bezesporu ﬁadí jazykov˘ handicap. Komunikace
v romské rodinû probíhá ãásteãnû ãesky a ãásteãnû romsky, takÏe romské dûti se pak
ve ‰kole dobﬁe nedorozumí ani jedním jazykem (¤íãan, 1999).Tato jazyková v˘bava je
autory ãasto oznaãována jako „romsk˘ etnolekt ãe‰tiny“8.
K handicapu dan˘m rysy romského jazyka se pﬁipojuje také handicap dan˘
omezen˘m jazykov˘m kódem9. Podle ¤íãana pﬁedávají Romové sv˘m dûtem pﬁirozenû
omezen˘ kód, kter˘ málo podnûcuje rozvoj rozumov˘ch schopností, neboÈ mají
vût‰inou moÏnost komunikovat pouze s pﬁíslu‰níky niÏ‰ích vrstev (¤íãan, 1999).
Romské dûti obvykle nejsou díky své specifické socializaci vyzbrojeny souborem
hodnot a norem vyÏadovan˘ch vût‰inovou spoleãností (resp. „bílou“ základní ‰kolou).
Pekárek (1997) v této souvislosti mluví o stavu diaspory, ve které proti sobû stojí
skupiny s odli‰n˘m sm˘‰lením, odli‰n˘mi zvyky atd., dalo by se ﬁíci s odli‰nou formou
socializace, ãili odli‰n˘m zpÛsobem nab˘vání tûchto pravidel, zvykÛ a norem10.
Aby romské dítû nároky a poÏadavky ‰koly na nûj kladené zvládlo, potﬁebuje s nimi
dostávat také podporu k jejich zvládnutí, které se vzhledem represívnímu pﬁístupu
vût‰iny ãesk˘ch ‰kol romsk˘m ÏákÛm nedostává.
V souvislosti s tím je moÏné se ptát: Které pﬁíãiny nezvládání romsk˘ch dûtí
spoãívají v tom, Ïe romské dûti nedostaly podporu potﬁebnou ke zvládnutí poÏadovaného v˘konu?

z hlediska
potenciálu
tûchto dûtí
poÏadované
nároky zvládnout.
Inspirována
pohledem
Musila
a Navrátila
(2000) na
znev˘hodnûní
pﬁíslu‰níkÛ
men‰inov˘ch
skupin docházím ke zji‰tûní,
Ïe v této situaci
hrají roli tﬁi
dimenze znev˘hodnûní, v kterém se romské
dûti v ãesk˘ch
základních
‰kolách obvykle
ocitají. Jedná se
o sociální
a kulturní
deprivaci plynoucí z odli‰n˘ch hodnot
a norem jiné
kultury, o stigmatizaci plynoucí z odli‰nosti
a urãit˘mi
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problémy a jaká
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Je to z dÛvodu opakované negativní zku‰enosti uãitelek s romsk˘mi Ïáky ve ‰kole
(resp. opakovanû se pokou‰ely podporu poskytnout, ale bezúspû‰nû), nebo z dÛvodu
pﬁedsudeãného postoje uãitelek k romsk˘m dûtem (tzn. bez skuteãného ovûﬁení
úãinnosti podpory) v souvislosti s jednoznaãn˘m oãekáváním selhání romského
dítûte v sociální roli Ïáka?
PﬁestoÏe romsk˘ Ïák nemusí znát pﬁíãiny pﬁístupu uãitelky k nûmu, jeho reakce na
své selhání, na své stigma odli‰nosti a neúspûchu pﬁedstavuje obvykle chování,
kter˘m svou situaci v gadÏovské (základní) ‰kole nikterak nevylep‰í. Romské dûti jsou
pak pﬁeﬁazovány do zvlá‰tních ‰kol, pﬁestoÏe zvlá‰tní ‰koly jsou urãeny pro dûti
mentálnû postiÏené, ve kter˘ch romské dûti, vzhledem k ménû nároãn˘m poÏadavkÛm, studijní nároky lépe zvládají, ale do budoucna za cenu omezen˘ch ‰ancí.
Shrnu-li to, tak v situaci romského Ïáka v ãeské ‰kole dochází k poru‰ení rovnováhy mezi nároky ‰koly kladen˘mi k sociální roli „Ïák“ (a s tím spojen˘m oãekáváním
jist˘ch v˘konÛ, pﬁíp. neschopnosti) a potenciálem (vybaveností) tyto nároky zvládat
a podávat standardní v˘kony. Pﬁíãinou této nerovnováhy je ãasto nedostateãná
podpora ‰koly, kterou rom‰tí Ïáci potﬁebují, neboÈ rodinná v˘chova nedává romskému dítûti takov˘ základ, kter˘ uãitel v první tﬁídû u dûtí automaticky pﬁedpokládá.
Uãitelé obvykle své poÏadavky povaÏují za normu, a proto se nezab˘vají jejím
dosaÏením. Romské dítû vût‰inou této normy nedosahuje, a tak vzniká nedorozumûní,
které se ãasem prohlubuje.Tuto situaci romského dítûte vystihuje v˘rok autorÛ
Musila a Navrátila: „…uvûznûn v roli znev˘hodnûného a marnû se snaÏí zlomit
oãekávání, Ïe nikdy nezvládne to, co ti druzí.“ (Musil, Navrátil 2000:141.)
Co by bylo potﬁeba, aby romské dûti pﬁed nároky základních ‰kol obstály,
aby se zdárnû adaptovaly v sociální roli Ïáka? Jakou podporu potﬁebují pro
dosaÏení základního vzdûlání?
Podle v˘‰e uvedeného konceptu Bartlettové (1970) by pﬁedmûtem intervence
sociálního pracovníka mûla b˘t interakce mezi zpÛsobilostí klienta zvládat a tím, co
od nûj prostﬁedí oãekává. Hlavním cílem by mûlo b˘t situaci porozumût, identifikovat
zmûnu, která vedla k vytvoﬁení „nezvladatelné“ Ïivotní situace, a nalézt pﬁekáÏky
bránící dosaÏení plného klientova potenciálu opustit nebo zmûnit roli znev˘hodnûného, a pomoci tak obnovit, pﬁípadnû udrÏovat rovnováhu mezi potenciálem klienta
zvládat Ïivotní situace a nároky, které z tûchto situací ke klientovi vycházejí.
(Bartlettová, 1970, in Musil, Navrátil 2000).
Intervence sociální politiky státu ve formû pﬁípravn˘ch roãníkÛ je, zdá se, také
pokusem o vyrovnávání jist˘ch nesouladÛ, jak na stranû prostﬁedí (které v pﬁípravné
tﬁídû v oblasti nárokÛ zmírÀuje), tak na stranû klienta – romského Ïáka (kterého na
situaci v první tﬁídû základní ‰koly a na nároky zde kladené pﬁipraví). Je to forma
podpory, které se ve ‰kole, zamûﬁené na standardní dispozice, nedostává.
Z hlediska paradigmat sociální práce s men‰inami, o kter˘ch mluví Musil a Navrátil
(2000), se projekt pﬁípravn˘ch roãníkÛ zdá b˘t korespondující s paradigmatem
reformy spoleãenského Ïivota, kde je pﬁedstava sociálního fungování, podle pojetí
Bartlettové (1970), opﬁena o vizi spoleãenské rovnosti v rÛzn˘ch dimenzích spoleãenského Ïivota, jde o odstranûní strukturálních spoleãensk˘ch pﬁíãin zpÛsobujících
nerovnost a diskriminaci11.
âím jsou pﬁípravné roãníky? Co je jejich hlavním smyslem?
Pﬁípravné tﬁídy jsou souãástí strategie M·MT âR pro zlep‰ení vzdûlávání romsk˘ch
dûtí. Zastupují dílãí strategick˘ cíl jedné z klíãov˘ch oblastí této strategie, jejímÏ cílem
pro rok 2000–2001 byla úspû‰ná integrace RomÛ do spoleãnosti a vyrovnání jejich
Ïivotních ‰ancí s vût‰inovou populací dosaÏením rovnosti vzdûlávacích pﬁíleÏitostí.
Z v˘‰e uvedeného vycházejí zásadní pojmy: integrace, dobrovolnost, ‰ance, rovnost
pﬁíleÏitostí.
Na integraci do spoleãnosti jakoÏto proces zaãlenûní je moÏné v první fázi tohoto
procesu nahlíÏet jako na ﬁadu inkluzí v rÛzn˘ch oblastech spoleãenského Ïivota,
ov‰em za podmínky dobrovolnosti zaãleÀovan˘ch. Jde tedy o to, po odhalení prameSOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA • 2/2002
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ne znev˘hodnûní nabídnout moÏnost pro vyrovnání tohoto znev˘hodnûní, tzn.
poskytnout ‰anci pro rovnost pﬁíleÏitostí.V pﬁípadû projektu pﬁípravn˘ch tﬁíd se
jedná o ‰anci na relativní rovnost pﬁíleÏitostí na „startovní ãáﬁe“ do ‰kolního vzdûlávání. Jak ﬁíkají Kepková a Ví‰ek: „Pﬁi jednání s pﬁíslu‰níky romské minority v rámci
sociálního systému je prostû tﬁeba udûlat o krok víc.“ (Kepková,Ví‰ek, in Sociální
1999:13.) Pak zÛstává otázkou, zda potenciální klienti dané intervence této ‰ance
vyuÏijí.
Jaké jsou konkrétní cíle pﬁípravn˘ch tﬁíd?
Pﬁípravn˘ roãník má plnit funkci adaptaãní, komunikaãní, vzdûlávací a sociální
(Balbánová, 1999), tj. societální (pomoci dûtem v získání schopnosti orientovat se na
‰ir‰í sociální oãekávání). Od této funkce se odvíjejí i konkrétní cíle.
Nejaktuálnûj‰ím podkladem, kter˘ vymezuje konkrétní cíle pﬁípravn˘ch tﬁíd, je
metodick˘ materiál „Pﬁípravná tﬁída pro dûti ze sociokulturnû znev˘hodnûného
prostﬁedí“ M·MT âR, ze kterého budu vycházet. Podle tohoto pokynu jsou cíle
pﬁípravn˘ch tﬁíd následující:
1. Vytvoﬁení kulturnû sociálních a hygienick˘ch návykÛ
Napﬁ. zachovávat pravidla chování (podûkovat, omluvit se, neskákat do hovoru),
porozumût bûÏn˘m pokynÛm a podﬁídit se jim, mít povûdomí o tom, co je dobré a co
zlé (dle pojetí vût‰inové spoleãnosti), samostatnû se oblékat, ad. Z hygienick˘ch
návykÛ je to zejména um˘vat si ruce po pouÏití WC a pﬁed jídlem, pouÏívat kapesník,
pﬁíbor ad.
2. Získání základních dovedností a rozumov˘ch znalostí nezbytn˘ch pro
v˘uku v první tﬁídû Z·
V oblasti jazykové a komunikativní je to napﬁ. systematické roz‰iﬁování slovní
zásoby a vytváﬁení správné gramatické stavby jazyka (ãeského) a rozvíjení komunikativních dovedností, rozvoj vyjadﬁování, pamûti a my‰lení ad.V oblasti matematick˘ch
pﬁedstav je to napﬁ. rozvíjení logického my‰lení, prostorové pﬁedstavivosti (poznávat
tvary) a orientace (pﬁed, nad…), osvojení si ãísel do 5 atd.V oblasti rozvoje poznání je
to napﬁ. získat poznatky o Ïivotû ve spoleãnosti a v pﬁírodû v nejbliÏ‰ím okolí dûtí
(znát své jméno a adresu bydli‰tû, jména pﬁíbuzn˘ch, zvyky a tradice (není ﬁeãeno,
zda i romské), seznámit se s prostﬁedím ‰koly a chováním ve ‰kole, získat k ní kladn˘
vztah, atd.
3. Navázání kontaktu rodiny se ‰kolou
Na tomto cíli podle metodického pokynu velice záleÏí. Uãitel se má snaÏit nejen
navázat kontakt rodiny se ‰kolou, ale získat její dÛvûru, vzbudit u rodiãÛ zájem
o v˘sledky ãinnosti dûtí, jejich úspûchy a problémy. Rodiãe by mûli b˘t seznamováni
s moÏnostmi, jak mohou sv˘m dûtem pomoci, a to prostﬁednictvím v‰ech moÏn˘ch
zpÛsobÛ, které se uãiteli podaﬁí realizovat, napﬁ. náv‰tûvy rodiãÛ ve ‰kole pﬁi vyuãování nebo pﬁi besídkách atd.
4. Rozvíjení jazyka, kultury a tradic RomÛ (uvádûno pouze v nûkter˘ch
zdrojích, napﬁ. ·otolová (2000), nikoli v‰ak v metodickém pokynu)
Tzn. vytváﬁet v pﬁípravné tﬁídû multikulturní prostﬁedí12.Tento cíl podporuje také
metodick˘ pokyn „K v˘chovû proti projevÛm rasismu, xenofobie a intolerance“,
kter˘m se ﬁeditelÛm a pedagogick˘m pracovníkÛm ‰kolsk˘ch zaﬁízení ukládá, aby
seznamovali Ïáky se základními údaji o men‰inách, které u nás Ïijí, s jejich kulturou,
dûjinami a rozvíjeli u nich vûdomí sounáleÏitosti (metodick˘ pokyn ã. 14 423/99-22
M·MT âR ze dne 23. 3. 1999). K tomuto cíli by se mûlo dojít nenásiln˘m pﬁiblíÏením
romské kultury napﬁ. prostﬁednictvím romsk˘ch pohádek, ﬁíkanek a hádanek, vyprávûním z romského dûjepisu aj.
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background. In
theory, I deal
with the role of
gipsy children in
the social role
as a „pupil“ in
compliance with
the concept of
Bartlettová
(1997); e.g. on
one hand there
are requirements and
expectations
(results, failure)
set up by the
school and on
the other hand
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those children
to cope with it.
Inspired by
thoughts of
Musil and
Navrátil (2000)
about disadvantages of minor
groups in our
society I came
to a conclusion
that there are
three dimensions of disadvantages of gipsy
children in our
school system. It

Jsou cíle pﬁípravn˘ch tﬁíd relevantní?
Je dosaÏení v˘‰e uveden˘ch konkrétních cílÛ pﬁípravn˘ch roãníkÛ relevantní (v˘znamné, rozhodující) ve splnûní hlavního úãelu pﬁípravn˘ch
tﬁíd – v inkluzi romsk˘ch dûtí do vzdûlání? Je moÏné pﬁedpokládat, Ïe
romské dûti zvládnou nároky základní ‰koly (resp. první tﬁídy základní
‰koly), pokud bude dosaÏeno uveden˘ch cílÛ?
Abych mohla otázku zodpovûdût, je nutné definovat potﬁeby této inkluze, resp.
pﬁedpoklady pro tuto inkluzi, tzn. pﬁedpoklady pro úspû‰n˘ start v poãátku ‰kolního
vzdûlávání.
Zaãnu zdánlivû nelogicky od konce. Osnovy v˘uky pro první tﬁídu základní ‰koly
i pedagogick˘ personál v této tﬁídû pﬁedpokládá u dûtí vstupujících do prvních tﬁíd
základních ‰kol jisté znalosti, dovednosti a návyky osvojené primární socializací a na
tûchto základech stavûjí následnou v˘chovnû vzdûlávací ãinnost, ãímÏ se ãásteãnû
podílejí na sekundární socializaci dítûte.V pﬁípadû, Ïe dítû urãité pﬁedpoklady
nesplÀuje, odloÏí mu ﬁeditel ‰koly, na základû odborného posouzení lékaﬁe, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálnû pedagogického centra, zaãátek povinné
‰kolní docházky o jeden ‰kolní rok, poÏádá-li o to zákonn˘ zástupce dítûte (pokyn
ã. 10 062/1998-22 k zápisÛm do prvních tﬁíd, 1998).V tomto pﬁípadû obvykle
odborn˘ posuzovatel ‰kolní zralosti doporuãí zaﬁazení dítûte do pﬁípravného roãníku
nebo posledního roãníku mateﬁské ‰koly, kde mají dûti moÏnost deficit, se kter˘m se
v zaãátku ‰kolního vzdûlání pot˘kají, vyrovnat a tyto znalosti, dovednosti a návyky si
osvojit13.
Z v˘‰e uvedeného logicky vypl˘vá, Ïe urãité znalosti, dovednosti a návyky, které
jsou potﬁebné pro úspû‰n˘ start v zaãátku ‰kolního vzdûlávání a souãasnû také
podmínkou pro pﬁijetí do první tﬁídy základní ‰koly, jsou tytéÏ znalosti, dovednosti
a návyky, které je potﬁeba si osvojit v pﬁípravné tﬁídû, aby bylo dosaÏeno základního
úãelu pﬁípravn˘ch tﬁíd, a to inkluze do vzdûlání – v tomto pﬁípadû úspû‰ného startu
RomÛ pﬁi vstupu do první tﬁídy základní ‰koly.
Konkrétní znalosti, dovednosti a návyky, které jsou pﬁedpokladem dobrého vstupu
do ‰koly, vymezuje napﬁ.Andersonová et al. (1993) v knize „Dobr˘ start do ‰koly“
a dûlí je do tﬁí ãástí: pohybové (motorické) dovednosti, ﬁeãové dovednosti a spoleãenské návyky.
Po anal˘ze zápisového listu, do kterého jsem mohla nahlédnout a udûlat si z nûj
poznámky pﬁi v˘zkumu v jedné základní ‰kole, mohu konstatovat, Ïe dovednosti,
znalosti a návyky poÏadované – pﬁezkoumávané u dûtí pﬁi zápisu do první tﬁídy se
shodují s pﬁedpokládan˘mi dovednostmi pro úspû‰n˘ start do ‰koly, které pﬁedkládá
Andersonová et al. (1993), a také se znalostmi, dovednostmi a návyky, jejichÏ osvojení
pﬁedstavuje první dva uvedené cíle pﬁípravn˘ch tﬁíd.
U zápisu dûtí do první tﬁídy základní ‰koly jsou jednak pedagogick˘m personálem
a jednak posudkov˘mi odborníky pﬁezkoumávány tyto dovednosti: znalost ãíselné ﬁady,
v˘slovnost, slovní zásoba, znalost barev, geometrick˘ch tvarÛ, ﬁeã – tvorba vût, grafomotorika, tlak ruky, koncentrace, samostatnost a psychická vyzrálost kresbou panáka.
K tomu, aby romské dûti zvládly nároky základní ‰koly, je potﬁeba dosáhnout také
druh˘ch dvou cílÛ pﬁípravn˘ch tﬁíd, neboÈ Romové mají podle ¤íãana (1998) ke ‰kole
jako k „bílé“ represívní instituci a priori nedÛvûru a ta se pﬁená‰í na dûti.Tuto
nedÛvûru je potﬁeba prolomit nebo alespoÀ oslabit, neboÈ bez podpory rodiãÛ nemá
uãitel romsk˘ch dûtí valnou nadûji na úspûch (¤íãan, 1998). Rozvoj jazyka a kultury
RomÛ zprostﬁedkovanû v písních, pohádkách, ale také formou v˘zdoby interiéru ‰koly
mÛÏe odbourání nedÛvûry napomoci. Souãasnû je podle Balabánové (1999) dobré
rom‰tiny pouÏít pro zpûtnou vazbu, zda dítû správnû chápe v ãe‰tinû (Balabánová in
Romové, 1999).
Vzhledem k v˘‰e uvedenému je moÏné konstatovat, Ïe splnûní cílÛ pﬁípravn˘ch
tﬁíd je moÏné povaÏovat za v˘znamné pro inkluzi romsk˘ch dûtí do sféry vzdûlání. Je
ale také moÏné konstatovat, Ïe o tom, co by mûly romské dûti umût, kdyÏ jdou do
první tﬁídy základní (gádÏovské) ‰koly víme podstatnû více neÏ o tom, co romské dûti
skuteãnû umûjí.
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Domnívám se, Ïe je to zpÛsobeno aspirací vût‰iny autorÛ zab˘vat se tím, co
v‰echno mají a „musí“ Romové umût, aby „se mohli integrovat do spoleãnosti“ (ve
smyslu integrace, kter˘ pﬁedkládá Kot˘nková, 2000), a také co v‰echno mají a „musí“
umût romské dûti, aby uspûly v gádÏovské základní ‰kole. Díky této etnocentrické
tendenci se zapomíná na zji‰Èování toho, co skuteãnû Romové umûjí (oproti tomu, co
podle norem vût‰inové spoleãnosti neumûjí). Chybí dÛkladná neetnocentrická reflexe
situace romsk˘ch dûtí ve smyslu napﬁ. Bartlettové (1970).
Jak se daﬁí romsk˘m dûtem potﬁebné dovednosti si v pﬁípravné tﬁídû osvojit, jaké
problémy14 jsou s realizací konkrétních cílÛ spojeny a jaká rizika15 projekt sk˘tá
v souvislosti s hlavním úãelem pﬁípravn˘ch tﬁíd – s inkluzí romsk˘ch dûtí do vzdûlání, jsem zji‰Èovala evaluaãním v˘zkumem.
V˘zkumn˘ vzorek tvoﬁily ãtyﬁi pﬁípravné tﬁídy v Ústí nad Labem, z nichÏ jedna
funguje pﬁi zvlá‰tní ‰kole a ostatní pﬁi základních ‰kolách (jednu z tûchto základních
‰kol je moÏné oznaãit za spádovou, tzn. s vût‰inov˘m zastoupením romské populace,
a jednu naopak za tﬁídu v˘jimeãnou ve sloÏení dûtí – více dûtí neromsk˘ch oproti
dûtem romsk˘m).
V˘zkum byl proveden kombinací kvantitativního a kvalitativního pﬁístupu, pﬁiãemÏ
kvalitativní sloÏka dominovala. StûÏejní technikou v˘zkumu byl expertní rozhovor,
s cílem porozumût tomu, jak vidí úãinky pﬁípravn˘ch tﬁíd participanti v˘zkumu ze
své vlastní perspektivy (pod vlivem sv˘ch vlastních zku‰eností a ze svého zájmu).
Kvantitativní data pﬁedstavují ukazatele, kolik absolventÛ pﬁípravn˘ch tﬁíd bylo dále
úspû‰n˘ch na základní ‰kole (postoupilo do vy‰‰ích roãníkÛ) a kolik jich bylo
pﬁeﬁazeno do ‰koly zvlá‰tní16.
Validita v˘zkumu byla zaruãena správn˘m v˘bûrem populace (uãitelé, dûti, rodiãe),
teoretickou saturací (rozhovory byly vedeny tak dlouho, dokud jiÏ nebyla nacházena
nová zji‰tûní) a orientací hovoru vymezen˘mi v˘zkumn˘mi otázkami, za porozumûní
obou stran v dialogu, na téma v˘zkumu17.
Expertní rozhovory byly provedeny v období mûsíce listopadu 2001 se ãtyﬁmi
uãitelkami pﬁípravn˘ch tﬁíd, ãtyﬁmi skupinkami dûtí po tﬁech Ïácích a tﬁemi rodiãi,
resp. dvûma rodiãi a jednou skupinkou tﬁí rodiãÛ pﬁi tﬁídních schÛzkách. Navíc byly
provedeny doplÀující rozhovory s ﬁeditelem, v˘chovnou poradkyní a uãitelkou první
tﬁídy Z·18. Rozhovory byly vût‰inou zaznamenány na diktafon a následnû doslovnû
(pﬁíp. selektivnû) pﬁepsány a podrobeny induktivní reflexi19.
Pﬁi anal˘ze dat jsem se „opﬁela“ o koncept pedagogické evaluace, konkrétnû
o koncept „efektivnosti vzdûlávacích procesÛ“, kter˘ pﬁedkládá PrÛcha (1996).
Rozli‰uje zde dvû skupiny determinant (A, B) ovlivÀující vzdûlávací proces a dvû
skupiny v˘stupÛ (C, D) reprezentující efektivnost vzdûlávacích procesÛ. Postupovala
jsem tak, Ïe jsem urãila klíãové informace vyskytující se v jednotliv˘ch rozhovorech,
které jsem porovnávala a hledala shodné a rozporné znaky, ãímÏ jsem identifikovala
klíãové informace ze v‰ech rozhovorÛ a na jejich základû postavila závûry.
Základní v˘zkumné otázky:
Korespondují „znalostní nedostatky“ romsk˘ch dûtí v pﬁípravn˘ch
tﬁídách s cíli pﬁípravn˘ch tﬁíd?
Jak se daﬁí naplnit konkrétní cíle pﬁípravn˘ch tﬁíd?
Jaké problémy a rizika jsou s realizací cílÛ pﬁípravn˘ch tﬁíd spojeny?
Jakou roli hrají pﬁípravné tﬁídy v inkluzi RomÛ do vzdûlání?

V˘stupy z v˘zkumu
Korespondují „znalostní nedostatky“ romsk˘ch dûtí v pﬁípravn˘ch
tﬁídách s cíli pﬁípravn˘ch tﬁíd?
V‰echny oslovené uãitelky v pﬁípravn˘ch tﬁídách se shodly na tom, Ïe dûti, které
pﬁicházejí do pﬁípravné tﬁídy, nemají základní návyky a dovednosti, které by mûly
v tomto pﬁed‰kolním vûku mít. Nejãastûji byly jmenovány hygienické návyky, barvy
a geometrické tvary. „Neumí nic. Od zdravení, mytí, podûkování, poprosit…“ „…v záﬁí
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is a social and
cultural oppression based on
different values
and norms of
a different
culture, disadvantages
based on
differentness
and its consequences, and
finally disadvantages based on
different ethnic
origins which
causes prejudice.
Having theoretically reflected
upon those
problems,
I present results
of my evaluation research
work done in
four pre-school
classes in Ústí
nad Labem. My
research work
was drawn up
into four areas.
I tried to find
out whether the
knowledge
problems of
gipsy children
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corresponded
with the goals
of pre-schools; if
the goals are
being successfully achieved;
which problems
and risks are
concerned with
realization of
the goals; and
what is the role
of pre-schools in
the process of
embodiment of
Gypsies into the
system. By
virtue of the
reflection
I suggest some
precautions and
resorts in order
to solve the
embodiment in
more effective
way.
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tﬁeba vût‰ina dûtí nemûla v ruce ani tuÏku, barvy […] kdyÏ pﬁijdete k prvÀákovi, tak
pﬁedpokládáte, Ïe nûkde nûco umí, a vy naváÏete…“ „…nemaj návyky, já bych ﬁekla,
Ïe oni sem pﬁicházej tﬁeba na úrovni dvou aÏ tﬁí let…“
Za pﬁíãinu toho, Ïe pﬁeváÏnû romské dûti potﬁebují péãi v pﬁípravné tﬁídû, aby
mohly nastoupit do prvního roãníku základní ‰koly a nároky zde zvládnout, povaÏovaly dotázané uãitelky pﬁeváÏnû nepodnûtné rodinné prostﬁedí, zanedbanou v˘chovu
a ve vût‰inû pﬁípadÛ také absenci docházky do mateﬁské ‰koly: „…jsou to ‰patn˘
rodiny.Ty pomûry jsou tam v‰elijak˘, jsou tam velk˘ poãty dûtí […] prostû ty dûti
mají problém, nedostanou se k tuÏce, nikdo s nima nemluví doma, neznaj pohádky,
neznaj ty bûÏn˘ vûci.“
DÛvodem, proã rom‰tí rodiãe nevodí své dûti do pﬁípravn˘ch tﬁíd, je podle uãitelek
pﬁedev‰ím to, Ïe se mateﬁské ‰koly na rozdíl od pﬁípravného roãníku musí hradit: „To
v‰echno by je nauãili v mateﬁsk˘ ‰kolce, ale oni tam nechtûjí, hlavnû kvÛli penûzÛm.“
„…oni prakticky pﬁi‰li na to, Ïe teda stát se jim postará o dítû dopoledne […] mají to
prakticky proti ‰kolce, protoÏe ‰kolku by museli samozﬁejmû platit…“
Romská maminka tyto dÛvody také potvrdila: „…protoÏe aby byla doma […] ona
chtûla chodit do ‰kolky, ale já jsem ji tam nechtûla dát. ¤íkám je‰tû tu ‰kolku budu
platit, kdyÏ je takovej velkej nájem, je‰tû máte nûjaké pÛjãky, a je‰tû ‰kolku, ﬁíkám,
pÛjde do pﬁípravky…“
Romské dítû, které pravidelnû nedochází do mateﬁské ‰koly, projde zápisem
a dostane se do prvního roãníku základní ‰koly, nároky této tﬁídy nezvládne: „Tak
pﬁijde takov˘ to romsk˘ dítû, vût‰inou je romsk˘, z rodiny, kde jako se o nûjak˘ jeho
rozvoj nepeãovalo, tak paní uãitelka ﬁekne dûti najdeme si stránku, kde je zajíãek, tak
to je‰tû tﬁeba jako zvládne, potom ﬁekne vezmeme si ãervenou tuÏku a na druh˘
ﬁádek, první ﬁádek, vybarvíme první tﬁi ãtvereãky ãervenû, druh˘ dva ãtvereãky Ïlutû,
krouÏky, nebo nedej boÏe trojúhelníãky zelenû. Dítû neví, co je první ﬁádek, neví,
nezná barvy, nezná geometrick˘ tvary, neumí drÏet tuÏku, tak aby neselhalo.To je jak
kdyÏ vás posadí nûkam tﬁeba do tﬁídy v Japonsku a budete koukat, vÛbec budete
jenom umût tak nûjak˘ kaÏd˘ desát˘ slovo.“
Dokládá to i v˘povûì jedné z romsk˘ch maminek: „…já jsem ho dala do první
tﬁídy, ale neumûl psát, ani barvy neumûl, tak jsem ho dala do pﬁípravky…“
Na základû v˘zkumu je moÏné také konstatovat, Ïe dûti, které pﬁicházejí do
pﬁípravné tﬁídy, se vyznaãují velmi malou slovní zásobou, logopedick˘mi vadami
a jazykov˘m handicapem, o kterém mluví napﬁ. Pekárek (1997), ¤íãan (1998) ad.:
„Mají hroznû omezenou slovní zásobu … zas do toho míchají ãesk˘ slova […] jak tu
máme tady romsk˘ asistenty, tak vût‰ina jich tvrdí, Ïe neumûj ani dobﬁe romsky, takÏe
neumûj ani ãesky, ani romsky…“ „...vût‰inou to jsou dvojjazyãné rodiny, kde se
opravdu ten etnolekt pouÏívá…“
Za pﬁedpokladu, Ïe romské dûti (a jejich rodiãe) stojí o to, aby získaly (gádÏovské)
základní vzdûlání, a vzhledem k v˘stupÛm v˘zkumu se domnívám, Ïe romské dûti
potﬁebují pﬁed vstupem do první tﬁídy základní ‰koly získat takové znalosti a dovednosti, které uãitelky v prvních tﬁídách oãekávají a pﬁedpokládají (drÏí se stanovené
normy „u‰ité na míru“ majoritní spoleãnosti).Tzn., Ïe romské dûti si potﬁebují osvojit
‰kolou poÏadované zvyky, normy, chování, znalosti atd., které neromské dítû obvykle
získá primární socializací v rodinû. Souãasnû je také potﬁeba odbourat jazykov˘
handicap, kter˘ si pﬁiná‰í ze své romské rodiny. Podle Balabánové: „V praxi je potom
‰kola nucena vzít na sebe nûkteré »rodiãovské« povinnosti.“ (Balabánová, 1999:343.)
(Zﬁejmû my‰leno povinnosti obvyklé u „gádÏovsk˘ch“ rodiãÛ.)
Pﬁípravné roãníky pﬁedstavují urãitou formu intervence, kde jsou dovednosti
romsk˘ch dûtí nepﬁím˘m terãem „skrze omezení nárokÛ, které se tak stávají zvladatelné“ (Musil a Navrátil 2000:160). Z hlediska konceptu Musila a Navrátila (2000) je zde
romsk˘m dûtem pomoÏeno „odpoutat se od pomyslného dna“ a získat potﬁebné
znalosti, dovednosti, návyky, zku‰enosti a postupnû se nauãit zvládat oãekávání
prostﬁedí (‰koly) samostatnû. Na základû toho mohu konstatovat, Ïe „potﬁeby“
romsk˘ch dûtí v pﬁípravn˘ch tﬁídách, resp. jejich znalostní a dovednostní „nedostatky“ korespondují s cíli pﬁípravn˘ch tﬁíd.
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Jak se daﬁí naplnit konkrétní cíle pﬁípravn˘ch tﬁíd?
Rozhovory s uãitelkami jsem zjistila, Ïe hygienick˘m a kulturnû sociálním návykÛm se dûti v pﬁípravné
tﬁídû nauãí v prvé ﬁadû.Ve sv˘ch „pracovních plánech“ je uãitelky ﬁadí na první místo hned na zaãátku
‰kolního roku: „zachovávat pravidla chování, podﬁídit se pokynÛm dospûl˘ch, pouÏívat kapesník, m˘t si ruce
po WC, pﬁed jídlem…“ ad. (Pracovní plán jedné z uãitelek pﬁípravné tﬁídy pro rok 2000/2001.)
Logopedické vady, obvyklé u romsk˘ch dûtí, se uãitelky snaÏí odstranit i za pomoci odborníkÛ a romsk˘ch
asistentÛ: „…uÏ druh˘m rokem je tu ten logoped a procviãují to, co by jinde dûlala rodina…“
Podle ¤íãana (1998) se u romsk˘ch dûtí velmi ãasto diagnostikují specifické poruchy uãení, jako je
dyslexie a dysgrafie.
Podle Balabánové by se romské dûti mûly uãit ãíst a psát postupnû nejlépe podle waldorfské pedagogiky,
tzn. nejdﬁíve nauãit dûti ãíst, a aÏ zvládnou ãtení, má se zaãít s nácvikem psaní, tﬁeba aÏ v druhém roãníku:
„Má to své opodstatnûní, uvûdomíme-li si, Ïe psaní pﬁedstavuje nejjemnûj‰í motorickou koordinaci a soustﬁedûní, které bychom vyÏadovali u dûtí, z nichÏ vût‰ina nedrÏela v ruce tuÏku a jejich grafomotorika je na
úrovni tﬁíletého dítûte. JestliÏe uãíme romské dûti souãasnû ãíst i psát, dûlejme to s vûdomím, Ïe pﬁeskakujeme období tﬁíletého v˘voje grafomotoriky.“ (Balabánová, 1999:348.) „Osnovy“ pro pﬁípravné tﬁídy jsou podle
této waldorfské metody sestaveny: „…oni nesmûjí psát písmenka…“
V˘sledky v jazykové a komunikativní oblasti jsou po roce v pﬁípravné tﬁídû znatelné: „…uÏ v tom lednu
jsou to úplnû jin˘ dûti. No a v ãervnu jsou perfektní, protoÏe se s nima dá bavit […] prostû reagujou jako
bûÏn˘ dûti, které jdou z rodiny do první tﬁídy.“
Romské dûti obvykle díky své jazykové v˘bavû nedokáÏí rozli‰it pojmy nahoﬁe, dole, pod atd.: „…orientace
v prostoru nahoru, dolÛ, vlevo, vpravo, to je absolutní problém.“ Kromû rozli‰ovacích schopností je u romsk˘ch dûtí v pﬁípravné tﬁídû také velmi obtíÏné dojít k logickému úsudku, coÏ je mnohdy pokládáno za
vrchol v pﬁípravû pro první tﬁídu základní ‰koly: „…logick˘ my‰lení je úplnû ztracen˘.To prostû vymyslet
logickou souvislost, to nám dá takovou práci! To je úpln˘ vyvrcholení…“
ByÈ si jsou uãitelky vûdomy toho, Ïe jedním z jejich cílÛ je navázat s romsk˘mi rodiãi pﬁátelsk˘ vztah, ne
vÏdy se jim to podaﬁí. ¤íãan (1998) popisuje vztah RomÛ ke ‰kole jako k „bílé“ represívní instituci, k níÏ mají
Romové a priori nedÛvûru, a ta se pﬁená‰í na dítû.Také Balabánová tvrdí: „Rom‰tí rodiãe vnímají ‰kolu jako
nutné zlo a pﬁijdou do ní tehdy, kdyÏ není vyhnutí, vût‰inou k projednání nûjaké nepﬁíjemnosti.“
(Balabánová, 1999:343.)
V˘zkum potvrdil, Ïe postoj romsk˘ch rodiãÛ k práci ‰koly je zpravidla spí‰e negativní, coÏ vypl˘vá právû
z velké nedÛvûry RomÛ k této instituci: „Romové jsou obecnû víc nedÛvûﬁiví ke ‰kole a vÛbec ke v‰emu,
nejdﬁíve si musí v‰e osahat.“ „…bohuÏel, prostû ty dûti jsou od maliãka vedení k tomu, Ïe gádÏo je nepﬁítel…“ V dÛsledku toho je kaÏdá „pﬁátelskost“ ze strany uãitelek Romy vnímána jako lest, kaÏdé dobré rady
jako pouãování. Proto probíhá komunikace nejãastûji prostﬁednictvím romsk˘ch asistentÛ: „Já do rodiny teda
nechodím […] oni pﬁijmou spí‰ romskou asistentku neÏ mnû. Já jsem pro nû takovej cizí element…“
„Pﬁijdou, kdyÏ je nûjakej prÛ‰vih, nebo kdyÏ se do ‰koly pﬁedvolají … tak to pﬁijdou, ale zase to vyﬁizujou
asistenti, Ïe tam pro nû dojdou, vyﬁídûj, co je tﬁeba…“
V‰echny uãitelky se shodly na tom, Ïe komunikace s romsk˘mi rodiãi je velmi sloÏitá a Ïe je pﬁi ní zapotﬁebí „na‰lapovat“ velmi opatrnû: „Nesmí se jako najednou na nû…“ „âlovûk taky si musí vybudovat nûjakej ten
vztah k tûm rodiãÛm…“
Uãitelky, vyzbrojeny v‰emoÏn˘mi informacemi o romské historii a kultuﬁe a s motivací získanou pﬁi
speciálních ‰koleních, vkládají, nejãastûji prostﬁednictvím romsk˘ch asistentÛ, do v˘uky romské písnû,
pohádky, povídky z historie RomÛ a snaÏí se tím podpoﬁit rozvoj romské kultury a jazyka v romsk˘ch dûtech
a dûtem neromsk˘m romskou kulturu pﬁiblíÏit. Od této multikulturní tendence se ale pozvolna upou‰tí,
neboÈ se uãitelky ve skuteãnosti setkávají na stranû dûtí s nezájmem.
Balabánová (1995) napﬁ. doporuãuje, pokud romské dítû „nepozná barvy“ a tvrdí napﬁ., Ïe modrá je zelená
apod., Ïe mají b˘t pouÏita slova romská a pak romské dítû reaguje správnû.To se pﬁi v˘zkumu ukázalo jako
nemoÏné: „…tady to vÛbec není moÏné. Nikdo z tûch RomÛ nemluví romsky, ani moje asistentka ne. […] Oni
se dokonce stydí za to, Ïe jsou Romové.Ani nechtûjí romsky mluvit, ani se uãit romsky. Nemají prostû zájem
[…] obãas jim ãtu teda ãesky romsk˘ pohádky, ale to je moc nebaví…“
Romské dûti ve zkouman˘ch pﬁípravn˘ch tﬁídách (ani jejich rodiãe) vût‰inou neznají romsk˘ jazyk ani
romské písnû ãi ﬁíkanky „…málokter˘ umûj romsky […] já jsem právû v tom spoléhala na tu asistentku.Ta
asistentka se snaÏila, ale oni prostû ne. Za jedno jí nerozumûly a ani nemûly o to zájem…“ V dÛsledku toho
uãitelky pﬁípravn˘ch tﬁíd na (neformální) cíl (rozvoj jazyka, kultury a tradice RomÛ), zdá se, pomalu rezignují.
Jen sporadicky ﬁadí uãitelky do v˘uky romské písnû a pouze v jedné tﬁídû jsem zaznamenala, Ïe se dûti mají
moÏnost seznámit s romskou historií z romského dûjepisu. Svérázn˘ názor mûl pan ﬁeditel jedné Z·: „My je tu
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uãíme na‰emu Ïivotu, ne jejich, to by bylo mí‰ení kultur, aÈ si to svoje mají, aÈ si tanãí a zpívají támhle nûkde
u táboráku, ale tady se budou uãit po na‰em…“
Po roce docházky do pﬁípravného roãníku si dûti obvykle vytvoﬁí urãité kulturnû sociální a hygienické
návyky a získají základní dovednosti a znalosti, které na nich budou v první tﬁídû základní ‰koly vyÏadovány.
Navíc získají také zku‰enost s prostﬁedím ‰koly a ‰kolním ﬁádem, coÏ má kladn˘ vliv na jejich sebevûdomí
v první tﬁídû: „KdyÏ po tom roce odchází, uÏ ví, co a jak. Znají zvonûní, ví, kdy se svaãí, jsou na prostﬁedí ‰koly
zvyklé. Uãitelka v první tﬁídû si tyhle dûti z pﬁípravky moc chválí, protoÏe mají mnohem víc uvolnûnou ruku,
ten tah je mnohem lehãí, neÏ tﬁeba u dûtí, které jdou rovnou do první tﬁídy […] Vût‰ina dûtí pak uÏ nemá
v první tﬁídû problémy.“
Jaké problémy a rizika jsou s realizací cílÛ pﬁípravn˘ch tﬁíd spojeny?
Jeden z problémÛ se v rozhovorech pﬁedstavil klíãov˘mi slovy „peníze“, nebo také „hospodaﬁení“. Za tímto
problémem, kter˘ spoãívá v neochotû romsk˘ch rodiãÛ finanãnû podpoﬁit „neviditelné“, pﬁesto pro „gádÏu“
obvykle hodnotné statky ve vzdûlávání sv˘ch dûtí, stojí obvykle proÏitek romsk˘ch rodiãÛ jako nepodstatné
tyto statky financovat, nebo neschopnost hospodaﬁit s penûzi (pﬁed koncem v˘platního období jsou peníze
utraceny).
Hübschmannová (1998) mluví v této souvislosti o traumatu, které Romové mají z nemoÏnosti dosaÏení
„pseudohodnoty ochranné bílé pleti“, které kompenzují „vnûj‰kov˘m atributem“ na první pohled patrn˘m,
jeÏ vysílá do svého okolí v˘raznou informaci viditeln˘mi materiálními hodnotami.
Potvrdilo se, Ïe rom‰tí rodiãe jsou ochotni vydat peníze za nûco, co je materiálnû viditelné, za nûco, ãím se
mohou pochlubit, napﬁ. za svaãinu, kdeÏto uãebnice, které dûtem mohou pomoci v dosaÏení vzdûlání, nebo
lístky do zoo ãi divadla jiÏ pﬁedmûtem investice neb˘vají (mnohdy také proto, Ïe uÏ na nû nezb˘vá): „…ten
je‰tû tﬁeba nebyl na Ïádn˘m divadelním pﬁedstavení, protoÏe maminka mi nikdy nepo‰le tûch tﬁicet korun…“
„…oni to vlastnû projedí, první t˘den to utratí a potom samozﬁejmû nemají peníze, a tak jim nenakoupí
kníÏky, stavebnice […] oni prakticky utrácej za vûci, kter˘ jsou úplnû zbyteãn˘ […] tak desetina je schopna
nûjak˘ho hospodaﬁení, Ïe opravdu teda myslí dopﬁedu…“
Skuteãnost, Ïe Romové utrácejí peníze za „zbyteãnû“ drahé vûci, ale také zpÛsob hospodaﬁení s penûzi, se
odráÏí ve ‰kolních svaãinách. Rom‰tí rodiãe vybavují své dûti do ‰koly velk˘mi a finanãnû hodnotn˘mi
svaãinami, které pﬁedstavují na první pohled viditeln˘ atribut, o kterém se zmiÀuje Hübschmannová (1998).
Zku‰enosti uãitelek byly obdobné: „To je základ pro ty romské dûti.To je jejich nejdÛleÏitûj‰í, jídlo, to je jejich
chlouba […] Rodina to takhle vnímá, Ïe jim musí dát to nejlep‰í, co mÛÏe […] protoÏe on se mÛÏe prezentovat…“ „To jsou svaãiny, mû by snad bylo ‰patnû, kdybych to v‰echno snûdla […] je znát, kdy se bere, to i ten
velik˘ jogurt si tﬁeba pﬁinesou, tﬁi ãtyﬁi koblihy…“
Pokud na tuto honosnou svaãinu jiÏ romsk˘m rodiãÛm nezbude (vût‰inou pﬁed termínem v˘platy sociálních dávek), stane se, Ïe dítû do ‰koly vÛbec nepo‰lou, není to ov‰em pravidlem: „…to je bûÏné prostû, nemaj
peníze na svaãinu, tak zÛstanou doma. A jsou to takové ty jednodenní absence…“
Opakující se naru‰ení docházky dítûte do ‰koly komplikuje a znesnadÀuje dosaÏení cílÛ pﬁípravn˘ch tﬁíd.
Domnívám se, Ïe v tomto pﬁípadû se mÛÏe jednat o formu adaptace na stigmatizaci, která spoãívá ve zviditelnûní sebe sama jako neménûcenného prostﬁednictvím demonstrace „bohat˘ch svaãin“.
Pravidelná ‰kolní docházka u romsk˘ch dûtí v pﬁípravné tﬁídû neb˘vá naru‰ena pouze „svaãinami“, ale také
zpÛsobem Ïivota a v˘chovou v romsk˘ch rodinách, kter˘ je charakteristick˘ velkou volností. (V˘chovu
v romsk˘ch rodinách popisuje napﬁ. ¤íãan, 1998.) V první ﬁadû je problémem ranní vstávání, a to nejen dûtí,
ale hlavnû rodiãÛ, pﬁíp. prarodiãÛ: „…babiãka zaspala, tím pádem dítû neprobudila, nechá ho b˘t…“ To
potvrdila i romská maminka: „My máme problémy s tím vstáváním […] budím ji, ale já usnu a ona za mnou.“
Jiná romská maminka okamÏitû zareagovala tím, Ïe oni doma takové problémy nemají, a dokonce její syn:
„…se budí v ‰est hodin a uÏ ãeká […] Umyje se, oblíkne se, svaãinu, vezme psa…“ Dokonce tvrdila, Ïe svého
syna zrazuje od toho, aby ‰el do ‰koly poté, co zaspal: „…je‰tû se vztekal, tﬁeba vãera zaspal a já ﬁíkám, Pavle,
uÏ nechoì do ‰koly. Jó, já jdu…“
Domnívám se, Ïe jde o pﬁípad, kter˘ popisuje ¤íãan (1998): „Rom má sklon nejen zámûrnû klamat, n˘brÏ
také stylizovat se víceménû bezdûãnû podle toho, co si od nûj gádÏo pﬁeje sly‰et. Místo jeho vlastního názoru
usly‰íme od Roma ãasto jeho pﬁedstavu o na‰em názoru.“ (¤íãan, 1998:64).
V tomto pﬁípadû jde o stylizaci do role, jakou „gádÏo“ vyÏaduje, a to zﬁetelnû pﬁehranou. Za úãelem
manifestace schopnosti syna brzy ráno vstát, uãinit ranní kroky (obvyklé u vût‰inové spoleãnosti) a jít do
‰koly je obûtováno vlastní selhání: „…já ﬁíkám Pavle, uÏ nechoì do ‰koly…“
Z rozhovorÛ vyplynula jedna základní teze o pﬁíãinách problémÛ vyskytujících se pﬁi dosahování cílÛ
pﬁípravn˘ch tﬁíd. Podle této teze je pﬁíãinou umístûní hodnoty vzdûlání u RomÛ na niÏ‰ím postu hodnotové-
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ho Ïebﬁíãku: „Oni nemají potﬁebu, Ïe by ty dûti se mûly nûco uãit.“ „…v‰echno je dÛleÏitûj‰í neÏ ‰kola […]
Jsme my aÏ ty nûkde, co je votravujem a chcem na nich vûci, kter˘ nejsou pro Ïivot dÛleÏit˘ […] Dítû je
chudák, musí chodit do ‰koly.“
Jde o vzdûlání gádÏovské, neboÈ vzdûlání v romipen (v romství) své místo mezi hodnotami RomÛ má, resp.
mûlo20. Problém nastal podle Hübschmannové v momentû nutnosti osvojit si vzdûlání gádÏovské, které je
zprostﬁedkováváno pouze neromsk˘mi, stigmatizujícími pedagogick˘mi institucemi.
PﬁestoÏe Romové podle v˘sledkÛ v˘zkumu, a také podle názoru ﬁady autorÛ (napﬁ. Kot˘nková, 2000)
nepovaÏují vzdûlání za dÛleÏité, lpûjí rom‰tí rodiãe na tom, aby jejich dûti nechodily do zvlá‰tních ‰kol, ale do
‰kol základních (neromsk˘ch): „…já bych jí nechtûla dát do zvlá‰tní, protoÏe já jsem tam mûla uÏ ãtyﬁi dûti,
uÏ mi tam chodily a já bych tu poslední tu holku nechtûla tam dát…“
Je moÏné, Ïe vzdûlání v základní ‰kole je pro Romy prestiÏní záleÏitost, neboÈ je viditeln˘m atributem
kompenzujícím trauma jejich romství, o kterém mluví Hübschmannová (1999).Tuto tezi potvrzuje v˘rok
jedné z uãitelek: „Za fotky dají klidnû sto ‰edesát korun […] romsk˘ rodiãe objednávali ty nejvût‰í moÏné
formáty, aby si je asi mohli doma zarámovat. Jsou totiÏ py‰n˘, Ïe jejich dûti jsou v neromsk˘ ‰kole.“
Jakou roli hrají pﬁípravné tﬁídy v inkluzi RomÛ do vzdûlání?
Doposud jsem se zab˘vala zhodnocením pﬁípravn˘ch tﬁíd z hlediska jejich krátkodob˘ch úãinkÛ na
romské dûti, tj. zda se daﬁí v pﬁípravn˘ch tﬁídách dosahovat konkrétních vytyãen˘ch cílÛ, a také zhodnocením
problémÛ s tím spojen˘ch. Nyní se pokusím pﬁípravné tﬁídy zhodnotit z hlediska jejich dlouhodobûj‰ích
úãinkÛ na romské dûti, resp. jak se daﬁí dosáhnout jejich inkluze do vzdûlání a jaké problémy a rizika jsou
s tím spojeny. Pﬁi anal˘ze vycházím jak z kvantitativních dat (kromû mého v˘zkumu byl zdrojem tûchto dat
také v˘zkum TI â·I ve ‰kolním roce 1997/98), tak i z dat kvalitativních získan˘ch z rozhovorÛ.

Tabulka 1
Úspû‰nost dûtí z 3 pﬁípravn˘ch tﬁíd v Ústí nad Labem ve ‰kolním roce 1995/96 a 1996/97
·kolní rok 1995/96
·lo do Z·
Pokraãuje v Z·

Pﬁípravná tﬁída

Zapsaní

„A“
„B“
„C“
Souãet

10

7

15
25

14
21

·lo do ZV·

Nezná se
úspûch v Z·

2

3

5

14
16

1
4

5

·kolní rok 1996/97
„A“
„B“
„C“
Souãet

10
9
14
33

6
2
12
20

4
2
12
18

4
4
2
10

2
2

Pramen: TI â·I, 1998
Z údajÛ TI â·I (1998) je zﬁejmé, Ïe z deseti zapsan˘ch ÏákÛ ve ‰kolním roce 1995/96 v pﬁípravné tﬁídû „A“
jich sedm bylo úspû‰n˘ch pﬁi zápisu do první tﬁídy Z· a pouze tﬁi Ïáci byli zaﬁazeni do zvlá‰tní ‰koly. O dva
roky pozdûji (v období v˘zkumu TI â·I) jiÏ do této základní ‰koly docházeli pouze dva Ïáci z pﬁípravné tﬁídy
a u pûti ÏákÛ nebyla jejich dal‰í úspû‰nost zji‰tûna. (Z rozhovorÛ jsem zjistila, Ïe není neobvyklé, Ïe se dûti
z pﬁípravn˘ch tﬁíd pﬁestûhují, nebo zaãnou chodit do jiné ‰koly, napﬁ. kde mají sourozence.) V roce 1996/97
bylo v této pﬁípravné tﬁídû úspû‰n˘ch z deseti ÏákÛ ‰est a ãtyﬁi ‰li do zvlá‰tní ‰koly. O rok pozdûji do této
základní ‰koly docházeli jiÏ jen ãtyﬁi Ïáci, pﬁiãemÏ dva po první tﬁídû ode‰li neznámo kam. Uãitelka této
pﬁípravné tﬁídy zhodnotila úspû‰nost absolventÛ pﬁípravné tﬁídy v této ‰kole v letech 1994–1999 nepﬁíli‰
pozitivnû: „…ty jsou vesmûs ve zvlá‰tní…“
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Z rozhovoru jsem dále zjistila, Ïe ve ‰kolním roce 1999/00 ‰lo v této tﬁídû z jedenácti dûtí osm mimo ‰kolu,
jen jeden Ïák je ve druhé tﬁídû základní ‰koly a dva Ïáci v první tﬁídû neuspûli (propadli).V souãasné dobû je
v první tﬁídû základní ‰koly vedle dvou z minulého roku je‰tû dal‰ích pût ÏákÛ z pﬁípravné tﬁídy „2000/01“,
z toho jeden v umûlecké tﬁídû, tzn., Ïe uspûl také u talentov˘ch zkou‰ek.
Pﬁípravná tﬁída „B“ je zﬁízena pﬁi zvlá‰tní ‰kole, a to od roku 1996/97. Z tabulky 1 je zﬁejmé, Ïe z devíti dûtí
ve ‰k. roce 1996/97 ‰ly pouze dvû dûti do základní ‰koly, ale pokraãovaly zde i ve druhém roãníku. âtyﬁi dûti
zÛstaly na zvlá‰tní ‰kole. Z údajÛ â·I (1998), které tabulka neuvádí, vypl˘vá, Ïe u dvou dûtí se nepodaﬁilo
zaﬁazení po ukonãení pﬁípravné tﬁídy zjistit a jeden Ïák byl zaﬁazen do jiného typu ‰koly.
Z rozhovoru s uãitelkou této tﬁídy jsem zjistila, Ïe ve ‰kolním roce 1998/99 mûla v pﬁípravné tﬁídû polovinu dûtí z dûtského domova, které v‰echny pokraãují v základní ‰kole: „…i kdyÏ to byly romské dûti, tak ty
bez problému pokraãují dále na základce, protoÏe tam je to zázemí v poﬁádku, tam prostû se vedou k práci…“
Ve ‰kolním roce 1999/00 ‰la z této tﬁídy asi 1/3 dûtí do základní ‰koly a pouze asi dvû dûti na Z· zÛstaly,
tzn., Ïe jsou nyní ve druhé tﬁídû.Ve ‰k. roce 2000/01 ‰lo z dvanácti dûtí pût do Z·, z nichÏ asi u tﬁí pﬁedpokládá uãitelka úspûch. Ostatní dûti se podle uãitelky odstûhovaly.
Dûti z pﬁípravné tﬁídy Z· „C“ jsou oproti dûtem z pﬁedcházejících dvou tﬁíd úspû‰nûj‰í. Z patnácti dûtí ve
‰k. roce 1995/96 jich ãtrnáct zÛstalo v základní ‰kole, a to minimálnû do druhého roãníku. Pouze jedno dítû
bylo vﬁazeno do zvlá‰tní ‰koly. O rok pozdûji bylo ze ãtrnácti zapsan˘ch dûtí úspû‰n˘ch dvanáct a pouze dvû
dûti ‰ly do zvlá‰tní ‰koly. U této tﬁídy, která byla první pﬁípravnou tﬁídou v Ústí nad Labem a jednou z prvních
v âeské republice, neboÈ vznikla v roce 1992/93, se mi podaﬁilo získat více statistick˘ch dat.
Tabulka 2 Úspû‰nost ÏákÛ z pﬁípravné tﬁídy „C“
Poãet zapsan˘ch
·k. rok 1992/93
·k. rok 1993/94
·k. rok 1994/95
Souãet

17
15
13
45

Na vlastní Z·
zÛstalo
7
8
5
20

Pokraãovalo
v této Z·
6
7
5
18

Do jiné Z· ‰lo

·lo do Zv·

8
4
4
16

2
3
4
9

Pramen: TI â·I (1998)
Z tabulky je zﬁejmé, Ïe dûti z pﬁípravného roãníku Z· „C“ jsou v˘raznû úspû‰nûj‰í neÏ dûti z ostatních
zkouman˘ch pﬁípravn˘ch tﬁíd.Tato ‰kola je spádová. Jedná se o základní ‰kolu, ale více neÏ devadesát procent
ÏákÛ této ‰koly je romsk˘ch.V zájmu ‰koly je, aby rom‰tí Ïáci zde pokraãovali a základní ‰kolu dokonãili. I ve
vy‰‰ích roãnících, nejen v pﬁípravném, je uplatÀován individuální pﬁístup za pomoci romsk˘ch asistentÛ,
kter˘ch je na této ‰kole podstatnû více neÏ na ostatních ‰kolách v Ústí nad Labem.
Údaje získané pﬁi rozhovoru s uãitelkou pﬁípravné tﬁídy podporují trend, kter˘ se objevil ve v˘‰e uvedené
tabulce, kde zdrojem dat byla data TI â·I (1998). Z rozhovoru vypl˘vá, Ïe ve ‰k. roce 2000/01, kdy byly ve
‰kole zﬁízeny dvû pﬁípravné tﬁídy, ‰lo z celkového poãtu dvacet devût ÏákÛ pouze jedno dítû do zvlá‰tní ‰koly.
V souãasné dobû nav‰tûvuje pﬁípravnou tﬁídu tﬁináct dûtí, z toho pût dûtí pﬁi‰lo zpût z první tﬁídy.
K ãtvrté zkoumané pﬁípravné tﬁídû „D“, kde romské dûti tvoﬁí jen necelou polovinu ÏákÛ, jsem z hlediska
kvantitativních dat získala pouze jednu informaci: „Minul˘ rok mi ‰el jen jeden Ïáãek do zvlá‰tní.“ Ta má
minimální v˘povûdní hodnotu.
Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá urãitá souvislost mezi tím, zda je pﬁípravn˘ roãník zﬁízen pﬁi základní nebo
zvlá‰tní ‰kole a zda je tato ‰kola spádová, nebo nikoliv. Z pﬁípravné tﬁídy zﬁízené pﬁi zvlá‰tní ‰kole „B“ bylo
úspû‰n˘ch ÏákÛ (zaﬁazen˘ch do základní ‰koly) podstatnû ménû (v pomûru k poãtu zapsan˘ch do pﬁípravné
tﬁídy) neÏ z pﬁípravn˘ch tﬁíd pﬁi základních ‰kolách, pﬁiãemÏ nejvíce úspû‰ní byli Ïáci z pﬁípravné tﬁídy
zﬁízené na základní spádové ‰kole „C“.
Domnívám se, Ïe je to zpÛsobeno mírou nárokÛ kladen˘ch na Ïáky ve standardních základních ‰kolách
a pﬁístupem uãitelÛ zde.V Z· „C“ je aplikován individuální pﬁístup a vzhledem k tomu, Ïe jde o ‰kolu s témûﬁ
stoprocentním zastoupením romské populace, jsou nároky této ‰koly, ale pﬁedev‰ím metoda v˘uky specifické
situaci pﬁizpÛsobeny. Îáci této ‰koly nejsou v dÛsledku mírnûj‰ích nárokÛ ménû vzdûlaní, ale po dosaÏení
úplného základního vzdûlání mají vût‰í ‰ance na dal‰í vzdûlání napﬁ. na uãili‰ti nebo stﬁední ‰kole a nikoliv
omezené pﬁíleÏitosti, jak by tomu bylo v pﬁípadû, Ïe by základní ‰kolu ukonãili v niÏ‰ím neÏ devátém
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roãníku.Tento zpÛsob koresponduje s principem sociální práce s men‰inami podle Musila a Navrátila (2000),
kter˘ spoãívá v tom, Ïe pﬁechodné sníÏení poÏadavkÛ na klienty jim umoÏní nab˘t zku‰enosti, získat informace a postupnû se nauãit samostatnû zvládat nároky prostﬁedí.
Tento pﬁístup (urãité pozitivní diskriminace) Z· „C“ ale skr˘vá urãité riziko, Ïe uÏ dûti z této ‰koly nebudou mít zájem pokraãovat ve studiu, byÈ dokonãí základní ‰kolu. Jednou z pﬁíãin nezájmu o dal‰í studium
mÛÏe b˘t také strach a nedÛvûra v „okolní svût“: „…je to tady tím, Ïe je tu témûﬁ pár procent jako jin˘
populace neÏ romsk˘.Tak oni jsou tu v takov˘m jakoÏe závûtﬁí.“
„Neúspûch“ ÏákÛ z pﬁípravné tﬁídy zvlá‰tní ‰koly je moÏná ãásteãnû zpÛsoben pﬁístupem uãitelky zde
v pﬁípravné tﬁídû a jejími ambicemi, která vûﬁí, Ïe je mnohdy lep‰í, aby dítû vystudovalo zvlá‰tní ‰kolu, ze
které dnes uÏ také má moÏnost jít do uãení, i na stﬁední ‰kolu: „My nechceme ‰mahem strkat v‰echny dûti do
zvlá‰tky, ale kdyÏ si vezmete, Ïe ty dûti prospívaj na t˘ zvlá‰tní, tak mÛÏou jít i do stﬁední ‰koly, ale pozdûji…“
Na základû kvantitativních dat je moÏné konstatovat, Ïe pﬁípravné tﬁídy pﬁi základních ‰kolách, které byly
pﬁedmûtem v˘zkumu, svÛj úãel – inkluzi romsk˘ch dûtí do vzdûlání plní, pokud za inkluzi povaÏuji pﬁijetí
(alespoÀ) poloviny romsk˘ch ÏákÛ z pﬁípravné tﬁídy do prvního roãníku základní ‰koly, resp. zvládnutí
poÏadavkÛ kladen˘ch v této tﬁídû na nû.
O úãelnosti pﬁípravn˘ch tﬁíd svûdãí také data kvalitativního charakteru.V‰echny uãitelky hodnotily
pﬁípravn˘ roãník velmi kladnû: „Je fakt znát, Ïe ten, kdo byl u mû v pﬁípravném roãníku z romsk˘ch dûtí, tak
je na tom sto procent, to se nedá srovnat. Opravdu ty dûti, které jsou poﬁád jenom u mámy u suknû celou
dobu a potom pﬁijdou sem do první tﬁídy, tak jsou ztracen˘.“
S inkluzí je ale spojena ﬁada problémÛ, které provázejí nejen první roãník základní ‰koly, ale zejména
následující ‰kolní roky. Romské dítû, které pﬁichází z pﬁípravné tﬁídy, je sice obvykle vybaveno potﬁebn˘mi
znalostmi (pro zvládnutí první tﬁídy základní ‰koly), ale ve‰kerá práce vykonaná v pﬁípravné tﬁídû nemusí b˘t
zuÏitkována pro úãel inkluze do sféry vzdûlání, pokud uãitelka v první tﬁídû základní ‰koly kromû sv˘ch
nárokÛ a oãekávání neadresuje dítûti také podporu, osobní zájem a neposkytuje mu citovû kladné zázemí,
neboÈ u romsk˘ch dûtí více neÏ u bíl˘ch: „…záleÏí na tom, jak je uãitelka citlivá, jak je vnímavá, jak je
rozumná, jak je lidská.“ (Demeter in Romové, 1999:339.) Má-li, podle ¤íãana (1998), udrÏet romské dítû, které
pro‰lo pﬁípravnou tﬁídou, krok s první tﬁídou, vyÏaduje hlavnû zpoãátku individuální péãi a vﬁel˘ vztah
s uãitelkou.
Uãitelky v prvních tﬁídách základních ‰kol obvykle mají ve tﬁídû podstatnû více ÏákÛ, neÏ b˘vá v tﬁídû
pﬁípravné. Podle sv˘ch osnov mají v porovnání s uãitelkou v pﬁípravné tﬁídû podstatnû ménû ãasu na
vysvûtlování, opakování látky, na individuální v˘uku i utváﬁení pﬁátelského vztahu s rodiãi, ãímÏ je nedÛvûra
RomÛ k „bílé“ ‰kole posilována.
Pokud se podaﬁí romsk˘m dûtem projít první tﬁídou a postoupit do tﬁíd následujících, zaãnou se, obvykle
od pátého roãníku, vyskytovat dal‰í problémy (¤íãan, 1998, Neãas, 1999). Dochází ke zlomu, kter˘ ¤íãan
(1998) popisuje jako „volání krve“: dítû zaãne b˘t vzpurné, zhor‰í se mu prospûch a ztratí zájem o ‰kolu.
Tento jev ¤íãan vysvûtluje zãásti nastupující pubertou, zãásti stigmatizací, v dÛsledku zv˘razÀujících se
fyzick˘ch rysÛ u RomÛ v tomto období, a z nejvût‰í ãásti sociokulturním systémem v romské rodinû, resp.
tím, Ïe romské dítû je brzy pﬁibíráno k ãinnostem dospûl˘ch, coÏ kontrastuje s Ïákovskou rolí ve ‰kole.
Kromû toho uvádí ¤íãan jako pﬁíãinu také to, Ïe Romové pokládají nároãnûj‰í látku probíranou na druhém
stupni základní ‰koly za zbyteãnou, a navíc je nároãnûj‰í na ‰kolní pﬁípravu (¤íãan 1998).
Podobnû jako ¤íãan zhodnotily situaci také uãitelky pﬁi rozhovorech: „Oni Ïijou jin˘m Ïivotem, tím pádem
u mû je to v pohodû, ale kdyÏ pﬁijdou dál do první a dal‰ích tﬁíd, tak jsou ztraceni…“ „…oni ztrácej nit.Ta nit
se jim pﬁetrhne nûkde v první tﬁetinû ‰koly a potom jsou tam jenom na v˘chovu…“
Uãitelkami byla demonstrována jak neschopnost romsk˘ch rodiãÛ sv˘m dûtem s probíranou látkou
pomoci: „…ty jejich znalosti jsou, Ïe nûkde skonãili v pﬁed‰kolce, tak Ïe jak potom mají pomáhat tûm dûtem,
Ïe?“ „…oni to nezvládnou prostû ty rodiãe…“, tak i „riziko puberty“: „…kdyÏ se jim ozve puberta, tak zaãnou
Ïít tím stylem, na kter˘ jsou zvyklí v rodinách…“ „âím jsou star‰í…, oni vlastnû stra‰nû rychle vyspívaj, ﬁe‰í
se velké rodinné problémy jakéhokoliv raÏení aÈ vydûlávání penûz nebo kradení […] V‰echno se ﬁe‰í pﬁed
dûtma, tím pádem tﬁeÈák ví, Ïe táta nûco ukrad a potom pÛjdou nûkde a vykradou byt.“
¤íãan (1998) také konstatuje: „Poslední léta ve ‰kole jsou pak nûkdy pro romské dûti i pro jejich uãitele
skuteãnou tr˘zní: sv˘mi neúspûchy frustrovaní a poniÏovaní Romové opakují roãníky, nudí se, chovají se
v˘bojnû k uãitelÛm a ãasto agresívnû ke spoluÏákÛm.“ (¤íãan, 1998:115.)
Vzhledem k v˘‰e uvedenému existuje v souvislosti s inkluzí RomÛ do sféry vzdûlání riziko, Ïe romské dûti
základní ‰kolu nedokonãí. O riziku „z opaãné strany“ mÛÏeme hovoﬁit, pokud se nûkter˘m „romsk˘m
vla‰tovkám“ podaﬁí dokonãit základní ‰kolu a následnû vystudovat napﬁ. také ‰kolu stﬁední, pﬁíp. vysokou.
Hübschmannová pouÏívá pro tento prÛbûh oznaãení „sekundární sanskrtizace“ a shledává v nûm riziko
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„emigrace do gádÏovství“, tzn., Ïe tito Romové, kter˘m se podaﬁí získat gádÏovské vzdûlání a profesi, odkládají „se sv˘m cikánstvím i své romství“, ãímÏ pﬁispívají k tomu, Ïe se „stereotypní obraz cikána znovu reprodukuje v celé své pokﬁivenosti“ (Hübschmannová,1999:134–135).
I pﬁes radost z jednotliv˘ch „vla‰tovek“ v podobû romsk˘ch dûtí, které se z pﬁípravného roãníku dostaly na
druh˘ stupeÀ základní ‰koly a nároky zde zvládají, házely, v souvislosti s dlouhodobûj‰ími úãinky inkluze
romsk˘ch dûtí do vzdûlání, uãitelky z pozice stigmatizující vût‰inové populace, „flintu do Ïita“. DÛvodem
skepse uãitelek byly Ïivotní aspirace romsk˘ch rodiãÛ vÛãi sobû sam˘m i sv˘m dûtem: „Takoví rodiãe, jako Ïe
se budou mít líp, kdyÏ budou mít vzdûlání, to oni takhle nikdy v Ïivotû nepﬁem˘‰lej.To oni vûdí, Ïe kdyÏ nûco
ukradnou a prodaj to levnû a kdyÏ nûco vy‰melej … takhle oni pﬁem˘‰lej a Ïijou ze dne na den […] Pro nû
není dÛleÏitá práce, oni si dokáÏou vydûlat jinak, prací? […] nikdy v Ïivotû se cikán Ïivit nebude. Kde Ïijete?“
Minimální aspirace v oblasti uplatnûní vzdûlání potvrdila také romská matka: „…tolik lidí uÏ je vyuãen˘ch
a práci nemaj […] my nevíme co bude za deset let, jak to bude vÛbec, s tou prácí...“ Romsk˘ otec mûl
aspirace vût‰í: „…základní vyuãení to je dobr˘, mûlo by to bejt, kdyby pak chtûly dûlat tﬁeba vysokou…“
TûÏko ﬁíct, zdali jsem sly‰ela, co chtûla gádÏovka sly‰et, nebo si romsk˘ otec uvûdomoval hodnotu vysoko‰kolského vzdûlání v souvislosti s uplatnûním se na pracovním trhu a finanãní odmûnou.
Pﬁesto, Ïe uãitelky shodnû hodnotily aspirace RomÛ na vzdûlání negativnû, nûkteré posoudily, Ïe zájem
o pﬁípravnou tﬁídu ze strany romsk˘ch rodiãÛ stoupá: „…zaãínají mít o to zájem v posledních tﬁech letech,
protoÏe právû si zapisujou dûti do základek a tam narazej…“
Domnívám se, Ïe stoupající zájem o pﬁípravnou tﬁídu je zpÛsoben v prvé ﬁadû tím, Ïe supluje ãásteãnû
mateﬁskou ‰kolu, která se na rozdíl od pﬁípravného roãníku musí hradit, ale je to také vûcí prestiÏe. Zãásti jde
také ze strany RomÛ o moÏnost uplatnûní práva na základní vzdûlání, jakoÏto obrana proti stigmatizaci
a donedávnému vytûsÀování do zvlá‰tních ‰kol. Podle ¤íãana (1998) Rom, kter˘ „zná svá práva“, jich umí
obratnû vyuÏívat a také se jich velmi ãasto a hlasitû domáhá.

Závûry a doporuãení
Evaluaãním v˘zkumem jsem dospûla ke zji‰tûní, Ïe romské dûti, které pro‰ly pﬁípravnou tﬁídou, byly
vût‰inou v prvních tﬁídách základních ‰kol úspû‰né.Vût‰í úspû‰nost byla zji‰tûna u dûtí, které nav‰tûvovaly
pﬁípravnou tﬁídu pﬁi základní ‰kole, oproti dûtem z pﬁípravn˘ch tﬁíd pﬁi ‰kole zvlá‰tní. Nejvíce úspû‰né byly
dûti z pﬁípravného roãníku pﬁi spádové základní ‰kole, pravdûpodobnû v dÛsledku individuálního pﬁístupu,
kter˘ je zde aplikován po celou dobu studia, a kde jsou nároky ‰koly pﬁizpÛsobeny specifick˘m potﬁebám
romsk˘ch ÏákÛ.
Na základû toho se domnívám, Ïe pﬁípravné tﬁídy by nemûly b˘t zﬁizovány pﬁi zvlá‰tních ‰kolách. Pro
zefektivnûní pﬁípravn˘ch tﬁíd je zapotﬁebí podpory uãitelÛ v prvních i následujících tﬁídách základní ‰koly,
nejen v pﬁípravném roãníku. ·kola, kde je populace ÏákÛ tvoﬁena také romsk˘mi dûtmi, nemÛÏe b˘t pouze
vzdûlávací institucí, ale je potﬁeba, aby vykonávala také práci v sociální oblasti, a to v ‰ir‰ím rozsahu, neÏ je ve
‰kolské praxi bûÏné. Individuální pﬁístup ve ‰kolách bude zﬁejmû podmínûn zmûnou ‰kolského zákona za
úãelem sníÏení poãtu ÏákÛ ve tﬁídách, pﬁíp. zv˘‰ením poãtu uãitelÛ nebo pedagogick˘ch asistentÛ v tûchto
‰kolách.
Jin˘ zpÛsob, kter˘m by mohlo b˘t docíleno individuálního pﬁístupu, je zmûna vyuãovací metody z frontální
na skupinovou, která je bûÏná v západních zemích Evropy ve ‰kolách s koncentrací dûtí z etnick˘ch men‰in.
Tato metoda spoãívá v rozdûlení dûtí do pracovních skupin, ve kter˘ch se stﬁídají podle pﬁedmûtÛ v˘uky
a schopností dûtí.Tím je docíleno toho, Ïe v jednotliv˘ch skupinách spolu pracují dûti s pﬁibliÏnû stejn˘m
pracovním tempem za úãasti pedagogického asistenta.
I pﬁes pozitivní vliv a individuální pﬁístup v pﬁípravn˘ch tﬁídách romské dûti nároky základní ‰koly zejména
na druhém stupni nezvládají. Je to zpÛsobeno jak represívním a stigmatizujícím pﬁístupem ‰koly bez akceptace individuality, tak i tím, Ïe rom‰tí rodiãe obvykle nejsou, vzhledem k nízké úrovni dosaÏeného vzdûlání,
schopni sv˘m dûtem s probíranou látkou ve vy‰‰ích roãnících základní ‰koly pomoci. Navíc ke ‰kole cítí
rom‰tí rodiãe nedÛvûru, která se projevuje také znaãn˘m nezájmem o ‰kolní práci sv˘ch dûtí a minimální
úãastí na tﬁídních schÛzkách.
·kola by se mûla svou sociální ãinností snaÏit mimo jiné získat dÛvûru romsk˘ch dûtí a pﬁedev‰ím jejich
rodiãÛ, neboÈ pro kvalitní vzdûlávání romsk˘ch dûtí je zapotﬁebí pozitivního vztahu romské rodiny se ‰kolou.
Vedle pÛsobení na prostﬁedí ‰koly je v rámci intervence potﬁeba pÛsobit také na romské rodiãe, a to v oblasti
jejich vzdûlávání (napﬁ. ve spolupráci s úﬁadem práce zajistit rekvalifikaãní kursy).
Na základû v˘zkumu je moÏné za „osvûdãen˘“ zpÛsob komunikace rodiny se ‰kolou povaÏovat komunika-
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ci prostﬁednictvím romsk˘ch asistentÛ. Roz‰íﬁení poãtu romsk˘ch asistentÛ na v‰ech ‰kolách, kam docházejí
rom‰tí Ïáci, spoleãnû se zmûnou v pﬁístupu ‰koly by mohlo b˘t urãit˘m v˘chodiskem pro postupné získání
dÛvûry a motivace romsk˘ch rodiãÛ ke vzdûlání sebe sam˘ch i sv˘ch dûtí. K odbourání nedÛvûry romsk˘ch
rodiãÛ ke ‰kole by mohlo také pﬁispût roz‰íﬁení pro-rodinn˘ch programÛ za úãasti romsk˘ch asistentÛ,
uãitelÛ, pﬁíp. ﬁeditelÛ ‰kol a do znaãné míry také zapojení prvkÛ multikulturní v˘chovy do v˘uky.
PﬁestoÏe se ukázalo, Ïe romské dûti vût‰inou neznají romsk˘ jazyk ani romské písnû a básnû, nemûlo by se
od multikulturních prvkÛ v pﬁípravn˘ch tﬁídách ustupovat (jak vyplynulo z v˘zkumu), ale mûly by b˘t tyto
prvky zaﬁazeny do v˘uky ve v‰ech ‰kolách a tﬁídách bez ohledu na to, zda do tûchto ‰kol romské dûti
docházejí, ãi nikoliv. Multikulturní prvky by mûly b˘t zaﬁazeny jak do bûÏn˘ch pﬁedmûtÛ, napﬁ. do hudební
v˘chovy, dûjepisu ad., ale mûly by se promítat také ve v˘zdobû ‰kolních interiérÛ.V rámci multikulturní
v˘chovy by bylo vhodné bûÏnû poﬁádat na ‰kolách pﬁedná‰ky, besedy, vydávat propagaãní materiály nebo
‰kolní ãasopisy, pﬁípadnû multikulturní téma vﬁazovat mezi témata Ïákovsk˘ch prací.
HandicapÛm, se kter˘mi romské dûti do základních ‰kol, resp. do pﬁípravn˘ch tﬁíd pﬁicházejí, by bylo
moÏné ãásteãnû pﬁedejít pozitivní diskriminací ve formû sníÏení finanãních nárokÛ pﬁi docházce romsk˘ch
dûtí do mateﬁsk˘ch ‰kol. Z v˘zkumu vyplynulo, Ïe rok v pﬁípravné tﬁídû není pro vyrovnání handicapÛ
romsk˘ch dûtí mnohdy dostaãující a mateﬁské ‰koly, které by problémÛm v základní ‰kole do urãité míry
pﬁedcházely, romské dûti nenav‰tûvují zejména z finanãních dÛvodÛ. Pﬁesto ale není moÏné pﬁedpokládat, Ïe
rom‰tí rodiãe této pozitivní diskriminace vyuÏijí, pokud by vedle ãásteãnû hrazen˘ch mateﬁsk˘ch ‰kol mûli
k dispozici je‰tû volbu bezplatného pﬁípravného roãníku.
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Podle Goodina (2000) pﬁedstavuje inkluze intervenci spoãívající v tom, Ïe tûm, kdo jsou vylouãeni ãi marginalizováni, musí b˘t za
stejn˘ch podmínek zaruãena tatáÏ práva, která jsou jiÏ pﬁiznána stávajícím ãlenÛm komunity. Goodin mluví o právu, které ale Romové,
stejnû jako Neromové, v tomto pﬁípadû na vzdûlání, mají, a nemluví jiÏ o skuteãn˘ch (neformálních) moÏnostech a rovn˘ch pﬁíleÏitostech. SvÛj koncept inkluze Goodin dále rozvíjí, a to rozli‰ením inkluze na holou a úplnou. Cílem úplné inkluze je pﬁivést znev˘hodnûné
(„vylouãené“) osoby do hlavního proudu spoleãnosti – do samého stﬁedu spoleãenského Ïivota komunity, coÏ není podle Goodina
nejlep‰ím ﬁe‰ením. Autor spí‰e upﬁednostÀuje inkluzi holou, tzn. pouze „dostat se pﬁes hranici“, posunout znev˘hodnûné na okraj,
nikoliv pﬁímo do centra (Goodin, 2000:32).
3
Kot˘nková (2000) rozli‰uje tﬁi faktory ovlivÀující sociální integraci: stát (tj. legislativa), trÏní hospodáﬁství (zvlá‰tû trh práce) a obãanskou spoleãnost (tj. personální vztahy zvlá‰tû rodinné a síÈ dobrovoln˘ch a nestátních organizací), které tvoﬁí tzv. trojúhelník blahobytu
(welfare triangle). Podle Kot˘nkové jsou Romové oslabeni zejména ve vztahu k trhu práce, a to z dÛvodu nízké vzdûlanosti a kvalifikace. V dÛsledku toho jsou ohroÏeni sociálním vylouãením. Integrací ãlovûka do funkãních systémÛ vzdûlávání, práva, politiky ad.
rozumí ·mausová (2000) inkluzi, která je pﬁedpokladem v‰ech dal‰ích spoleãensk˘ch inkluzí, napﬁ. také do sféry kulturní. (Inkluzi je
tak moÏné chápat jako pﬁedstupeÀ integrace, která mÛÏe a nemusí nastat.)
4
Tematickou inspekcí âeské ‰kolní inspekce „Vzdûlávání pﬁíslu‰níkÛ národnostních men‰in a etnick˘ch skupin“ bylo zji‰tûno, Ïe
v âeské republice bylo ve ‰kolním roce 1997/98 otevﬁeno celkem 47 pﬁípravn˘ch tﬁíd, a to pﬁi základních, zvlá‰tních i mateﬁsk˘ch
‰kolách. Ze 683 zapsan˘ch dûtí bylo 484 romsk˘ch, tj. 75,86 % (TI â·I, 1998:10).
5
Musil a Navrátil kladou pﬁi vymezení pojmu men‰ina dÛraz na mocenské vztahy, nadﬁazenost ãi podﬁazenost postavení a opresi ãili
strukturální znev˘hodnûní skupin, jejichÏ ãlenÛm jsou systematicky upírána nûkterá práva a moÏnosti, která jsou bûÏnû dostupná
vût‰inové ãásti spoleãnosti nebo její elitû. V˘chozí charakteristikou men‰inové skupiny, ne v‰ak urãující, je skuteãnost, Ïe její ãlenové
vykazují urãitou tûlesnou nebo kulturní odli‰nost (Musil a Navrátil, 2000:130).
6
Podle ¤íãana není velmi nedirektivní v˘chova s nulov˘m vedením dítûte k samostatnosti a odpovûdnosti samo za sebe v romské
rodinû zpravidla dobrou pﬁípravou na ‰kolní práci, pﬁiãemÏ jen málo romsk˘ch dûtí dochází do mateﬁské ‰koly. Dítû vychovávané
v romské rodinû zﬁídka získává zku‰enost s kníÏkou, tuÏkou a papírem (mnohem ãastûji s televizí a videem). Chybûjí omalovánky,
hádanky, stavebnice (¤íãan, 1998).
7
Dítû je pﬁeﬁazováno ze základní do zvlá‰tní ‰koly na základû odborného psychologického a pedagogického vy‰etﬁení – inteligenãních
testÛ, které nezohledÀují v celé ‰íﬁi sociální a kulturní zku‰enost vy‰etﬁovaného dítûte. Romské dûti tak neuspûjí v testech ‰kolní
zralosti pﬁeváÏnû spí‰e z dÛvodu odli‰ného pojetí v˘chovy, neÏli z dÛvodu mentálního handicapu (Balabánová, 1999).
8
Romsk˘ etnolekt ãe‰tiny se projevuje nenormativní v˘slovností, pﬁenosem hloubkové struktury rom‰tiny (gramatické a sémantické) do
povrchové struktury ãe‰tiny, chudou slovní zásobou a neadekvátní stylistikou (Hübschmannová, 1999). Romské dûti se musí ve ‰kole
uãit nejen nov˘m ãesk˘m slovÛm, ale také pojmÛm, napﬁ. pro „dlouh˘“, „velk˘“, „vysok˘“ a „hlubok˘“ je v rom‰tinû jedno vyjádﬁení.
Dítû se pak musí nauãit, Ïe délku vlasÛ a velikost jablka je tﬁeba vyjádﬁit rÛzn˘mi slovy (¤íãan, 1998).
9
Bernstein (viz napﬁ. ¤íãan, 1998) srovnával ﬁeã pﬁíslu‰níkÛ rÛzn˘ch sociálních vrstev a u niÏ‰ích sociálních vrstev zjistil „omezen˘
jazykov˘ kód“ na rozdíl od rozvinutého kódu, typického pro vy‰‰í a stﬁední vrstvy.
10
Diaspora, rozpt˘lení: oznaãení etnick˘ch a náboÏensk˘ch skupin Ïijících mimo oblast svého pÛvodu jako národní a náboÏenská
men‰ina, pﬁenesenû téÏ enkláva jakékoliv komunity, odli‰ující se od vût‰inového obyvatelstva jin˘m sm˘‰lením, zvyky apod.
(V‰eobecná, 1999).
11
Zastánci strukturálního modelu vidí pﬁíãinu sociálního problému v sociálním prostﬁedí a ne v klientech, proto se domnívají, Ïe snaha
mûnit klienty, kteﬁí v tomto pﬁípadû sociální problém nezpÛsobili, je marná a k ﬁe‰ení problému nevede (Musil, Navrátil, 2000).
12
Multikulturní prostﬁedí spoãívá ve vytvoﬁení optimálních podmínek pro rozvoj identity osobnosti kaÏdého dítûte, kaÏdého pﬁíslu‰níka
národnostní men‰iny, jako pﬁedpoklad jeho integrace do spoleãnosti. Souãasnû také platí, Ïe úspû‰ná integrace je podmínûna i tím,
Ïe si pﬁíslu‰níci národnostní men‰iny osvojí kulturní a komunikaãní zvyklosti vût‰inové spoleãnosti a budou je v zájmu bezproblémového souÏití respektovat (program ã. 35 252/97-24 M·MT âR).
13
Do pﬁípravné tﬁídy jsou nejãastûji zaﬁazeny dûti s odkladem ‰kolní docházky, pﬁípadnû s dodateãn˘m odkladem ‰kolní docházky,
dále dûti, které dovr‰í 6 let vûku v období záﬁí– prosinec, ãili bez odkladu povinné ‰kolní docházky – z podnûtu rodiãÛ a podle
metodického pokynu ã. 25 484/2000-22 v˘jimeãnû také dûti pûtileté.
14
Problém je sociální stav nebo situace, o níÏ se zúãastnûní domnívají, Ïe potﬁebuje ﬁe‰ení (Velk˘, 1996).
15
„Riziko, moÏnost, Ïe s urãitou pravdûpodobností vznikne událost, jeÏ se li‰í od pﬁedpokládaného stavu ãi v˘voje.“ (V‰eobecná,
1999:413.) Nebo také nebezpeãí nezdaru (Slovník, 1993).
16
Vzhledem k tomu, Ïe první pﬁípravné tﬁídy vznikly v roce 1993 (usnesením M·MT âR ã. 210 ze dne 28. 10.1993), je pravdûpodobné, Ïe v nejlep‰ím pﬁípadû jsou první Ïáci tûchto tﬁíd v tomto ‰kolním roce v devátém roãníku ‰koly.
17
S reliabilitou je to u kvalitativního pﬁístupu obtíÏnûj‰í, neboÈ vûrohodnost v˘zkumu je opﬁena jen o jasnou prÛhlednost analytické
ãásti v˘zkumu, která musí b˘t pﬁedloÏena ãtenáﬁi (Babbie, 1998).
18
V‰echny rozhovory byly provedeny v prostﬁedí pﬁípravn˘ch tﬁíd, a to po pﬁedbûÏné domluvû. Rozhovory s uãitelkami a rodiãi trvaly
v rozmezí 40–60 minut, s dûtmi a „doplÀující“ rozhovory cca 15–20 min.
19
Induktivní reflexe (indukce), typ úsudku (pﬁem˘‰lení) a metoda zkoumání, na základû pozorování jednotliv˘ch pﬁípadÛ se vyvozují
v‰eobecné závûry, postup od zvlá‰tního k obecnému (Slovník, 1993).
20
Vzdûlání spoãívalo zejména v osvojení si urãité profese, která urãovala hierarchické postavení mezi komunitami, nebo jednotlivci
v komunitû. Hübschmannová mluví o tzv. primární sanskrtizaci – postoupení v˘‰ na Ïebﬁíãku kastovní hierarchie spojené s osvojením
si „ãist‰í“ prestiÏnûj‰í práce (napﬁ. z kováﬁe hudebník), a také ãist‰ích hodnot (napﬁ. pﬁestat jíst „neãistá“ jídla), která je pﬁedstupnûm
sanskrtizace sekundární, totiÏ pﬁestupu k prestiÏnûj‰ím profesím gádÏovsk˘m (neromsk˘m) (Hübschmannová, 1999: 130,131).
21
Práci na této stati podpoﬁila Grantová agentura âeské republiky grantem ãíslo 403/99/0320.
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Zmûna
klienta
a zmûna prostﬁedí
Changing Client
and Changing Social Environment
ro sociální pracovníky2 bylo vÏdy charakteristické, Ïe lidem pomáhali
pﬁekonávat Ïivotní nesnáze posilováním jejich zpÛsobilosti zvládat poÏadavky sociálního prostﬁedí. Dûlali to a dûlají v principu tﬁemi zpÛsoby. Buì
se snaÏí klientÛm pomoci, aby se sami dokázali pﬁizpÛsobit oãekávání
okolí, nebo se snaÏí zmûnit sociální prostﬁedí tak, aby se v nûm klienti
mohli lépe zorientovat a prosadit, nebo kladou dÛraz na obojí souãasnû. Zajímavé
pﬁitom je, Ïe stoupenci uveden˘ch pﬁístupÛ mívají natolik rozdílné pﬁedstavy o moÏnostech klienta a o povaze sociálního prostﬁedí, Ïe se zdá b˘t nemoÏné spojit prvky
odli‰n˘ch pﬁístupÛ do jedné, ucelené strategie intervence. Pokud se nûkomu takové
spojení daﬁí koncipovat teoreticky, jeho realizace zpravidla naráÏí na pﬁekáÏky
v Ïivotû organizací. Pro sociální pracovníky proto vÏdycky nebylo snadné koncipovat
pomoc pﬁi zvládání poÏadavkÛ prostﬁedí podle vlastních pﬁedstav a vyhnout se
pﬁitom kritice kolegÛ, vlivn˘ch subjektÛ ve svém okolí nebo vlastním obtíÏím
a pochybnostem.
Nutno podotknout, Ïe kritikové rÛznorod˘ch zpÛsobÛ pomoci se zvládáním
poÏadavkÛ prostﬁedí vyslovují jedním dechem jak námitky proti názorÛm na v˘znam
zmûny klienta a zmûny prostﬁedí, tak poukazy na politickou nezodpovûdnost zastáncÛ tûchto názorÛ. Napﬁíklad nesmlouvav˘ komentátor psychoterapeuticky zamûﬁené
pﬁípadové sociální práce North v roce 1972 napsal: „Nûkteﬁí sociální pracovníci si
sice uvûdomují absurdnost své pracovní situace a také dvojznaãnou povahu nûkter˘ch sv˘ch ãinností, pﬁesto v‰ak ãetba jejich textÛ nevypovídá nic o tom, Ïe by brali
váÏnû pasivitu role, kterou sehrávají, kdyÏ ve prospûch velk˘ch byrokratick˘ch
a prÛmyslov˘ch organizací ve spoleãnosti vychytávají otravné mouchy. NepovaÏují se
za nástroje, jejichÏ prostﬁednictvím se jejich klienti smiﬁují s neuspokojiv˘mi podmínkami svého Ïivota, a spí‰e se domnívají, Ïe jsou aktivními aktéry. Nejde mi teì o to,
zda je jejich ãinnost dobrá, nebo ‰patná, Ïádoucí, nebo neÏádoucí; chci upozornit na
podporu, kterou ne-direktivní, na klienta soustﬁedûná pﬁípadová sociální práce
bezdûãnû poskytuje dominantním silám na‰í spoleãnosti tím, Ïe klienta orientuje
dovnitﬁ, na vlastní osobu spí‰e neÏ na okolí, na radikální zmûnu.“ (North, 1972:
86–87.)
Tento typ kritiky nerozli‰uje mezi politickou odpovûdností za v˘kon kontroly ve
spoleãnosti a snahou sociálních pracovníkÛ podporovat zmûnu na stranû klienta
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nebo zmûnu „neuspokojiv˘ch podmínek jejich Ïivota“.V˘hodou tohoto pohledu je,
Ïe souvislost mezi metodick˘m zamûﬁením na „osobu klienta“ (pﬁípadnû na „okolí“)
a politickou odpovûdností za „smiﬁování klienta s neuspokojiv˘mi podmínkami jeho
Ïivota“ (nebo za „radikální zmûnu“ tûchto podmínek), je patrná. Nev˘hodou je, Ïe
jedno mÛÏe b˘t snadno zamûnûno s druh˘m. Pokusím se proto metodick˘ aspekt
zamûﬁení na zmûnu klienta a zmûnu prostﬁedí jasnû vymezit. Za tímto úãelem
vymezím vztah mezi zmûnou klienta a zmûnou sociálního prostﬁedí nejprve obecnû
a vzápûtí popí‰u ‰kálu znám˘ch a v praxi sociální práce uplatÀovan˘ch pojetí tohoto
vztahu.

„Îivotní situace“, „klient“ a „prostﬁedí“
Titulek ãásti ãlánku není pln˘ uvozovek náhodou. Abychom se mohli vyznat
v dilematech mezi dÛrazem na zmûnu klienta a zmûnu prostﬁedí, potﬁebujeme znát
rÛzná pojetí Ïivotní situace klientÛ.V praxi organizací sluÏeb sociální práce i v doporuãeních, jak ji zlep‰it, se jich bûhem dvacátého století vyrojilo opravdu mnoho.
Uvozovky nás upozorÀují na skuteãnost, Ïe sice v‰ichni mluvíme o tomtéÏ – o „Ïivotní situaci“, „klientech“ a „prostﬁedí“ – skoro kaÏd˘ v‰ak pﬁitom má na mysli nûco
jiného. Pak se snadno stane, Ïe jeden neví, co vlastnû ten druh˘ doporuãuje nebo
kritizuje.Abychom si vytvoﬁili alespoÀ zdání, Ïe víme, o ãem ti druzí mluví, sloÏitou
spleÈ pojetí a názorÛ si zjednodu‰ujeme do snadno pochopitelného dilematu. Nûco
takového se stalo tﬁeba v Americe 60. let. Organizace tam praktikovaly nejménû pût
odli‰n˘ch pojetí vztahu mezi zmûnou klienta a zmûnou prostﬁedí, v diskusi se v‰ak
skoro v‰ichni tváﬁili, Ïe se jedná o konflikt mezi psychologizujícím pﬁizpÛsobováním
klienta poÏadavkÛm konzervativního prostﬁedí a snahou o radikální zmûnu celé
struktury americké spoleãnosti.
Americká sociální pracovnice Bartlettová se pokusila v 60. letech dvacátého století
rozpoznat spoleãné základy praxe sociální práce.Ta se podle ní v Americe aÏ do
poloviny dvacátého století vyvíjela v nûkolika sektorech veﬁejn˘ch sluÏeb – v oblasti
sociální pomoci dûtem a rodinám, ve zdravotnictví, v péãi o lidi s mentálním postiÏením, ve ‰kolství, pozdûji také ve vûzeÀství a organizaci sociálních sluÏeb v obcích –
oddûlenû (Bartlett, 1970: 22–26). Bartlettová dospûla k závûru, Ïe sociální pracovníci
se sice v návaznosti na svou specializaci vûnují odli‰n˘m charakteristikám prostﬁedí
uveden˘ch typÛ sluÏeb, spoleãné jim v‰ak je, Ïe svou pozornost soustﬁeìují na
„problémy, které plynou z klíãov˘ch Ïivotních situací“.Tyto situace napﬁíklad souvisí
se zlomov˘mi událostmi Ïivotních cyklÛ jedince nebo rodiny, nebo s traumatizujícími
událostmi typu onemocnûní, neúspûch ve ‰kole, návrat z v˘konu trestu apod.Tyto
problémy sociální pracovníci „chápou jako Ïivotní úkoly“, které je tﬁeba nûjak
„zvládnout“. Pojem „zvládání“ pﬁivádí podle Bartlettové pozornost ke snahám lidí
„vypoﬁádat se se situacemi, které b˘vají porÛznu oznaãovány jako sociální úkoly,
Ïivotní situace nebo problémy Ïivota“ a které lidé proÏívají jako „tlaky svého sociálního prostﬁedí“. Sociální pracovníci se tedy podle Bartlettové zab˘vají interakcemi
a rovnováhou mezi „schopností lidí zvládat“ na jedné stranû a „poÏadavky prostﬁedí“
na druhé stranû.V této souvislosti jsou pro sociální práci zásadní následující otázky:
„Nejsou poÏadavky prostﬁedí neúmûrné? Není schopnost lidí zvládat tyto poÏadavky
nedostateãná? Pokud zde neexistuje rovnováha, jak je moÏné pﬁispût k jejímu
dosaÏení?“ (Bartlett, 1970: 93–101.)
Na jiném místû jsme s Pavlem Navrátilem popsali, jak Bartlettová uvedené
podnûty systematicky rozpracovala pomocí pojmÛ „sociální fungování“ a „ãlovûk
v situaci“ (Navrátil, Musil, 2000: 139–142).V souladu s Bartlettovou mÛÏeme „Ïivotní
situaci“ chápat jako interakci mezi „ãlovûkem“ a „prostﬁedím“.V tomto rámci je za
klíãovou charakteristiku ãlovûka moÏné povaÏovat jeho schopnost zvládat poÏadavky
nebo oãekávání prostﬁedí. Sociální pracovník se v této souvislosti ptá, jak nejrÛznûj‰í
vlastnosti jeho klientÛ tuto schopnost ovlivÀují.
Prostﬁedí má podle Bartlettové dvû zásadní charakteristiky. Jsou to, za prvé, jeho
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poÏadavky, tedy to, co prostﬁedí od ãlovûka oãekává. Za druhé je to podpora, kterou
prostﬁedí ãlovûku poskytuje, aby mohl jeho poÏadavky zvládat. Sociální pracovník se
v této souvislosti ptá, zda jsou poÏadavky prostﬁedí úmûrné schopnosti lidí je zvládat
a zda podpora, kterou prostﬁedí poskytuje, odpovídá nároãnosti poÏadavkÛ nebo
schopnostem ãlovûka.
Termín „sociální fungování“ soustﬁeìuje pozornost na otázku, zda a proã charakterizuje Ïivotní situaci konkrétního ãlovûka nerovnováha mezi oãekáváním prostﬁedí
a schopností je zvládat, pﬁípadnû nerovnováha mezi nároãností poÏadavkÛ prostﬁedí
a podporou, kterou toto prostﬁedí ãlovûku poskytuje. Úkolem sociálního pracovníka
je rozpoznat, proã a do jaké míry je sociální fungování ãlovûka ohroÏeno nûkterou ze
zmínûn˘ch nerovnováh, a pomoci obnovit nebo udrÏet jeho sociální fungování tím,
Ïe dá impuls k takové zmûnû klienta nebo prostﬁedí, která povede k posílení rovnováhy.
Tuto teorii vykládám studentÛm uÏ nûkolik let. Její smysl vÏdycky ilustruji pﬁíkladem malého Cikána ve ‰kole. Je bûÏné oãekávat, Ïe Cikánû nebude zvládat poÏadavky
uãitele a bude mít ‰karedé známky. Na první pohled se zdá, Ïe mám tﬁi moÏnosti, jak
mu pomoci. Mohu ho – a taky jeho rodiãe – podnûcovat k tomu, aby si uvûdomil, co
se po nûm chce, a pﬁizpÛsobil se poÏadavkÛm ‰koly. Pokud by to nestaãilo, mohu mu
poskytnout nestandardní podporu a zajistit mu douãování, aby „pﬁestal zaostávat“.
Tﬁetí moÏnost je, Ïe se pokusím pﬁesvûdãit uãitelku, aby pﬁechodnû sníÏila nároky na
‰kolní v˘kon, byla alespoÀ zpoãátku tolerantnûj‰í k nepravidelnostem v chování
dezorientovaného Ïáãka a umoÏnila mu v takto upraveném prostﬁedí „naskoãit do
pomalu se rozjíÏdûjícího vláãku“.
Podmínkou uplatnûní v‰ech tﬁí uveden˘ch moÏností ov‰em je, Ïe jako sociální
pracovník vûﬁím, Ïe mÛj klient mÛÏe nárokÛm ‰koly vÛbec dostát. Já tomu tﬁeba
uvûﬁím, ne tak ov‰em v‰ichni uãitelé a rodiãe malého Cikána. Jako sociální pracovník
bych tedy nejprve musel prosadit zásadnûj‰í zmûnu prostﬁedí a pokusit se pﬁesvûdãit
ﬁeditele, uãitelsk˘ sbor a rodiãe, Ïe malí Cikáni mohou s urãitou podporou jejich
nároky dﬁíve ãi pozdûji zvládnout a Ïe není tﬁeba je rovnou posílat do „zvlá‰tní
‰koly“.
Ani to by ov‰em nemuselo staãit. Mému, pﬁedpokládejme Ïe vcelku úspû‰nému
klientovi by navzdory v‰em v˘‰e uveden˘m zmûnám mohlo s pﬁib˘vající pubertou
zaãít vadit, Ïe po nûm ve ‰kole celou dobu chtûjí nûco, co on vlastnû nepotﬁebuje
a o co se nikoho neprosil.Abych tomu pﬁede‰el, musel bych se pokusit prostﬁedí
‰koly zmûnit zásadnûj‰ím zpÛsobem a zeptat se uãitelÛ, zda by si kromû zarputilého
uplatÀování sv˘ch zaveden˘ch nárokÛ na detaily ‰kolní znalosti nemûli poloÏit
otázku, co vlastnû cikánské dûti potﬁebují, aby mohly mezi námi Ïít ‰Èastnûj‰í Ïivot
a nemûly poﬁád pocit, Ïe jim nikdo nerozumí a k nûãemu je nutí.Ve ‰kole by mi na
tuhle otázku asi odpovûdûli, Ïe „osnovy jsou osnovy“, a s takovouhle reformou bych
uÏ moÏná musel nûkam na ministerstvo nebo meziresortní komisi. ·lo by o zmûnu
pojetí funkce ‰koly, která by vyÏadovala jak inovaci kultury „základky“, do níÏ mÛj
pubertálnû laxní a Ïivotních perspektiv prost˘ Cikán dochází stále ménû pravidelnû,
tak statutární rozhodnutí ústavních orgánÛ a dobrozdání úﬁadÛ. Politikové by se jistû
zaãali ptát, co by tomu ﬁekli jejich voliãi…
Jak je vidût na uvedeném pﬁíkladu, ãtyﬁi základní typy intervence do Ïivotní
situace, totiÏ pﬁizpÛsobení klienta prostﬁedí, pﬁizpÛsobení poÏadavkÛ prostﬁedí
moÏnostem klienta, pﬁizpÛsobení podpory nárokÛm prostﬁedí a pﬁizpÛsobení
podpory potﬁebám klienta, mohou mít znaãnû rÛznorodou podobu. Za klienta mohu
povaÏovat jedince, jeho rodinu, urãit˘m znakem (tﬁeba ‰patn˘m prospûchem)
vymezenou sociální kategorii nebo sociální (tﬁeba men‰inovou) skupinu s její
specifickou kulturou a pozicí ve spoleãnosti. PoÏadavky prostﬁedí mohu ponechat
obsahovû nezmûnûny a pouze zvy‰ovat nebo omezovat toleranci k odchylkám, mohu
je v‰ak také mûnit obsahovû a posouvat jejich funkci a smysl. Podpora se mÛÏe
zamûﬁit na zdokonalování schopností a moÏností jedince nebo celé skupiny, mÛÏe
v‰ak také spoãívat ve zmûnû zabûhan˘ch stereotypÛ a pravidel, která regulují oãekávání prostﬁedí.A tak dál.
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MoÏnosti kombinovat rÛznorodû pojaté zmûny klienta nebo prostﬁedí jsou tedy znaãné. Pokusím se
popsat ty z nich, které na‰ly bûhem 20. století uplatnûní v Ïivotû organizací sluÏeb sociální práce nebo jejich
kulturu a praxi ovlivÀovaly nepﬁímo, prostﬁednictvím teoretické diskuse.

Jak dosáhnout rovnováhy mezi klienty a prostﬁedím?
RÛzná pojetí v˘znamu zmûny klienta a zmûny prostﬁedí, jak pro zlep‰ení sociálního fungování a schopnosti
klientÛ zvládat poÏadavky prostﬁedí, je moÏné pﬁehlednû rozdûlit do kategorií podle toho, ke kterému
z „paradigmat3“ sociální práce mají nejblíÏe. Navrátil (1998; Navrátil, Musil, 2000: 143–145) rozli‰uje tﬁi tzv.
„malá paradigmata“ – „terapeutické“, „reformní“ a „poradenské“.Ta se mimo jiné li‰í právû sv˘m dÛrazem na
zmûnu klienta a zmûnu prostﬁedí.
„Terapeutické paradigma“ zdÛrazÀuje zmûnu klienta.Vychází z názoru, Ïe pﬁíãinou nesnází v sociálním
fungování je deficit osobnosti klienta. Za toho je zde nejãastûji povaÏován jedinec, nûkdy také malá skupina
(napﬁíklad rodina). Zastánci tohoto pﬁístupu se snaÏí zvládání poÏadavkÛ prostﬁedí klienty podporovat
zejména posilováním jejich du‰evního zdraví, vnitﬁní rovnováhy, rozvoje a uskuteãnûní osobnosti. Za rozhodující nástroj dosahování tûchto cílÛ je v rámci terapeutického paradigmatu povaÏován vztah pracovníka
a klienta a vzájemnû obohacující komunikace mezi nimi.
Zmûnu prostﬁedí povaÏuje za rozhodující prostﬁedek posílení sociálního fungování tzv. „reformní paradigma“. Jeho stoupenci vidí hlavní pﬁíãinu nerovnováhy mezi schopnostmi klientÛ a poÏadavky prostﬁedí
v systémovém útlaku znev˘hodnûn˘ch, sociální nerovnosti a v kumulaci moci v rukou elity, která sv˘m
zájmÛm pﬁizpÛsobuje spoleãenské instituce, vãetnû sociálních sluÏeb. Individuální klient je z tohoto hlediska
vnímán jako ãlen znev˘hodnûné skupiny a za rozhodující charakteristiky jeho situace jsou povaÏovány
Ïivotní podmínky a elitou zmanipulované ideologické pﬁedstavy, které v dÛsledku své mocensky podﬁízené
pozice sdílí s ostatními lidmi své sociální vrstvy. Za pﬁedpoklad lep‰ího sociálního fungování klientÛ je
povaÏováno pﬁizpÛsobení institucí, které ovládá elita, zájmÛm znev˘hodnûn˘ch. Na této zmûnû sociálního
prostﬁedí by se mûli klienti za pomoci sociálních pracovníkÛ aktivnû podílet a díky tomu se uãit lépe chápat
povahu útlaku, jemuÏ jsou ve spoleãnosti vystaveni.
Tﬁetí, tzv. „poradenské“ paradigma se zamûﬁuje jak na zmûnu klienta, tak na zmûnu prostﬁedí. Jeho zastánci
totiÏ vidí pﬁíãinu ‰patného sociálního fungování jak v individuální neschopnosti, která klientÛm brání vyuÏít
existující moÏnosti, tak v nedostateãné schopnosti institucí vstﬁícnû reagovat na neuspokojené potﬁeby
klienta a na jeho potíÏe ve styku s organizacemi. Za klienty jsou povaÏováni jedinci a skupiny, jejichÏ Ïivot
závisí na podmínkách v obci.V jejím rámci je proto tﬁeba lidem poskytovat a zprostﬁedkovávat informace,
zdroje a sluÏby umoÏÀující zdokonalování osobních pﬁedpokladÛ sociálního fungování. Za podmínku
dosahování tohoto cíle je povaÏována zpûtná vazba mezi klienty, jejich skupinami a organizacemi, které
v obci poskytují sociální sluÏby.Ty by se díky této zpûtné vazbû mûly pruÏnû mûnit a pﬁizpÛsobovat se
potﬁebám klientÛ.
Navzdory znaãn˘m rozdílÛm spojují uvedená paradigmata nûkteré podobnosti, které jsou dÛleÏité právû
z hlediska zamûﬁení na zmûnu klienta a zmûnu prostﬁedí.Terapeutické a poradenské paradigma spojuje zájem
o individuální pﬁizpÛsobení se klienta poÏadavkÛm nebo moÏnostem prostﬁedí. Spoleãn˘ je jim také pﬁevaÏující dÛraz na zmûnu podmínek sociálního fungování v rámci daného ﬁádu spoleãnosti. Lze ﬁíci, Ïe zastánci
tûchto dvou paradigmat nejsou, aÏ na nûkteré v˘jimky, pﬁíli‰ radikální. Poradenské a reformní paradigma se
sice li‰í mírou konformity nebo radikálnosti zam˘‰len˘ch zmûn sociálního prostﬁedí spoleãnosti, u obou
pﬁesto nalézáme dÛraz na relativnû rozsáhlé zmûny sociálního prostﬁedí. Poradenské paradigma do svého
arzenálu nezahrnuje pouze zmûnu prostﬁedí jedincÛ a mal˘ch skupin a reformní paradigma zase neuvaÏuje
pouze o zmûnách „systémového“ dosahu. Zastánci obou paradigmat se totiÏ shodují v potﬁebû mûnit sociální
prostﬁedí v rámci obcí a z hlediska potﬁeb vût‰ích zájmov˘ch komunit.Tato orientace na zmûny prostﬁedí
vût‰ího dosahu vná‰í do radikálního i poradenského paradigmatu potﬁebu projednávat zmûny na pÛdû
politick˘ch institucí – v komisích a zákonodárn˘ch sborech obcí, federálních státÛ, spolkov˘ch zemí nebo
provincií, v orgánech nevládních organizací a jejich asociací a tak dál.
Abychom si o smyslu tûchto obecn˘ch úvah udûlali jasnûj‰í pﬁedstavu, budeme se nyní zab˘vat rÛzn˘mi
pﬁístupy, které je moÏné rozeznat v rámci jednotliv˘ch paradigmat sociální práce. Celkov˘ pﬁehled pojetí
podpory zvládání toho, co od klientÛ oãekává jejich prostﬁedí, je uveden ve schématech ãíslo 1 aÏ 3.
Schémata popisují pﬁíklady pﬁístupÛ ke zmûnû klientÛ a jejich prostﬁedí, které jsou zachyceny v literatuﬁe.
Nejde o popis ryze teoretick˘ch koncepcí.Vybíral jsem pﬁístupy, které podle tvrzení pﬁíslu‰n˘ch autorÛ byly
nebo jsou skuteãnû praktikovány v organizacích.
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Pohled na schémata 1, 2 a 3 napovídá, Ïe literatura popisuje celkem jedenáct pojetí zmûny klienta
a zmûny prostﬁedí.Ve schématu ãíslo 1 jsou uvedena ãtyﬁi pojetí, která se snaÏí vytváﬁet podmínky pro zmûnu
klienta – jedince. O tu usilovala nebo usiluje morální mise „dobroãinn˘ch náv‰tûvníkÛ“, „pﬁípadové poradenství“, „socio-behaviorální pﬁístup k pﬁípadové práci“ a „podvratná – radikální pﬁípadová práce“. Schéma 2
obsahuje dal‰ích pût pojetí, která se sice neshodují v síle dÛrazu na zmûnu pﬁíslu‰níkÛ cílové populace, za její
pﬁedpoklad v‰ak shodnû povaÏují zmûnu sluÏeb nebo pomûrÛ v obci. Z tohoto pﬁístupu vycházeli nebo
vycházejí „obyvatelé stﬁedisek terénní práce“, „finanãní svazy obcí“, pokusy o „integraci sluÏeb“, „komunitní
péãe“ a „antiopresívní práce se znev˘hodnûn˘mi“.Ve schématu 3 je uvedeno desáté a jedenácté pojetí
(„architekti vládních reforem“ a „radikální sociální politika“). Obû se zamûﬁují na zmûnu vztahu mezi zpÛsobem uspokojování potﬁeb cílové populace a fungováním celé spoleãnosti.
Lze ﬁíci, Ïe snaha pﬁiﬁazovat uvedená pojetí zmûny klienta a prostﬁedí k v˘‰e zmínûn˘m paradigmatÛm
sociální práce má jisté opodstatnûní. Pojetí uvedená ve schématu 1 se shodují s tzv. terapeutick˘m paradigmatem v tom, Ïe se buì zamûﬁují pﬁímo na zmûnu jedince a jeho vztahu k sociálnímu prostﬁedí („dobroãinní
náv‰tûvníci“, „pﬁípadové poradenství“), nebo chápou intervenci do prostﬁedí klienta jako nástroj jeho
individuální zmûny („socio-behaviorální pﬁístup k pﬁípadové práci“ a „podvratná – radikální pﬁípadová
práce“). DÛraz pojetí uveden˘ch ve schématu 2 („obyvatelé stﬁedisek terénní práce“, „finanãní svazy obcí“,
„integrace sluÏeb“, „komunitní péãe“ a „antiopresívní práce se znev˘hodnûn˘mi“) na zmûnu systému sluÏeb
nebo pomûry v obci je blízk˘ tzv. poradenskému paradigmatu.A koneãnû zájem obou pojetí uveden˘ch ve
schématu 3 („architekti vládních reforem“ a „radikální sociální politika“) o souvislost mezi tím, jak jsou
uspokojovány potﬁeby cílové populace, a tím, jak funguje celá spoleãnost, pﬁipomíná pﬁedstavu tzv. reformního paradigmatu, Ïe ﬁe‰ení sociálních problémÛ je podmínûno rozsáhlej‰í zmûnou prostﬁedí celé spoleãnosti.
Navzdory v‰em podobnostem v‰ak podrobnûj‰í rozbor praktick˘ch modelÛ zmûny klienta a zmûny
prostﬁedí nepotvrzuje domnûnku o existenci tﬁí paradigmat sociální práce popsan˘ch Paynem (1991)
a Navrátilem (1998). Brání tomu dvû skuteãnosti. Za prvé, nûkteré pﬁístupy zamûﬁené na individuální zmûnu
(„socio-behaviorální pﬁístup k pﬁípadové práci“ a „podvratná – radikální pﬁípadová práce“) vyuÏívají jako
nástroj zmûny jedince pÛsobení na systém sluÏeb, kter˘ je souãástí prostﬁedí klienta. S tím terapeutické
paradigma, které je zamûﬁené na zmûnu osobnosti klienta pomocí vztahu s „dobroãinn˘m náv‰tûvníkem“
(laick˘m dobrovolníkem) nebo „pﬁípadov˘m poradcem“ (‰kolen˘m terapeutem), nepoãítá.
Laskav˘ ãtenáﬁ mi snad odpustí, kdyÏ si nyní trochu zaspekuluji a pﬁedvedu, jak se pomocí analogie dá
zaﬁadit cokoliv kamkoliv. Za zmûnu prostﬁedí smûﬁující ke zmûnû osobnosti klienta by totiÏ bylo moÏné
povaÏovat i snahu „dobroãinného náv‰tûvníka“ nebo „pﬁípadového poradce“ poskytnout klientovi akceptující vztah. Pak bychom dospûli k názoru, Ïe jako nástroj zmûny osobnosti klienta pouÏívají zmûnu prostﬁedí
nejen „socio-behavioristé“ a „radikální pﬁípadoví pracovníci“, ale také „dobroãinní náv‰tûvníci“ a „pﬁípadoví
poradci“.Tuto úvahu si v‰ak dovolím odmítnout. Mezi úmysly „socio-behavioristÛ“ a „radikálních pﬁípadov˘ch pracovníkÛ“ na jedné stranû a zámûry „dobroãinn˘ch náv‰tûvníkÛ“ a „pﬁípadov˘ch poradcÛ (terapeutÛ)“ na druhé stranû je totiÏ rozdíl. První se snaÏí pÛsobit na systém sluÏeb, se kter˘m si klient neví rady,
protoÏe jej povaÏují za pﬁekáÏku uplatnûní jeho osobních moÏností. S prostﬁedím klienta tedy pracují proto,
aby odblokovali pﬁekáÏky osobního rÛstu klienta, které podle nich v systému sluÏeb existují. Druzí nabízejí
akceptaci proto, aby odstranili morální nedostatek nebo nedostatek náhledu klienta na sebe sama. Jde jim
tedy o odstranûní bariéry v osobnosti klienta, která mu podle nich brání, aby pochopil a pﬁijal oãekávání
svého prostﬁedí. Nechci zde navozovat nesmlouvavou atmosféru vzájemn˘ch v˘padÛ mezi zastánci akceptace
stavu vûcí klientem a tûmi, kdo odmítají podﬁizovat klienta ﬁádu, kter˘ je podle nich nespravedliv˘ (viz napﬁ.
Alexandr, 1982: 20–22). Chci jen upozornit, Ïe mezi odstraÀováním vnûj‰ích pﬁekáÏek seberealizace klienta
a zdokonalováním osobní zpÛsobilosti klienta pﬁijmout svût kolem sebe je podstatn˘ rozdíl.
Tím se dostávám ke druhému dÛvodu pochybností o moÏnosti rozli‰it pouze tﬁi typy pﬁístupÛ ke zmûnû
klienta a zmûnû prostﬁedí. RÛzné pﬁístupy se totiÏ neli‰í pouze tím, zda se soustﬁeìují na zmûnu jedince,
zmûnu sluÏeb v obci nebo celospoleãenskou zmûnu cílÛ a zpÛsobÛ poskytování sluÏeb sociální práce. Li‰í se
také tím, Ïe za pﬁedpoklad sociálního fungování klientÛ povaÏují buì pﬁijetí a zdokonalení stávajících
poÏadavkÛ sociálního prostﬁedí, nebo jejich zpochybnûní a nahrazení principiálnû jin˘mi oãekáváními. Právû
na tento rozdíl jsem o odstavec v˘‰e poukázal rozli‰ením mezi pÛsobením na bariéry, které seberealizaci
klienta staví systém sluÏeb, a pÛsobením na bariéry pﬁijetí oãekávání okolí, které vûzí v osobnosti klienta.
Analogické pﬁíklady obou pﬁístupÛ najdeme nejen ve schématu 1, ale také ve schématu 2 i 3. Kdyby to bylo
úkolem tohoto pojednání, mohl bych nyní kaÏd˘ ze tﬁí pﬁístupÛ (zmûna jedince, zmûna systému sluÏeb
v obci, celospoleãenská zmûna politiky sociálních sluÏeb) rozdûlit na pﬁístupy „akceptující“, nebo „odmítající“ oãekávání sociálního prostﬁedí a rozpracovat typologii sestávající z ‰esti „paradigmat“4. Spokojme se v‰ak
s konstatováním, Ïe typologie literaturou popsan˘ch pﬁístupÛ organizací ke zmûnû klienta a zmûnû prostﬁedí
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Schéma 1
Pojetí klienta, prostﬁedí a zmûny v pﬁístupech, které se snaÏí vytváﬁet podmínky pro zmûnu individuálního
klienta a obsahují prvky, jeÏ jsou blízké tzv. terapeutickému paradigmatu v sociální práci (u kaÏdého pojetí
praxe, které je oznaãeno tuãnû v levém sloupci, je v horním ﬁádku uvedena obecná charakteristika a v dolním, rozdûleném ﬁádku pojetí klienta, pojetí prostﬁedí a Ïádoucí zmûna)
Pojetí
praxe
„Dobroãin
ní náv‰tûvníci“
(druhá
polovina
19. století
Anglie,
USA)

„Pﬁípadové
poradenství“
(od 20.
let USA)

„Sociobehaviorální
pﬁístup
k pﬁípadové
práci“
(ranné
20.
století
a 70. léta
USA)

„Podvratná“,
„radikální
pﬁípadová práce“
(70. léta
USA)
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Obecná charakteristika
Pojetí prostﬁedí

Pojetí klienta

Îádoucí zmûna

Pﬁíãinou závislosti mûstské chudiny je nestﬁídmost, lenost, lhostejnost a jiné vady charakteru. Je
proto tﬁeba obnovit morální vliv sousedství.To je úkolem „dobroãinn˘ch hostí“, kultivovan˘ch
dobrovolníkÛ ze stﬁední tﬁídy, kteﬁí naváÏou pﬁátelské vztahy s chud˘mi rodinami a osobním
pﬁíkladem dosáhnout morální regenerace chudiny. (Lubove, 1968: 12–18.)
demoralizovan˘, a proto
chud˘ obyvatel dûlnického pﬁedmûstí

odosobnûné pﬁedmûstí, zbavené vlivu sousedství, kde pÛsobil morální pﬁíklad pﬁiãinliv˘ch
a lépe situovan˘ch sousedÛ

morální regenerace chudé
rodiny vyvolaná pﬁátelsk˘m
kontaktem morálnû vyspûl˘m
dobrovolníkem ze stﬁední tﬁídy

Pﬁíãinou nerovnováhy je hlub‰í deficit osobnosti. Jedinec si uvûdomuje jen jeho pﬁíznaky a oznaãuje je za „problém“. Je proto tﬁeba, aby lépe porozumûl sám sobû, odhalil pﬁíãiny svého chování
(své „skuteãné já“), díky tomu dokázal pochopit vnûj‰í (sociální) pﬁekáÏky uskuteãnûní své
osobnosti a pﬁizpÛsobil své postoje potﬁebám sociální reality. Nástrojem této zmûny je vztah
s poradcem, kontrolovaná empatie a akceptace. (North, 1972: 63–69.) Ve sv˘ch poãátcích nalézá
uplatnûní v rámci „finanãních svazÛ obcí“ (viz schéma 2, Lubove, 1968: 203).
jedinec v diskusi s akceptujíoãekávání okolí, jeÏ jedinec
jedinec, kter˘ za problém
cím poradcem rozezná pochápe jako vnûj‰í pﬁekáÏku
povaÏuje vnûj‰í pﬁíznaky
tíÏe vlastní osobnosti a díky
uskuteãnûní své osobnosti
deficitu své osobnosti
a jemuÏ se nedokáÏe pﬁizpÛso- tomu nahlédne pﬁíãiny nebit, protoÏe nemá nadhled nad pﬁijetí svého chování okolím
deficity své osobnosti
K nerovnováze vedou deficity osobnosti a nepﬁehlednosti systému sociální pomoci. Pﬁípadov˘
pracovník je terapeutem, obhájcem pﬁi vyjednávání, zprostﬁedkovatelem sluÏeb a poradcem pﬁi
tvorbû programÛ sociální pomoci. Podporuje sebedÛvûru klienta, pomáhá mu zorientovat se
v systému sluÏeb a dávek a vyuÏít jeho zdroje. Své zku‰enosti poskytuje tvÛrcÛm programÛ
sociální politiky. (Abel, 1994; Briar, 1976: 407–411; Briar, Briar, 1982; Hanlan, 1970: 43–45.) Nalézá
uplatnûní v rámci „integrace sluÏeb“ (viz schéma 2, Pauley, 1971: 143–145).
dezorientovan˘ jedinec,
kter˘ se nedokáÏe
prosadit ve svém
prostﬁedí

nepﬁehledn˘, pro klienta
neproniknuteln˘ systém
sociální pomoci

zlep‰ení orientace, sebedÛvûry
a moÏností klienta díky
provázení systémem a vlivem
zmûn systému vyvola-n˘ch
poznatky a politickou aktivitou
pracovníka

Namísto pﬁizpÛsobování se pomáhá pﬁípadov˘ pracovník klientovi vyuÏít jeho osobní zdroje, aby
mohl ãelit pro nûj nepﬁíznivému prostﬁedí.V byrokratické agentuﬁe, kde pracuje, pÛsobí podvratnû a pokou‰í se mûnit její strategie a postupy. OvlivÀuje osoby, oãekávání, pravidla a opatﬁení,
která v klientovû prostﬁedí pﬁispívají k jeho potíÏím a podporuje klienta ve snaze zmûnit okolnosti jeho Ïivota. (Rein, 1976: 468, 471–472, 480;Adams, 1982: 57–60.) MÛÏe b˘t souãástí „antiopresívní práce se znev˘hodnûn˘mi“ (viz schéma 2,Adams, 1982: 57–58).
jedinec, jehoÏ osobní
zdroje nestaãí na zvládání potíÏí, protoÏe prostﬁedí (vãetnû organizace,
kde pracuje sociální pracovník) jej znev˘hodÀuje
a kontroluje, namísto aby
mu vy‰lo vstﬁíc

osoby, oãekávání, pravidla
a opatﬁení, která v klientovû prostﬁedí, zejména
v organizaci, kde pracuje
sociální pracovník,
pﬁispívají k jeho potíÏím

díky podpoﬁe pracovníka
a díky jeho snaze mûnit
strategie organizace, její oãekávání, pravidla a opatﬁení, se
klient uãí vyuÏívat své osobní
zdroje pﬁi zmûnû okolností
vlastního Ïivota
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upozorÀuje na neúplnost modelu tﬁí paradigmat sociální práce, a vûnujme se blíÏe otázce, jak se rÛzné
pﬁístupy li‰í sv˘m pojetím klienta, prostﬁedí a Ïádoucí zmûny.
Pﬁehlednou informaci o této otázce opût sk˘tají schémata 1, 2 a 3.
Ve schématu 1 jsou uvedeny pﬁístupy usilující o zmûnu klienta, za nûhoÏ shodnû povaÏují jedince. Li‰í se
tím, co je na tomto jedinci zajímá. „Dobroãinní náv‰tûvníci“ a „pﬁípadoví poradci“ vnímají klienta jako
ãlovûka, jemuÏ stav osobnosti („nedostateãná morální vyspûlost“ nebo „nedostatek náhledu na sebe sama“)
znemoÏÀuje dostát oãekávání prostﬁedí. „Dobroãinní náv‰tûvníci“ byli laiãtí pracovníci americké Charity
Organization Society (Spoleãnosti charitativních organizací), kteﬁí ve druhé polovinû 19. století povaÏovali
problémy s morálkou za dÛsledek mûstského prostﬁedí, pro nûÏ byl (a nutno poznamenat, Ïe nadále je)
pﬁíznaãn˘ omezen˘ vliv sociální kontroly v rámci sousedství.Tento deficit prostﬁedí chtûli „dobroãinní
náv‰tûvníci“ nahradit pﬁíkladem své osobní morálky. Osobními kontakty s chud˘mi rodinami („náv‰tûvami“)
se pokou‰eli podnítit morální regeneraci obyvatel dûlnick˘ch pﬁedmûstí5, a zachránit tak mûsto „pﬁed zlem
pauperismu a tﬁídního antagonismu“ (Lubove, 1968: 5). „Pﬁípadoví poradci“, terapeuticky zamûﬁení profesionálové, kteﬁí se zaãali v americk˘ch organizacích prosazovat od 20. let minulého století, se soustﬁedili a stále
soustﬁeìují na psychické nesnáze jedincÛ. „Prostﬁedí“, se kter˘m se jedinec pot˘ká, zredukovali na „okolní
sociální realitu“, v jejíchÏ reakcích se jedinec nevyzná proto, Ïe nerozumí sám sobû. Dodnes vycházejí
z pﬁedpokladu, Ïe jedinec pochopí a zvládne reakce svého okolí, pokud díky vztahu s empatick˘m poradcem
porozumí psychick˘m pohnutkám svého chování a získá na nû náhled.
„Sociálnû-behaviorální pﬁístup“ a „podvratná, radikální pﬁípadová práce“ chápou klienta jako osobu, která
se pot˘ká s málo vstﬁícn˘m (v radikální verzi omezujícím) systémem sluÏeb.Ten je také z hlediska tûchto
dvou pﬁístupÛ klíãov˘m prvkem prostﬁedí. Pro „sociálnû-behaviorální pﬁístup“, o kterém se uvádí, Ïe byl
roz‰íﬁen v americk˘ch veﬁejn˘ch agenturách (konkrétnû napﬁ. v Úﬁadu péãe o dûti, „The Children’s Bureau“)
pﬁed první svûtovou válkou (Abel, 1994), byl charakteristick˘ dÛraz na posílení sebedÛvûry a sobûstaãnosti
klienta, spojen˘ se snahou zprostﬁedkovat mu materiální pomoc a napomoci pﬁi jednání s úﬁady6. Pﬁípadová
studie dopisÛ sociální pracovnice (Julie Lathorp) a její klientky (paní C.) z roku 1915 dokládá, Ïe zatímco
paní C. „se doÏadovala reforem, které by zlep‰ily status chud˘ch Ïen jako skupiny“, „Lathorp se soustﬁedila na
individuální problémy paní C.“ a mimo jiné na‰la zpÛsob, jak ekonomicky podpoﬁit její zámûr opatﬁit si
pozemek a pûstovat na nûm potraviny pro své dûti.Tento pﬁístup paní Lathorp ov‰em nebránil v tom, aby
zku‰enosti z pﬁípadu paní C. vyuÏila v rámci „úspû‰né legislativní kampanû“. (Abel, 1994: 10–14.)
Pﬁístup podobn˘ pojetí Julie Lathorp se v 70. letech stal v Americe v˘chodiskem jednoho z pokusÛ ﬁe‰it
„krizi“ pﬁípadové intervence, kterou vyvolala radikální kritika terapeutického pojetí sociální práce (Briar,
1976).V téÏe situaci se objevily také pokusy prosadit tzv. „podvratnou“ verzi „radikální pﬁípadové práce“ (viz
schéma 1). Pﬁístup mûl podobnou logiku jako „sociálnû-behaviorální“ práce, jeho protagonisté se v‰ak spí‰e
neÏ na provázení klienta systémem soustﬁedili na zmûnu praxe „byrokratické“ (rozumûj „konformní“, „elitû
slouÏící“) organizace, ve které pÛsobili a která podle nich pﬁispívala ke klientov˘m potíÏím. Radikální sociální
pracovníci, kteﬁí se nechtûli dostat do otevﬁeného konfliktu se sv˘m zamûstnavatelem, se údajnû pokou‰eli
mûnit strategie, oãekávání a opatﬁení své organizace okolností vlastního Ïivota (Rein, 1976: 472; Laan, 1998:
40).
Pﬁístupy, které se zamûﬁují na zlep‰ení systému sluÏeb v obci (viz schéma ãíslo 2), se opírají o principy
komunitní práce. S tím souvisí doba jejich vzniku: nûkteré z nich („integrace sluÏeb“, „komunitní péãe“,
antiopresívní práce se znev˘hodnûn˘mi“) pﬁinesla vlna obnovení zájmu sociální práce o nadindividuálnû,
celospoleãensky nebo komunitnû pojatou intervenci, která zaãala v 60. letech dvacátého století a trvá
dodnes. Historick˘mi pﬁedchÛdci tohoto pﬁístupu byli angliãtí a ameriãtí „obyvatelé stﬁedisek terénní práce“
(„settlement workers“) z pﬁelomu 19. a 20. století (Davies, 1982; Popple, 1996: 9–11) a „finanãní svazy obcí“
(„community-wide financial federations“) zakládané v Americe po roce 1920 (Lubove, 1968: 183–202). Oba
star‰í pﬁístupy se navzájem dosti li‰í a dobﬁe reprezentují dva základní proudy celého „paradigmatu“ zlep‰ování sluÏeb v obci.
Cílem „hnutí obyvatel stﬁedisek terénní práce“ („settlement movement“) bylo zlep‰ováním Ïivotních
podmínek a moÏností zbídaãen˘ch obyvatel dûlnick˘ch ãtvrtí prÛmyslov˘ch mûst ochraÀovat demokracii,
která se zdála b˘t ohroÏena konflikty s dûlníky.V˘chozí ideou hnutí tedy bylo ochraÀovat urãitou celospoleãenskou hodnotu (v tomto pﬁípadû demokracii) zpﬁístupnûním pﬁíleÏitostí ãlenÛm nûkteré ze znev˘hodnûSchéma 2
Pojetí klienta, prostﬁedí a zmûny v pﬁístupech, které za pﬁedpoklad zmûny cílové populace povaÏují zmûnu
sluÏeb nebo pomûrÛ v obci a jsou blízké logice tzv. poradenského paradigmatu v sociální práci (u kaÏdého
pojetí praxe, které je oznaãeno tuãnû v levém sloupci, je v horním ﬁádku uvedena obecná charakteristika
a v dolním, rozdûleném ﬁádku pojetí klienta, pojetí prostﬁedí a Ïádoucí zmûna)
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Pojetí
praxe
„Obyvatelé
stﬁedisek
terénní
práce“
(pﬁelom
19. a 20.
století
Anglie,
USA)
„Finanãní
svazy obcí“
(20. léta,
USA)

„Integrace
sluÏeb“
(70. léta
USA
a Anglie,
90. léta
USA)
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Obecná charakteristika
Pojetí prostﬁedí

Pojetí klienta

Konflikty vûzí v podmínkách Ïivota dûlnick˘ch pﬁedmûstí (rozpad sousedství, neãistota, málo moÏností vzdûlání
a rozvoje dûtí, zkorumpovaní místní politici a úﬁedníci).Tyto podmínky je tﬁeba osobnû poznat a mûnit kampanûmi (ãi‰tûní ulic, osvûta), reformami (regulace práce dûtí a Ïen, veﬁejná doprava, regulace bydlení, budování
sportovi‰È a ‰kol, zdravotní péãe) a pÛsobením na místní politick˘ Ïivot. (Davis, 1982, Popple, 1996: 9–11.)
obyvatelé dûlnick˘ch pﬁedmûstí,
jejichÏ neutû‰ené Ïivotní
podmínky je pﬁivádûjí do
konfliktu s demokratickou
spoleãností

„Antiopresívní
práce se
znev˘hodnûn˘mi“
(od 60. let
Anglie,
USA,
Brazílie,
Kanada)

80

omezené podmínky Ïivota dûlnick˘ch
pﬁedmûstí, poznamenané rozpadem
sousedství, neãistotou, nedostatkem
moÏností vzdûlání a rozvoje dûtí, korupcí
místních politikÛ a úﬁedníkÛ

rÛst moÏností díky kampaním a reformám, které podnûcují terénní pracovníci
s osobní zku‰eností Ïivota na pﬁedmûstí,
a díky jejich pÛsobení na politick˘ Ïivot
mûsta

Konkurence o pﬁízeÀ dárcÛ vede k rivalitû agentur, které sledují své zájmy, nebrání neúãelnému poskytování
stejné sluÏby více organizacemi a málo pﬁispívá k uspokojení potﬁeb obce. Finanãní svaz má zajistit efektivní
koordinaci specializovan˘ch agentur sociální pomoci, rovnováhu potﬁeb a zdrojÛ v obci a kontrolu standardu
odbornosti poskytovan˘ch sluÏeb. (Lubove, 1968: 183–202.)
není primárním pﬁedmûtem pozornosti a neuvádí se, nepﬁímo
lze usoudit, Ïe jde o uÏivatele stávajících sociálních sluÏeb v obci

rivalitou místních agentur rozdroben˘,
‰patnû koordinovan˘ systém sluÏeb
v obci, kter˘ vede k neúãelnému
vyuÏívání zdrojÛ

zaji‰tûní efektivní koordinace ãinnosti
specializovan˘ch agentur a zlep‰ení
rovnováhy zdrojÛ a potﬁeb v obci
finanãním svazem

Roztﬁí‰tûnost sluÏeb organizací, jeÏ v obci zaji‰Èují rÛzné zákony, pÛsobí potíÏe multiproblémov˘m klientÛm
a vede k pl˘tvání zdroji poskytovatelÛ. Integrace má v obci zajistit pﬁizpÛsobení sluÏeb potﬁebám klientÛ
a efektivnûj‰í uÏití zdrojÛ. MÛÏe b˘t administrativní (ustavení organizace poskytující komplexní sluÏby,
zavedením pravidelné spolupráce agentur), správní (ustavení plánovacích a dozorãích komisí, sjednocení
rÛzn˘ch rozpoãtÛ) a pﬁípadová (integrace funkcí, ustavení role univerzálního pracovníka, pﬁípadov˘
management). (Pauley, 1971; Booth, Martin, Melotte, 1980; Randall, 1981: 129, 170, 184;Waldfogel, 1997.)
Prosazovala se s podporou vládních reforem (viz schéma 3,Waldfogel, 1997: 464–467; Pauley, 1971: 140–141;
Randall, 1981: 129, 170, 184).
multiproblémoví klienti
a rodiny v rámci obce

„Komunitní péãe“
(Anglie, od
80. let,
Japonsko
od roku
2000)

Îádoucí zmûna

sluÏby rozdrobené specializací agentur
na realizaci dílãích zákonÛ v obci,
zatûÏuje multiproblémové klienty a vede
k neuspokojení jejich potﬁeb a pl˘tvání
zdroji

pﬁizpÛsobení roztﬁí‰tûn˘ch sluÏeb
potﬁebám multiproblémov˘ch klientÛ
a efektivnûj‰í vyuÏití zdrojÛ díky
administrativní, správní a pﬁípadové
integraci sluÏeb

Snaha u‰etﬁit zdroje nahrazením ústavní péãe komunálními sluÏbami byla financována z omezen˘ch místních
rozpoãtÛ. Pobyt seniorÛ a lidí s postiÏením v domácím prostﬁedí mûlo umoÏnit zapojení neformálních,
dobrovoln˘ch peãovatelÛ a nestátních sluÏeb do domácí péãe. Koordinaci péãe zaji‰Èuje pﬁípadov˘ manager,
jenÏ má individuálnû posuzovat potﬁeby uÏivatelÛ, plánovat pro nû sluÏby a zaji‰Èovat pomoc peãovatelÛm.
(Baldwin, 2000: 21–25; Craig, Glendinning, 1993; Fukasawa, 2000.) Prosazovala se s podporou vládních
reforem (viz schéma 3, Baldwin, 2000: 23–25; Fukasawa, 2000).
senioﬁi a lidé s postiÏením, kteﬁí
mohou s dostateãnou podporu
Ïít v domácím prostﬁedí,
neformální a dobrovolní
peãovatelé

nedostateãné komunální sluÏby
a omezené rozpoãty obcí brání Ïít
ménû samostatn˘m lidem v domácím
prostﬁedí, nedovedou do péãe zapojit
neformální a dobrovoln˘ sektor a nutí
stát hradit draÏ‰í ústavní péãi

úspora zdrojÛ nahrazením ústavní péãe
komunální péãí a její zaji‰tûní pﬁi omezeném rozpoãtu obce pomocí pﬁípadového
managementu a zapojení a podpory
neformálních a dobrovoln˘ch peãovatelÛ

Dominantní skupiny si kontrolou institucí a ideologickou nadvládou zaji‰Èují ekonomické a rozvojové
pﬁíleÏitosti.Ty upírají lidem, které na základû jejich skupinové odli‰nosti (pohlaví, rasy, víry, sexuální orientace
aj.) obviÀují z naru‰ování ﬁádu. Odli‰ní tak ztrácejí vliv na podmínky svého Ïivota, vãetnû práva na jejich
potﬁebám odpovídající sluÏby sociálních pracovníkÛ. Jejich úkolem proto je organizovat svépomocné
aktivity, jeÏ znev˘hodnûn˘m umoÏní spolurozhodovat o sobû sam˘ch a o podmínkách Ïivota v obci, díky
tomu porozumût institucionálním pﬁíãinám sv˘ch potíÏí a uspokojovat vlastní potﬁeby. (Adams, 1982: 61–62;
Bok, 1988: 397–399; Morrissey, 1990: 193–204; Dominelli, 1991: 198–199; Mullaly, 1993: 156–160, 183; Musil,
Navrátil,1999.) Stoupenci antiopresivní sociální práce ji povaÏují za profesionální souãást politického hnutí
radikální sociální politiky (viz schéma 3, Mullaly, 1993: 185;Adams, 1982: 64).
lidé znev˘hodnûní na základû své
skupinové odli‰nosti, zbavení
moÏnosti ovlivÀovat podmínky
svého Ïivota a práva na jejich
potﬁebám odpovídající pomoc
sociálních pracovníkÛ, vlivem indoktrinace hledající vinu za své
potíÏe v sobû sam˘ch

spoleãnost, kde si vládnoucí skupiny
kontrolou institucí a ideologickou
nadvládou zaji‰Èují pﬁíleÏitosti, jeÏ
upírají jin˘m tím, Ïe je pro jejich
skupinovou odli‰nost obviÀují
z naru‰ování ﬁádu a kontrolují pomocí
veﬁejn˘ch sluÏeb

porozumûní znev˘hodnûn˘ch mocensk˘m a insti-tucionálním pﬁíãinám jejich
potíÏí, dosaÏené díky svépomocn˘m
aktivitám, jeÏ znev˘hodnûn˘m umoÏní
spolurozhodovat o sobû sam˘ch
a o podmínkách Ïivota v obci
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n˘ch skupin (v tomto pﬁípadû zbídaãen˘m dûlníkÛm z prÛmyslov˘ch pﬁedmûstí)6. Klíãové principy „finanãních svazÛ obcí“ byly jiné. ·lo jim o efektivní vyuÏívání v obci dostupn˘ch zdrojÛ (sponzorsk˘ch darÛ) pﬁi
financování obecního programu sociální pomoci.
Podobnou logiku jako „hnutí obyvatel stﬁedisek terénní práce“ sledují stoupenci „antiopresívní práce se
znev˘hodnûn˘mi“. Li‰í se od nich tím, Ïe za hrozbu nepovaÏují nespokojenost prÛmyslového dûlnictva, které
se za nedÛstojn˘ch podmínek nahromadilo ve velk˘ch mûstech, n˘brÏ soustﬁedûní moci v rukou elity, která
své postavení v politickém systému západní spoleãnosti zneuÏívá pro své dílãí zájmy. Jako odpÛrci rasové,
rodové7, etnické, náboÏenské, sexuální8 nebo jiné stigmatizace a diskriminace povaÏují za ohroÏenou hodnotu
rovnost. SnaÏí se proto oponovat pﬁedsudkÛm a mocensk˘m praktikám elity, které podle nich rovnost
ohroÏují tím, Ïe v zájmu sv˘ch privilegií zbavují ãleny znev˘hodnûn˘ch men‰in (ãernochy, Ïeny, pﬁíslu‰níky
etnick˘ch a náboÏensk˘ch men‰iny, homosexuály aj.) moÏností uspokojovat jejich autentické potﬁeby.
Logika pﬁístupu „finanãních svazÛ obcí“ je charakteristická pro pﬁístupy nazvané „integrace sluÏeb“
a „komunitní péãe“.Ty kladou dÛraz na efektivnost, kterou chápou jako lep‰í uspokojování potﬁeb urãité
cílové populace (multiproblémov˘ch rodin, seniorÛ, lidí s postiÏením) s vyuÏitím stejného nebo dokonce
zmen‰ujícího se objemu zdrojÛ.
Pﬁedstavy pﬁístupÛ uveden˘ch ve schématu 2 o klientech, jejich prostﬁedí a Ïádoucích zmûnách jsou
znaãnû rÛznorodé.
Abychom odpovûdûli na otázku, komu má zlep‰ování systému sluÏeb v obci podle protagonistÛ tohoto
pojetí vlastnû slouÏit, je tﬁeba rozli‰it tﬁi typy klientÛ. „Klienty – uÏivatele“, to je ty, jimÏ mají b˘t bezprostﬁednû poskytnuty sluÏby, „klienty – zadavatele“, to je ty, kteﬁí z toho mají mít také (nebo v˘hradnû) uÏitek,
a „klienty – poskytovatele9“, napﬁíklad neformální a dobrovolné peãovatele, které je tﬁeba zapojit do systému
„komunitní péãe“ a poskytovat jim k tomu potﬁebnou podporu (viz schéma 2).
Pro „obyvatele stﬁedisek terénní práce“ byli klienty – uÏivateli jiÏ zmínûní obyvatelé chud˘ch dûlnick˘ch
ãtvrtí. Za své klienty – zadavatele povaÏovali obãany a pﬁedstavitele organizací (zejména univerzit), kteﬁí
spolu s nimi chápali úsilí o zmûnu podmínek Ïivota v dûlnick˘ch pﬁedmûstích za sluÏbu demokracii.Ta se
jim, podobnû jako „obyvatelÛm stﬁedisek terénní práce“, zdála b˘t ohroÏena doutnajícími konflikty s dûlníky.
Ústﬁední hodnotou „antiopresívní práce se znev˘hodnûn˘mi“ je rovnost. Sociální pracovníci, kteﬁí se pro
ni snaÏí v obcích vytváﬁet podmínky, se domnívají, Ïe rovnost ohroÏuje elita.Ta podle nich drÏí v rukou moc,
ovládá instituce a tûm, kdo se li‰í, brání pro jejich skupinovou pﬁíslu‰nost v pﬁístupu k pﬁíleÏitostem. Svého
klienta – zadavatele proto zastánci antiopresívního pﬁístupu nehledají u oficiálních pﬁedstavitelÛ obce
a organizací, ani u bohat˘ch sponzorÛ. Za zadavatele povaÏují znev˘hodnûné spoluobãany. Jejich autentické
potﬁeby chtûjí v zájmu rovnosti pomáhat lépe uspokojovat. Jinak ﬁeãeno, povaÏují za Ïádoucí setﬁít rozdíl
mezi klientem – zadavatelem a klientem – uÏivatelem. DÛraz proto kladou na takové zmûny vûdomí klientÛ
a jejich politického prostﬁedí, které by jim umoÏnily podílet se na rozhodování o jejich Ïivotû. Spolu s nimi
organizují nezávislé, svépomocné sluÏby, v jejichÏ rámci se znev˘hodnûní klienti – uÏivatelé mají stát skuteãn˘mi zadavateli, podílet se na urãování problémÛ, které mají b˘t ﬁe‰eny, i na volbû jejich ﬁe‰ení.Antiopresívní
sociální pracovníci pﬁedpokládají, Ïe úãast na rozhodování (participace) umoÏní klientÛm pochopit skuteãné, to je mocenské a institucionální pﬁíãiny jejich znev˘hodnûní, získat organizaãní schopnosti a dosáhnout
sebevûdomí, které je potﬁebné k prosazování zmûn vlastního Ïivota. (Morrissey, 1990: 203–204; Dominelli,
1991: 197–199.)
Pro organizátory „finanãních svazÛ obcí“ nebyli klienty – uÏivateli potﬁební spoluobãané. Mûli to b˘t
jednak sponzoﬁi, kteﬁí mûli nab˘t jistoty, Ïe s jejich penûzi se zachází hospodárnû, a dále obec jako celek.
Zdroje, které mûla obec pﬁi ﬁe‰ení sv˘ch problémÛ k dispozici, se mûly díky aktivitû finanãního svazu,
zefektivnûní chodu sluÏeb a posílené dÛvûﬁe sponzorÛ zvût‰it. (Lubove, 1968: 183–192.) Podobn˘m zpÛsobem uvaÏují zastánci „integrace sluÏeb“ a „komunitní péãe“.Ti kladou dÛraz na sluÏby zadavatelÛm – obci
a sponzorÛm. Efektivnûj‰í vyuÏití zdrojÛ má státní a obecní pokladnû pomoci vyﬁe‰it potíÏe s financováním
komunálních sluÏeb.
Protagonisté „integrace sluÏeb“ a „komunitní péãe“ si ov‰em – na rozdíl od organizátorÛ „finanãních
svazÛ obcí“ – nev‰ímají pouze potﬁeb obecní samosprávy a sponzorÛ. Od poloviny dvacátého století je totiÏ
uspokojování potﬁeb uÏivatelÛ sluÏeb bûÏnû povaÏováno za právo obãanÛ. Soudobé komunální pﬁístupy
proto vedle úspor zdÛrazÀují také zlep‰ení sluÏeb pro vybrané, legitimní kategorie klientÛ – uÏivatelÛ.Tûmi
jsou v pﬁípadû „integrace sluÏeb“ multiproblémoví klienti a jejich rodiny. Jejich potﬁeby nemohou b˘t dobﬁe
a efektivnû uspokojovány v prostﬁedí, pro které je charakteristická rozdrobenost a specializace sluÏeb na
‰patnû koordinovanou realizaci jednotliv˘ch zákonÛ. Pﬁedpokládá se proto, Ïe rÛzné zpÛsoby propojování
dílãích a vytváﬁení komplexnûj‰ích sluÏeb (viz schéma 2) mohou pﬁi celkovû niÏ‰ích nákladech umoÏnit
vstﬁícnûj‰í reakci obce na rÛznorodé potﬁeby individuálních uÏivatelÛ.
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Schéma 3
Pojetí klienta, prostﬁedí a zmûny v pﬁístupech, které zdÛrazÀují zmûnu vztahu mezi zpÛsobem uspokojování
potﬁeb cílové populace a fungováním celé spoleãnosti a jsou blízké logice tzv. reformního paradigmatu
v sociální práci (u kaÏdého pojetí praxe, které je oznaãeno tuãnû v levém sloupci, je v horním ﬁádku uvedena
obecná charakteristika a v dolním, rozdûleném ﬁádku pojetí klienta, pojetí prostﬁedí a Ïádoucí zmûna)
Pojetí
praxe

„Architekti
vládních
reforem“
(nejv˘raznûj‰í
v Británii,
bûÏné
v Evropû,
od 60. let
v USA)

„Radikální sociální politika“ (60.
léta USA,
70. léta
Anglie,
konec 60.
let a 70.
léta
Nizozemí)
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Obecná charakteristika
Pojetí prostﬁedí

Pojetí klienta

Îádoucí zmûna

V˘voj spoleãnosti zpÛsobuje, Ïe organizace veﬁejn˘ch sluÏeb brzdí reakci agentur sociální
práce na potﬁeby cel˘ch kategorií uÏivatelÛ.Vládní experti proto monitorují agentury,
vytváﬁejí programy celonárodních zmûn cílÛ, redistribuce zdrojÛ a zavádûní nov˘ch typÛ
sluÏeb, které jsou koncipovány s ohledem na jejich funkci pro dal‰í sociální, politické
a ekonomické instituce spoleãnosti. (Hanlan, 1970: 47–49; Hill, 1990: 21–39, 42–48, 60–61;
Murray, 1998: 25–57; Baldwin, 2000: 23–25.)
rozsáhlé cílové populace
nebo kategorie uÏivatelÛ
sluÏeb, jejichÏ potﬁeby
nejsou systémem sluÏeb
uspokojovány ani
adekvátnû, ani zpÛsobem, kter˘ by byl
funkãní z hlediska
dal‰ích institucí spoleãnosti

organizace sluÏeb, která vlivem
v˘voje spoleãnosti brzdí reakci
agentur sociální práce na
potﬁeby uÏivatelÛ a ovlivÀuje
negativnû fungování dal‰ích
sociálních, politick˘ch a ekonomick˘ch institucí spoleãnosti

celonárodní zmûny cílÛ,
redistribuce zdrojÛ a typÛ
sluÏeb, koncipované vládními
experty na základû monitorování agentur s ohledem na vliv
zmûn na dal‰í politické,
ekonomické a jiné instituce
spoleãnosti

Sociální politika státu je nástrojem kontroly, kter˘ vyÏaduje konformitu s pﬁevládajícími
poÏadavky trÏní a v˘konové spoleãnosti v˘mûnou za sociální zabezpeãení.To umoÏÀuje
mocn˘m uchovávat svá privilegia a nutí lidi, kteﬁí nemohou podat oãekávan˘ v˘kon, aby
akceptovali omezené moÏnosti své seberealizace. Úkolem sociálního pracovníka je zpochybnit pﬁevládající oãekávání, systém sociální pomoci, kter˘ je potvrzuje, prosazovat uznání
pﬁínosu tûch, kdo nemají místo na trhu, a jejich dÛstojné zabezpeãení. DosaÏení takové
zmûny v rámci celé spoleãnosti vyÏaduje, aby sociální pracovníci pﬁekroãili komunitní praxi
zmocÀování znev˘hodnûn˘ch (viz schéma 2, „antiopresívní práce se znev˘hodnûn˘mi“),
a stali se ãleny ‰ir‰ího hnutí, které prosazuje zmûnu stávajících sociálních zákonÛ, programÛ
a Ïivotních podmínek. (Rein, 1976: 460–461, 464, 475–477;Adams, 1982: 63–64;Wagner, 1989;
Morrissey, 1990: 191–193; Mullaly, 1993: 184–200; Laan, 1998: 38–40.)
kategorie lidí, kteﬁí
v dÛsledku soustavného
znev˘hodnûní nemohou
podat v˘kon oãekávan˘
ve spoleãnosti zamûﬁené
na trh a v˘kon, a jsou
proto sociální politikou
státu nuceni, aby se
v˘mûnou za nedÛstojné
sociální zabezpeãení
smíﬁili s omezeními, která
pro nû plynou z poÏadavkÛ trÏní a v˘konové
spoleãnosti, jeÏ ve vlastním zájmu prosazuje elita

spoleãnost, ve které elita díky
své mocenské nadvládû
uplatÀuje poÏadavky na trÏní
v˘kon, uchovává tak svá
privilegia a pomocí sociální
politiky nutí ty, jimÏ jsou
v zájmu privilegií elity
upírány pﬁíleÏitosti a kteﬁí
proto nemohou podat
oãekávan˘ v˘kon, aby se
v˘mûnou za nedÛstojné
sociální zabezpeãení smíﬁili
s omezeními, která pro nû
takto vznikají

zmûna v˘konov˘ch oãekávání
a sociální pomoci, která je
pomáhá prosazovat, a uzná-ní
pﬁínosu v‰ech, i tûch, kdo
nemají místo na trhu,
a uznání jejich nároku na
dÛstojné sociální zabezpeãení;
podmínkou je zmûna mocensk˘ch pomûrÛ, k níÏ sociální
pracovníci pﬁispívají zmocÀováním znev˘hodnûn˘ch
v obcích a zapojením se do
hnutí za zmûnu sociálních
zákonÛ a podmínek
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Podobnû je tomu v pﬁípadû „komunitní péãe“. Zde jsou za klienty – uÏivatele povaÏováni senioﬁi a lidé
s postiÏením a pﬁedpokládá se, Ïe roz‰íﬁení palety komunálních sluÏeb a jejich lep‰í koordinace jim umoÏní Ïít
v domácím prostﬁedí, místo aby vyuÏívali nákladné sluÏby ústavní péãe. Za dÛleÏit˘ prvek jejich domácího
prostﬁedí jsou povaÏováni neformální a dobrovolní peãovatelé. Pﬁedpokládá se, Ïe jejich pomoc je pro uÏivatele
peãovatelsk˘ch sluÏeb dÛleÏitá z lidského hlediska a souãasnû je levnûj‰í a pohotovûj‰í. Neformální a dobrovolní
peãovatelé se proto mají v rámci systému „komunitní péãe“ stát klienty – poskytovateli a má se jim dostávat
soustavné podpory sociálních pracovníkÛ.
„Antiopresívní práce se znev˘hodnûn˘mi“, „integrace sluÏeb“ a „komunitní péãe“ se li‰í pojetím sociálního
prostﬁedí a jeho zmûny.Antiopresívní pﬁístup klade dÛraz na politickou a mocenskou dimenzi prostﬁedí a za
rozhodující povaÏuje participaci a zmocnûní klientÛ – uÏivatelÛ k tomu, aby v obci dokázali kolektivnû ovlivÀovat nerovné podmínky uspokojování vlastních potﬁeb. „Integrace sluÏeb“ a „komunitní péãe“ ztotoÏÀuje sociální
prostﬁedí klientÛ se systémem sluÏeb v obci. SnaÏí se omezit rozpoãtové potíÏe obce pﬁi zaji‰Èování sociálních
práv obãanÛ a posílit schopnost sluÏeb podporovat kvalitu Ïivota tûch obãanÛ, kteﬁí v obci nedokáÏou Ïít
oãekávan˘m zpÛsobem.
Pﬁes tyto rozdíly mají v‰echny tﬁi uvedené pﬁístupy jeden shodn˘ rys. Je jím sklon uvaÏovat o klientech –
uÏivatelích nejprve jako o kategoriích obãanÛ se zvlá‰tním typem potﬁeb („znev˘hodnûní“, „multiproblémoví“,
„nesobûstaãní“) a teprve potom si v‰ímat individuálních rozdílÛ v rámci tûchto obecn˘ch kategorií. Sociální
prostﬁedí („znev˘hodÀující mocenské vztahy“ nebo „nepruÏn˘ systém sluÏeb“) se snaÏí nejprve pﬁizpÛsobovat
potﬁebám cel˘ch kategorií a teprve v rámci takto zmûnûného „systému“ hledají zpÛsob, jak poskytované sluÏby
individualizovat.V rámci „antiopresívní práce se znev˘hodnûn˘mi“ se má individualizace opírat zejména o úãast
jedince na rozhodování svépomocného kolektivu a o zásadu respektování osobní volby svépomocnou komunitou (Dominelli, 1991: 198–199).V rámci „integrace sluÏeb“ a „komunitní péãe“ má b˘t hlavním nástrojem
individualizace „pﬁípadov˘ management“, individuální „posuzování potﬁeb“ klienta – uÏivatele a individuální
„plánování péãe“ na základû jeho „volby“ (Waldfogel, 1997: 467–470; Baldwin, 2000: 25–30).
Podobnû jako zastánci zmûny sluÏeb v rámci obce také protagonisté pﬁístupÛ, které zdÛrazÀují zmûnu vztahu
mezi zpÛsobem uspokojování potﬁeb obãanÛ a fungováním celé spoleãnosti, vidí v roli klienta – uÏivatele
rozsáhlej‰í cílové kategorie. Jak „architekti vládních reforem“, tak stoupenci „radikální sociální politiky“ tyto
kategorie uÏivatelÛ sluÏeb vymezují z hlediska toho, jak zpÛsob uspokojování jejich potﬁeb sociálními sluÏbami
ovlivÀuje celou spoleãnost.V tom se oba pﬁístupy uvedené ve schématu 3 shodují. Li‰í se tím, jak tyto celospoleãenské úãinky zpÛsobu uspokojování potﬁeb cílov˘ch populací vymezují a jak koncipují zmûny politiky sociálních sluÏeb, které vypl˘vají z jejich hodnocení.
Na rozdíl od stoupencÛ „radikální sociální politiky“ „architekti vládních reforem“ zpravidla akceptují stávající
sociální ﬁád a existující oãekávání spoleãnosti vÛãi uÏivatelÛm sociálních sluÏeb. Cílové populace i sociální
sluÏby proto chápou jako „subsystémy“ daného spoleãenského celku a sledují úãinek zpÛsobu uspokojování
potﬁeb tûchto populací na dal‰í, zejména ekonomické a politické „subsystémy“ spoleãnosti. Zpravidla v rámci
vládní zakázky monitorují ãinnost organizací sluÏeb sociální práce a navrhují celonárodní zmûny cílÛ politiky
sociálních sluÏeb, zpÛsobu redistribuce zdrojÛ a typÛ sluÏeb pro danou cílovou populaci.Tyto zmûny plánují tak,
aby jejich realizace umoÏÀovala omezit negativní dopady a posílit pﬁínosy fungování sociálních sluÏeb pro
politické, ekonomické, pﬁípadnû i dal‰í instituce spoleãnosti. (Hanlan, 1970: 47–49.)
Nejzﬁetelnûj‰í pﬁíklady tohoto pﬁeváÏnû konformního pﬁístupu k rozsáhlé zmûnû sociálního prostﬁedí klientÛ
nacházíme v Británii. Hill (2000: 166–168) napﬁíklad popisuje, jak tam na pﬁelomu 80. a 90. let dvacátého století
ﬁe‰ili potíÏe se zaji‰tûním péãe pro dospûlé osoby (seniory a lidi s postiÏením). Poãátkem 80. let v Británii
prudce vzrostl poãet „nezávisl˘ch“ (soukrom˘ch a obãansk˘ch) zaﬁízení ústavní péãe. Rozmach nezávislé péãe
umoÏnila vláda tím, Ïe zaãala pﬁíjemcÛm dávek sociální pomoci (zejména star˘m lidem) poskytovat prostﬁedky
na úhradu nezávisl˘ch ústavních sluÏeb. Úﬁad sociálního zabezpeãení totiÏ zmírnil pravidla ovûﬁování v˘‰e
pﬁíjmu tûch ÏadatelÛ o dávky sociální pomoci, kteﬁí Ïili v soukrom˘ch ústavních zaﬁízeních.
Vláda povaÏovala dotování soukromé a obãanské péãe za dobrou my‰lenku, neodhadla v‰ak dobﬁe dopady
její realizace. NárÛst v˘dajÛ státního rozpoãtu na dotace nákupu nezávislé péãe jejími uÏivateli byl enormní.
Poãet nezávisl˘ch ústavních zaﬁízení vzrostl v dobû, kdy se místní úﬁady snaÏily s obtíÏemi roz‰iﬁovat ‰kálu forem
domácí i ústavní péãe poskytované pﬁímo v obcích a nedostávalo se jim k tomu finanãních prostﬁedkÛ. (Ukázalo
se, Ïe systém „komunitní péãe“ tento problém nevyﬁe‰il.) Zmûnami sociálního zabezpeãení vyvolan˘ nárÛst
poptávky po sluÏbách nezávisl˘ch ústavních zaﬁízení tuto snahu hatil. Stravoval zdroje systému sociálního
zabezpeãení a sniÏoval poptávku po obecních sluÏbách domácí péãe. Nezávisl˘ sektor ústavní péãe rostl bez
ohledu na zámûr veﬁejn˘ch ãinitelÛ udrÏet lidi v jejich domácím prostﬁedí a poskytovat ústavní péãi jen tûm,
kteﬁí to opravdu potﬁebují. Kromû toho vznikla kategorie lidí, kteﬁí sice potﬁebovali ústavní péãi, nemohli si ji
v‰ak koupit, protoÏe nezískali k tomuto úãelu pﬁidûlované, pﬁíjmovû testované dávky. Sektor sociálního zabezpeSOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA • 2/2002
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ãení se v‰ak touto otázkou nezab˘val a soustﬁedil se pouze na ovûﬁování v˘‰e pﬁíjmu ÏadatelÛ. RÛst nezávislé
soukromé ústavní péãe nenaru‰oval pouze s obtíÏemi budovanou rovnováhu mezi sluÏbami ústavní a domácí
péãe. Poptávka po sluÏbách obcí neklesala v‰ude stejnû, a vznikaly tak znaãné regionální rozdíly.
Základem ﬁe‰ení, které Hill popisuje, bylo v˘‰e charakterizované zvaÏování vlivu „subsystému“ sociálních
sluÏeb na dal‰í „subsystémy“ a instituce spoleãnosti. Revizní komise vlády popsala ve své zprávû z roku 1986
v˘voj nezávisl˘ch ústavních sluÏeb jako „zvrácen˘ dÛsledek politiky sociálního zabezpeãení, kter˘ obrací snahy
o dosaÏení správné rovnováhy mezi ústavní a komunitní péãí naruby“.V reakci na v˘sledky monitoringu
pﬁedloÏila vláda v roce 1989 tzv. Bílou listinu, nazvanou „Zájem a péãi lidem10“.Ta obsahovala propracovan˘ plán
reformy, která mûl vzniklou situaci ﬁe‰it z hlediska dopadu zmûn do celé ﬁady oblastí Ïivota spoleãnosti. Usilovala
o zabezpeãení kontroly v˘voje v˘dajÛ pﬁi soustavné podpoﬁe nezávislého sektoru, o celkovou racionalizaci, trÏní
orientaci a lep‰í plánování sociální péãe, o zaji‰tûní spolupráce zdravotní a sociální péãe, o úãast uÏivatelÛ na
rozhodování a o vstﬁícnost systému vÛãi pﬁáním spotﬁebitelÛ.V roce 1990 vstoupil v platnost zákon, kter˘ urãil
místním úﬁadÛm povinnost posoudit potﬁebu péãe u v‰ech ÏadatelÛ o veﬁejnû financované sluÏby, rozhodnout,
zda je ústavní péãe nutná, ãi zda by místo ní nemûla b˘t poskytnuta nûjaká forma domácí péãe, rozhodnout, kdo
tuto péãi poskytne, a najmout odpovídající sluÏby od nezávisl˘ch nebo obecních poskytovatelÛ.
Zastánci „radikální sociální politiky“ posuzují vliv zpÛsobu uspokojování potﬁeb uÏivatelÛ sluÏeb na spoleãnost jinak. Jejich v˘chodiskem je odmítání existujícího spoleãenského ﬁádu. Cílovou populaci stávajících sluÏeb
chápou jako obûÈ mocenského útlaku a v‰ímají si pﬁedev‰ím toho, Ïe vládnoucí elita vyuÏívá systém sociální
pomoci jako nástroj uchovávání sv˘ch privilegovan˘ch moÏností, na úkor ‰ancí a práv cílové populace a k udrÏování jejího znev˘hodnûného postavení.Aby napravili tento, podle nich nespravedliv˘ zpÛsob distribuce pﬁíleÏitostí, navrhují zmûnu mocensk˘ch pomûrÛ ve spoleãnosti.Tu má podle nich vyvolat hnutí za práva znev˘hodnûn˘ch, jehoÏ cílem je zpochybnûní v˘konov˘ch oãekávání, která znev˘hodÀují uÏivatele veﬁejn˘ch sluÏeb,
destrukce stávajícího systému sociálního zabezpeãení a jeho nahrazení systémem, kter˘ uzná pﬁínos v‰ech, tedy
i tûch, kdo nemohou v dÛsledku znev˘hodnûní podávat ve spoleãnosti oãekávan˘ v˘kon, a mají proto omezen˘
pﬁístup na trh. Nov˘ systém by jim mûl pﬁiznat nárok na dÛstojné sociální zabezpeãení. Sociální pracovníci by se
mûli stát úãastníky tohoto politického hnutí a k naplnûní jeho cílÛ mimo jiné pﬁispívat svou antiopresívní praxí,
která by mûla v obcích zmocÀovat klienty k úãasti na radikální reformû.
Názornou ukázkou pokusu o rozsáhlou, existující sociální ﬁád odmítající zmûnu prostﬁedí chud˘ch klientÛ je
pokus o radikální reformu amerického systému sociální pomoci, kter˘ byl v letech 1967 aÏ 1973 cílem
Národního hnutí za sociální práva (NWRO, National Welfare Rights Organization). Podle Morrissey (1990:
192–193) pﬁijala tato organizace pﬁíjemcÛ dávek sociální pomoci (a od roku 1969 téÏ dal‰ích chud˘ch rodin),
kterou vedli komunitní pracovníci, pracovníci programÛ boje s chudobou a radikální náboÏen‰tí vÛdci, plán
nahrazení „netolerovatelného“ (Rein, 1976: 476) systému sociální pomoci.Autory tohoto plánu byli uãitelé
sociální práce Richard A. Cloward a Frances F. Piven, kteﬁí jej pod názvem „Strategie ukonãení chudoby“ zaãali
‰íﬁit v roce 1966.
Piven a Cloward zjistili, Ïe vedle kaÏdého pﬁíjemce dávek sociální pomoci existuje dal‰í oprávnûná osoba,
která zatím nepobírá dávky. Navrhli, aby organizátoﬁi hnutí za sociální práva podnûcovali hromadn˘ vstup
oprávnûn˘ch osob, které dosud nepobírají dávky, do systému sociální pomoci. Podle jejich pﬁedstav by prudk˘
vzestup poãtu pﬁíjemcÛ dávek zpÛsobil byrokratické a finanãní selhání místních a státních agentur sociální
pomoci.To by mûlo na místní úrovni vyvolat politické napûtí a rozpad schémat financování veﬁejné pomoci.
Organizátoﬁi NWRO by mohli vyuÏít tento okamÏik zmatku a navrhnout a na federální úrovni prosazovat
reformu systému sociální pomoci. Jejím cílem by mûlo b˘t odstranûní chudoby zavedením zákonem garantovaného roãního pﬁíjmu, kter˘ by byl financován federální vládou. (Morrissey, 1990: 191–192.)
Stoupenci „Strategie ukonãení chudoby“ ‰est let úspû‰nû pomáhali oprávnûn˘m osobám podávat Ïádosti
o pﬁiznání dávek a v pﬁípadû potﬁeby organizovali nátlakové akce („obléhání úﬁadÛ“) s cílem dosáhnout jejich
kladné vyﬁízení. NWRO pﬁesto svého koneãného cíle nikdy nedosáhla a v roce 1973 ukonãila svou ãinnost.V 70.
letech se jejími následovníky staly radikální organizace „druhé generace“.Ty soustﬁedily pozornost na sociální
práva Ïen a pouze s dílãími úspûchy prosazovaly cíle blízké NWRO v rámci systémÛ sociálního zabezpeãení
nûkter˘ch státÛ americké federace. (Morrissey, 1990: 192–193.)
Shrnu-li v‰e uvedené nejjednodu‰‰ím moÏn˘m zpÛsobem, mohu konstatovat, Ïe jsem v literatuﬁe nalezl
jedenáct v minulosti nebo dnes praktikovan˘ch pojetí zmûny klienta a zmûny jeho sociálního prostﬁedí.Tûchto
jedenáct pojetí je moÏné ãlenit podle dvou hledisek. Z hlediska velikosti „cílového systému“ intervence na pojetí
zamûﬁená na zmûnu jedince, zmûnu systému sluÏeb v obci, nebo na zmûnu úãinkÛ fungování systému sociálních
sluÏeb na celou spoleãnost. Z hlediska postoje ke stávajícímu ﬁádu a existujícím poÏadavkÛm prostﬁedí na
klienty je moÏné v‰ech jedenáct pojetí rozdûlit na pojetí akceptující (konformní) a pojetí odmítající (radikální).
Pokud tedy pﬁipustíme urãitou míru zjednodu‰ení, mÛÏeme hovoﬁit o ‰esti typech pﬁístupÛ ke zmûnû klienta
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a zmûnû prostﬁedí.
Popsané schéma by bylo tﬁeba zbavit jeho zjednodu‰ující topornosti. Proto by bylo úãelné sledovat dilemata,
kter˘m jsou nebo mohou b˘t vystaveni pracovníci organizací sluÏeb sociální práce, kteﬁí se jednotlivá pojetí
snaÏí praktikovat.Této otázce se v‰ak budu vûnovat na jiném místû11.
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2
âe‰tina bohuÏel neumoÏÀuje jednodu‰e a stylisticky obratnû vyjádﬁit skuteãnost, Ïe „sociální pracovníci“ jsou ve skuteãnosti „sociální
pracovníci a mnohem ãastûji sociální pracovnice“. Prosím proto ãtenáﬁe, aby uÏívání termínu „sociální pracovník“ nepovaÏoval za v˘raz mého
sklonu k maskulinizaci identity sociálních pracovnic a k pﬁehlíÏení jejich Ïenskosti. Nepochybuji o tom, Ïe Ïensk˘ pﬁístup sociálních pracovnic
ke svûtu mocnû ovlivÀuje kulturu pomáhající profese, která je stﬁedem pozornosti této kníÏky. Kdybych uÏíval termín „sociální pracovniceci“,
asi bych byl ãtenáﬁi povaÏován za podivína.
3
Termínem „paradigma“ je oznaãována vnitﬁnû sourodá soustava hodnot, hledisek, pojmÛ, pﬁedstav a postupÛ, která vyjadﬁuje urãitou tradici
nebo zpÛsob vûdeckého my‰lení a v˘kladu svûta. Charakteristickou vlastností paradigmat je, Ïe pﬁedstavují zásadnû odli‰n˘ zpÛsob v˘kladu
a v návaznosti na to vedou k v˘raznû odli‰nému obrazu svûta. Paradigmata jsou tedy nesoumûﬁitelná. V tomto smyslu zavedl termín
„paradigma“ Kuhn svou prací z roku 1965 (viz Kuhn, 1981). V sociální práci jej aplikoval Payne (1991), v ãeské sociální práci potom Navrátil
(1998). Paradigmata sociální práce se ve sv˘ch obsahov˘ch v˘chodiscích sice do znaãné míry li‰í, otázkou v‰ak zÛstává, zda je moÏné je
povaÏovat za „nesoumûﬁitelná“ z hlediska zpÛsobÛ poznávání, metody v˘stavby argumentÛ a ãásteãnû také z hlediska metod intervence.
Payne a v návaznosti na nûho i Navrátil proto hovoﬁí o tzv. „mal˘ch paradigmatech“.
4
Typologie, která by byla zaloÏena na kombinaci dvou hledisek rozli‰ení (1. zmûna jedince – zmûna sluÏeb v rámci obce – zmûna zpÛsobu
uspokojování potﬁeb cílové populace v rámci celé spoleãnosti, 2. akceptace – odmítnutí oãekávání sociálního prostﬁedí), by zahrnovala
následujících ‰est „mal˘ch paradigmat“: 1. odstranûní osobnostních bariér akceptace oãekávání okolí („dobroãinní náv‰tûvníci“, „pﬁípadové
poradenství“ – viz schéma ãíslo 1), 2. odstraÀování bariér, jimiÏ sluÏby brání seberealizaci klienta („socio-behaviorální pﬁístup k pﬁípadové
práci“, „podvratná, radikální pﬁípadová práce“ – viz schéma ãíslo 1), 3. posílení vût‰inou uznávan˘ch sociálních hodnot zlep‰ením funkce
systému místních sluÏeb pro cílovou populaci („obyvatelé stﬁedisek terénní práce“, „finanãní svazy obcí“, „integrace sluÏeb“, „komunitní péãe“
– viz schéma ãíslo 2), 4. zmocÀování znev˘hodnûn˘ch v obcích („antiopresívní práce se znev˘hodnûn˘mi v komunitách“ – viz schéma ãíslo
2), 5. zlep‰ení interakcí mezi institucemi vût‰inové spoleãnosti zdokonalením zpÛsobu uspokojování potﬁeb cílové populace („architekti
vládních reforem“ – viz schéma ãíslo 3), 6. zpochybnûní a nahrazení znev˘hodÀujících poÏadavkÛ a principÛ systému sociální politiky
(„radikální sociální politika“ – viz schéma ãíslo 3).
5
Z podobného pﬁístupu jako „dobroãinní hosté“ dnes v âeské republice vycházejí programy typu LATA a Pût P. (Program Pût P, pﬁevzat˘
z anglosaského prostﬁedí, je pﬁím˘m dûdicem více neÏ stoleté tradice „dobroãinn˘ch hostí“.) V rámci tûchto programÛ tvoﬁí dobrovolníci
a jedinci ohroÏení rizikov˘m jednáním, dvojice kamarádÛ. Pﬁedpokládá se, Ïe „problémoví“ jedinci potﬁebují najít morálnû nebo právnû
akceptovatelné, nerizikové nebo nekonfliktní, „standardní“ vzory zvládání sv˘ch Ïivotních obtíÏí a Ïe lépe socializovaní dobrovolníci (ãasto
studenti) je mohou sv˘m kamarádÛm zprostﬁedkovat. Pokusy chápat jako tápající a hledající oba úãastníky podpÛrného vztahu, dobrovolníka
i ohroÏeného klienta, existují, v praxi se v‰ak asi prosazuje bezdûãnû uplatÀovaná pﬁedstava „mise“ ze strany lépe socializovaného
dobrovolníka.
6
„Socio-behaviorální pﬁístup“ je sv˘m zamûﬁením na zprostﬁedkování orientace v systému sluÏeb a pﬁístupu k materiální pomoci podobn˘
ãeskému sociálnû-právnímu poradenství, které se dnes uplatÀuje napﬁíklad v probaãní sluÏbû, v práci sociálních kurátorÛ nebo v práci
s rodinou a dûtmi. „Sociálnû-behaviorální“ pﬁístup je ov‰em ponûkud komplexnûj‰í tím, Ïe klade vût‰í dÛraz na povzbuzení sebedÛvûry
a sobûstaãnosti klienta a snaÏí se vyuÏívat zku‰enosti z pﬁípadové práce pﬁi tvorbû sociálních zákonÛ a programÛ.
7
Na podobné my‰lence ochrany demokracie, rovnosti a obãansk˘ch práv roz‰iﬁováním pﬁíleÏitostí obyvatel problémov˘ch romsk˘ch komunit
je v souãasné dobû zaloÏen ãesk˘ projekt „romské terénní práce“ (viz Musil, 2002).
8
Termínem „rodová stigmatizace a diskriminace“ oznaãuji kolektivní znev˘hodÀování odli‰n˘ch lidí zaloÏené na jejich pﬁíslu‰nosti k muÏskému nebo Ïenskému rodu. Termín „rod“ pouÏívám jako ãesk˘ ekvivalent anglického „gender“, kter˘ oznaãuje rozdíly kulturní orientace
a sociálního postavení, jeÏ provázejí biologické rozdíly mezi pﬁíslu‰níky muÏského a Ïenského pohlaví.
8
Termínem „sexuální stigmatizace a diskriminace“ oznaãuji kolektivní znev˘hodÀování odli‰n˘ch lidí zaloÏené na jejich inklinaci k heterosexuální, bisexuální nebo homosexuální orientaci.
10
Pro potﬁeby reflexe procesÛ intervence sociální práce rozli‰ují Pincus a Minahan (1976: 437–440) mimo jiné „systém klienta“, „cílov˘
systém“ a „akãní systém“. Ty se mohou, ale nemusí pﬁekr˘vat. „Systémem klienta“ je ten, kdo „najímá sluÏby sociálního pracovníka jako
agenta zmûny“. „Cílov˘m systémem“ je ten, na koho „sociální pracovník zamûﬁuje své úsilí o zmûnu“. Do „akãního systému“ zahrnují Pincus
a Minahan v‰echny osoby, které „pÛsobí na cílov˘ systém“. Rozli‰ení tûchto tﬁí „systémÛ“ umoÏÀuje odli‰it: 1. „klienty – zadavatele“, kter˘mi
jsou úãastníci „systému klienta“, 2. „klienty – uÏivatele“, jimiÏ jsou úãastníci „cílového systému“, a 3. „klienty poskytovatele“, to je osoby, které
jsou souãasnû úãastníky „cílového“ i „akãního systému“. Úãelem intervence je dosaÏení zmûny „klienta – uÏivatele“ a splnûní zakázky „klienta
– zadavatele“. Zmûna „klienta – poskytovatele“ mÛÏe i nemusí b˘t cílem intervence, v kaÏdém pﬁípadû je v‰ak jejím nástrojem. „Klienti –
poskytovatelé“ jsou úãastníci „akãního systému“ a sociální pracovník jim poskytuje své sluÏby proto, aby mu pomáhali dosáhnout zmûny
„klienta – uÏivatele“ a splnit tak zadání „klienta – zadavatele“.
11
Originální název Bílé listiny z roku 1990 zní „Caring for People“. Anglické „caring“ pﬁitom souãasnû znamená „peãovat“ i „projevovat zájem
a starostlivost“. Na rozdíl od angliãtiny ãe‰tina neumoÏÀuje vyjádﬁit jedním slovem souvislost mezi „soustﬁedûním pozornosti a zájmu na
ãlovûka“ a „peãovatelskou sluÏbou“. Slovní hﬁíãku, kterou v této souvislosti pouÏila britská vláda, je tedy obtíÏné elegantnû pﬁevést do
ãeského jazyka.
12
Tato staÈ je ãástí jedné z kapitol pﬁipravované knihy o dilematech práce s klienty v organizacích sluÏeb sociální práce.
1
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Peer program HIV/AIDS
v âechách a ve Skotsku
Peer Program HIV/AIDS
in Czech Republic and Scotland
posledních letech se na poli prevence HIV/AIDS2 objevil nov˘ zpÛsob
pÛsobení, kter˘ se dﬁíve vyuÏíval v oblasti prevence drogové. Jedná se
o tak zvan˘ peer program, kter˘ je v na‰í republice teprve batoletem.
Peer prevence je pokládána za jeden z nejúãinnûj‰ích zpÛsobÛ prevence v oblasti HIV/AIDS zvlá‰tû mezi mládeÏí.
Porovnání peer prevence HIV/AIDS v âeské republice a ve Skotsku mÛÏe pﬁinést
mnoho zajímav˘ch faktÛ a podnûtÛ ke zlep‰ování dosavadní praxe.Ve Skotsku totiÏ
tento druh prevence existuje déle neÏ u nás.
Cílem tohoto textu je otázka: „Jak˘ je rozdíl v peer programu pro HIV/AIDS
v âechách a ve Skotsku?“, jejíÏ zodpovûzení má poskytnout základní srovnání
a informace, umoÏÀující nalézt v˘chodiska pro hlub‰í v˘zkum, zlep‰ení praktického
aplikování peer programÛ HIV/AIDS v âeské republice a napomÛÏe praktické
v˘mûnû mezinárodních zku‰eností.
Pﬁedpokládám rozdíl pﬁedev‰ím v metodách a pﬁístupu k peer programu v tûchto
dvou zemích.Ve Skotsku je pﬁedev‰ím vût‰í otevﬁenost k této prevenci, a ‰ir‰í
chápání, kdo je peer lektor (nejde pouze o vûkového vrstevníka). Má úvodní otázka je
nasmûrována tak, Ïe by mûla potvrdit ãi vyvrátit i tuto hypotézu.

V
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V souãasné dobû existuje velmi málo informací a literatury pojednávající o peer
prevenci zamûﬁené na oblast HIV/AIDS. Pﬁi kvalitativní srovnávací metodû tedy
vycházím pﬁedev‰ím ze zku‰eností organizací, které jsem osobnû nav‰tívila, a z oficiálních materiálÛ, které jsou v dan˘ch státech povaÏovány za v˘chozí. Dále pak
z instruktáÏních a prezentaãních materiálÛ organizací, dostupn˘ch definic peer
programu HIV/AIDS, poznatkÛ jiÏ provádûn˘ch v˘zkumÛ a podobnû (viz literatura
a poznámky pod ãarou).
Vymezení pojmÛ
V˘chodiskem porovnání, jehoÏ cíl je uveden v˘‰e, jsou pojmy „prevence“, „prevence HIV/AIDS“, „peer program“ a „peer lektor“.

PREVENCE
Dle slovníku âVUT (2001): „Prevence má obecnû zabraÀovat neÏádoucímu jevu.
Zhruba od 50. let se prevence rozdûlila na primární a sekundární:
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* primární prevence – má za cíl pﬁedcházet neÏádoucímu jevu pﬁed jeho vznikem.
* sekundární prevence – se provádí poté, co jev vznikl, ale je‰tû neÏ zpÛsobil
po‰kození.
* terciální prevence – hovoﬁí se o ní od 60. let. Provádí se poté, co jev nastal
a zpÛsobil po‰kození, jejím cílem je pﬁedejít dal‰ím ‰kodám.“ Analogicky mÛÏeme za
neÏádoucí jev dosadit nakaÏení virem HIV. U terciální prevence pak jde o zabránûní
dal‰ímu ‰íﬁení.Toto rozdûlení je v‰ak teoretické.
V praxi dochází k prolínání jednotliv˘ch skupin a ãasto není moÏné zcela pﬁesnû
urãit typ klientely. Je tedy nutné poãítat s ‰ir‰ím úhlem zábûru prevence.Tím se
dostáváme k dal‰ímu pojmu a jiÏ zmínûn˘m otázkám, které nás z v˘‰e uvedeného
v˘ãtu budou zajímat:

PREVENCE HIV/AIDS
Spoleãn˘m cílem je varovat pﬁed moÏností nákazy a informovat o sebechránûní, ale
i apelovat na jiÏ infikované a vychovávat je k zodpovûdnosti. ZpÛsobÛ, jak provádût
prevenci v této oblasti, je mnoho:
* reklamní kampaÀ – má za cíl pﬁedcházet nemoci (pﬁed jejím vznikem) a informovat o moÏnostech nákazy (billboardy, televizní reklamy, reklamy v ãasopisech apod.)
* benefiãní, propagaãní akce – koncerty
* pﬁedná‰ky – kolektivní, ‰kolní – na ‰kolách ve vyuãovacím ãase, mimo nûj,
pﬁedná‰ky peer lektorÛ
* diskuse – napﬁíklad s ãlovûkem infikovan˘m virem HIV (HIV+ ãlovûkem),
lékaﬁem, sociálním pracovníkem, lektorem apod.
* peer program – cílen˘, nezámûrn˘ (vedlej‰í produkt pﬁirozeného dûlení se
o zku‰enosti a vûdomosti)
* zdravotní a sociální péãe – u jiÏ nakaÏen˘ch poskytnutím dostateãné zdravotní
a sociální a psychické podpory; tím je moÏné zamezit dal‰ímu ‰íﬁení
* ostatní – prevence v nemocnicích, pﬁi úrazech, testování, poradenství (centra
pomoci) apod.

PEER PROGRAM (ãte se pír program)
Trãálek (2000): „Peer program má svÛj pÛvod v Americe 30. let, kdy byl vyuÏit
v námoﬁnictvu pro vy‰kolení neformálních vÛdcÛ muÏstev, která bylo potﬁeba
zkáznit.V 80. letech, kdy se zv˘raznily problémy s drogami mezi mládeÏí, byl tento
program oprá‰en a modifikován jako preventivní program.V 90. letech k nám tento
program z Ameriky pﬁivezl primáﬁ Ne‰por a s dr. Pernicovou jej modifikovali na ãeské
podmínky a pro na‰e dûti, základní verze tohoto programu byla zveﬁejnûna asi
poprvé v Uãitelsk˘ch novinách v roce 1994.“ Pﬁi definování tohoto pojmu naráÏíme
na první rozdíly:
• Peer program je pozitivní ovlivÀování
• Slovník âVUT (2001): Jedná se o „program za aktivní úãasti pﬁedem pﬁipraven˘ch
vrstevníkÛ. Jedna z mála prokazatelnû úãinn˘ch forem prevence vhodná pro normální
dûti a dospívající.
Metodika peer programu pro na‰e základní a stﬁední ‰koly byla schválena pﬁi
oponentním ﬁízení za úãasti zástupcÛ ministerstva ‰kolství mládeÏe a tûlov˘chovy.
Uveden˘ program byl popsán v Uãitelsk˘ch novinách (ã. 23 a ã. 24/1994
a ã. 37/1995) a v knihách: Prevence problémÛ pÛsoben˘ch návykov˘mi látkami na
‰kolách. Pﬁíruãka pro pedagogy: PEER – nemá ãesk˘ ekvivalent a znamená to zhruba
nûco jako vrstevník, ale v ‰ir‰ím slova smyslu. Je to ãlovûk, kter˘ je nám blízk˘
nejenom vûkem, ale i sociálním postavením, zamûstnáním, zájmy, Ïivotní orientací
a kter˘ nás proto v na‰ich názorech a postojích má schopnost ovlivÀovat. Období
dospívání je charakteristické inklinací k vrstevníkÛm.Vrstevnick˘ tlak je tedy zvlá‰tû
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v˘znamn˘ v tomto období.Ve v˘chovû a ovlivÀování dûtí a mlad˘ch lidí s ním
musíme poãítat. Z tohoto známého a nezpochybnitelného faktu vychází tedy i peer
program, pozitivní ovlivÀování názorÛ a postojÛ mlad˘ch lidí zase mlad˘mi vy‰kolen˘mi lidmi bez pﬁím˘ch vstupÛ dospûl˘ch.

PEER LEKTOR
Peer lektor je aktivní dobrovolník z urãité skupiny.Tento dobrovolník prochází
v˘cvikem a ‰kolením tak, aby mohl samostatnû odbornû sdûlovat pﬁedané informace
sv˘m vrstevníkÛm (svému kolektivu, skupinû) nenásiln˘m pozitivním tlakem.
Tréninkov˘ program, kter˘m adept prochází, je ﬁízen odborníkem s pﬁípadn˘mi
odborn˘mi ãi zku‰en˘mi hosty (napﬁ. HIV+ ãlovûk, psycholog, lékaﬁ apod.).
Do tréninku je vût‰inou zapojen i v˘cvik sociálnû komunikaãních vlastností
a podpora sebevûdomí. Peer lektoﬁi se aktivnû vzdûlávají a zároveÀ pÛsobí jako
pﬁena‰eãi informací k dal‰ím lidem odborn˘m zpÛsobem. ZároveÀ se v‰ak nestávají
profesionály z povolání.

Oblasti rozdílÛ peer programu HIV/AIDS v âechách a ve Skotsku
Vymezením pojmÛ jsem zároveÀ hrubû naznaãila, jaké jsou cíle peer programu
a jeho charakteristika. Na základû toho vyvstávají otázky po odli‰nostech v jednotliv˘ch oblastech programÛ. Nûkteré uvádím v následujícím pﬁehledu, kter˘ dûlím do
ãtyﬁ oblastí:
1.) Charakteristika programu
a) Jaké zaujímá peer program místo v prevenci HIV/AIDS?
• Vymezení vÛãi ostatním druhÛm prevence
• Mûl by b˘t tento program pouÏíván pro oblast HIV/AIDS?
b) Na jaké skupiny je peer program zamûﬁen?
c) Jak probíhá v˘bûr a ‰kolení peer lektorÛ?
d) Je rozdíl v supervizi peer lektorÛ?
e) Jaké jsou pouÏívány metody (cíle)
2.) Podmínky
a) Co se od peer programÛ oãekává? – pﬁijetí programu
• veﬁejnost
• instituce
• lektoﬁi
• klienti (cílová skupina)
• pﬁekáÏky vyuÏití z dÛvodu nepﬁijetí
b) Jak se li‰í zázemí projektÛ
• finanãní – majetkové
• nemovitosti
• vybavení – pomÛcky
• personál – dobrovolníci
• právní
• veﬁejnost
3.) Tradice (vznik)
a) Tradice peer programu
b) Historie
c) Sociokulturní v˘chodiska
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Dané otázky jsou dÛleÏité pro pochopení hloubky dané problematiky. Pﬁi jejich
zevrubném zodpovûzení by bylo moÏné zjistit, zda lze pﬁejímat a aplikovat metody
peer programu jedné zemû do druhé, pﬁípadnû jsou-li nutné (pﬁi této aplikaci) úpravy
programu.
SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA • 2/2002

89

STUDENTSKÉ
práce

PEER PROGRAM HIV/AIDS V ČECHÁCH A VE SKOTSKU / Š. JAKEŠOVÁ

Tento text se zamûﬁuje pouze na nûkteré z v˘‰e zmínûn˘ch charakteristik. Ostatní otázky mohou b˘t
námûtem pro dal‰í akademické zpracování, ãi námûtem do diskuse.
Jaké zaujímá peer program místo v prevenci HIV/AIDS?
VYMEZENÍ VÒâI OSTATNÍM DRUHÒM PREVENCE
(Vyjmenování druhÛ prevence HIV/AIDS jsem provedla ve vymezení pojmÛ.) Peer program je zaloÏen na
efektivní strategii zplnomocnûní mlad˘ch lidí tak, Ïe pﬁedvedou své znalosti a schopnosti. Díky pﬁimûﬁenému
tréninku a podpoﬁe se mladí lidé stanou aktivními postavami ve vzdûlávacím procesu radûji neÏ pouh˘mi
pasívními pﬁíjemci souboru rad a pﬁíkazÛ „dospûl˘ch pánÛ chytr˘ch“. Dostávají moÏnost pracovat s ostatními
mlad˘mi lidmi, a vytvoﬁit tak pozitivní tlak na své blízké okolí. Navíc vrstevníci se stávají více dÛvûryhodnou
osobou, od které jsou informace a rady lépe pﬁijímány, a diskuse podporuje u mlad˘ch vût‰í a trvalej‰í vÛli
znát odborné informace, aby se mohli správnû rozhodnout o svém Ïivotû. (Srovnej UN 1994, str. 16 –17)
U peer programu jsou na lektora kladeny mnohem vût‰í nároky, pokud jde o sociální dovednosti, neÏ
u jin˘ch zpÛsobÛ prevence.
MùL BY B¯T TENTO PROGRAM POUÎÍVÁN PRO OBLAST HIV/AIDS?
Tato dílãí otázka nezodpovídá pﬁímo poznávací otázku, je v‰ak stejnû jako otázka první dÛleÏitá pro
pochopení v˘chodisek, která mají vliv na rozdíl charakteristik peer programÛ v jednotliv˘ch zemích.
Nûkteﬁí lidé se obávají, Ïe tímto zpÛsobem dáme mlad˘m do rukou zbraÀ ve formû pﬁíli‰ intimních
informací, Ïe s tûmito informacemi ve svém vûku neumûjí adekvátnû zacházet, Ïe je tím pádem zkreslí ãi
zneuÏijí.Tato obava je roz‰íﬁenûj‰í v âeské republice, jelikoÏ vût‰ina souãasn˘ch rodiãÛ dospívající mládeÏe
byla vychovávána ve spoleãnosti pﬁed rokem 1989, kdy sexuální otázka byla na veﬁejnosti tabu a zab˘vat se
touto otázkou pﬁed mládeÏí bylo nemyslitelné.
Proti tomu mluví fakt, Ïe vrstevnická v˘chova zde vÏdy sv˘m zpÛsobem existovala. Na rozdíl od peer
programu dochází k ãerpání informací z pochybn˘ch zdrojÛ a následné pﬁirozené sdílení tûchto informací,
coÏ je mnohem nebezpeãnûj‰í. Zvlá‰tû pokud se jedná o lidsk˘ Ïivot. Peer vzdûlávání nabízí mlad˘m sdílení
informací získan˘ch od odborníkÛ, a tak riziko zkreslení (komerãního a jiného) v˘raznû sniÏuje. Navíc nabízí
i pﬁíleÏitost úãastnit se smysluplnou rolí na sniÏování závislostí, t˘rání a zneuÏívání, tûhotenství dospívajících
a nakaÏení STD (pohlavnû pﬁenosn˘mi nemocemi). (Srovnej Coats, str. 594-595 Intervention.)
Simon v Research (2000) argumentuje, Ïe peer lektoﬁi jsou mnohem efektivnûj‰í neÏ profesionální pracovníci, kteﬁí na rozdíl od peer lektorÛ se v této sexuální problematice neumûjí tak trefnû vyjádﬁit. NejdÛleÏitûj‰í
je, Ïe peer lektoﬁi Ïijí mezi svou cílovou skupinou a mají pﬁirozen˘ pﬁístup k osobnímu Ïivotu jejích ãlenÛ.
Na jaké skupiny je peer program zamûﬁen?
âeská republika:
Jedliãka (2000 a 2001) stejnû jako Uãitelské noviny (1994 a 1995) poukazují na to, Ïe se jedná pﬁedev‰ím
o vrstevníky peer lektorÛ 8. a 9. roãníkÛ (pﬁiãemÏ je kladen dÛraz na vrstevnictví), stﬁedo‰koláky, ãi osvûtu
veﬁejnosti (1. 12. – den boje proti AIDS, osvûta pﬁi rozdávání ãerven˘ch stuÏek, Svûtlo pro AIDS – pﬁedná‰ky,
v˘stavy – to v‰ak jiÏ není peer prevence – viz rozdûlení prevence v pojmech).
Skotsko:
Podle Black (1995) a Health Education je program ve Skotsku zamûﬁen jak na vrstevníky basic, secondary
a high school (viz âR), tak na skupiny typovû podobné peer lektorovi, nejãastûji skupiny, ze kter˘ch peer
lektor vychází (gangy, ãtvrtû, zájmové krouÏky, skupiny spoleãnû trávící ãas apod.), pﬁi osvûtov˘ch akcích se
spí‰ angaÏují samotné organizace.
Jak probíhá v˘bûr a ‰kolení lektorÛ?
Dle v˘zkumn˘ch prací lze peer programy rozdûlit podle realizace tímto zpÛsobem:
1. Ustavením mládeÏnické organizace, jejíÏ ãlenové pÛsobí na ‰kolách i neformálnû (kluby, v˘stavy, programy apod.).Tento zpÛsob pouÏívá napﬁíklad organizace IOGT International, PHACE West – Lankshire a âesk˘
ãerven˘ kﬁíÏ (ââK).
2. ·koly mohou vychovávat své peer lektory samy. Pﬁípadnû nûkterá ‰kola mÛÏe slouÏit jako metodické
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stﬁedisko.Tento zpÛsob pouÏívá napﬁíklad organizace v Roselle Park’s Peer Leadership Program v New Jersey.
3. Je moÏné ‰kolit malé t˘my, napﬁ. uãitel a nûkolik ÏákÛ z jeho ‰koly, ti pak implementují program na své
‰kole.Tento zpÛsob pouÏívá napﬁíklad organizace Boys and Girls of America a Gymnázium Komenského nám.
ve Znojmû. (Rozdûlení srovnej UN 1994: 16)
4. ·kolení mal˘ch t˘mÛ mÛÏe b˘t konkrétnû zamûﬁeno podle individuálních poÏadavkÛ cílové skupiny
budoucích peer lektorÛ. Lektor pak pÛsobí buì individuálnû, nebo v t˘mu. PHACE – Glasgow.
V¯BùR LEKTORÒ
âeská republika:
UN (1994: 17): Pﬁi v˘bûru peer lektorÛ „za optimální vûkov˘ rozdíl povaÏujeme situaci, kdy aktivisté3 jsou
o rok nebo o dva star‰í neÏ Ïáci, s nimiÏ budou pracovat.V˘bûr aktivistÛ, kteﬁí se budou podílet na implementaci programu v niÏ‰í tﬁídû, by se mûl dít diskrétnû, aby ti, co nebyli vybráni, nepocítili kﬁivdu.
Nejvhodnûj‰í jsou pochopitelnû aktivisté, kteﬁí pﬁijali cíle programu a mají dobrou schopnost komunikovat.
Je ideální, kdyÏ jsou mezi aktivisty zastoupeni chlapci a dívky.“
Stﬁedo‰koláci mohou provádût peer program i na základních ‰kolách v 8. a 9. roãníku (vyuÏito u ââK).
Skotsko:
Z rozhovoru s Rosie Elliot a Paul Morton z organizace Phace West v Edinburgu vyplynulo, Ïe pﬁi v˘bûru
peer lektorÛ je za kritérium povaÏován pﬁedev‰ím zájem a vztah k cíli peer programu.Toto tvrzení dokládají
i smûrnice ministerstva zdravotnictví ve Skotsku (A Trainer’s Guide).Vût‰ina adeptÛ na peer lektory je
v souãasnosti kontaktována street workery, jelikoÏ ve Skotsku je momentálnû nejvíce ohroÏena skupina
pouliãních part, gangÛ a podobnû zamûﬁené mládeÏe. Oslovováni jsou i Ïáci a studenti ‰kol, ãi mládeÏ, která
se setkává s jiÏ vy‰kolen˘mi peer lektory.Vzhledem k del‰í tradici peer programÛ ve Skotsku neÏ v âR je
vût‰í i povûdomost mládeÏe o tûchto organizacích a moÏnosti stát se peer lektorem, která je podporována
letáky a podobnou reklamou. Lektoﬁi jsou pak motivováni jak zajímav˘m tématem, tak víkendov˘mi pobyty
(viz metody – v˘cvik).
·kolení lektorÛ – podrobné srovnání viz metody níÏe
âeská republika:
Je pﬁedev‰ím zamûﬁeno na pﬁedná‰ky a diskuse (vyuãující, adepti, hosté-odborníci, napﬁ. lékaﬁi, HIV+,
psychologové apod., není vyuÏíváno v‰ude) doplnûné o interaktivní hry. Navíc je v rámci ‰kolení obãas
zaﬁazeno i spolupoﬁádání veﬁejn˘ch akcí (v˘uka komunikativnosti a sociálních dovedností).4
U organizace ACET je moÏné zv˘‰ení vzdûlání následn˘m kursem se sedmi setkáními.
O vyuÏívání následného vzdûlávání, spoleãn˘ch víkendov˘ch pobytÛ ãi workshopÛ peer lektorÛ a spolupráce t˘mu nemám Ïádné informace. Je tedy moÏné, Ïe se tyto metody v âeské republice nevyuÏívají.
Skotsko:
Mimo pﬁedná‰ky a diskuse (tedy podobnû jako v âR) je pro ucelení t˘mu peer lektorÛ vyuÏíváno i moÏnosti víkendov˘ch pobytÛ.A to jak pracovních, tak odpoãinkov˘ch.Velk˘ dÛraz je také kladen na následné
vzdûlávání (PHACE West Lankshire – povinné pro trvání aktivního stavu peer lektora) a workshopÛ peer
lektorÛ navzájem s pﬁizvan˘mi hosty a vedoucím.
Minimálnû se vyuÏívá aktivní úãasti v programech pro osvûtu veﬁejnosti. (Ve Skotsku existuje dobﬁe
fungující síÈ organizací zab˘vajících se touto problematikou, tudíÏ funguje i vût‰í dûlení rolí.)5
Je rozdíl v supervizi lektorÛ?
âeská republika:
Peer lektoﬁi jsou po vy‰kolení zpoãátku kontrolováni na prvních pﬁedná‰kách ãi diskusích, pozdûji
pﬁecházejí na samostatnou ãinnost s moÏností kontaktovat svého uãitele, kter˘ je provedl v˘cvikem, podle
potﬁeb lektora a moÏností uãitele.
Skotsko:
Peer lektoﬁi jsou vedeni k tomu, aby vytvoﬁili skupinu, která se i po skonãení v˘cviku pravidelnû setkává na
workshopu, pﬁípadnû víkendov˘ch akcích, kde si lektoﬁi mohou vzájemnû vymûÀovat zku‰enosti, informace
a radit se. Na tûchto setkáních se také hodnotí dosavadní ãinnost, navíc je moÏné se radit s pﬁítomn˘m
odborníkem. Jinak kaÏdé vzdûlávací centrum má kanceláﬁ ãi kontaktní místo s otevíracími hodinami, kam je
moÏné se kdykoliv pﬁijít poradit.
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Black (1995) uvádí, Ïe peer lektoﬁi jsou bûhem v˘cviku také vedeni k dodrÏování du‰evní hygieny a prevence proti vyhoﬁení a zvládání stresov˘ch situací.
V Edinburghu dle ministerstva zdravotnictví (A Trainer’s Guide) k pravideln˘m setkáváním pﬁib˘vají
interaktivní hry k rozvoji pochopení konfliktních a problematick˘ch situací se zpûtnou reflexí: zajímavosti,
nauãení, ãasového rozloÏení a pﬁedpoklad uÏiteãnosti získan˘ch znalostí.
Jaké jsou pouÏívány metody (cíle)?
INTERVENCE
ZaloÏení jádra vzdûlávacího t˘mu: koordinátoﬁi projektu, konzultanti, supervizoﬁi.
âeská republika:
Nenalezla jsem Ïádnou literaturu, která by o této oblasti cokoliv udávala, musím tedy vycházet z praxe
organizací, jejichÏ struktura je mi známa, ãi mi byla sdûlena.
âeské peer programy vedou vût‰inou lidé, kteﬁí se nadchli pro tento druh prevence HIV/AIDS a samovzdûlávali se, ãi byli vzdûláni jin˘mi koordinátory ãi peer lektory. Pouze nûkteﬁí jsou profesionální sociální
pracovníci (koordinátor peer programu na Gymnáziu Komenského nám. Znojmo), v˘jimeãnû studenti
vysok˘ch ‰kol (3. lékaﬁská fakulta âVUT) a není mi známo, Ïe by existovalo cílené ‰kolení tûchto pracovníkÛ,
prÛbûÏné vzdûlávání ãi workshopy, ale je moÏné se obecnû vzdûlávat o prevenci v oblasti HIV/AIDS (napﬁ.
pod Free Teens ve spolupráci se SZU (Státní zdravotnick˘ ústav), ãi na rÛzn˘ch semináﬁích o této problematice – vût‰inou na konferencích pod SZU nebo Domem svûtla v Praze).
Skotsko:
Coats (2000) udává, Ïe dle ustaven˘ch pravidel by mûlo b˘t jádro vzdûlávacího t˘mu tvoﬁeno maximálnû
pûti aÏ sedmi profesionálními sociálními pracovníky. Z toho minimálnû dva by mûli mít vysoko‰kolské
vzdûlání. Pokud má nûkdo osobní zku‰enost s danou problematikou, je to v˘hoda.
Vzdûlávání a následné vzdûlávání je dle ministerstva zdravotnictví (A Trainer’s Guide) vedeno odborníky
pro danou problematiku pod skotsk˘m ministerstvem zdravotnictví, které vydalo i manuál pro tyto organizace, nebo je moÏnost workshopÛ a dal‰ího vzdûlávání pod sdruÏením tûchto organizací, pﬁípadnû pod
International HIV/AIDS Alliance (www.aidsalliance.org), která zaji‰Èuje profesionální v˘cvik jak koordinátorÛ
a lektorÛ, tak i dobrovolníkÛ.
KONTAKTOVÁNÍ ·KOL NEBO VYTVO¤ENÍ MALÉHO POMOCNÉHO T¯MU
(VE ·KOLÁCH âI V ORGANIZACI)
âeská republika:
Za ideální se povaÏuje po dohodû s ﬁeditelem ‰koly kontaktovat jednoho uãitele na ‰kole, kter˘ je vy‰kolen
v dané problematice, pﬁípadnû nûkolik peer lektorÛ, kteﬁí na programu dále aktivnû spolupracují nebo pﬁímo
vedou program sami.V podobném smyslu je o tématu pojednáno i v metodice prevence v Uãitelsk˘ch
novinách (1994: 16–17).
Praktikován je i ten zpÛsob, Ïe si uãitel sám zvolí spolupracovníky z ﬁad adeptÛ na peer lektory (ACET
Vy‰kov), nebo v‰e zastane pouze jádro vzdûlávacího t˘mu, pﬁípadnû roz‰íﬁené na více ãlenÛ.
Skotsko:
Situace je obdobná jako v âeské republice, s rozdílem poÏadavku odborného ‰kolení a následného
vzdûlávání. O tomto tématu se podrobnû rozepisuje Coats (2000).
V¯CVIK LEKTORÒ6
a) Nábor – motivace
âeská republika:
Vût‰inou se nabírají adepti po pﬁedná‰kách na ‰kolách, pﬁípadnû pokud se pﬁihlásí v ââK na základû
malého mnoÏství letákÛ (jsou mi známé od ââK).
Skotsko:
Kromû v˘‰e uveden˘ch zpÛsobÛ se vyuÏívá navíc kontaktování streetworkerÛ, na které je kladen velk˘
dÛraz.
b) Smlouva
âeská republika:
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Není mi známo, Ïe by nûkterá organizace této moÏnosti vyuÏívala7, tudíÏ pﬁedpokládám, Ïe se s adepty
v âeské republice smlouva nesepisuje.
Skotsko:
Elliot Rosie a Morton Paul uvedli, Ïe po pﬁedchozích zku‰enostech se v organizaci Phace West
v Edinburghu ovûﬁilo sepsání smlouvy s adeptem na peer lektora, kde se zavazuje.Touto smlouvou se adept
zavazuje Ïe nebude získané informace zneuÏívat proti cíli peer programu a Ïe nebude vystupovat jako peer
lektor pﬁed zakonãením ‰kolení.VyuÏívání podobn˘ch smluv se díky Phace West zaãalo ‰íﬁit i do dal‰ích
skotsk˘ch organizací.
c) V˘cvik
Viz otázka „Jak probíhá v˘bûr a ‰kolení lektorÛ?“.
âeská republika:
Délka v˘cviku je rÛzná:
* 2 x 2 hodiny ãi 4 x 1 hodina – podle M·MT Uãitelské noviny (1994: 16)
* 7 x 1 hodina + 7 x 1 hodina + 1 zku‰ební pﬁedná‰ka ãi diskuse (ACET)
* 4 dny + 1 zku‰ební pﬁedná‰ka ãi diskuse ââK
Následn˘ v˘cvik není (ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech moÏnost dobrovolného v˘cviku)
Skotsko:
Délka v˘cviku je taktéÏ rÛzná:
Dlouhodobé:
* 1x t˘dnû – 1 rok + 1–2 tréninkové víkendy + 1 zku‰ební pﬁedná‰ka ãi diskuse (PHACE West)
* 1x mûsíãnû – 1 rok + 1–2 tréninkové víkendy + 1 zku‰ební pﬁedná‰ka ãi diskuse (PHACE West)
Krátkodobé:
* 12 x 1 hodina (ministerstvo zdravotnictví Skotsko)
Následn˘ v˘cvik je vût‰inou povinn˘ pro aktivní stav peer lektora
d) Certifikát
âeská republika: Peer lektor vût‰inou dostává po absolvování celého kurzu
Skotsko: Peer lektor vût‰inou dostává po absolvování celého kurzu, u nûkter˘ch organizací na dobu
urãitou, kdy je nutné absolvovat dal‰í vzdûlávání ãi workshop s kolegy v t˘mu.
Závûr
Porovnáním jsme dospûli k nûkolika odli‰nostem. Za nejdÛleÏitûj‰í pokládám, Ïe peer program ve Skotsku
a v âeské republice se li‰í pﬁedev‰ím zamûﬁením na cílovou skupinu – v âeské republice pouze na vrstevníky, kdeÏto ve Skotsku na ‰ir‰í skupiny i podle zájmu a pﬁíslu‰nosti k dané skupinû, ne pouze na vûku.Ve
Skotsku se tato metoda osvûdãila i z toho dÛvodu, Ïe v této zemi dochází velice snadno i k vytváﬁení nov˘ch
lokálních a skupinov˘ch slangÛ vztahujících se ke zpÛsobu Ïivota skupiny a k velké uzavﬁenosti skupin ãi
gangÛ. U nás k tak velké jazykové bariéﬁe ãi uzavﬁenosti zatím nedochází, pﬁesto lektor jako ãlen skupiny je
více zasvûcen do její problematiky a forem sexuálního Ïivota a mûl by b˘t schopen vût‰inu dotazÛ pﬁedpokládat a pﬁipravit se na nû lépe neÏ externí lektor. Navíc je velká pravdûpodobnost vût‰í otevﬁenosti mezi
vrstevníky s podobn˘m stylem Ïivota (stejnû jako ve Skotsku).V âR se prevence zamûﬁuje pﬁedev‰ím na
‰kolsk˘ systém. Z tohoto dÛvodu jsou v âR cílovou skupinou vûkoví vrstevníci (pﬁedev‰ím ve ‰kole).
To se odráÏí i ve v˘bûru peer lektorÛ, kter˘ vychází z poÏadavkÛ takto definované cílové skupiny. Roz‰íﬁení
ãeského modelu o peer lektory kontaktované napﬁ. streetworkery by mohlo zefektivnit prevenci pﬁedev‰ím
u typick˘ch rizikov˘ch skupin (narkomanÛ, part nav‰tûvujících rÛzné hudební kluby apod.).
Pﬁi srovnání nacházíme rozdíl i v dÛrazu na ‰kolení a profesionalitu jak vyuãujících, tak peer lektorÛ.
V âeské republice je vût‰í volnost, projevující se v následné péãi o peer lektory, v následném vzdûlávání
celkovû a v pﬁístupu k oficiálnímu potvrzení adepta na peer lektora.
Rozdíl vidíme i v dal‰ích bodech srovnání (‰kolení, v˘cvik lektorÛ, supervize, v dÛrazu na sblíÏení kolektivu
– víkendové akce bûhem ‰kolení i po nûm…). Do‰la jsem k závûru, Ïe skotsk˘ model je propracovanûj‰í a má
‰irok˘ zábûr, jak v cílové skupinû a náboru peer lektorÛ, tak v poskytování sluÏeb peer lektorÛm a formách
‰kolení.
Rozdíl mÛÏe b˘t zpÛsoben délkou uÏívání tohoto typu prevence, nepomûrem finanãního zaji‰tûní projektÛ
i mentalitou. Osobnû se pﬁikláním pﬁedev‰ím k pﬁecenûní ‰kolského systému a samostatnosti a vytrvalosti
peer lektorÛ. PrÛbûÏné vzdûlávání a supervize lektorÛ by pomohla peer lektorÛm pﬁed „vyhoﬁením“,
podporovala by pravdivost informací prÛbûÏnou aktualizací a na základû v˘mûny zku‰eností by pomohla
lektorÛm zdokonalovat a rozvíjet schopnosti komunikace s cílovou skupinou.
Jisté rozdíly a moÏnost v˘mûny zku‰eností tedy vidíme. Na druhou stranu musím podotknout, Ïe kaÏd˘
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iniciátor peer programu HIV/AIDS si pﬁizpÛsobuje program sv˘m moÏnostem a pﬁedstavám. Je tedy moÏné,
Ïe existuje organizace, která jedná jinak, neÏ k jak˘m závûrÛm jsem do‰la.Vycházela jsem v‰ak ze zku‰eností
a praktik nejvût‰ích a nejdÛleÏitûj‰ích organizací, tudíÏ pﬁedpokládám, Ïe tyto závûry lze povaÏovat za
vût‰inové.
DÛleÏité kontakty:
Nevládní organizace sdruÏené ve Fóru nevládních organizací pﬁi národní komisi prevence HIV/AIDS:
http://web.telecom.cz/AIDS-pomoc/organizace.htm
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Environment on The Eating Disordes

1. CÍLE A STRUKTURA STATI
Poruchy pﬁíjmu potravy, konkrétnû mentální anorexie a mentální bulimie, kter˘mi
bych se ve stati chtûla zab˘vat, jsou ovlivÀovány nûkolika faktory, jeÏ souãasnû pÛsobí
na jedince i na sebe navzájem. Na vznik tûchto onemocnûní má vliv rodina a sourozenecké konstelace, vrstevnické vazby, osobní zku‰enosti a dal‰í individuální rozdíly.
Nemal˘ vliv na rozvíjející se osobnost má i sociální prostﬁedí, kde jedinec získává
zku‰enosti, utváﬁí si vlastní názory a kde jsou mu sdûlována oãekávání, která do
jedincÛ spoleãnost vkládá.A právû vlivu ‰ir‰ího sociálního prostﬁedí bych se v této
práci ráda vûnovala. Zamyslela bych se nad tím, jak reklama, módní trendy a média
mohou ovlivnit vznik mentální anorexie a mentální bulimie, jak ideál krásy dne‰ní
doby ovlivÀuje vztah dospívajících k vlastnímu tûlu a jak médii prosazovan˘ zdrav˘
zpÛsob Ïivota mÛÏe naru‰it tûlesn˘ i psychick˘ v˘voj jedince.
Svou prací bych se nerada dotkla muÏské ãásti na‰í populace, je v‰ak zﬁejmé, Ïe
mentální anorexií a mentální bulimií (MA a MB) trpí více Ïeny neÏ muÏi, a to pﬁibliÏnû v pomûru 1:30. Proto bych svou staÈ spí‰e smûrovala k dospívajícím dívkám
a mlad˘m Ïenám, které snadnûji podléhají nástrahám moderní spoleãnosti a jsou ve
vût‰í míﬁe ohroÏeny vznikem poruch pﬁíjmu potravy.
Doufám, Ïe téma, o kterém budu hovoﬁit, osloví dospívající dívky a mladé Ïeny,
které získají nadhled nad módními trendy, proudem reklam, billboardÛ a televizních
seriálÛ, kde jsou v‰ichni mladí, krásní, úspû‰ní a hlavnû ‰tíhlí. Ráda bych pojmenovala
nebezpeãí, které se skr˘vá za krásn˘mi postavami modelek na pﬁedvádûcích molech.
Poznatky vycházející z mé statû by mûly slouÏit k tomu, aby jednak dospívající dívky
a mladé Ïeny nahlíÏely na nároky spoleãnosti s rezervou a s pouÏitím vlastního
názoru, a také aby si rodiãe, uãitelé a dal‰í veﬁejnost uvûdomila tlak, kter˘ se vlivem
moderní spoleãnosti na dospívající valí.
M˘m hlavním, tedy poznávací cílem je zodpovûdût otázku, zda ‰ir‰í sociální
prostﬁedí, které jsem charakterizovala médii, módou a reklamami, mÛÏe pﬁispût ke
vzniku mentální anorexie a mentální bulimie. Poznávací otázka, na kterou se budu na
nûkolika následujících stránkách snaÏit odpovûdût, tedy zní: OvlivÀuje ‰ir‰í sociální
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prostﬁedí (média, móda a reklama a jimi prosazovan˘ ideál ‰tíhlosti) dospívající dívky
a mladé Ïeny natolik, Ïe mÛÏe b˘t pﬁíãinou vzniku poruchy pﬁíjmu potravy?
Pro snaz‰í orientaci a pﬁípadnou manipulaci s textem nyní struãnû nastíním
strukturu, ve které bude tato práce vedena. JiÏ v˘‰e jsem se dotkla hlavních cílÛ této
práce, jaká otázka se zde bude ﬁe‰it (poznávací otázka) a komu pﬁedev‰ím bude
obsah práce urãen, proã chci oslovit dospívající dívky a mladé Ïeny, jejich rodiãe,
uãitele a sociální pracovníky. Dále bude staÈ poukazovat na ‰ir‰í sociální vlivy, které
mohou b˘t pﬁíãinou vzniku mentální anorexie a mentální bulimie, pﬁiãemÏ budu
specifikovat, co ‰ir‰ím sociálním prostﬁedím míním.V dal‰í ãásti stati zaﬁadím mentální anorexii a mentální bulimii do forem poruch pﬁíjmu potravy a seznámím ãtenáﬁe
s jejich struãnou charakteristikou. Uvedu, proã se chci tímto tématem vÛbec zab˘vat
a jak˘m zpÛsobem získám informace, ze kter˘ch budu pﬁi ﬁe‰ení dílãích otázek
vycházet. Na základû specifikace uÏívan˘ch pojmÛ zformuluji otázky o vlivu ‰ir‰ího
sociálního prostﬁedí na vznik poruch pﬁíjmu potravy a hypotézu o tûchto dvou
promûnn˘ch.
Zmíním se i o ostatních vlivech, které pÛsobí na vznik mentální anorexie a mentální bulimie. Poté se budu vûnovat hlavním poznatkÛm, které budou odpovídat na
otázky poloÏené v úvodu.V této pasáÏi se budu zab˘vat vlivem reklamy a médií na
dospívající, dietami, které slibují sníÏení váhy za neuvûﬁitelnû krátké ãasové období,
módními trendy a chlapeck˘m vzezﬁením tûla, které je v dne‰ní spoleãnosti Ïádané.
StûÏejním slovním spojením, které bude podle v‰eho provázet mou celou práci, bude
v‰ude prosazovan˘ ideál ‰tíhlosti.V závûru zhodnotím uvedené poznatky a odpovím
na poznávací otázku, kterou jsem uvedla v úvodu této práce.

2. POJETÍ ZKOUMAN¯CH JEVÒ
JiÏ v poznávací otázce uvádím pojem ‰ir‰í sociální prostﬁedí, a je proto naãase,
abych tento pojem osvûtlila. Pro potﬁeby této statû bych ‰ir‰ím sociálním prostﬁedím
chápala urãit˘ kompromis mezi definicemi Ïivotního prostﬁedí (ta ãást svûta, s níÏ je
ãlovûk v interakci, kterou vyuÏívá, kterou mûní a jíÏ se pﬁizpÛsobuje), kulturního
prostﬁedí (termín oznaãující prostﬁedí nebo svût, jenÏ obklopuje ãlovûka, je souãástí
jeho kultury, pﬁiãemÏ kultura je zde chápána jako komplexní celek, zahrnující
poznání, víru, umûní, morálku a ostatní zvyklosti získané ãlovûkem jako ãlenem
spoleãnosti) a sociálního prostﬁedí (soubor urãit˘ch skupin nebo osob, s nimiÏ je
jedinec ve styku).
V˘stiÏné je i vysvûtlení sociálního prostﬁedí J. Szczepansk˘m, kter˘ ho vnímá jako
„souhrn jednotlivcÛ, skupin a jin˘ch pospolitostí, se kter˘mi se osoba ve svém Ïivotû
st˘ká a které mají vliv na její chování“ (Sociologick˘ slovník, 1992:314). K dokreslení
úplného obrazu definice ‰ir‰ího sociálního prostﬁedí pro mé úãely bych je‰tû pﬁidala
formuli o síle vlivu médií, reklam, propagovaného ideálu krásy a poÏadavkÛ na
dospívající dívky v dané kultuﬁe.
Móda je podle Hartla „systém návykÛ nebo preferencí, které jsou dlouhodobûj‰í
neÏ rozmar nebo v˘stﬁelek a krat‰í neÏ zvyk nebo obyãej“ (Hartl, 2000:322). Pro
potﬁeby statû budu módu chápat jako soubor pravidel, kter˘ je pﬁedkládán dospívajícím dívkám a mlad˘m Ïenám, jako ideál krásy, kter˘m je spoleãensky uznávaná
pﬁedstava o dokonalé postavû, anebo jako model (podle Sociologického slovníku
postihuje strukturu nebo funkci nûjakého systému, vystihuje urãité vztahy ve zjednodu‰ené situaci a je neúpln˘m obrazem skuteãnosti), kterého se snaÏí dospívající
dosáhnout.
Reklama bude dal‰ím hojnû uÏívan˘m pojmem v následujícím textu. Podle
Psychologického slovníku jde o „proces pﬁesvûdãování, kter˘m jsou hledáni uÏivatelé
zboÏí nebo sluÏeb, pﬁiãemÏ hledání se uskuteãÀuje prostﬁednictvím komunikaãních
médií“ (Psychologick˘ slovník, 2000:504). Masmédia jsou v tomto kontextu chápána
jako prostﬁedky masové komunikace. Je tﬁeba si ov‰em uvûdomit, Ïe reklama v na‰em
pﬁípadû nepropaguje jen v˘robky, ale i populární pﬁedstavy, hodnoty, cíle a názory,
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a tím formuje postoje a chování u dospívajících dívek a mlad˘ch Ïen, které jsou
reklamou silnû ovlivÀovány.
Poruchy pﬁíjmu potravy jsou v Psychologickém slovníku definovány jako „návyková
chorobná závislost na jídle nebo pocitu hladu, kdy postiÏení vyuÏívají potravu jako
omamn˘ prostﬁedek tím, Ïe jí pﬁijímají v nadmûrném nebo naopak v nedostateãném
mnoÏství“ (Psychologick˘ slovník, 2000:432). Mezi hlavní formy poruch pﬁíjmu
potravy se ﬁadí mentální anorexie a mentální bulimie.
Mentální anorexie spoãívá v úmyslném sniÏování váhy, které si postiÏen˘ zpÛsobuje
sám tím, Ïe se vyh˘bá vût‰inû jídel a uÏívá jiné zpÛsoby sniÏování váhy, jako vyprovokované zvracení, zneuÏívání projímadel nebo nadmûrné cviãení. Leibold charakterizuje mentální anorexii jako „náruÏivou abnormální snahu zhubnout omezováním
pﬁíjmu potravy aÏ po úplné odmítání jídla“ (Leibold, 1995:38). Krch (2000) uvádí tﬁi
základní znaky, které jsou diagnostick˘mi kritérii pro urãení mentální anorexie.2
Mentální bulimie je druh˘m nejãastûj‰ím typem poruch pﬁíjmu potravy.
Psychologick˘ slovník ho chápe jako „syndrom, kter˘ zahrnuje opakující se záchvaty
pﬁejídání velk˘mi dávkami jídla bûhem krátké doby, vyvolané neodolatelnou touhou
po jídle, spojené s touhou potlaãit dÛsledky vyprovokovan˘m zvracením, zneuÏíváním
lékÛ, klyst˘rÛ, apod.“ (Psychologick˘ slovník, 2000:82). Krch mentální bulimii
definuje jako poruchu charakterizovanou „pﬁedev‰ím opakujícími se záchvaty
pﬁejídání, spojen˘mi s pﬁehnanou kontrolou tûlesné hmotnosti“ (Krch, 2000:15). Dále
pﬁidává opût tﬁi charakteristické znaky.3
Mentální anorexii a mentální bulimii spojuje strach z tlou‰Èky a nadmûrná pozornost vûnovaná vlastnímu vzhledu a tûlesné hmotnosti. Dospívající dívky a mladé Ïeny
trpící MA a MB se neustále zab˘vají tím, jak vypadají, kolik váÏí, a neustále se snaÏí
sníÏit svou váhu. Zatímco anorektiãkám se to vût‰inou daﬁí, jsou hrdé na svoji nízkou
váhu, a pokraãují tedy v dietách, bulimiãky zaãnou po nûjaké dobû jíst víc, neÏ by
chtûly. Jsou pak zklamané, cítí se provinile a hledají zpÛsoby, jak se potravin nahromadûn˘ch v Ïaludku zbavit. Jak dívky s MA, tak dívky s MB se dostávají do magického
kolotoãe jídla, nadmûrného cviãení, diet, hladovûní a pﬁejídání.

STUDENTSKÉ
práce
sociální
prostﬁedí mÛÏe
b˘t pﬁíãinou
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3. MOTIVACE, ZDROJE INFORMACÍ
A ZKOUMANÉ OTÁZKY
S problematikou mentální anorexie a mentální bulimie jsem se setkala na stáÏi
v Dûtské psychiatrické klinice Motol v Praze, kde jsem naãerpala poznatky a první
zku‰enosti s poruchami pﬁíjmu potravy.Teprve pozdûji jsem si zaãala uvûdomovat, Ïe
poãet dívek s tímto onemocnûním v mém okolí zaãíná narÛstat, coÏ mne zneklidnilo
natolik, Ïe se tomuto tématu hodlám vûnovat i nadále. Z informací získan˘ch na
klinice jsem vycházela v mé bakaláﬁské práci a hodlám z nich vycházet i pﬁi sestavování této statû.V bakaláﬁské práci jsem se v‰ak vûnovala pﬁíãinám vzniku mentální
anorexie a mentální bulimie obecnû a brala jsem v úvahu jak psychické, rodinné,
individuální, tak i sociální faktory mající vliv na vznik tûchto onemocnûní. Proto bych
se ráda v této práci zab˘vala pﬁíãinami poruch pﬁíjmu potravy z hlediska ‰ir‰ího
sociálního prostﬁedí, konkrétnû tedy, jak móda, ideál ‰tíhlosti dne‰ní spoleãnosti,
médii propagované reklamy ovlivÀují vznik MA a MB u dospívajících dívek a mlad˘ch
Ïen.
Na téma MA a MB jsem neprovádûla Ïádn˘ v˘zkum ani jsem se neúãastnila organizace Ïádného experimentu u osob s poruchou pﬁíjmu potravy. Souãástí mé bakaláﬁské práce jsou v‰ak tﬁi pﬁípadové studie, které jsem sestavila na základû údajÛ, které
jsem získala na psychiatrické klinice. K zodpovûzení dílãích otázek údajÛ budu
pouÏívat ve‰kerou dostupnou literaturu vãetnû ãlánkÛ z odborn˘ch ãasopisÛ, mou
bakaláﬁskou práci a informace z internetov˘ch stránek. Jako metodu získávání dat
pouÏiji sekundární anal˘zu, pﬁi které budu vyhledávat v‰echny informace, které se
budou t˘kat pÛsobení ‰ir‰ího sociálního prostﬁedí (v mém pﬁípadû vliv médií, módy,
reklamy a v nich prosazovan˘ ideál ‰tíhlosti) na dospívající dívky a mladé Ïeny, jako
moÏné pﬁíãiny vzniku poruchy pﬁíjmu potravy.
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Z dosavadních poznatkÛ o zkouman˘ch jevech a v˘‰e uveden˘ch údajÛ vypl˘vá
nûkolik otázek, jejichÏ zodpovûzení by mohlo pﬁispût k vyﬁe‰ení problému, zda ‰ir‰í
sociální prostﬁedí mÛÏe zapﬁíãiÀovat vznik poruch pﬁíjmu potravy u dospívajících
dívek a mlad˘ch Ïen. Jako první mne hned napadá: Jsou vÛbec dospívající dívky
a mladé Ïeny ohroÏené MA a MB schopny odolávat sociálním tlakÛm?
Dále uvaÏuji nad tím, zdali ideál ‰tíhlosti ovlivÀuje vznik poruch pﬁíjmu potravy,
z ãehoÏ vypl˘vají dÛsledky: Jak˘ ideál ‰tíhlosti je dnes pﬁedkládán dospívajícím
dívkám a mlad˘m Ïenám? Vnímají dospívající ‰tíhlou postavu jako znak úspûchu ve
spoleãnosti? Má ideál ‰tíhlosti nûkde svoji hranici?
Pokud se zamyslím nad tím, zda má móda vliv na poruchy pﬁíjmu potravy, vyvstávají mi na mysl otázky jako: MÛÏe mít módní prÛmysl na svûdomí vznik mentální
anorexie a mentální bulimie? OvlivÀují ideál ‰tíhlosti modelky a módní návrháﬁi? Proã
módû tak silnû dospívající dívky podléhají?
Dále pﬁem˘‰lím nad tím, jak ovlivÀují masmédia vznik poruch pﬁíjmu potravy:
Vytváﬁí reklama zkreslené pﬁedstavy o ideální postavû? Jakou pﬁedstavu o ‰tíhlosti
vytváﬁí televizní vysílání? Zvy‰uje se riziko vzniku MA a MB sledováním televizních
programÛ urãen˘ch dospívajícím?
Z tûchto v˘‰e uveden˘ch otázek vypl˘vá moÏná hypotéza, kterou na následujících
nûkolika stránkách buì potvrdím, nebo vyvrátím. Hypotézou pro mou staÈ se tedy
stává toto tvrzení: ·ir‰í sociální prostﬁedí (média, móda, reklama a jimi prosazovan˘
ideál ‰tíhlosti) mÛÏe ovlivnit dospívající dívky a Ïeny natolik, Ïe se u nich projeví
porucha pﬁíjmu potravy.

4. SOCIÁLNÍ FAKTORY JAKO P¤ÍâINA VZNIKU MA A MB
K pﬁíãinám vzniku poruch pﬁíjmu potravy, konkrétnû mentální anorexie a mentální
bulimie, pﬁispívá vzájemné pÛsobení rÛzn˘ch biologick˘ch, sociálních a psychick˘ch
faktorÛ. Jejich urãitá konstelace naru‰í v urãitém vûku a situaci psychickou stabilitu
dospívajícího, coÏ vede k naru‰ení jeho sebevûdomí a zv˘‰ené citlivosti na kritiku.
V urãit˘ch podmínkách to mÛÏe vést k nadmûrnému soustﬁedûní se na své tûlo
a hledání snadného ﬁe‰ení (b˘t ‰tíhlá).
Sociální faktory, jako móda, reklama, média, ovlivÀují Ïivot kaÏdého jedince, a proto
bez pochyby zasahují i do v˘voje dospívající mládeÏe. Nyní se budu vûnovat nûkolika
otázkám podrobnûji, se snahou zjistit, zda sociální prostﬁedí ovlivÀuje dospívající
dívky a mladé Ïeny natolik, Ïe mohou onemocnût poruchou pﬁíjmu potravy.
4.1 Odolnost dospívajících dívek a mlad˘ch Ïen vÛãi sociálním tlakÛm
Pro zodpovûzení otázky, zda jsou dívky a mladé Ïeny schopné odolávat tlakÛm
spoleãnosti, je tﬁeba vymezit si, co v tomto kontextu sociálními tlaky myslím.
Spoleãensk˘m tlakem pÛsobícím na dospívající dívky a mladé Ïeny je vliv spoleãnosti, sdûlovacích prostﬁedkÛ a reklamy, které prezentují pﬁehnan˘ ideál ‰tíhlosti jako
vítan˘ a spoleãností oãekávan˘.
Leibold (1995:36) uvaÏuje, Ïe hlavní pﬁíãina MA a MB je sklon dívek a mlad˘ch Ïen
„k nadmûrnému pﬁizpÛsobování se sociálním tlakÛm, a Ïe za Ïádnou cenu nechtûjí
b˘t nápadn˘mi. Dbají na to, aby bezpodmíneãnû zÛstala zachována zevní fasáda.“
Tomu tedy i odpovídá, Ïe osoby s poruchami pﬁíjmu potravy jsou silnû závislé na
mínûní souãasné spoleãnosti, a proto se také nekriticky podrobují módním ideálÛm
‰tíhlosti.
Na druhé stranû je pravda, Ïe nadmûrné pﬁizpÛsobování brání dívkám sebeuplatnûní. NedokáÏí se ale proti tomu vzepﬁít úãeln˘m zpÛsobem, protoÏe zevní zdání musí
b˘t zachováno. Své odmítání tedy alespoÀ tajnû vyjadﬁují nadmûrn˘m nebo nedostateãn˘m pﬁíjmem potravy. Leibold (1995:37) dodává, Ïe souãasnû pro nû „zvracení,
které anorektiãky i bulimiãky umûle vyvolávají, pﬁedstavuje dodateãn˘ protest proti
spoleãensk˘m tlakÛm“.
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Na své okolí tedy pÛsobí dospívající dívky a mladé Ïeny trpící poruchou pﬁíjmu
potravy jako dobﬁe pﬁizpÛsobiví lidé, ve svém nitru v‰ak svádûjí kaÏdodenní boj
s nástrahami spoleãnosti v podobû nabízen˘ch prostﬁedkÛ, jak „zaruãenû“ sníÏit svou
tûlesnou hmotnost. Závûrem lze tedy konstatovat, Ïe dívky ohroÏené MA a MB nejsou
pﬁíli‰ schopné odolávat sociálním tlakÛm.
4.2 Ideál ‰tíhlosti, kter˘ je dnes pﬁedkládán dospívajícím dívkám a mlad˘m Ïenám
Nyní se pokusím najít odpovûì na otázku, jak˘ ideál ‰tíhlosti je dnes pﬁedkládán
dospívajícím dívkám a mlad˘m Ïenám, k ãemuÏ je tﬁeba identifikovat pojem ideál
‰tíhlosti. Pro úãely mé stati budu za ideál ‰tíhlosti povaÏovat médii prezentovan˘
model tvaru postavy, ke kterému se snaÏí pﬁiblíÏit vût‰ina dospívajících dívek a mlad˘ch Ïen.
BûÏná pﬁedstava o dobrém vzhledu Ïen je dosud nerozluãnû spjata se ‰tíhlostí.
„Îenská krása je dnes spojována s kostnatou postavou a chlapeck˘mi tûlesn˘mi
proporcemi.“ (Krch, Richterová, 1998:5.) Mediálnû prezentovan˘ vzor ‰tíhlosti pro
souãasnou dobu je tedy velice blízk˘ pubertálnímu vzezﬁení. Ideální postava je velice
‰tíhlá, má dlouhé nohy bez viditeln˘ch bokÛ a stehen.Tento ideál naprosto stírá
hranici, která by mûla mezi fikcí a skuteãností b˘t, a napomáhat tak dospívajícím
v orientaci mezi snem a realitou. Modelky a hereãky jsou akceptovány jako pﬁedstavitelky normy a zÛstávají vzorem pro mnoho dospívajících, pﬁestoÏe vût‰ina populace
není schopna dosáhnout jejich míry.
Spoleãenské zmûny mûly vliv na ideální postavu, která se postupem doby stávala
stále více ‰tíhlou, a pro mnoho Ïen je stále obtíÏnûj‰í se ideálu pﬁiblíÏit. Dá se
pﬁedpokládat, Ïe tyto perfektní postavy silnû ovlivÀují vlastní ideál dospívajících
dívek, coÏ vede k tomu, Ïe dívky vnímají svoji vlastní postavu jako mnohem silnûj‰í.
Ideál ‰tíhlosti prosazovan˘ ve spoleãnosti se tedy mÛÏe stát urãujícím smûrem pro
naru‰ené vztahy k jídlu, a mÛÏe tedy naprogramovat vznik MA a MB.
4.3 ·tíhlá postava jako znak úspûchu ve spoleãnosti
Pﬁed tím, neÏ odpovím na otázku, jestli vnímají dospívající ‰tíhlou postavu jako
znak úspûchu ve spoleãnosti, je tﬁeba identifikovat si to, co úspûch ve spoleãnosti pro
dospívající znamená. Pro potﬁeby této statû budu za úspûch ve spoleãnosti povaÏovat
takové indikátory, jako jsou oblíbenost mezi vrstevníky, schopnost sebekontroly
(hlavnû ve stravovacím reÏimu), sebevûdomí (ãím je dívka ‰tíhlej‰í, tím má vy‰‰í
sebevûdomí) a z nûj pramenící sebedÛvûra.
Ve svûtû nekriticky oslavujícím vyhublou ‰tíhlost a v období nejistoty dospívání
pﬁedstavuje hubnutí a sebekontrola v jídle lákavou cestu k posílení sebevûdomí.
Striktní diety, nadmûrné cviãení nebo navozené zvracení pﬁiná‰ejí dívkám trpícím MA
nebo MB pocit, Ïe se dokáÏí kontrolovat, a vytváﬁejí iluzi úspûchu.
V mnoha smûrech je Ïebﬁíãek hodnot vãetnû v˘znamu, jak˘ anorektiãky a bulimiãky pﬁisuzují postavû a hmotnosti, posilován normami, které jsou vlastní západní
spoleãnosti.V Ïensk˘ch ãasopisech, v televizi a reklamách se ‰íﬁí názor, Ïe ‰tíhlost je
pro Ïenu známkou úspûchu. Na‰e kultura tedy opravdu podporuje v Ïenách vyhranûn˘ zájem o postavu, váhu a odmûÀuje ty, které úspû‰nû drÏí dietu.
Pﬁíãinou rostoucího poãtu poruch pﬁíjmu potravy vidí Krch „v rychle se mûnící
kultuﬁe, která nekriticky oslavuje ‰tíhlost a jednostrannou sebekontrolu“. (Krch,
2000:28.) Dá se tedy konstatovat, Ïe pro souãasnou západní spoleãnost musejí b˘t
takové vlastnosti, jako jsou sebekontrola, nezávislost, spoleãenské ocenûní a sebedÛvûra, zachovány vÏdy, za kaÏdou cenu a nepﬁetrÏitû. Jakákoli odchylka je pak chápána
a proÏívána jako absolutní selhání. Proto nûkteré dívky vûnují takové úsilí sebekontrole a dosaÏení ideálu ‰tíhlosti, kter˘ je pro nû znakem úspûchu.
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4.4 Vliv módního prÛmyslu na vznik MA a MB
K zodpovûzení otázky, zda má módní prÛmysl na svûdomí vznik MA nebo MB, budu definovat, co to
vlastnû móda je. Podle Hartla (1999) je móda systém návykÛ nebo preferencí, které jsou dlouhodobûj‰í neÏ
rozmar ãi v˘stﬁelek, ale na druhou stranu krat‰í neÏ zvyk nebo obyãej. Pro úãely této statû ale postaãí chápat
módu jako urãitou teoretickou dimenzi, která urãuje spoleãnosti smûr, udává její tempo a formuje poÏadavky
na vzhled, oblékání a chování dospívajících dívek.
Idealizovaná pﬁedstava Ïeny se li‰ila v rÛzn˘ch dobách a kulturách, ale je‰tû nikdy nebyla kulturním
ideálem, kter˘ je vpasován do pﬁísn˘ch pravidel módy, traumatizována tak rozsáhlá ãást populace jako dnes.
Vût‰ina dospívajících Ïen trpí pocitem nadváhy nebo je jinak nespokojena se sv˘m tûlem. Mnoho z nich se
dlouhodobû t˘rá drastick˘mi dietami nebo úporn˘m cviãením. Módní prefabrikát ideálu krásy tak stále více
zasahuje do Ïivota dospívajících dívek. „Krása v˘jimeãnosti a jedineãnosti, vlastní kaÏdému z nás, je stále více
vytlaãována uniformními módními vzory, které mohou b˘t zjednodu‰enû vyjádﬁeny i v kilogramech tûlesné
váhy.“ (Krch, Málková, 1993:30.)
Cooper (1995:55) vyslovil názor, Ïe „módní promûny v prÛbûhu let pﬁispûly k souãasnému nárÛstu
jídelních poruch.V poslední dobû jsou modelky stále ‰tíhlej‰í a zároveÀ pﬁib˘vá poruch pﬁíjmu potravy“.
Cooper dále konstatuje, Ïe nelze s urãitostí vylouãit, Ïe jde ãistû o náhodnou souvislost. „JestliÏe v‰ak díky
prezentaci huben˘ch modelek ve sdûlovacích prostﬁedcích vzroste poãet osob drÏících dietu, pak je velmi
pravdûpodobné, Ïe zmûny probíhající v souãasném svûtû módy mají na svûdomí rostoucí poãet tûch dospívajících dívek a mlad˘ch Ïen, u kter˘ch se vyvinou poruchy pﬁíjmu potravy.“ (Cooper, 1995:55.)
4.5 Vliv modelek a módních návrháﬁÛ na ideál ‰tíhlosti
Dﬁíve, neÏ odpovím na otázku, zda ovlivÀují ideál ‰tíhlosti modelky na pﬁedvádûcích molech a jejich
návrháﬁi, ujasním opût pojem ideál ‰tíhlosti, kter˘ v tomto pﬁípadû budu chápat jako nedostiÏnou snahu
dospívajících dívek a mlad˘ch Ïen pﬁiblíÏit se urãité pﬁedstavû o perfektním (co nej‰tíhlej‰ím) tûle, popﬁípadû pﬁiblíÏit své tûlo postavám top modelek, které jsou úspû‰né a spoleãensky uznávané.
Nûkteﬁí autoﬁi (Bovey, 1995:147) se domnívají, Ïe pﬁehnan˘ ideál ‰tíhlosti má koﬁeny v 60. letech, kdy na
dospívající dívky a mladé Ïeny pÛsobil vliv anglické modelky Twiggy, která na scénu vstupovala se sv˘mi
necel˘mi 41 kilogramy pﬁi v˘‰ce 168 cm. Její postava se stávala v mnoha oãích dospívajících dívek ideální.
I dnes najdeme mezi modelkami ty, které se staly vzorem mnoh˘ch mlad˘ch Ïen, a nyní trpí poruchou pﬁíjmu
potravy. Jen ménû neÏ 5 procent Ïen ve vûku mezi 18 a 30 lety se mÛÏe porovnávat s top modelkou Naomi
Campbellovou, jejíÏ postava byla v roce 1992 prohlá‰ena za perfektní (Krch, Richterová, 1998).Tato Ïena
dobyla svût sv˘mi 48 kilogramy pﬁi v˘‰ce 180 cm.
Je dost pravdûpodobné, Ïe souãasné módní trendy, které ponûkud ignorují Ïenské kﬁivky, mají na svûdomí
módní návrháﬁi patﬁící k homosexuální men‰inû, a Ïenské tvary je tedy pﬁíli‰ neoslovují.Ve sv˘ch návrzích
vût‰inou zdÛrazÀují spí‰e chlapecké rysy, proto si mezi modelkami vybírají spí‰e chlapecké typy s chlapeck˘mi tûlesn˘mi proporcemi, které se snaÏí spojit s Ïensk˘m pÛvabem. Pokud dívka nebo mladá Ïena s modelingem zaãíná a chce se dostat na pﬁední stránky ãasopisÛ, nemÛÏe si dovolit odporovat tlaku zku‰en˘ch
návrháﬁÛ.
Módní prÛmysl samozﬁejmû poslouchá tyto návrháﬁe a snaÏí se s co nejvût‰í pﬁesností kopírovat jejich
v˘tvory. Na stojanech v obchodech proto dospívající nacházejí úzké kalhoty a pﬁiléhavá tílka, která nemohou
zakr˘t sebemen‰í nedostatek na dospívajícím tûle.A protoÏe dospívající dívky a mladé Ïeny pﬁirozenû lpí na
svém vzezﬁení a nechtûjí se oblékat do nûkolik let star˘ch modelÛ, musejí tûmto módním trendÛm pﬁizpÛsobit i své tûlesné proporce.Tyto snahy pak nejsou daleko od vzniku poruchy pﬁíjmu potravy.
4.6 Ideální postava v reklamû
Otázka, zda reklama vytváﬁí zkreslené pﬁedstavy o ideální postavû, vyÏaduje identifikovat pojem reklama.
Reklama je podle sociologického slovníku proces pﬁesvûdãování, pﬁi nûmÏ jsou hledáni uÏivatelé zboÏí
a sluÏeb.V tomto kontextu je ale vhodnûj‰í reklamu chápat jako propagandu populárních pﬁedstav, hodnot
a názorÛ, které formují postoje a chování u dospívajících dívek a mlad˘ch Ïen.
Reklamy v módním prÛmyslu, televizi, ãasopisech, na billboardech v‰eobecnû roz‰iﬁují názor, Ïe i mírná
nadváha je zdraví ‰kodlivá a Ïe ‰tíhlost je nejdÛleÏitûj‰ím aspektem fyzické pﬁitaÏlivosti. Zejména Ïeny jsou
vystavovány stále vût‰ímu tlaku reklam ve sdûlovacích prostﬁedcích, které je pﬁesvûdãují o tom, Ïe nejen
krása, ale i osobní ‰tûstí a vlastní hodnota závisejí na tom, jak jsou vyhublé. Zdravotní v˘hody ‰tíhlosti jsou
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pﬁitom v˘raznû pﬁehánûny, zatímco ‰kodliv˘m dÛsledkÛm omezování se v jídle je vûnována malá pozornost
(Bovey, 1995).
Reklama se stává zuﬁivû konkurující, je podbízivá a mocná. Její vliv se dá jen tûÏko vûdomû registrovat.
Dospívající dívky nemohou proto ignorovat pﬁedstavy o ideální postavû, které jsou jim nabízeny ze v‰ech
stran. DÛraz je kladen na mládí, krásu a módnost. Bovey (1995:165) uvádí, Ïe v reklamách, které mají vyvolat
zdání slibnosti, je moÏné pouÏít jen „v˘jimeãnû krásné bytosti“. Pro obyãejné reklamy jsou vybírány „pouze
obyãejné, neo‰klivé hereãky“.
Bovey (1995) dále upozorÀuje na to, Ïe existují dokonce i poÏadavky na vzhled Ïen, které mohou pracovat
v oblasti reklamy nebo styku s veﬁejností. Jsou Ïádany vysoké, ‰tíhlé a blonìaté typy. Sdûlovacím prostﬁedkÛm
dává dále za vinu to, Ïe „udrÏují nesmysln˘ ideál hubenosti, a vyvolávají tím stále se zvy‰ující nárÛst epidemie
anorexie“ (Bovey, 1995:164). Závûrem lze tedy ﬁíci, Ïe reklama opravdu vytváﬁí zkreslené pﬁedstavy u dospívajících o vlastní postavû a ty mohou b˘t i pﬁíãinou vzniku poruch pﬁíjmu potravy.
4.7 Dokonal˘ vzhled v televizním vysílání
Pro to, abych mohla odpovûdût na otázku, zda televize vytváﬁí pﬁedstavu o dokonalém vzhledu, opût
vymezím, co dokonal˘m vzhledem v této souvislosti myslím. Mám tedy na mysli postavy hereãek v seriálech
urãen˘ch pro dospívající, kter˘m se chtûjí dívky vyrovnat, jejich zpÛsob Ïivota, chování a jednání v situacích,
které jsou pouh˘m filmov˘m scénáﬁem, nikoli Ïivotem sam˘m.
Pohled na svût dospívajících je z velké ãásti utváﬁen a ovlivÀován vizuálními sdûlovacími prostﬁedky,
zejména televizí, která je pro mnoho lidí nezbytnou souãástí domácího Ïivota.Televize je v‰udypﬁítomná a do
urãité míry invazívní (Bovey, 1995).Televize je intimním médiem, protoÏe komunikuje pﬁímo v domovech
lidí, je souãástí Ïivota jedince. JelikoÏ je televize tak vlivné médium, lidé se podvûdomû snaÏí b˘t jako
hrdinové z obrazovky.
Je tedy nepochybné, Ïe pohled na svût dospívajících dívek a mlad˘ch Ïen, které jsou ohroÏené poruchou
pﬁíjmu potravy, je silnû ovlivnûn televizním vysíláním. Îeny se nechávají snáze ovlivnit televizními seriály
a filmy, kde jsou hrdinkami v˘luãnû krásné, bohaté a hlavnû ‰tíhlé Ïeny, které si dokáÏí poradit ve v‰ech
nesnázích. Hrdinky americk˘ch seriálÛ nemají nikdy nadváhu, a pokud se v seriálu jiÏ taková postava objeví,
je vût‰inou záporná, smû‰ná nebo jinak odsouzeníhodná.
Odborníci se shodují v tom, Ïe masové sdûlovací prostﬁedky zaãaly vykreslovat krásné a úspû‰né protagonisty jako ‰tíhlé lidi. ·tíhlost zaãala b˘t spojována s úspûchem a kariérou i na filmov˘ch plátnech. „Dokonce
i negativní hrdinové dûtsk˘ch seriálÛ b˘vají tlustí a nûkteré dûtské panenky pﬁipomínají lidské kostry.“ (Krch,
Málková, 1993:15.)
Dospívající dívky se ãasto ztotoÏÀují se smy‰len˘mi postavami seriálÛ jim urãen˘ch a k tomu, aby docílily
dokonal˘ vzhled jako jejich hrdinka, se uchylují k dietám, hubnutí a nadmûrnému cviãení.Toto chování pak
mÛÏe b˘t základem pro vznik poruch pﬁíjmu potravy.

4. ZÁVùR
Mentální anorexie a mentální bulimie jsou velice závaÏná onemocnûní, která pÛsobí na psychiku jedince,
po‰kozují zdravotní stav a v extrémním pﬁípadû mohou konãit smrtelnû. Poruchy pﬁíjmu potravy negativnû
ovlivÀují chování a jednání dospívajících dívek a mlad˘ch Ïen, coÏ se projevuje nejen ve vztahu k sobû
sam˘m, k rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm, vrstevníkÛm, ale i k hodnotám, vûcem a sociálnímu prostﬁedí vÛbec.
Dospívající se ve spoleãnosti dospûl˘ch teprve zaãínají orientovat a sbírají první zku‰enosti pro svÛj
budoucí Ïivot. Jejich snahu uplatnit se v‰ak ãasto znesnadÀuje tlak moderní spoleãnosti a konzumního
zpÛsobu Ïivota, kter˘ je zamûﬁen˘ na v˘kon a dokonal˘ vzhled. Není proto divu, Ïe se dospívající snaÏí
v‰emoÏn˘mi zpÛsoby uspokojit nároky, které jsou jim dennû pﬁedkládány ve ‰kole, v rodinû, ve sdûlovacích
prostﬁedcích.
Pﬁedev‰ím na dospívající dívky, na které pÛsobí vliv reklam, módy a médií pravdûpodobnû více neÏ na
chlapce, se uchylují k dietám a „zdravému zpÛsobu Ïivota“, kter˘ by jim mûl pﬁinést uspokojení. Pokud tedy
chce b˘t dospívající dívka nebo mladá Ïena ve spoleãnosti uznávána a b˘t v oãích veﬁejnosti úspû‰ná, musí
se tlakÛm spoleãnosti, jeÏ se na ni z ãasopisÛ, televize a jin˘ch v˘dobytkÛ spoleãnosti valí, pﬁizpÛsobit.
Ideál ‰tíhlosti, kter˘ je neustále pﬁedkládán jako jedin˘ a prav˘ model úspû‰nosti a dokonalosti, mÛÏe
vyvolat u dospívajících dívek pocit, Ïe jen a pouze pokud dosáhnou dokonalosti svého vlastního tûla, mohou
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se stát hodnotn˘mi ãleny na‰í spoleãnosti. Snahy pﬁizpÛsobit se tomuto ideálu mohou následnû vést k rozpoutání a podpoﬁe vzniku mentální anorexie nebo mentální bulimie.
Mentální anorexie a mentální bulimie jsou ale pﬁíli‰ závaÏná onemocnûní k tomu, aby na jejich vznik mûl
podíl pouze vliv ‰ir‰ího sociálního prostﬁedí. „Poruchy pﬁíjmu potravy jsou dÛsledkem vlivu socio-kulturních
faktorÛ, nepﬁízniv˘ch Ïivotních událostí, chronick˘ch obtíÏí, nedostateãn˘ch sociálních a rozhodovacích
dovedností a nakonec i biologick˘ch a genetick˘ch faktorÛ.“ (Krch, 2000:28.)
Dá se tedy konstatovat, Ïe ‰ir‰í sociální prostﬁedí má vliv na vznik poruch pﬁíjmu potravy, není v‰ak
jedin˘m iniciátorem a nepÛsobí oddûlenû od ostatních vlivÛ. Faktor sociálního prostﬁedí je podmínûn mnoha
dal‰ími a bylo by riskantní tvrdit, Ïe vznik MA nebo MB má na svûdomí pouze jeho vliv.
Odpovûì na v˘zkumnou otázku, zda ovlivÀuje ‰ir‰í sociální prostﬁedí (média, móda a reklama a jimi
prosazovan˘ ideál ‰tíhlosti) dospívající dívky a mladé Ïeny natolik, Ïe mÛÏe b˘t pﬁíãinou vzniku poruchy
pﬁíjmu potravy, tedy zní:Ano, ‰ir‰í sociální prostﬁedí mÛÏe b˘t závaÏn˘m indikátorem pro vznik poruch
pﬁíjmu potravy, konkrétnû mentální anorexie a mentální bulimie, nepÛsobí v‰ak jako jedin˘ ãinitel, je neoddûliteln˘ od ostatních vlivÛ, které na dospívající dívky a mladé Ïeny pÛsobí.

PROVÁZENÍ NA KŘIŽOVATKU SVOBODY / PAVEL BAJER A IVO BYSTŘIČAN
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V premiéﬁe nové rubriky vás
seznámíme s Jabokem –
Vy‰‰í sociálnû pedagogickou
a teologickou ‰kolou, o níÏ
jsme hovoﬁili s ﬁeditelem
PhDr. Liborem Oveãkou,
Th.D., SDB.

Pﬁípadnou korespondenci zasílejte na adresu: 54455@mail.muni.cz
Diagnostická kritéria mentální anorexie podle Krcha (2000:15): 1. aktivní udrÏování abnormálnû nízké tûlesné hmotnosti (pod 15 %
normální tûlesné váhy, coÏ u star‰ích dívek odpovídá váze niÏ‰í neÏ 17,5 BMI – indexu tûlesné hmotnosti), 2. strach z tlou‰Èky trvající i pﬁes
velmi nízkou tûlesnou hmotnost, 3. amenorea u Ïen (porucha menstruaãního cyklu v pﬁípadû, Ïe nejsou podávány hormonální pﬁípravky).
3
Diagnostická kritéria mentální bulimie podle Krcha (2000:15): 1. opakující se epizody pﬁejídání, 2. opakující se nepﬁimûﬁená nebo
nadmûrná kontrola tûlesné hmotnosti, coÏ kromû vyvolaného zvracení, zneuÏívání projímadel a lékÛ na odvodnûní zahrnuje také opakující se
hladovky a nadmûrné cviãení, 3. pﬁítomnost charakteristického a nadmûrného zájmu o tûlesn˘ vzhled a tûlesnou hmotnost.
1
2
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 Kdy byla va‰e ‰kola zaloÏena?
Kdo stál u jejího zrodu?
Právnû byl Jabok zaloÏen v roce
1992 a v˘uku zahájil v záﬁí 1993.
Zﬁizovatelem Jaboku je Salesiánská
provincie Praha. Posláním salesiánÛ je
na prvním místû se starat o mládeÏ, lidi
na okraji spoleãnosti, kteﬁí jsou
ohroÏení nejrÛznûj‰ími problémy,
ztratili Ïivotní perspektivy, jsou
ohroÏeni alkoholem a drogami
a propadají kriminalitû. ZávaÏnou roli
v tûchto problémech hraje prostituce,
obchod s drogami. Zvlá‰tní kategorií
jsou dûti a mládeÏ z ulice a vÛbec
bezdomovci.
Po 40 letech komunismu vznikla pro
církev a celou salesiánskou komunitu
nová situace. Za socialismu vznikaly
a kumulovaly se problémy, aniÏ se

ﬁe‰ily. Napﬁ. i problém drog byl u nás
tabu a nedalo se o nûm otevﬁenû
mluvit. Od roku 1990 mûla církev
volnou ruku v tom, aby se tûmto
problémÛm vûnovala.Vznikl ov‰em
problém, kter˘ logicky musel nastat –
nedostatek sociálních pracovníkÛ pro
tuto oblast. Církev se za socialismu
oficiálnû smûla vûnovat vlastnû jen
bohosluÏbám a byla vytlaãena z veﬁejného Ïivota. KdyÏ opût mohla vstoupit
do oblasti veﬁejného Ïivota, kultury,
zdravotnictví, sdûlovacích prostﬁedkÛ,
‰kolství, v˘chovy a také sociální práce,
nemûla dostatek kvalifikovan˘ch
pracovníkÛ. Podobnû to platilo
i o salesiánské kongregaci v na‰í zemi.
A to byl jeden ze zásadních dÛvodÛ,
proã jsme zaloÏili ‰kolu Jabok – aby
tuto mezeru ve prospûch celé spoleãnosti zaplÀovala, aby pﬁipravovala
pracovníky, kteﬁí by v této sféﬁe
pracovali.
Jabok je církevní ‰kola vedená
jasnou kﬁesÈanskou ideou.To neznamená, Ïe studenti by museli b˘t vûﬁící.
KﬁesÈansk˘ a salesiánsk˘ pﬁístup
k v˘chovné a sociální práci, k pomoci
lidem v nûjaké nouzi se snaÏíme
nabídnout a zprostﬁedkovat na‰im
studentÛm bez ohledu na to, jestli jsou
vûﬁící nebo nevûﬁící. Zájem studentÛ,
kteﬁí se na Jabok hlásí, aÈ jsou vûﬁící ãi
nevûﬁící, je pro nás dÛkazem, Ïe tento
pﬁístup má smysl.
 Jaké je zamûﬁení ‰koly?
Jabok je vy‰‰í odborná ‰kola,
pﬁedpokladem k pﬁijetí je maturita. Po
studiu, které trvá 3 a pÛl roku, získají
studenti kvalifikaci pro sociální
a v˘chovnou práci a také pro pÛsobení
v práci církví. Ná‰ studijní obor není
jen sociální pedagogika, n˘brÏ sociální
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PŘEDSTAVUJÍ
Pro lep‰í pﬁehled ve ‰kolách
se sociálním
zamûﬁením
jsme se rozhodli
zaloÏit rubriku
·koly se pﬁedstavují. Obor
sociální práce se
znovu stal
oborem, kter˘
usiluje o svou
profesionalizaci.
Jednou z oblastí,
která v tomto
úsilí sehrává
zásadní roli, je
systém vzdûlávání v tomto
oboru. Za více
neÏ desetileté
období, kdy se
ãeská sociální
práce zaãala
opût profesionálnû rozvíjet,
vznikla ﬁada
‰kolsk˘ch
institucí poskytujících specializované odborné
vzdûlání na
úrovni stﬁedních,
vy‰‰ích odborn˘ch a vysok˘ch
‰kol. V˘uka
sociální práce
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bere na
rozliãn˘ch
‰kolsk˘ch
pracovi‰tích
rÛznou podobu.
KaÏdá ‰kola
pﬁedstavuje svÛj
vlastní pﬁístup
k sociální práci,
zamûﬁuje se na
urãitou problematiku, jist˘m
zpÛsobem
profiluje své
absolventy, volí
specifick˘ postoj
k praxi a roli
sv˘ch studentÛ
v ní.
Rubrika ·koly
se pﬁedstavují
chce pﬁinést
lep‰í a ucelenûj‰í pﬁehled
o ‰kolách se
zamûﬁením na
sociální práci.
Jejím cílem je
poskytnout
obraz o ‰íﬁi ‰kol,
které vychovávají zejména
budoucí sociální
pracovníky.
Chceme ãtenáﬁi
umoÏnit srovnání ‰kol na
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pedagogika a teologie dohromady.
Jsme jedna z mála ‰kol v republice,
která má takto pojaté studium. S tímto
zámûrem byla ‰kola vybudována.
Nejde nám jen o to, poskytnout
studentÛm odbornou kvalifikaci, n˘brÏ
také jim otevﬁít moÏnosti jejich
osobního rÛstu. Jabok chce b˘t a také
je víc neÏ jen ‰kolou. SnaÏíme se
vytváﬁet podmínky pro rÛst studentÛ
jako vyspûl˘ch osobností a povaÏujeme za dÛleÏité, aby hodnoty, které my
se jim snaÏíme zprostﬁedkovat, oni
potom zprostﬁedkovávali sv˘m
klientÛm. Pro toto formaãní poslání
otvírá Jabok prostor pro mnoho
ãinností mimo samotnou v˘uku a má
také celou ﬁadu pﬁedmûtÛ, které
rozvíjejí tvoﬁivé schopnosti studentÛ
a jejich samostatné my‰lení.V˘znaãná
ãást v˘uky probíhá v semináﬁích,
v samostatn˘ch pracích studentÛ
a v kreativních pﬁedmûtech. S formaãním posláním souvisí i filozofickoteologická sloÏka programu Jaboku,
která má studentÛm mj. usnadnit
ujasnit si vlastní postavení ve svûtû
a v Ïivotû, kdo jsou, co chtûjí, kam
smûﬁují.Tento úkol je o to nesnadnûj‰í,
Ïe se snaÏíme zprostﬁedkovat hodnoty
dÛleÏité pro kﬁesÈanství a usilujeme
o to ve svûtû, kter˘ má do znaãné míry
pochopení spí‰ jen pro materiální
zájmy. Klienti, kter˘m se na‰i studenti
po absolvování budou vûnovat, budou
také pﬁeváÏnû nevûﬁící, stejnû jako je
spoleãnost jako celek.A pﬁesto této
spoleãnosti chceme nûco smysluplného nabídnout, nûco, co z kﬁesÈanského
hlediska povaÏujeme za podstatné.
Snad je to aspoÀ trochu úspû‰né,
ov‰em zhodnotí se to tﬁeba aÏ po
padesáti letech.
 Jaká je podoba praxe na va‰í
‰kole?
DÛleÏitou souãástí programu Jaboku
jsou praxe studentÛ. Praxe je za celou
dobu studia 23 t˘dnÛ, coÏ je ve
srovnání s jin˘mi ‰kolami hodnû.
Napﬁed projdou studenti základními
typy organizací, aby se seznámili
s celou problematikou a s nejtûÏ‰ími
oblastmi v˘chovn˘ch a sociálních
problémÛ. Zaãínají u dûtí pﬁed‰kolního
vûku. Je v˘znamné, Ïe i studenti muÏi

jdou na t˘den pracovat do mateﬁské
‰kolky, a mají tam zpravidla úspûchy.
Dal‰í praxe jsou v zaﬁízeních pro dûti
‰kolního vûku a podle vûkov˘ch
kategorií dál, vÏdy tam, kde jsou nûjaké
problémy, aÏ tﬁeba k domovÛm
dÛchodcÛ. Pokud se to podaﬁí zorganizovat, chodí studující na praxi i do
vûznic a nápravn˘ch zaﬁízení.Tím si
získají základní obraz, jak celá problematika vypadá.To je základní série ‰esti
t˘denních blokÛ, pak jsou dal‰í bloky,
které si mohou studenti volit podle
svého zamûﬁení, vãetnû praxe prázdninové, která je ãasto na dûtsk˘ch
táborech. Nejdel‰í bloky jsou mûsíãní.
V ideálním pﬁípadû volba praxe souvisí
s tématem absolventské práce obhajované na konci studia.
Zamûﬁení ‰koly na mládeÏ naru‰enou, postiÏenou a stojící na okraji
spoleãnosti se projevuje v nûkolika
oblastech: ve skladbû pﬁedmûtÛ, ve
v˘bûru praxí a v zapojení odborníkÛ
z praxe do v˘uky, aÈ trvale nebo
jednotliv˘mi pﬁedná‰kami.
Jabok je ﬁádn˘m ãlenem Asociace
vzdûlavatelÛ v sociální práci, coÏ také
znamená, Ïe splÀuje pﬁedepsané
„minimální standardy“.
 Spolupracujete s nûkterou dal‰í
‰kolou podobného zamûﬁení? Jak?
Tﬁi roky jiÏ bûÏí spolupráce Jaboku
s Univerzitou Karlovou – Evangelickou
teologickou fakultou, jeÏ umoÏÀuje
studentÛm dosáhnout vysoko‰kolského
titulu „bakaláﬁ“. Studující Jaboku
mohou b˘t po 2. roãníku pﬁijati
zároveÀ na fakultu na obor blízk˘
studiu Jaboku, po absolvování Jaboku
a dal‰ím jednom semestru studia na
fakultû zde skládají bakaláﬁské zkou‰ky.
Celková doba studia pak ãiní 4 roky.
Tato spolupráce otvírá studentÛm nové
moÏnosti v zamûstnání i v dal‰ím
studiu, vãetnû zahraniãního.Tento
ponûkud komplikovan˘ systém
nahrazuje zatím pÛvodní, nicménû
stále trvající zámûr, aby se Jabok stal
vysokou ‰kolou. Na poãátku mu to
jako církevní instituci neumoÏÀoval
zákon, nyní je problémem financování
nestátní vysoké ‰koly, které by se
muselo zajistit z církevních zdrojÛ.
Financovat provoz Jaboku jako nestátní
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vysoké ‰koly ze ‰kolného je nereálné,
studenti jsou pﬁeváÏnû chudí a naopak
mnozí potﬁebují finanãní podporu
Nadaãního fondu Janua Jabok, aby
vÛbec mohli studovat. Zámûr dosáhnout vysoko‰kolské akreditace v‰ak
pﬁesto stále trvá.
 MÛÏete pﬁiblíÏit specifika,
odli‰nosti ‰koly?
To, co je specifikem Jaboku, souvisí
právû s jeho formaãním posláním.
Zﬁizovatelem je salesiánská kongregace
a my se v pﬁípravû studentÛ podílíme
na poslání kongregace. Otázka je, co je
specifikem poslání salesiánÛ v oblasti
sociální a v˘chovné práce. Struãnû
ﬁeãeno specifikem je to, Ïe salesiáni
mají b˘t tam, kde je nouze a potﬁeba
nejvût‰í, a tam, kam nikdo jin˘ nejde.
Salesiáni mají b˘t tam, kde je situace
nejpalãivûj‰í a kde problémy jsou
nejhÛﬁ ﬁe‰itelné. Proto se tak intenzívnû vûnují problémové mládeÏi. Pro
toto poslání je vytvoﬁen˘ studijní plán
Jaboku. SnaÏíme se postihovat ty
nejpalãivûj‰í problémy spoleãnosti
a tam také posílat na‰e studenty na
praxi.
Nejde tedy jen o to, aby studenti
získali teoretické vûdomosti a praktické dovednosti, n˘brÏ také aby se
studentÛm otevﬁely nové cíle a zájmy.
My k tomu vytváﬁíme nabídky.Ve
studijním plánu máme zaﬁazeno dost
semináﬁÛ a praktick˘ch kursÛ, které to
podporují.V prvním roãníku, hned po
nástupu do ‰koly, jedou studenti na
ãtyﬁdenní seznamovací sportovní kurs
v pﬁírodû.Ten je vystaví zatûÏkávací
zkou‰ce po stránce psychické i fyzické
– to je bude ãekat jako sociální
pracovníky kaÏd˘ den.Také jim
umoÏní, aby se jako kolektiv navzájem
seznámili a sÏili. Odborníci tvrdí, Ïe se
za t˘den dá kolektiv dohromady stejnû,
jako kdyÏ chodí cel˘ rok do ‰koly.To
dává nov˘ v˘chozí bod pro spoleãnou
práci. Poﬁádáme i lyÏaﬁsk˘ kurs,
nabízíme dal‰í jednorázové kursy
v pﬁírodû a poskytujeme prostor pro
mnoho dal‰ích dobrovoln˘ch aktivit.
KaÏdé léto tﬁeba jezdíme na hory.To je
nabídka pro studenty, pracovníky
Jaboku, pﬁátele a známé ãi rodinné
pﬁíslu‰níky. Letos se putování v rakous-

k˘ch Alpách zúãastnilo v nûkolika
skupinách pﬁes 70 lidí. Nejde jen
o sportovní a rekreaãní záÏitek. Je to
také záleÏitost duchovní a vûc vnitﬁní
disciplíny, kterou ãlovûk musí vzít
pevnû do rukou, aby t˘den v horách
proÏil a zaÏil.V duchovní rovinû jde
o setkání s nûãím, co pﬁesahuje
ãlovûka jako jednotlivce, co vyboãuje
z bûÏného zájmu v‰edního Ïivota, co
ãlovûka povzná‰í. Je to událost, která
má transcendentní rozmûr, a to i pro
ãlovûka neÏijícího ve víﬁe v Boha,
událost, která pﬁesahuje obzory
v‰edního Ïivota.
 Jak vypadá Ïivot va‰ich studentÛ
v prostorách ‰koly?
Dal‰ím prostorem pro Ïivot studentÛ
je napﬁíklad studentsk˘ klub, ve kterém
studenti poﬁádají celou ﬁadu programÛ,
nejen zábavn˘ch, ale i velmi váÏn˘ch.
To jsou tﬁeba pﬁedná‰ky a besedy
studentÛ, kteﬁí pracovali v problémové
oblasti nûkde zahraniãí a mluví o sv˘ch
poznatcích a zku‰enostech. Jedna
studentka pracovala v Ingu‰sku
v uprchlick˘ch táborech pro âeãence,
budovala ‰koly pro ãeãenské dûti, jiná
byla rok v Guatemale jako sociální
pracovnice, jiná pracovala v ústavu pro
lidi s mentálním postiÏením v Srbsku.
Pro ostatní je velmi pouãné sly‰et od
svého kolegy ãi kolegynû o jejich
zku‰enostech.
Jin˘m prostorem pro Ïivot studentÛ
je ãajovna.Tam ãlovûk nepﬁichází za
hlukem a vﬁavou, je to místo, kde
poslouchá tichou hudbu nebo rozpráví
s pﬁáteli.Tam se také konají literární
veãery s vlastními texty studentÛ
v próze i ve ver‰ích.
Dal‰ím prostorem je kaple.Ta
logicky slouÏí k tomu, aby se v ní
konaly bohosluÏby, ale nejen k tomu,
kaple je místo, kde prostû je ticho.
âlovûk tam mÛÏe jít a modlit se,
rozjímat nebo setrvat ve svém vlastním
tichu, kdyÏ to ke svému Ïivotu potﬁebuje. BohosluÏby, tedy slavení eucharistie, jsou kaÏd˘ den ráno a v nedûli
veãer. Po kaÏdé m‰i následuje spoleãné
jídlo, ve v‰ední den snídanû a v nedûli
veãeﬁe. Spoleãné jídlo je také spoleãn˘m neformálním setkáním.
Dal‰ím prostorem je tûlocviãna,

SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA • 2/2002

školy se
PŘEDSTAVUJÍ
základû jejich
zamûﬁení,
specifik, ideov˘ch v˘chodisek
a pojetí v˘uky.
Formou stabilních otázek
pﬁedstavíme
v této rubrice
‰koly poskytující
vzdûlání v oblasti sociální
práce z âeské
republiky. Její
souãástí bude
i seznámení se
stûÏejními
projekty ‰kol.
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která slouÏí ke sportovním akcím studentÛ, ne jen
k povinné sportovní v˘chovû.
Jin˘m prostorem je terasa a dvÛr.Tam se dá sedût
a studovat, popíjet ãaj ãi kávu, poﬁádat oslavy, bavit
se s pﬁáteli. Oslava je dÛleÏitá vûc.V bûhu v‰edních
dnÛ mají b˘t dny, které se od ostatních li‰í a ãlovûka
vytrhnou z v‰ednosti. Jabok má zabûhl˘ cyklus
velk˘ch oslav: na zaãátku ‰kolního roku je Zahradní
slavnost, pﬁed Vánocemi Vánoãní hvûzda a v závûru
letního semestru tzv. Parník, kter˘ má jinou strukturu neÏ pﬁedchozí dvû oslavy.V záﬁí v rámci Zahradní
slavnosti se nov˘m studentÛm l. roãníku pﬁedávají
indexy, v prosinci se vyhodnocuje soutûÏ o nejlep‰í
seminární a roãníkové práce a udûlují finanãní
odmûny.VÏdycky je to ale spojeno se studentsk˘m
pﬁedstavením a zábavou. Parník je ménû oficiální.
Parník se jmenuje proto, Ïe terasa, na které se koná,
pﬁipomíná palubu parníku. Na palubû hraje kapela,
parník pluje po hladinû ãasu, ale ve skuteãnosti stojí
na místû. Na palubû se lidé baví, zpívají, jsou rádi na
svûtû. PovaÏuji za dÛleÏité, aby se ãlovûk radoval ze
Ïivota. Student si oslavy má proÏít, ale také je
dokázat zorganizovat, protoÏe to bude potﬁebovat
ve své sociální práci. Bude totiÏ pracovat s lidmi,
kter˘m chybí radost ze Ïivota. Je potﬁeba, aby
studenti proÏili kus zdravého lidského spoleãenství,
jeÏ smysluplnû hledá ﬁe‰ení problémÛ a dûlá to
v pﬁátelské atmosféﬁe, ve které se lidé mohou cítit
jako doma. PovaÏujeme za dÛleÏité, aby studenti
mûli moÏnost pﬁicházet do ‰koly jako nûkam, kde se
cítí doma, kam se tû‰í, protoÏe to není jen vzdûlávací instituce, která jim zprostﬁedkuje vûdûní, ale je to
místo, kde jsou jejich pﬁátelé a kde probíhá kus
jejich Ïivota. K tomu, aby to tak bylo, pﬁispívá i kolej
se ãtyﬁiceti ubytovan˘mi. Potﬁebovali bychom ji
vût‰í, protoÏe polovina studentÛ je mimopraÏsk˘ch
a musí v Praze nûkde bydlet.
SnaÏíme s na‰imi absolventy udrÏovat kontakt,
aby mûli v Jaboku i po absolvování zázemí, moÏnost
konzultací, dal‰ích kursÛ apod. Základním nástrojem
udrÏování kontaktu je nepravideln˘ ãasopis Jasopis,
kter˘ posíláme v‰em absolventÛm Jaboku.
Absolventi se na nás obracejí, Ïe hledají spolupracovníka, nebo naopak nûco nabízejí, to v‰echno se
dá v Jasopise uveﬁejÀovat.
 Navázali jste spolupráci s nûkterou zahraniãní ‰kolou?
V˘znamnou oblastí Ïivota Jaboku je zahraniãní
spolupráce s mnoha vzdûlávacími a sociálními
institucemi v Nûmecku,Anglii a jin˘ch zemích. Jde
o instituce státní, církevní, salesiánské i v‰eliké jiné.
Spolupráce je ãásteãnû podloÏená uzavﬁen˘mi
smlouvami. UmoÏÀuje zahraniãní praxi i dal‰í
studium, napﬁ. na univerzitû v Pasovû nebo na
Fachhochschule Merseburg.
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 Co v‰echno bude umût a znát vá‰ absolvent?
·kála v˘chovn˘ch a sociálních zaﬁízení, pro nûÏ
Jabok pﬁipravuje pracovníky, je zámûrnû ‰iroká.
Chceme se vyhnout úzké specializaci, aby studenti
mûli moÏnost ‰ir‰ího pracovního uplatnûní. Podle
svého zamûﬁení a rozhodnutí mohou pracovat ve
stﬁediscích mládeÏe, v domovech mládeÏe, ve
v˘chovn˘ch a nápravn˘ch zaﬁízeních, v diagnostick˘ch ústavech, v krizov˘ch centrech nejrÛznûj‰ího
druhu – pro mládeÏ, pro dûti z ulice, pro narkomany. Mohou pracovat ve ‰kolních klubech, leckteﬁí
pracují ve státní správû pﬁi sociálních odborech
obvodních úﬁadÛ. Na‰e kvalifikace není uãitelská,
pﬁesto nûkteﬁí z absolventÛ pracují ve ‰kolství,
zejména ve speciálních ‰kolách pro dûti s postiÏením, napﬁ. autistické.
Absolvent je schopen odborné v˘chovné a sociální práce, umí samostatnû pracovat s rÛzn˘mi
skupinami lidí, pﬁedev‰ím dûtí a mládeÏe, s osobami
rÛznû tûlesnû, mentálnû a smyslovû postiÏen˘mi,
s lidmi v obtíÏn˘ch sociálních situacích a s lidmi
sociálnû ohroÏen˘mi. DokáÏe zprostﬁedkovat
základní informace a kontakty v oblasti právní,
zdravotní, sociální a psychologické péãe, umí
vykonávat administrativní úkony související s provozem zaﬁízení, je schopen rozumût jeho ekonomice
a managementu, je schopen navrhovat, formulovat
a provádût rÛzné projekty na podporu sociální
a pedagogické práce. Umí navazovat a udrÏovat
kontakty s rÛzn˘mi institucemi, i zahraniãními. Má
k tomu potﬁebnou znalost alespoÀ jednoho cizího
jazyka.Absolvent je schopen aktivnû a tvÛrãím
zpÛsobem spolupracovat s rodiãi klientÛ a s ‰ir‰í
veﬁejností. Je schopen poﬁádat rÛzné osvûtové
veﬁejnû prospû‰né, kulturní a sportovní akce.
K profilu absolventa Jaboku patﬁí, Ïe je schopen
získávat informace a podnûty z jin˘ch oblastí
veﬁejného Ïivota spoleãnosti a vyvozovat z nich
patﬁiãné závûry.
Program Jaboku se má pruÏnû pﬁizpÛsobovat
v˘voji spoleãnosti. Za deset let se sociální problematika v mnoha vûcech posunula a pozmûnila, a my
v na‰em studijním programu na to musíme reagovat.Absolvent má b˘t schopen samostatného
my‰lení, kritického pﬁístupu, tvÛrãího uplatÀování
nov˘ch poznatkÛ, získan˘ch na základû praxe
v domácích a zahraniãních institucích nebo
studiem na‰í ãi zahraniãní odborné literatury.
Orientuje se v souãasné kulturní, duchovní i politicko-ekonomické problematice a je schopen ve svém
v˘chovném pÛsobení pruÏnû reagovat ve prospûch
sv˘ch klientÛ. Je schopen vést základní administrativu, rozumût chodu zaﬁízení po právní a ekonomické
stránce, aktivnû se angaÏovat v získávání finanãního
krytí a spolupracovat se sponzorsk˘mi institucemi.
Má základní znalosti a dovednosti potﬁebné pro
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spolupráci s hromadn˘mi sdûlovacími prostﬁedky.To
je pﬁedmût, se kter˘m tak trochu zápasíme, protoÏe
zajistit systematickou v˘uku v oblasti sdûlovacích
prostﬁedkÛ je obtíÏné.
 Na jak˘ hodnotov˘ systém je orientována
va‰e ‰kola?
Pak je tu ov‰em dal‰í dÛleÏitá oblast, která patﬁí
k profilu absolventa, totiÏ Ïe lidem, pro které
pracuje a pro které Ïije, je schopen nabídnout
uspoﬁádan˘ systém Ïivotních hodnot, a to i mravních hodnot. Je to systém hodnot zaloÏen˘ na
humanistick˘ch základech a zejména na kﬁesÈanské
úctû k ãlovûku.To neznamená, Ïe jeho posláním
jako sociálního pracovníka je obracet klienty „na
víru“, tedy vnucovat jim katolickou nauku (ani
v‰ichni studující nejsou vûﬁící), naopak musí b˘t
schopen vést uvûdomûl˘ a otevﬁen˘ dialog se
zastánci jin˘ch pﬁístupÛ k Ïivotu, jin˘ch svûtov˘ch
názorÛ, jin˘ch hodnotov˘ch systémÛ, jin˘ch
náboÏenství a respektovat je, respektovat jinou
hodnotovou orientaci. Jeho primárním cílem není
a nesmí b˘t, aby jeho klienti Ïili podle stejného
hodnotovému systému a Ïivotního názoru jako on
sám. Jeho úkolem je, aby je doprovázel na jejich
Ïivotní cestû, ne na své Ïivotní cestû, tak peãlivû
a tak daleko, aÏ budou schopni jít dál ve svém
Ïivotû sami.A tak ﬁeknûme, je-li klient muslim, cílem
není udûlat z nûho kﬁesÈana, n˘brÏ vést ho tak, aby
on ve svém Ïivotním názoru a ve své víﬁe dokázal
Ïít dobr˘m a plnohodnotn˘m Ïivotem.To je dÛleÏit˘
sociální a pedagogick˘ princip, kter˘ je obsaÏen˘ ve
stanovách salesiánské kongregace: jde o to provázet
mladého ãlovûka aÏ na kﬁiÏovatku jeho svobody.Tak
daleko, aÏ on uÏ bude schopen se sám svobodnû
rozhodovat.
K profilu absolventa musím je‰tû dodat, Ïe pokud
je student vûﬁícím kﬁesÈanem, absolvované studium
mu umoÏÀuje angaÏované pÛsobení v církevní
oblasti. Nûkteﬁí absolventi se uplatÀují v církevních
stﬁediscích pro mládeÏ, hlavnû salesiánsk˘ch,
zapojují se do pastoraãní práce farností nebo
vyuãují náboÏenství.
Tato ‰kola je samotnou svou existencí také
otázkou, kde je místo církve v sociální oblasti a ve
veﬁejném Ïivotû vÛbec, co do nûj má církev pﬁiná‰et
a co z nûj má ãerpat. Na Ïivotû ‰koly, na uplatnûní
jejích absolventÛ, na její komunikaci se sociálními
institucemi, se státními úﬁady a s církevními
strukturami je zﬁejmé, Ïe odpovûì na takto poloÏenou otázku není jednoduchá ani dopﬁedu zﬁejmá.
Informace o pﬁijímacím ﬁízení
Souãástí je vyplnûn˘ formuláﬁ pﬁihlá‰ky (‰kola má
vlastní!, lze ho mj. získat na webové stránce ‰koly),
písemné testy (psychologické, ãesk˘ jazyk, cizí
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jazyk, v‰eobecn˘ rozhled) a pohovor zkoumající
motivaci, v‰eobecn˘ rozhled, názorové zakotvení
uchazeãe. Pﬁíslu‰nost k nûkteré církvi není podmínkou pﬁijetí, uchazeã v‰ak musí souhlasit s kﬁesÈansk˘m zamûﬁením ‰koly a vyuãovan˘mi pﬁedmûty.
Poãty uchazeãÛ a studentÛ
PrÛmûrn˘ poãet uchazeãÛ – denní studium: 250
dálkové studium: 120
Celkov˘ poãet zapsan˘ch studentÛ: 300
Informace o oboru, formû, dobû studia
1.
Název oboru
Sociální pedagogika a teologie
Forma
Prezenãní
Titul
Dis
Doba studia
3,5
Plánovan˘ poãet pﬁijat˘ch 65
2.
Název oboru
Sociální pedagogika a teologie
Forma
Dálková
Titul
Dis
Doba studia
4
Plánovan˘ poãet pﬁijat˘ch 40
3.
Pastoraãní a sociální práce – ve spolupráci
s Evangelickou teologickou fakultou
Univerzity Karlovy
Forma
Prezenãní
Titul
Bc
Doba studia
4
Plánovan˘ poãet pﬁijat˘ch 60
Informace pro uchazeãe
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 26. 2. 2003, od 10.00 a 14.00
Termín podání pﬁihlá‰ek: 15. 4. 2003
Termín pﬁijímacích zkou‰ek: ãerven 2003
Administrativní poplatek: 300 Kã
·kolné: 1 000 Kã za semestr
Adresa ‰koly:
Jabok – Vy‰‰í sociálnû pedagogická
a teologická ‰kola
Salmovská 8, 120 00 Praha 2
tel. 224 919 498, fax 296 216 505
e-mail jabok1@volny.cz
www.volny.cz/jabok1

P¤EDSTAVENÍ PROJEKTU
Social inspirations
Sociální práce usiluje o to, aby se legitimní
potﬁeby ãlovûka mohly ﬁádnû naplÀovat. âlovûk
ov‰em není jen tûlo, ãlovûk je ze své podstaty také
duch a má také potﬁeby duchovní, potﬁeby pﬁesahu-
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jící kategorie úspûchu, zisku, efektivity… Potﬁebuje
ne jen získávat a brát, n˘brÏ také dávat, tedy
i ztrácet, aby mohl nalézt sebe. Potﬁebuje se
vztahovat k nûãemu, co jej pﬁesahuje. Jen kdyÏ
vnímáme i tuto transcendentní stránku lidství, jsme
schopni mluvit o dÛstojnosti ãlovûka a lidsk˘ch
právech.Toto je zásadní dÛvod, proã Jabok ve svém
programu nabízí ne jen sociální práci a pedagogiku,
n˘brÏ zároveÀ i teologii.
Pro prohloubení tohoto aspektu studia poﬁádá
Jabok 22. – 27. dubna 2003 první ãást tﬁíletého
cyklu blokov˘ch semináﬁÛ s názvem Sociální
inspirace. Je poﬁádán ve spolupráci se dvûma
dal‰ími ‰kolami. Jsou jimi Plater College v Oxfordu
v Anglii a KﬁesÈansk˘ sociální institut v Turku ve
Finsku. Jde o ‰koly, se kter˘mi Jabok nûjak˘m
zpÛsobem spolupracuje jiÏ nûkolik rokÛ. ProtoÏe
semináﬁ bude probíhat v angliãtinû, jmenuje se ve
skuteãnosti Social Inspirations. Dal‰í dva bloky se
budou konat v následujících letech v uveden˘ch
zemích.
Má je‰tû církev nûjaké místo v Ïivotû spoleãnosti?
MÛÏe se sociální práce církví opﬁít o hodnoty
evangelia? Co jsou církve schopny nabídnout rychle
se mûnící spoleãnosti? To jsou otázky, které si
semináﬁ bude klást. Podá také pﬁehled o politické,
sociální a náboÏenské situaci v âeské republice
a o sociálním pÛsobení církví.
To v‰e je tﬁeba vidût ze dvou úhlÛ:Teologick˘,
náboÏensk˘ a církevní náhled na ãlovûka potﬁebuje
v˘zvu sociální reality, jinak je církev ohroÏena
tendencí uzavírat se do vlastního ghetta. ZároveÀ
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sociální a v˘chovná práce potﬁebuje inspiraci,
motivaci a sílu z pravé duchovnosti, jinak je
ohroÏena technokratick˘m my‰lením a drav˘m
podnikatelstvím, ve kterém se z ãlovûka, pﬁed
kter˘m máme stát s úctou, mÛÏe stát pﬁedmût
manipulace, podnikání a zisku.
Doba, ve které se semináﬁ koná, je zároveÀ dobou
hlub‰ího zaãleÀování âeské republiky do evropsk˘ch struktur. K tomu mohou a mají pﬁispût
i církve, neboÈ pokojné souÏití se potﬁebuje opírat
i o duchovní hodnoty.
Semináﬁ je urãen pro pracovníky v sociální oblasti
a v˘chovû pÛsobící na poli církevním i mimo nû,
lidi zajímající se o pÛsobení církve v sociální
oblasti, a to ze v‰ech tﬁí uveden˘ch zemí, takÏe
bude umoÏÀovat v˘mûnu zku‰eností a ujasÀování
postojÛ z pohledu rÛzn˘ch zemí a také rÛzn˘ch
církví. Jabok a Plater College stojí v katolické
tradici, Christian Social Institute patﬁí finské
luterské církvi.
Zájemci o tento semináﬁ nechÈ se hlásí v Jaboku,
pﬁihlá‰ku na semináﬁ bude moÏno brzo stáhnout
i z internetu. Pro mimopraÏské zájemce mÛÏeme
zajistit ubytování. Poplatek za semináﬁ k pokrytí
nezbytn˘ch nákladÛ je ãásteãnû dotován zahraniãními úãastníky.
V ideálním pﬁípadû se zájemce zúãastní v‰ech tﬁí
blokÛ semináﬁe, není to v‰ak podmínkou.
Pﬁedpokládá se alespoÀ základní znalost angliãtiny, pﬁedná‰ky se v‰ak budou tlumoãit do ãe‰tiny.
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Jiﬁí To‰ner, Olga Sozanská:
Dobrovolníci a metodika práce s nimi
v organizacích. Jak získávat a ﬁídit
dobrovolníky v obãansk˘ch sdruÏeních,
sociálních a zdravotnick˘ch organizacích, ‰kolách i dal‰ích formách pomoci
ãlovûka ãlovûku, Portál, Praha 2002.
Na ãesk˘ trh odborné literatury pﬁi‰la kniha
s ambiciózním motivem popsat metodiku práce
s dobrovolníky v organizacích.V souãasné dobû je
téma dobrovolnictví velice diskutované téma a tato
kniha se snaÏí zaplnit mezeru v literatuﬁe o nûm.
Autoﬁi vycházejí ze sv˘ch bohat˘ch zku‰eností
práce s dobrovolníky v Národním dobrovolnickém
centru, mÛÏeme je tedy povaÏovat za opravdové
profesionály v dané oblasti. Poslání knihy charakterizují následovnû: „Dobrovolnictví není obûÈ, ale
pﬁirozen˘ projev obãanské zralosti. Pﬁiná‰í konkrétní pomoc tomu, kdo ji potﬁebuje, ale zároveÀ
poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je
zdrojem nov˘ch zku‰eností a dovedností a obohacením v mezilidsk˘ch vztazích.“
Kniha je rozdûlena do tﬁí hlavních ãástí – na
obecnou, speciální a praktickou. Navíc je doplnûna
pﬁílohami, doporuãenou literaturou a souvisejícími
právními pﬁedpisy, uÏiteãn˘mi kontakty na dobrovolnická centra a také informaãními zdroji o dobrovolnick˘ch aktivitách.
Obecná ãást se vûnuje vymezení pojmu dobrovolník a definování dobrovolnictví. Dozvíte se zde
o jeho typech a charakteristikách, pﬁiãemÏ není
opomenut ani v˘tah z v˘zkumu postojÛ ãeské
veﬁejnosti k dobrovolnictví.To‰ner se Sozanskou na
nûkolika stranách dokonce srovnali dobrovolnickou
práci ve svûtû a u nás, prostor dali zpÛsobÛm
podpory a propagace v médiích a komunikaci
s nimi, jakoÏ i praktick˘m pﬁíkladÛm spolupráce
s novináﬁi. Jedna z podkapitol obecné ãásti pojednává o motivech a bariérách dobrovolné ãinnosti, coÏ
by z hlediska ãlenûní knihy lépe zapadalo do ãásti
speciální, která se zab˘vá metodikou práce s dobrovolníky.Text je protkán ukázkami novinov˘ch
ãlánkÛ a v˘povûìmi lidí, kteﬁí se v této oblasti
angaÏují. I kdyÏ se úvodní ãást snaÏí podat primární
vhled do tematiky dobrovolnictví, autoﬁi obãas
opou‰tûjí obecnou linii textu a pou‰tûjí se do
konkrétních rad, které by se lépe hodily do následujících ãástí publikace.
Druhá, speciální ãást se zab˘vá metodikou práce
s dobrovolníky. Pozornost autoﬁi vûnují pﬁípravû
organizace na dobrovolníka, a tedy i otázce, zda
sdruÏení dobrovolnickou ãinnost potﬁebuje,
pﬁípadnû v jaké míﬁe. Kapitola popisuje proces
získávání a vedení lidí a v˘cvik a odmûÀování
dobrovolníka. Nejsou opomenuty uÏiteãné právní

dÛsledky vstupu dobrovoln˘ch pracovníkÛ do
organizace, jako napﬁíklad problematika poji‰tûní
nebo odpovûdnosti za ‰kody. Koneãnou pasáÏ, která
charakterizuje dobrovolnická centra (tedy dÛleÏitou
souãást dobrovolnické agendy) a jejich úlohu na
poli dobrovolnictví, by bylo vhodnûj‰í zaﬁadit do
první kapitoly knihy, kde nejsou témûﬁ vÛbec
zmínûna. Je nezbytnû nutné konstatovat, Ïe samotné
metodice práce je vûnováno pouh˘ch sedmnáct
stránek textu z celkov˘ch 149 stran knihy. Zcela
opomenuta zÛstala oblast motivace jako základního
pﬁedpokladu aktivní úãasti v dobrovolné ãinnosti
a také návod na ﬁe‰ení pﬁípadn˘ch konfliktních
situací, které mohou v prÛbûhu dobrovolnické
práce nastat jak ze strany pracovníka, tak ze strany
organizace, ve které pÛsobí.Vzhledem k tomu, Ïe
samotn˘ název knihy slibuje urãit˘ návod pro práci
s dobrovolníky, je ‰íﬁe textu vûnovaná metodice
získávání, vedení a ﬁe‰ení problematick˘ch situací
tristní.
âást praktická uvádí pﬁíklady práce dobrovolnick˘ch center a programÛ. Nechybûjí ani v‰udypﬁítomné v˘povûdi zku‰en˘ch lidí tak ﬁíkajíc „z oboru“. OceÀuji i shrnutí v anglickém jazyce, protoÏe
bohuÏel není v mnoha ãesk˘ch odborn˘ch publikacích samozﬁejmostí.
Kniha je napsána ãtivû a pﬁitaÏlivû, coÏ znamená,
Ïe je vhodnou motivaãní knihou pro lidi, kteﬁí
pﬁem˘‰lejí o práci v nûjakém dobrovolnickém
sdruÏení.Text je prokládán pﬁíklady, které v‰ak obãas
mohou pÛsobit ru‰ivû, zvlá‰tû kdyÏ pﬁímo nesouvisí
s tématem. Jednolitost kapitol rozãleÀují zv˘raznûné
pasáÏe. Jejich dÛleÏitost není explicitnû vyjádﬁena
a mají zﬁejmû úlohu graficky obohatit text.
Dle autorÛ je kniha urãena pracovníkÛm pomáhajících profesí, manaÏerÛm ‰kol, zdravotních,
sociálních zaﬁízení a dal‰ích neziskov˘ch organizací
a studentÛm sociální práce. Poptávka po takovéto
metodické literatuﬁe, která by poskytovala konkrétní
rady, jak postupovat pﬁi práci s dobrovolníky, je
opravdu vysoká.Aspirace na pﬁíruãku slouÏící
odborné veﬁejnosti ale nebyla v této knize zcela
naplnûna, a tak mÛÏe b˘t urãena spí‰e lidem, kteﬁí
se chtûjí s touto problematikou obecnû seznámit
a lehce nahlédnout pod pokliãku dobrovolnické
práce.
Michal Malysa
•••

Pavel ¤íãan: S Romy Ïít budeme – jde
o to jak, Portál, Praha 1998.
Autor se ve své knize snaÏil porozumût RomÛm,
ale hledal v‰e, co by mohlo pﬁispût k jejich lep‰ímu
zaãlenûní do ãeské spoleãnosti. Pokusil se vidût
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romsk˘ problém ze dvou stran: jako problém gádÏÛ
v souÏití s Romy, ale také jako problém RomÛ, kter˘
mají Romové s ãeskou vût‰inou. Z kaÏdé stránky na
ãtenáﬁe d˘chá angaÏovanost celé autorovy osobnosti, s jakou pátral po zarostl˘ch steziãkách mezi
Romy a gádÏi.
Po krátkém vﬁelém úvodu, kter˘ osvûtlí mnohé
z autorova postoje, se Pavel ¤íãan rozepisuje
o romské historii. Zaãíná exodem RomÛ z Indie
a jejich následn˘m putováním po Evropû. Od roku
1700 je moÏno sledovat situaci RomÛ na území
âech, Moravy a Slovenska, pﬁiãemÏ lze jasnû vidût
základní rozdíly ve zpÛsobu Ïivota romsk˘ch
komunit v tûchto lokalitách.V˘znamnou kapitolou
je tu situace RomÛ v pováleãném âeskoslovensku
s jejími charakteristikami.Velmi zajímav˘m a aktuálním momentem je také pohled na to, jak situaci
ãesk˘ch RomÛ zmûnil rok 1989 a jak˘ postoj zaujala
gádÏovská vût‰ina.V celé pasáÏi o historii RomÛ si
ãtenáﬁ mÛÏe v‰imnout dÛrazu na vztahy jak uvnitﬁ
romsk˘ch komunit, tak mezi Romy a gádÏi a nepﬁehlédne ani poznámky o v˘voji (ãi ne-v˘voji?)
postoje gádÏÛ k RomÛm v na‰ich zemích.Autor zde
ãtivou formou osvûtluje nûkterá dÛleÏitá fakta, která
silnû ovlivÀují romskou mentalitu a zpÛsob Ïivota
RomÛ tak, Ïe je ãtenáﬁ schopen jim skuteãnû
porozumût a jaksi je pﬁijmout.
V dal‰í kapitole nahlédne ãtenáﬁ fakta o aktuálním stavu jednotliv˘ch aspektÛ Ïivota romského
národa u nás, jako jsou bydlení, obÏiva, zdraví, jazyk,
kultura, rodina, víra ãi kriminalita. Statistická fakta
zmínûná v této ãásti knihy ãasto pﬁekvapí (dlouhodobá nezamûstnanost 70–85 %; romsk˘ch invalidních dÛchodcÛ je ‰estkrát více, neÏ by odpovídalo
jejich zastoupení v populaci; 20–30 % ekonomicky
aktivní romské populace získává prostﬁedky
k obÏivû nelegálnû – prostitucí, pﬁekupnictvím,
majetkovou trestnou ãinností apod.).Ale v‰udypﬁítomná jsou i pﬁekvapení jiného rázu: „Zatímco
ãeská matka kojí dûÈátko podle toho, jak jí to
pﬁedepí‰e lékaﬁ, pﬁesnû po tﬁech nebo ãtyﬁech
hodinách, romská matka mu dá napít, kdy má hlad.
A kojí ho do dvou do tﬁí let. Kluk uÏ ãutá miãudu,
ale pﬁijde se je‰tû k mámû posilovat.“ âtenáﬁ mÛÏe
b˘t aÏ ‰okován bídou, ve které se romsk˘ národ
v ãesk˘ch zemích nachází na zaãátku tﬁetího
tisíciletí. ZároveÀ ale Ïasne, jak mnoho je toho, co
bychom se mûli pokusit s Romy a pro Romy
zachránit z jejich svûta.
Velmi citlivé téma o vzájemn˘ch vztazích mezi
Romy a gádÏi se autorovi podaﬁilo zvládnout
s nevídanou bravurou, objektivitou a lidskostí, která
je schopná se osvobodit od strachu a „chtûní pro
sebe“ a zamûﬁit se s láskou a porozumûním na
ﬁe‰ení problémÛ, skuteãnou pomoc a na vzájemné
sbliÏování. Jako by zde Ïádn˘ z ãtenáﬁÛ nemohl
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necítit v˘zvu pro sebe sama, Ïe na tomto poli mÛÏe
kaÏd˘ z nás uãinit mnoho uÏ „jenom“ zmûnou
postoje, kter˘ nezÛstane neprojeven.
V kapitole o identitû romského národa jiÏ kaÏd˘,
kdo knihu ãte s urãit˘m zájmem a otevﬁen˘m
srdcem, vidí konkrétní v˘zvy a obecnou potﬁebu
osobní angaÏovanosti kaÏdého, kdo je jí schopen. Je
zde zﬁejmé, jak je pro ﬁe‰ení romské otázky dÛleÏité, aby si Romové (znovu) vybudovali svou vlastní
pevnou identitu, o kterou by se mohli opﬁít. Stejnû
zﬁejm˘ je i fakt, Ïe bez na‰í odpovûdné a láskyplné
pomoci to pravdûpodobnû nedokáÏí.
Následující dvû kapitoly se zab˘vají postavením
romského dítûte ve spoleãnosti a konkrétními
moÏnostmi pro jeho zlep‰ení, situací mal˘ch RomÛ
ve ‰kolách a jejich reáln˘mi moÏnostmi na budoucí
praktické a tvÛrãí uplatnûní ve spoleãnosti.
Pozoruhodná je poznámka o multikulturní v˘chovû
dûtí s konkrétními návrhy a jasnû formulovan˘mi
principy, které jak se zdá, budou nab˘vat na
aktuálnosti.V poslední ãásti knihy nacházíme uÏ
úplnû konkrétní návrhy a moÏnosti, jak se osobnû
zapojit do velkého úkolu zmûny zpÛsobu souÏití
dvou národÛ, ãeského a romského.
Knihu S Romy Ïít budeme – jde o to jak, povaÏuji
za dílo, které, je v mnoha smûrech neobyãejné. Na
první pohled zaujme pﬁedev‰ím svou objektivitou,
se kterou autor nahlíÏí vztahy RomÛ a gádÏÛ,
dÛrazem na pﬁíãiny negativních jevÛ a postojÛ na
obou stranách. âtenáﬁ zaãíná pozvolna a jaksi
mimodûk rozumût a pomalu se vzdává své touhy
najít viníka a obûÈ a zaãíná se v nûm vzbuzovat
pocit vlastní odpovûdnosti.Tento akcent na skuteãn˘ stav vûcí je pravdûpodobnû zcela zásadní
podmínkou pro úspû‰né ﬁe‰ení romské otázky (ne
vÏdy to tak zcela zﬁejmé bylo, a i dnes máme co
dohánût). Z celé knihy lze vycítit velikou lidskost, se
kterou se autor dot˘ká v‰ech témat, a citlivost, která
pﬁi ﬁe‰ení romské otázky chybûla a dosud bolestnû
chybí. Obû tyto hodnoty povaÏuji za stûÏejní pro to,
aby vynaloÏená energie pﬁinesla skuteãn˘ posun,
byÈ pomal˘. Jako dal‰í velk˘ klad je tﬁeba ocenit
struãnost, jasnost a ãtivost textu a jakousi Ïivost
stylu, kter˘m je kniha psána, coÏ podle mého
názoru v˘raznû roz‰iﬁuje okruh ãtenáﬁÛ.Tento
faktor nab˘vá na dÛleÏitosti, kdyÏ si uvûdomíme, Ïe
souÏití RomÛ a gádÏÛ je skuteãnû moÏné zlep‰it
pouze za pﬁedpokladu zmûny postoje a chování
‰iroké veﬁejnosti, coÏ bude v budoucnu pravdûpodobnû jeden z klíãov˘ch momentÛ zmûny, pokud se
ji podaﬁí uskuteãnit.V neposlední ﬁadû v knize
objevíme odvahu, se kterou autor vyslovuje pﬁesvûdãení, Ïe my v‰ichni jsme za na‰e Romy zodpovûdní. Odvaha je tím cennûj‰í, Ïe se jí autor chápe
pﬁedev‰ím uÏ samotn˘m napsáním této knihy
a osobní angaÏovaností, která je zjevná.
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Pﬁedpokládám, Ïe kaÏd˘ ãtenáﬁ vycítí hodnotu
tohoto kroku, kter˘ dává tolik cenn˘ impuls
k dal‰ím, stejnû odváÏn˘m, snad i odváÏnûj‰ím
a doufejme, Ïe stále hojnûj‰ím krokÛm.
Za velmi cennou a pﬁínosnou povaÏuji pﬁílohu
s mnoha uÏiteãn˘mi kontakty.
Tereza Pana‰ová
•••

Viktor Frankl, Lékaﬁská péãe o du‰i,
Brno, Cesta, 1996.
Kniha Viktora Frankla Lékaﬁská péãe o du‰i má
v jistém smyslu nadãasov˘ charakter. Pojednává
totiÏ nejen o poruchách a onemocnûních, se
kter˘mi se psychiatr setkává a jejichÏ klasifikace se
ãasem mûní, ale zejména o tématech, která sama
takov˘ charakter mají (smysl Ïivota, smrti, lásky,
ap.). O tom svûdãí i to, Ïe aã kniha vy‰la poprvé jiÏ
v roce 1946, byla od té doby vydána celkem
‰estatﬁicetkrát, v ‰esti rÛzn˘ch jazycích. Sám Frankl
uvádí, Ïe motivem k napsání Lékaﬁské péãe o du‰i
byla v‰eobecná pochybnost o smyslu Ïivota, se
kterou se setkával nejen jako lékaﬁ-psychiatr ve své
ordinaci, ale i jako ãlovûk v bûÏném Ïivotû. Naz˘vá
tento jev existenciálním vakuem a ﬁíká: „âlovûk
dnes strádá nejen ochuzením instinktÛ, ale také
ztrátou tradice. Nyní mu uÏ instinkty neﬁíkají, co
musí, a tradice, co má.“
Kontextem k napsání knihy byl boj proti
psychologismu, redukcionismu a patologismu:
„…nebezpeãí nespoãívá v tom, Ïe se badatelé
specializují, n˘brÏ v tom, Ïe specialisté generalizují.“
Redukcionismus se ve své verbální formû projevuje
slovním spojením „nic neÏ“ (âlovûk není nic neÏ
vy‰‰í zvíﬁe).
Kniha je rozãlenûna do tﬁí základních ãástí: první
nás uvádí do základÛ logoterapie prostﬁednictvím
konfrontace tohoto smûru s Freudovou psychoanal˘zou a Adlerovou individuální psychologií.Autor,
i pﬁi vûdomí obrovského v˘znamu zejména
Freudova uãení, kritizuje nárokování si tûchto
smûrÛ na úplné vysvûtlení du‰evního Ïivota, to, Ïe
jejich pﬁedstavitelé si nejsou vûdomi omezené
platnosti sv˘ch závûrÛ.Autor nevnímá psychoanal˘zu a individuální psychologii takov˘m zpÛsobem,
jak jsou obvykle vymezovány – totiÏ ve vzájemném
protikladu. Naopak je pﬁesvûdãen o jejich komplementaritû, která v‰ak je‰tû netvoﬁí celek. K tomu,
aby tento celek mohl b˘t dotvoﬁen, je nutné doplnit
psychoterapii o vtaÏení duchovna do du‰evního
léãení. Centrálním pojmem psychoanal˘zy je
potlaãení – tedy omezení vûdomého JÁ nevûdom˘m
ONO. Na du‰evní skuteãnost nahlíÏí pﬁes kategorii
kauzality – „muset“ (pudové zaloÏení ãlovûka)

a jejím cílem je „pﬁizpÛsobení“ (pudÛ vnûj‰ímu
svûtu). Naproti tomu individuální psychologie
usiluje o narovnání (pﬁevzetí odpovûdnosti ãlovûka
za symptom), na psychiku nahlíÏí pﬁes kategorii
finality – „chtít“ (pﬁevzít zodpovûdnost) a jejím
cílem je „utváﬁení“. Frankl namítá, Ïe vûdomí
a odpovûdnost tvoﬁí dvû základní skuteãnosti lidské
existence – b˘t ãlovûkem znamená b˘t vûdom˘m
a odpovûdn˘m. Psychoanal˘za a individuální
psychologie berou v úvahu jen jednu stránku
kategorie b˘t ãlovûkem – vûdomí a odpovûdnost
v‰ak patﬁí k sobû. Navíc má ov‰em ãlovûk je‰tû
povinnost vÛãi hledání smyslu (Frankl navrhuje
pﬁidat kategorii „mít“) a cílem psychoterapie není
jen pﬁizpÛsobení a utváﬁení, ale i naplnûní (sebe
sama).
V souvislosti s redukcionismem podává autor
originální znázornûní moÏného pohledu na ãlovûka
pomocí geometrick˘ch analogií verbalizované do
tzv. 2 zákonÛ dimenzionální ontologie. Pokud
promítáme obraz ãlovûka (válce) do dimenzí
niÏ‰ího ﬁádu (napﬁ. do dimenze psychologie
a biologie), vidíme v kaÏdém pﬁípadû jin˘ obraz
(v pÛdorysu kruh, v bokorysu obdélník) a pokaÏdé
je to obraz neúpln˘. Závûry v jednotliv˘ch dimenzích jsou platné, ale právû jen v tûchto dimenzích.
Pokud promítáme obraz více jedincÛ (válec, kuÏel
a koule) do jedné dimenze niÏ‰í (napﬁ. psychiatrie),
tato zobrazení jsou víceznaãná (v pÛdorysu vidíme
vÏdy kruh) a redukují jedineãnost a celistvost
tûchto lidí do psychiatrick˘ch diagnóz.
Druhá ãást knihy je zasvûcena obecné i specifické existenciální anal˘ze, kterou autor opût konfrontuje s psychoanal˘zou, ãi s tradiãní psychoterapií
obecnû. Psychoterapie se snaÏí o to, aby se du‰evní
stalo vûdom˘m. Naproti tomu logoterapie usiluje
o to, aby se vûdom˘m stalo duchovní. Jin˘mi slovy
ﬁeãeno: logoterapie se snaÏí pﬁivést ãlovûka k vûdomí odpovûdnosti, a sice odpovûdnosti ke smyslu,
kter˘ je substanciálním základem lidské existence.
Smysl je do jisté míry subjektivní – a to v tom, Ïe
neexistuje jeden smysl pro v‰echny, n˘brÏ pro
kaÏdého jin˘ smysl, je ov‰em na základû své
vztaÏenosti k situaci jednorázov˘ a jedineãn˘
a z toho vypl˘vá jeho transsubjektivita: smysl je
v kaÏdé Ïivotní situaci dán a je jen na ãlovûku, aby
ho zachytil, pochopil a uskuteãnil, a to pomocí
svûdomí, které je orgánem smyslu. Îivot má tedy
charakter úkolu, kter˘ právû dává tomuto Ïivotu
smysl: „…ãím více ãlovûk chápe charakter Ïivota
jako úkolu, tím smysluplnûj‰í se mu bude jevit jeho
Ïivot.“ Pﬁi otázce po smyslu Ïivota je vÏdy tﬁeba se
ptát po smyslu mé konkrétní existence tady a teì,
nikoli po smyslu „vÛbec“. Frankl ov‰em spí‰e neÏ
tázat se po smyslu Ïivota doporuãuje tzv. koperníkovsk˘ obrat: „Îivot sám je to, kdo klade ãlovûku
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otázky. âlovûk se nemá co tázat … on má Ïivotu
odpovídat…“ Nejen jednorázovost situace, ale
i jedineãnost ãlovûka jsou pro smysl Ïivota konstitutivní: „Kdyby byli v‰ichni lidé dokonalí, pak by byli
navzájem stejní, a kter˘koliv z nich by byl tedy
nahraditeln˘ kter˘mkoli libovoln˘m zástupcem.
Právû z nedokonalosti ãlovûka v‰ak vypl˘vá nepostradatelnost a nezamûnitelnost kaÏdého jednotlivce...“
Podstatn˘m znakem lidského bytí je to, Ïe se
nachází v napûtí mezi tím, co je, a tím, co má b˘t.
Tento princip naz˘vá autor noodynamikou a popírá
jím tzv. princip homeostázy, neboli tendence
organismu k rovnováze.Toto napûtí povaÏuje za
plodné a neshledává dobr˘m ho za kaÏdou cenu
odstraÀovat (patologie ulehãení), snaÏit se u‰etﬁit
pacienta konfrontace se smyslem a hodnotami.Ve
svém Ïivotû mÛÏe ãlovûk uskuteãÀovat tﬁi kategorie
hodnot: hodnoty záÏitkové, tvÛrãí a nejvy‰‰í –
hodnoty postojové, jeÏ ãlovûk realizuje tehdy, kdyÏ
zaujímá postoj vÛãi omezením svého Ïivota, vÛãi
tomu, co nemÛÏe zmûnit, n˘brÏ právû jen k tomu
zaujmout postoj.V jejich uskuteãÀování mÛÏe
nejvíce uplatnit svou svobodu, jeÏ je tím základním,
ãím se li‰í od zvíﬁete. Svobodu autor chápe jako
svobodu ne OD nûãeho, n˘brÏ K nûãemu – tj.
moÏnost (resp. odpovûdnost) ãlovûka zaujmout
stanovisko vÛãi podmínûnosti (osudu). Postojové
hodnoty jsou tak s to dát smysl i zdánlivû velmi
ochuzené existenci.
Autor se v duchu existenciální anal˘zy zaobírá
nejrÛznûj‰ími tématy: eutanazií, sebevraÏdou,
smyslem smrti, utrpení, práce a lásky. Specifickou
kapitolu tvoﬁí psychologie koncentraãního tábora
(sám Frankl jich pﬁeÏil za druhé svûtové války
nûkolik).
Kapitola Speciální existenciální anal˘za je
vûnována konkrétním psychiatrick˘m poruchám
a onemocnûním – úzkostné a nutkavé neuróze,
melancholii a schizofrenii. DÛleÏit˘mi pojmy, které
Frankl zavádí, jsou noogenní neuróza a paradoxní
intence. Noogenní neuróza je typem neurózy
vypl˘vající z pochybnosti o smyslu Ïivota. Paradoxní
intence je technika zaloÏená „...na léãivém vlivu
pokusu fobického pacienta pﬁát si to, ãeho se tak
velice obává“, tedy na schopnosti sebedistance.
Ve tﬁetí, závûreãné ãásti autor vymezuje logoterapii vÛãi náboÏenství. UpozorÀuje na to, Ïe aã se
logoterapie zab˘vá duchovními tématy, nemá b˘t
náhraÏkou náboÏenství. Logoterapii jde primárnû
o du‰evní uzdravení, kdeÏto teologii o „spásu“ du‰e,
tedy o ãistotu pﬁed Bohem i za cenu zhor‰ení
psychického stavu.V logoterapii je dÛleÏitá zodpovûdnost K âEMU (k naplnûní smyslu), v náboÏenství
zodpovûdnost KE KOMU (k Bohu). Logoterapie vûﬁí
ve smysl, teologie v Boha.
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Kniha V. Frankla Lékaﬁská péãe o du‰i se sv˘m
charakterem li‰í od bûÏn˘ch textÛ pojednávajících
o psychoterapii.A to nejen tím, Ïe pojednává
o tématech, která jsou tradiãní doménou filozofie, ãi
teologie, ale i zpÛsobem vyjadﬁování. Je napsána
poutavû, ãtenáﬁ v ní nachází mnoho pﬁirovnání
a analogií, které mu usnadÀují pochopit autorovy
my‰lenky. Oním ãtenáﬁem mÛÏe b˘t zájemce
o psychologii a psychoterapii, kter˘ se chce
dozvûdût nûco o jednom z v˘znamn˘ch psychoterapeutick˘ch smûrÛ, zájemce o filozofii pátrající po
rÛzn˘ch my‰lenkov˘ch pﬁístupech ke smyslu Ïivota,
a vlastnû kter˘koli ãlovûk, jenÏ ve svém Ïivotû nûco
hledá a chce si tuto cestu konfrontovat s jin˘mi.
Markéta Koﬁenská
•••

Jeane W. Anastas: Research Design
for Social Work and Human Services.
Druhé vydání, Columbia University
Press, New York 1999.
Kniha má ‰est set stran a je cenná v tom, Ïe
poskytuje ãtenáﬁi veliké mnoÏství informací, vãetnû
rozsáhl˘ch pﬁíkladÛ zpráv o proveden˘ch v˘zkumech.Text je ãtiv˘, srozumiteln˘ a didakticky
prozkou‰en˘. Je ‰koda, Ïe celkov˘ pﬁístup autorky
k metodám v˘zkumÛ je podle mého názoru
nedÛsledn˘: ráda by dala svému v˘kladu moderní
filozofick˘ základ a odvíjela od nûj cel˘ text, ale
základ nemá dost promy‰len˘ a jeho propojení
s v˘kladem jednotliv˘ch metodologick˘ch postupÛ
je spí‰e formální. DÛsledkem toho je, Ïe se kniha
nehodí jako úvod do studia metod v˘zkumu,
protoÏe by zaãínajícím studentÛm nabízela nevhodnou celkovou orientaci. MÛÏe b˘t uÏiteãná jako
doplÀující ãetba pro ty, kteﬁí jiÏ mají svou jasnou
rámcovou pﬁedstavu o v˘zkumn˘ch metodách pro
sociální práci. Nejprve v‰ak informace o autorce
a o obsahu knihy.
Jeane W.Anastas je profesorkou a dûkankou na
Shirley M. Ehrenkranz School of Social Work na
univerzitû v New Yorku.Vedla v˘zkumn˘ institut
a uãila na vysoké ‰kole metodám v˘zkumu a statistice. Pracuje v National Committee of Social Workers.
Hodnû publikuje, je napﬁ. spoluautorkou v˘znamné
knihy o sociální práci s gayi, lesbiãkami a bisexuály.
Na prvním vydání recenzované knihy se podílel
i M.L. MacDonald, kter˘ se pozdûji vûnoval jin˘m
úkolÛm, takÏe druhé vydání je zcela urãeno
pﬁístupem J.W.Anastas. Jak sama autorka uvádí,
zvolila jako filozofické v˘chodisko své práce na
druhém vydání tzv. „fallibilistick˘ realismus“
a vûnovala více pozornosti problémÛm Ïen,
barevn˘ch a jin˘ch exludovan˘ch lidí.V tomto
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druhém vydání je také roz‰íﬁen poãet pﬁíkladÛ
reprodukovan˘ch v celém rozsahu publikovan˘ch
zpráv, aby se studenti seznámili pﬁímo s prameny.
(Podle stran VII – XV.)
„Fallibilistick˘ realismus“ je podle Anastas takov˘
pﬁístup k základním problémÛm poznávání, kter˘
pﬁedpokládá, Ïe existuje skuteãnost nezávislá na
my‰lení a Ïe své zku‰enostní poznávání musíme
povaÏovat za nedokonalé, neperfektní.Tato neperfektnost je zpÛsobena sociálními, kulturními
a historick˘mi vlivy a faktem, Ïe teorie pouÏívané
k chápání a pojmenovávání jevÛ jsou sociálnû
podmínûny (str. 558). SvÛj „fallibilistick˘ realismus“
povaÏuje Anastas za vhodnou základnu pro ãlenûní
v‰ech v˘zkumn˘ch metod na dvû velké oblasti,
které oznaãuje jako „flexibilní metody“ a „fixní
metody“. Flexibilní metody (v podstatû metody
kvalitativní – jak bude dále vysvûtleno) povaÏuje
autorka za stejnû závaÏné jako metody fixní
(kvantitativní), ale vzhledem k souãasné tradici je
vûnováno v knize více prostoru metodám fixním
(str. ix).
Pﬁedchozí odstavec se t˘ká toho, co je v recenzované knize nejspecifiãtûj‰í a souãasnû podle mého
názoru nejproblematiãtûj‰í. „Fallibilistick˘ realismus“ je vlastnû jednou z podob teorie poznání,
která pﬁevládla v Evropû a je‰tû více v Americe
v posledních dvou stoletích. Za pravdivé je povaÏováno to, co se podaﬁilo dokázat, nebo alespoÀ to, co
nebylo vyvráceno.Aby mohly b˘t poznatky ovûﬁovány, musí b˘t rozãlenûny na základní jednoduchá
a pozorovatelná tvrzení. Proto tento pﬁístup
k poznávání rozkládá v‰echny sloÏité jevy na jevy
jednoduché nebo alespoÀ vyhledává jejich jednoduché dÛsledky. Pﬁedpokládá se, Ïe neplatí-li dÛsledek
nûjaké teorie, neplatí ani sama teorie.To je stanovisko Popperovo a Anastas je vlastnû pﬁejímá a jen je
oznaãuje jin˘m jménem. „Fallibilistick˘ realismus“
tedy povaÏuje skuteãnost (v podstatû materiální
skuteãnost) za podmínûnû poznatelnou.Tou
podmínkou je závazek odstraÀovat v‰echny omyly,
které se nûjak vloudily do na‰eho poznávání.
Souãasné evropské my‰lení není tímto stanoviskem uspokojeno a usiluje více o chápání sloÏit˘ch
sociálních problémÛ. Pak není uÏiteãné rozkládat
sloÏité jevy na jejich jednoduché sloÏky (pﬁiãemÏ se
ãasto ztratí smysl a podstata jevu), ale tﬁeba vûci
poznávat v celostnosti jejich kvalit.Anastas o tomto
novém úsilí ví, ale neuvûdomuje si, Ïe vyboãuje
z rámce jejího „fallibilistického realismu“, do
kterého patﬁí jen „fixní“ metody.
Obsah knihy je urãen rozdûlením metod na fixní
a flexibilní. „Fixní metody“ pﬁedpokládají, Ïe se
pozorovan˘ pﬁedmût bûhem pozorování nemûní,
a Ïe je tedy moÏno pﬁedem jednoznaãnû a pevnû
(fixnû) urãit v‰echny nástroje a fáze v˘zkumu.

V˘zkum „flexibilními metodami je plánován tak,
aby bylo moÏno souvislosti pozorování, vãetnû
metod pozorování, mûnit a pﬁizpÛsobovat shromaÏìovan˘m datÛm“. Obû metody jsou povaÏovány za
„zcela odli‰né a jsou v knize popisovány oddûlenû“.
Îádná metoda není sama o sobû lep‰í neÏ ostatní,
jedin˘m kritériem je „vhodnost metody úãelu
v˘zkumu a typu kladen˘ch otázek“ (str. 23 – 25).
Anastas zdÛrazÀuje zásadní odli‰nost obou
pﬁístupÛ, nûkdy v‰ak pﬁipou‰tí i jejich prolínání.
Ov‰em text knihy je jednoznaãnû dichotomicky
ãlenûn, aÏ se mi zdá, Ïe zde autorka dûlá to, co jinde
oznaãuje za „dichotomismus“, tj. pﬁehnané zdÛraznûní protikladÛ (str. 47). Pokusil jsem se explicitnû
postavit proti sobû charakteristiky „flexibilního
a fixního“ pﬁístupu podle toho, jak o nich Anastas
pí‰e (napﬁ. na stranách 23 – 26):
V˘zkum metodami
flexibilními
fixními
Málo poznan˘ pﬁedmût zkoumání
AlespoÀ ãásteãnû poznan˘ pﬁedmût
Velmi sloÏit˘ pﬁedmût zkoumání
Pﬁehledn˘ pﬁedmût
„Kvalitativní“ data pﬁevaÏují
„Kvantitativní“ data pﬁevaÏují
Zkoumající a zkoumaní jsou
„objektivní“, v urãité míﬁe zahrnuti do zkoumání
Pﬁedpoklad, Ïe zkoumání je
neovlivnûné ani v˘zkumníkem, ani zkouman˘m
Metody se v prÛbûhu zkoumání
pﬁizpÛsobují tomu, co jiÏ bylo poznáno
Metody jsou v projektu pevnû
naplánovány
Otevﬁen˘ systém
(pozorované je ovlivÀováno i okolím)
Uzavﬁen˘ systém (pozorované není
ovlivÀováno okolím)
Pﬁevaha indukce
Indukce i dedukce
Cílem je poznání hlubinn˘ch detailÛ,
celostních vlastností
Cíl je „nomotetick˘“ (tj. jde o poznávání
vztahÛ a zákonitostí, ãasto vyjádﬁen˘ch ãíselnû
Ostré odli‰ení obou pﬁístupÛ povaÏuji za umûlé,
a proto matoucí. Není napﬁ. dÛvod pojednávat
o flexibilní pﬁípadové studii a o fixním zkoumání
jediného objektu zcela oddûlenû, jako by oba
pﬁístupy nemûly nic spoleãného. Produktivnûj‰í
a také obvyklej‰í je organizace textu knihy podle
fází v˘zkumu, jak to udûlala napﬁ. Marlow v knize
Research methods for generalist Social Work, jejíÏ
recenze bude publikována v následujícím ãísle
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ãasopisu Sociální práce/Sociálna práca.
Pﬁes v‰echny v˘hrady k filozofické koncepci
knihy a jejímu uspoﬁádání je v‰ak tﬁeba zdÛraznit, Ïe
pﬁi probírání jednotliv˘ch metod poskytuje Anastas
mnoho uÏiteãn˘ch informací, které stojí za pﬁeãtení.
Kniha je rozdûlena na pût ãástí. První ãást má
nadpis „Research Design in Context“, coÏ bychom
v terminologii obvyklé u nás mohli tlumoãit jako
„Kontext v˘zkumného projektu“, ale slovo „design“
má ‰ir‰í v˘znam a zahrnuje celkové uspoﬁádání
i provedení v˘zkumu. První kapitola této ãásti
pojednává o v˘znamu vûdy pro pomáhající profese
obecnû a jejím tûÏi‰tûm jsou právû úvahy o „fallibilistickém realismu“ a o rozdûlení metod na flexibilní a fixní, o ãemÏ se pí‰e v pﬁedchozích odstavcích.
Druhá kapitola pojednává zevrubnû o procesu
formulování problému, kter˘ má b˘t v˘zkumem
ﬁe‰en. Za pov‰imnutí stojí postﬁehy o moÏn˘ch
chybách pﬁi tomto pﬁístupu ke zkoumání (str. 44 aÏ
48).
Druhá ãást popisuje ve 3. kapitole flexibilní
metody obecnû a ve 4. jejich vyuÏití pro pﬁípadové
studie, které jsou v souãasnosti znovu doceÀovány.
Zajímav˘ je autorãin postﬁeh, Ïe praktici sociální
práce se ãasto intuitivnû obracejí k flexibilním
metodám, coÏ mÛÏe sice nûkdy pramenit z povahy
zkouman˘ch problémÛ, ale také z podcenûní
namáhavosti a dovedností potﬁebn˘ch k dobﬁe
provedenému „flexibilnímu“ v˘zkumu (str. 107).
5. – 8. kapitola druhé ãásti pojednávají podrobnû
a s ilustrujícími pﬁíklady o popisném, o vztahovém
a o dlouhodobém zkoumání, o experimentu
a o zkoumání jediného pﬁedmûtu fixními metodami. Uvedení do statistick˘ch technik není do textu
zahrnuto, takÏe v knize je jen vysvûtlení toho, co by
se mohlo od nich oãekávat, nikoliv toho, jak se se
statistikou pracuje. Je to správné, protoÏe pochopit
dobﬁe smysl statistick˘ch ukazatelÛ je dÛleÏitûj‰í
neÏ je umût spoãítat.
Tﬁetí ãást je o etice v˘zkumÛ, o vytváﬁení souborÛ
zkouman˘ch jednotek a o shromaÏìování dat
(kapitoly 9 aÏ 11). Popis je dosti rozsáhl˘ a je dobré,
Ïe si Anastas v‰ímá problémov˘ch míst, jako jsou
napﬁ. vztah etick˘ch profesních standardÛ k uvaÏování o nákladech a pﬁínosech v˘zkumu. âasto se
napﬁ. stává, Ïe se tlak na rychlost a úspornost
zkoumání dostávají do rozporu s vûrohodností
závûrÛ v˘zkumem získan˘ch. U vytváﬁení souborÛ je
pojednáno o vhodnosti jednotliv˘ch postupÛ pro
rÛzné úkoly a jen rámcovû pﬁímo o technikách
v˘bûru. O shromaÏìování dat se pí‰e tradiãnû.
Dobrá je pasáÏ o reliabilitû (nezkreslenosti v˘sledkÛ
pouÏit˘mi metodami), o „validitû“ (trochu nepﬁesnû: o tom, zda metody informují skuteãnû právû
o tom, o ãem mají informovat) a o vûrohodnosti
dat. Problémy „operacionalizace“ (jak vytváﬁet
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konkrétní ukazatele pro zji‰Èování sledovan˘ch
jevÛ) by si v‰ak zaslouÏily vût‰í pozornost.Autorãin
celkov˘ pﬁístup se zde patrnû promítl do rizika, Ïe
pouÏité ukazatele nevyjádﬁí to, co se oãekává, Ïe
bude jimi vyjádﬁeno.
âtvrtá ãást pojednává tradiãním zpÛsobem
o pozorování, o rozhovorech, o dotaznících a o vyuÏívání mûr, které zkonstruoval nûkdo jin˘ (kap. 12
aÏ 15).
Právû u „fixních“ metod je dÛleÏitá moÏnost
srovnávání s jin˘mi v˘zkumy, které je moÏné jen pﬁi
pouÏití shodn˘ch nástrojÛ mûﬁení. Ov‰em v˘hoda
srovnatelnosti nesmí naru‰it pﬁimûﬁenost pouÏit˘ch
v˘zkumn˘ch prostﬁedkÛ pro problematiku, která je
pﬁedmûtem právû provádûného v˘zkumu (str. 410).
Pátá ãást je o metodách anal˘zy dat. 16. kapitola
se t˘ká obsahové anal˘zy kvalitativních dat, tedy
jejich kódování a tﬁídûní. 17. a 18. kapitola jsou
souhrnem statistick˘ch popisn˘ch i zobecÀujících
(zde „inferenãních“) postupÛ.Text nenahrazuje
uãebnici statistiky, ale tvoﬁí dobr˘ základ pro
porozumûní v˘zkumníka se statistikem, coÏ je velmi
uÏiteãné. Ostatnû to platí i o 19. kapitole o pouÏití
poãítaãÛ v anal˘ze dat. Je zde základní informace
o poãítaãích a o poãítaãov˘ch programech,
o v˘hodách i podmínkách poãítaãového zpracování
kvantitativních i kvalitativních dat a zmínka
o dostupn˘ch souborech programÛ. DÛleÏitá je
pﬁipomínka autora této kapitoly (J.W. Drisko), Ïe
poãítaã je úãinnou pomÛckou, ale základní úkoly
v˘zkumníka za nûj nevyﬁe‰í. 20. kapitola je prÛvodcem pro psaní a uplatnûní závûreãné zprávy.
Na konci knihy je glosáﬁ s vysvûtlením pouÏit˘ch
pojmÛ, rozsáhlé odkazy k jednotliv˘m kapitolám
a index.
Recenzovaná kniha obsahuje mnoho uÏiteãn˘ch
informací pro kaÏdého pracovníka v oblasti sociální
práce a v‰ech pomáhajících profesí. Je jen ‰koda, Ïe
podle mého názoru ‰patnû uplatnûnou snahou po
filozofickém zdÛvodnûní v úvodních kapitolách
a snad módním utﬁídûním obsahu dezorientuje
nezku‰eného ãtenáﬁe.
Miroslav Gregor
•••

Leila J. Rupp: VytouÏená minulost:
Dûjiny lásky a sexuality mezi osobami
stejného pohlaví v Americe od pﬁíchodu EvropanÛ po souãasnost. One
Woman Press, Praha 2001.
„Vût‰ina historikÛ na konci dvacátého století
nechápe historii jako jeden »pravdiv˘ pﬁíbûh«. Jde
spí‰e o pﬁíbûh podan˘ tak, jak ho mÛÏeme nejlépe
reprodukovat na základû pramenÛ, které máme
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k dispozici, a prostﬁednictvím na‰ich pﬁedstav
a hodnot, jeÏ vyznáváme a ãerpáme z na‰eho Ïití
v urãité spoleãnosti a historickém období,“ pí‰e ve
své knize „VytouÏená minulost“ americká historiãka
Leila J. Rupp, a nastiÀuje tak pojetí historie, které je
vlastní i její knize. Po práci americké transaktivistky
Leslie Feinberg „Pohlavní ‰tvanci“ (s podtitulem: Od
Johanky z Arku aÏ po souãasnost), která se zab˘vá
problematikou transsexuality, transvestitismu
a dal‰ích genderov˘ch variant, je to jiÏ druh˘ ãesky
vydan˘ historick˘ text na genderové téma, ve
kterém otevﬁenû vystupuje autorsk˘ subjekt.V obou
knihách nalézáme epizody a zku‰enosti ze soukromého Ïivota autorek, kter˘mi ilustrují pojednávané
téma.Tak i v úvodu „VytouÏené minulosti“ nás
Rupp seznamuje s tím, Ïe v˘klad americk˘ch dûjin
lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví je
pro ni do znaãné míry osobní záleÏitostí.Tato
skuteãnost ve spojení s autorãinou vûdeckou
erudicí ãiní z knihy mimoﬁádnû sugestivní ãetbu.
Autorka povaÏuje za cíl své knihy „ukázat, nakolik
se zmûnilo my‰lení a pohledy na sexualitu i bûhem
tak relativnû krátkého období, jaké pﬁedstavuje
americká historie od pﬁíchodu prvních EvropanÛ“
(str.15). Minulost lásky a sexuality mezi osobami
stejného pohlaví interpretuje na základû rozmanit˘ch materiálÛ, jako jsou napﬁíklad popisy soudních
pﬁípadÛ, deníky, dopisy, básnû, novinové ãlánky,
kovbojské r˘movaãky, lékaﬁské zápisy nebo zprávy
misionáﬁÛ.Tyto materiály nám pﬁibliÏují konkrétní
lidské osudy a ãiní ãetbu poutavûj‰í.
Za zmínku stojí také zpÛsob, jak˘m Rupp zachází
s pojmy oznaãujícími rÛzné sexuální kategorie. JiÏ
pﬁi pﬁeãtení podtitulu knihy mÛÏe ãtenáﬁe napadnout, proã jej autorka nezkrátila na Dûjiny homosexuality v Americe od pﬁíchodu EvropanÛ po
souãasnost. Jak se v‰ak v knize doãítáme, zdánlivû
jednoduché ãlenûní na homosexuály (gaye a lesby),
heterosexuály a pﬁípadnû i bisexuály je znaãnû
problematické a zdaleka neodpovídá pestrosti
a rozmanitosti reality.Tyto pojmy se z historického
hlediska objevily relativnû nedávno, pravdûpodobnû
v prÛbûhu devatenáctého století. Proto se autorka
pﬁi popisu jednotlivcÛ, kteﬁí neÏili v dobû, kdy byly
tyto kategorie definovány a pouÏívány, termínÛm
„gay“, „lesba“ nebo „homosexuál“ striktnû vyh˘bá.
·irokou ‰kálu tuÏeb, emocí a chování nahrazuje
v˘razem „láska a sexualita mezi osobami stejného
pohlaví“.
Koresponduje to s v˘chozí teoretickou pozicí
v oblasti historie sexuality, kterou Rupp nachází
v sociálním konstruktivismu.Ve svém textu mnohokrát zdÛrazÀuje, Ïe v˘znam sexuálních tuÏeb a aktÛ
se v prÛbûhu dûjin dramaticky mûnil a jeho
pochopení není moÏné bez zasazení do spoleãenského a historického kontextu.

V ãem by mohla b˘t kniha pﬁínosná pro sociální
práci? Podle mého názoru napﬁíklad v tom, Ïe
upozorÀuje na problematiãnost zaﬁazování lidí do
jednoduch˘ch kategorií vytvoﬁen˘ch moderní
euroamerickou kulturou. Poskytuje také zajímav˘
vhled do Ïivota stejnopohlavních subkultur a vybavuje ãtenáﬁe ‰irokou paletou pojmenování pro
vyjádﬁení nejrÛznûj‰ích sexuálních identit.
SvÛj historick˘ exkurs rozdûlila autorka do pûti
ãástí, které popisují pût rÛzn˘ch historick˘ch
období. První ãást je vûnována sexualitû mezi
osobami stejného pohlaví v rané dobû Ameriky, tedy
v dobû její kolonizace.Velmi zjednodu‰enû lze ﬁíci,
Ïe v tomto období do‰lo k pomûrnû dramatickému
setkání tﬁí konceptÛ genderu a sexuality, pÛvodních
obyvatel Ameriky, evropsk˘ch kolonizátorÛ a násilnû
pﬁivleãen˘ch AfriãanÛ. Poznatky, které existují
o rÛznorod˘ch pÛvodních kulturách Severní
Ameriky a Afriãanech pocházejících pﬁeváÏnû ze
západní Afriky, bezpochyby nelze zev‰eobecÀovat.
Pﬁekvapivû ãasté jsou v‰ak záznamy o sexuální
otevﬁenosti, uznávání sexuální touhy a experimentu.
Dá se pﬁedpokládat, Ïe pokud jedinci splnili své
reprodukãní povinnosti vÛãi skupinû, byly jejich
pﬁípadné sexuální vztahy s osobami stejného
pohlaví chápány jako spoleãensky pﬁijatelné.
DÛleÏité je, Ïe „nûkteré tyto kultury podporovaly
vût‰í sexuální otevﬁenost, neÏ bylo charakteristické
pro dominantní evropské spoleãnosti“ (str. 35).
„Rozliãná pojímání sexuality u pÛvodních obyvatel
Ameriky, AfriãanÛ a EvropanÛ se samozﬁejmû
nestﬁetla v rovnocenném souboji.Ti, kdoÏ bezohlednû vyhlazovali a zotroãovali, si také pﬁisvojili právo
urãovat, co je a není pﬁijatelné a pﬁirozené v oblasti
sexuálního chování“ (str. 38). Pﬁesto v‰ak autorka
dochází k závûru, Ïe na základû vzájemn˘ch
kontaktÛ se v‰echny tﬁi koncepty genderu a sexuality spolupodílely na vzniku nového sexuálního
systému.
V druhé ãásti se Rupp vûnuje období industrializace a národní expanze, tedy konci osmnáctého
a poãátku devatenáctého století. Popisuje svût
vá‰niv˘ch, láskypln˘ch a fyzicky nûÏn˘ch vztahÛ,
které ve‰ly do povûdomí jako tzv. romantická
pﬁátelství.Tento fenomén se t˘ká pﬁeváÏnû mûstské
stﬁední vrstvy a je obvyklej‰í u Ïen. OdráÏí v˘razn˘
posun v chápání sexuality, ke kterému dochází
vlivem industrializace a urbanizace. Jde zejména
o zmûnu v chápání muÏsk˘ch a Ïensk˘ch rolí. Îeny
zaãaly b˘t mnohem více spojovány s domácností
oproti muÏÛm, kteﬁí byli ﬁazeni do sféry veﬁejné. Na
základû tohoto rozdûlení bylo manÏelství pojímáno
jako „svazek dvou odli‰n˘ch polovin“ (str. 54)
a romantická pﬁátelství mezi osobami stejného
pohlaví byla nejen tolerována, ale dokonce i oslavována. Na základû dochovan˘ch materiálÛ, které
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o tomto fenoménu vypovídají (zejména dopisÛ), lze
konstatovat, Ïe mnohé z tûchto vztahÛ mûly
i sexuální charakter. „Tehdej‰í pﬁedstavy o Ïenské
asexualitû nám pomáhají pochopit, proã spoleãnost
pﬁijímala vztahy, jeÏ se moderním pohledem mohou
jevit jako lesbické“ (str. 57).
Tﬁetí ãást nese název Definice a deviace a autorka
se v ní vûnuje období pﬁelomu devatenáctého
a dvacátého století.AÏ v této dobû vchází do
povûdomí homosexualita a heterosexualita jako
kategorie, do kter˘ch mohou b˘t lidé ﬁazeni na
základû svého sexuálního chování. Dosud byl
ãlovûk, kter˘ mûl sexuální styk s osobou stejného
pohlaví, povaÏován za hﬁí‰níka, ale nebyl proto
ﬁazen do zvlá‰tní kategorie. „Novû vzniklá kategorie
homosexuála zpÛsobila, Ïe láska, oddanost a fyzická
náklonnost mezi romantick˘mi pﬁáteli pﬁestaly b˘t
povaÏovány a interpretovány jako nevinné.To, co se
kdysi zdálo b˘t pﬁirozen˘m, teì dostalo pﬁídech
deviace“ (str. 97).V˘razn˘ je vliv sexuologÛ, kteﬁí
pozorovali vznikající mûstské stejnopohlavní
subkultury a snaÏili se pro to, co vidûli, vymyslet
kategorie.Toto pojmenovávání mûlo ale také
pozitivní dÛsledky, „pomohlo propagovat identitu,
kterou jedinci mohli pﬁijmout za svou, a bezdûãnû
tak pﬁispûlo k rÛstu gay a lesbick˘ch subkultur“ (str.
87).
Ve ãtvrté ãásti nám Rupp pﬁibliÏuje atmosféru
v rychle se rozvíjejících americk˘ch velkomûstech
na poãátku dvacátého století. Fascinující je popis
tzv. Harlemské renesance. Harlem, hlavní ãerno‰ská
ãtvrÈ v‰ech spoleãensk˘ch vrstev na Manhattanu,
byl ve dvacát˘ch letech místem, kde „pulsoval
vzru‰ující noãní Ïivot, kter˘ pﬁitahoval gaye
i heterosexuály, ãerné i bílé, muÏe i Ïeny.
Rozmanitost míst, vãetnû soukrom˘ch a poloveﬁejn˘ch veãírkÛ, zaji‰Èovala bezpeãné prostﬁedí, ve
kterém se lesby a gayové v Harlemu mohli setkávat
a seznamovat“ (str. 117). Zaãátek ekonomické krize
znamenal konec Harlemské renesance. Gay a lesbická subkultura sice pﬁetrvala, ale uzavﬁela se a nebyla
jiÏ tak rasovû a tﬁídnû smí‰ená.
Pátou ãást nazvala autorka Lesbické a gay svûty
a organizování odporu.Vûnuje se v ní vlivu druhé
svûtové války na dûjiny stejnopohlavní sexuality. Za
relativnû pozitivní povaÏuje zv˘‰ení pﬁíleÏitosti
jedincÛ, kteﬁí si dosud neuvûdomili ãi nepﬁiznali
svou touhu po partnerech stejného pohlaví, setkat
se s lidmi podobn˘ch pocitÛ, a to díky pohlavnû
segregované povaze armády a váleãného prÛmyslu.
„Îeny, které získaly pﬁístup k dﬁíve muÏské práci
v prÛmyslové v˘robû, pociÈovaly postupné uvolÀování spoleãenské a sexuální kontroly“ (str. 139). Na
druhou stranu v‰ak jiÏ byla znaãnû roz‰íﬁena
pﬁedstava homosexuála jako deviantního jedince,
kter˘ by mohl naru‰ovat morálku v armádû, a tak,
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aby se tomuto nebezpeãí zabránilo, byli vojáci
podrobování poniÏujícím v˘slechÛm t˘kajícím se
jejich sexuálního Ïivota.Ti, kteﬁí pﬁesto pro‰li a byli
pozdûji odhaleni, byli zavíráni na psychiatrická
oddûlení, veﬁejnû poniÏováni a nakonec propou‰tûni z armády se „skvrnou“ v záznamech, která se uÏ
nikdy nedala vymazat.Toto opatﬁení se t˘kalo i Ïen,
které byly zamûstnávány pﬁeváÏnû ve zdravotnictví.
V pováleãném období se odpor k lidem s homosexuální identitou zv˘‰il, byli propou‰tûni z civilních
zamûstnání a jinak spoleãensky znev˘hodÀováni.
Senátor McCarthy proti nim vedl nenávistnou
kampaÀ. Na znamení odporu se zaãaly formovat
první organizace, jeÏ si kladly za cíl zlep‰it Ïivotní
podmínky tûch, kteﬁí milovali osoby stejného
pohlaví. Je zajímavé, Ïe ve sv˘ch poãátcích se
nechaly inspirovat i komunistick˘mi stranami,
jejichÏ ãlenové ãelili v té dobû podobnému tlaku.
Obecnû lze ﬁíci, Ïe se tyto skupiny ubíraly dvûma
rÛzn˘mi smûry. Jedni prosazovali názor, Ïe jediné, co
homosexuálové chtûjí, je b˘t pﬁijati jako „normální“
Ameriãané. Druzí naopak pﬁijali identitu „jinakosti“
a trvali na svém právu b˘t jiní a odmítat konvenãní
sexuální morálku. Zmínûné tendence jsou podle
autorky v tûchto hnutích patrné i dnes, i kdyÏ jejich
poãet i rozmanitost od ‰edesát˘ch let znaãnû
vzrostly.
Právû obrovská pestrost a rÛznorodost asi nejlépe
definují stav gay a lesbick˘ch hnutí v Americe na
konci dvacátého století. Rozliãné skupiny (etnické,
sociální, náboÏenské, atd.), které tvoﬁí souãasnou
americkou spoleãnost, si udrÏují vlastní pﬁedstavy
o sexualitû a genderu. Zdaleka také neexistuje
jednotn˘ pohled na to, co definuje Ïenu jako lesbu
a muÏe jako gaye.Tato rozmanitost se odráÏí
i v jazyce, kter˘ nabízí bezpoãet pojmenování pro
vyjádﬁení sexuálních identit. âesk˘ ãtenáﬁ si nemÛÏe
nev‰imnout (zejména pﬁi proãítání slovníku pojmÛ
umístûného na konci knihy) kontrastu s absencí
tûchto pojmenování v ãeském jazyce, coÏ svûdãí
i o absenci veﬁejné diskuse na toto téma. I proto je
ãeské vydání VytouÏené minulosti vítan˘m poãinem.
Alice Szczepaniková
•••

Wolfgang Schmidbauer: Psychická
úskalí pomáhajících profesí, Portál,
Praha 2000.
Kniha je urãena pﬁedev‰ím pro odbornou
veﬁejnost – sociální pracovníky, pomáhající profese,
studenty i jedince, kteﬁí se zab˘vají psychologií
osobnosti, byÈ jen z vlastního zájmu. U nich je
ov‰em nutn˘ pﬁedpoklad alespoÀ základních
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znalostí z oblasti sociální práce a psychologie, aby
ponûkud tûÏkopádn˘ a odborn˘ autorÛv jazyk byl
pro nû srozumiteln˘.
„Psychická úskalí pomáhajících profesí“ jsou
ãlenûna do 12 kapitol, z nichÏ kaÏdá nastiÀuje
hlavní problém, dále rozdûlen˘ do men‰ích podkapitol.Zmíním se alespoÀ zkratkovitû o v‰ech
kapitolách, ob‰írnûji rozvedu jen ty, které se mi
zdály podnûtné pro moji profesi, ãi které mû
oslovily pﬁíkladností a srozumitelností.
První kapitola se zab˘vá formami a projevy
syndromu pomáhajících, pﬁiãemÏ autor zde upozorÀuje na obtíÏnost stanovit hranici mezi „zdrav˘m“
a „nemocn˘m“ konáním v psychologii obecnû. Dále
zmiÀuje du‰evní poruchy pﬁi syndromu pomáhajících, z nichÏ nejãastûj‰í jsou deprese a z nich
plynoucí sebevraÏdy.
Druhá kapitola – antropologie altruismu –
pojednává o historii altruistického chování, které se
v prvotní formû projevovalo jako dûlení se s druh˘mi a jako typick˘ historick˘ pﬁíklad pomáhajícího je
zde popisován ‰aman.
Ve tﬁetí kapitole se autor vûnuje narcistick˘m
poranûním, kdy touha po uspokojení se v˘raznû
projevuje jako nezkrotné pﬁání pomáhat druh˘m,
a „zdolat“ tak v sobû odmítnuté dítû. Odmítnutí
pﬁitom v dÛsledku neznamená odhození, zanedbání,
ale je to dítû, které nenalezlo dostatek jistoty, vcítûní
a doprovodu na sv˘ch cestách. Uspokojení, které si
narcisticky vyváÏen˘ ãlovûk dokáÏe sám poskytnout
pozitivním vidûním ideálu Já, se narcisticky naru‰en˘ jedinec pokou‰í najít mimo sebe. Syndrom
pomáhajících je ‰patnou cestou, jak takové rané
narcistické po‰kození zdolat. Nejdﬁíve musí mít
pomáhající pozitivní vztah k sobû, aby dokázal
pﬁistupovat vyváÏenû ke klientÛm.
Kazuistiky ‰esti osob ve ãtvrté kapitole jasnûji
ukazují, jak spolupÛsobí jednotlivé faktory syndromu pomáhajících, a zároveÀ ãiní syndrom pomáhajících srozumitelnûj‰í pro ãtenáﬁe.
Pátá kapitola – bezmoc pomáhajícího – vyjmenovává a rozebírá nejdÛleÏitûj‰í konfliktní oblasti
osobnosti pomáhajícího, coÏ jsou:
– v dûtství odmítání ze strany rodiãe (vût‰inou
nevûdomé a nepﬁímé)
– ztotoÏnûní se s nároãn˘m rodiãovsk˘m Nadjá
– skrytá nenasycená touha po uspokojení
– vyh˘bání se vztahÛm k lidem, kteﬁí nepotﬁebují
pomoc
– nepﬁímé vyjadﬁování agresí proti tûm, kteﬁí
nepotﬁebují pomoc
Autor popisuje, jak se projevuje tûchto pût
konfliktních oblastí v praktick˘ch ãinnostech, coÏ je
jistû velmi dÛleÏité pro správné sebepoznání.
V ‰esté a sedmé kapitole ﬁe‰í autor koluze, tedy
spoleãné, nepﬁiznané iluze pomáhajícího s chránûn-

cem a pomáhajících mezi sebou. Zde mi chybí více
srozumiteln˘ch a vysvûtlujících pﬁíkladÛ, návody
k ﬁe‰ení takto vznikl˘ch konfliktÛ.
Problémy protipﬁenosu u syndromu pomáhajících
je název osmé kapitoly.Ta je zajímavá tím, Ïe autor
sám analyzuje souvislosti mezi sv˘mi vlastními
úzkostmi a pﬁáními a pﬁedmûtem svého v˘zkumu,
coÏ je urãitû smysluplné. âtenáﬁ ocení, Ïe autor
zkoumá i sám sebe v souvislosti se syndromem
pomáhajících a problémy protipﬁenosu ukazuje na
sv˘ch vlastních zku‰enostech pﬁi práci se skupinou.
Za nejdÛleÏitûj‰í povaÏuji devátou kapitolu –
pomoc pro pomáhající – hlediska prevence a léãby
syndromu pomáhajících. Nemûlo by smysl popsat
a rozebrat v‰echna psychická úskalí pomáhajících
profesí, zam˘‰let se nad pÛvodem jejich vzniku
a jejich projevy, pokud by se ãtenáﬁi nenabízel
návod (jistû ne zcela jednoznaãn˘ a v‰e ﬁe‰ící), jak
psychick˘m úskalím pﬁedcházet, popﬁípadû jak je
léãit. Pﬁedpokladem je ov‰em dobré sebepozorování
a sebepoznání, coÏ je úkolem pﬁedchozích kapitol.
Desátá kapitola varuje pﬁed tzv. nebezpeãím
„z extrému do extrému“, tzn. Ïe pﬁesnûj‰í znalost
syndromu pomáhajících nevede k uváÏlivûj‰ímu
zacházení se situacemi, ale k zásadnímu zapovûzení
empatií, jakékoliv péãe a chování orientovaného na
pomáhání druh˘m.
Poslední dvû kapitoly byly autorem pﬁipsány aÏ
tﬁi roky po prvním vydání knihy na základû diskusí
se ãtenáﬁi, kdy tzv. zpûtná vazba ukázala i nûkteré
nedostatky knihy, které i sám autor pﬁiznává.
Knihu „Psychická úskalí pomáhajících profesí“
jsem vzala do ruky jako odbornou a pomocnou
literaturu k mé práci s mentálnû postiÏen˘mi lidmi
v domnûní, Ïe jasnû pojmenuje nejzávaÏnûj‰í
psychická úskalí pomáhajících profesí a hlavnû
nezÛstane jen na úrovni jejich vyjmenování a charakteristik, ale nabídne rÛzné zpÛsoby ﬁe‰ení ãi
cesty vedoucí k ﬁe‰ení.V tomto smûru kniha ne
zcela splnila moje oãekávání, protoÏe pomocí
lidem, postiÏen˘ch syndromem pomáhajících, se
zab˘vá z celkov˘ch dvanácti kapitol pouze jediná,
a ta zdaleka nemÛÏe obsáhnout v‰echny pohledy.
Po pﬁeãtení této knihy jsem rovnûÏ získala dojem
pau‰alizování syndromu pomáhajících na v‰echny
osoby pracující v pomáhajících profesích.
Ke kladÛm jistû patﬁí celkov˘ motiv knihy
pojmenovat problémy, které jsou spojeny s pomáhajícími profesemi, upozornit na nû a zároveÀ ujistit
ãtenáﬁe, Ïe smyslem není hledat ideální osobnost,
ale vcítiv˘m chápáním slabostí a nedostatkÛ –
vlastních i cizích – vytváﬁet pﬁedpoklady pro
úãinnou pomoc lidem se syndromem pomáhajících.
Jana Pazderová
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ROMOVÉ NA INTERNETU
Pﬁi surfování po síti lze narazit na ﬁadu stránek
t˘kajících se tématu ãísla: etnick˘ch men‰in a mezi
nimi pﬁedev‰ím RomÛ. Následující v˘ãet urãitû není
kompletní, spí‰e se snaÏí ukázat, kde je moÏné najít
bliÏ‰í informace.
Nelze zaãít odjinud neÏ od stránek Romové
v âeské republice (www.romove.cz), kde se dozvíte
mnoho zajímavostí, zpráv ze Ïivota RomÛ. Stránky
nabízejí mimo jiné odkazy:V‰eobecná historie
RomÛ, Historie RomÛ v ãesk˘ch zemích, Romové
po roce 1989,Tradiãní Ïivot RomÛ, Romská média,
Knihy RomÛ a o Romech nebo Nadace zab˘vající se
Romy. Rubrika Anketa osobností zahrnuje profily
romsk˘ch osobností, napﬁíklad Jarmily BaláÏové,
Vûry Bílé, Ondﬁeje Gini, Moniky Horákové, Karla
Holomka ãi Ivety Kovacsové.
Podobné informace poskytne server SdruÏení dûtí
a mládeÏe RomÛ (www.romove.osf.cz). Nûkteré
odkazy jsou v‰ak nefunkãní, respektive je nutné
zadat konkrétní jméno, název. Nûkolik dal‰ích je uÏ
neaktuálních, v tûch nadãasov˘ch mÛÏete najít
kromû jin˘ch pﬁíspûvky o Mezinárodním dni RomÛ,
moudrá slova star˘ch RomÛ ãi text romské hymny
v nûkolika jazycích. Odkaz Pﬁi‰li o Ïivot obsahuje
seznam RomÛ, kteﬁí v letech 1990–94 v na‰í zemi
zemﬁeli násilnû z rasov˘ch ãi ideologick˘ch dÛvodÛ.
Údaje o romsk˘ch ãasopisech, rádiích a internetov˘ch stránkách v jedenácti evropsk˘ch zemích
naleznete na konci seznamu.
Propracovan˘mi, ãasto aktualizovan˘mi stránkami
se prezentuje SdruÏení DÏeno (www.dzeno.cz),
usilující o obnovu a rozvoj tradiãních romsk˘ch
hodnot. Menu zahrnuje aktuality, v˘bûr z tisku,
diskusní fórum, pﬁipravované akce a samozﬁejmû
základní informace o sdruÏení DÏeno a jeho
projektech. Je moÏné si také pﬁeãíst internetovou
verzi ãasopisu Amaro Gendalos.
„Îivot má smysl tehdy, je-li Ïit s nûjak˘m posláním. Poslání jsou rÛzná.Tím na‰ím je usilovat o to,
aby kaÏd˘ z nás mûl právo proÏít svÛj Ïivot naplno,
bez ohledu na to, kdo byli jeho rodiãe. Pomáháme
lidem Ïít plnohodnotné Ïivoty,“ pí‰e Obonete S.
Ubam, pﬁedseda Ligy etnick˘ch men‰in v âeské
republice (http://www.lem.cz). Úvodní stránka
obsahuje vyãerpávající poãet odkazÛ na v‰echny
moÏné úrovnû zasahující Ïivot etnick˘ch men‰in.
LEM rovnûÏ nabízí uveﬁejnûní pﬁíspûvkÛ v‰em, kteﬁí
mají zájem napsat svÛj názor na události související
s otázkou rasismu, xenofobie a intolerance. MÛÏete
se rovnûÏ více dozvûdût o projektu SouÏití, kter˘ si
dává za cíl obsáhnout ‰iroké spektrum oblastí Ïivota
ãeské spoleãnosti a vypracovat program, kter˘ by
mohl vést k odsouzení rasismu, etnocentrismu,
diskriminace a k dosaÏení tolerance.

118

Jedním z projektÛ pardubického Klubu hurá
kamarád (http://khk.cz) je komunální politika
interetnick˘ch vztahÛ.V˘sledkem celého projektu
má b˘t vypracování dlouhodobé koncepce komunální politiky zamûﬁené na vytvoﬁení prostﬁedí
pﬁíznivého souÏití v‰ech obãanÛ ve mûstû bez
ohledu na jejich etnick˘ pÛvod.
Server obãanského sdruÏení Partners Czech
www.pdc-cz.cz/ nabízí na odkazu Interetnická
oblast mezi jin˘mi seznámení s programem Lidé
v na‰í spoleãnosti. Jde o pardubickou ãást rozsáhlého projektu britské nevládní organizace Evropsk˘
dialog, kter˘ se uskuteãÀuje v ‰esti kandidátsk˘ch
zemích stﬁední a v˘chodní Evropy na ãlenství
v Evropské unii. Semináﬁe v Pardubicích se odli‰ovaly od ostatních svou komplexností, protoÏe se
nezamûﬁovaly pouze na jednu etnickou skupinu, ale
snaÏily se oslovit v‰echny obyvatele mûsta.
Pavel Bajer
Muzeum romské kultury, o. p. s.
Bratislavská 67
602 00 Brno
http://www.rommuz.cz

s Romy poãítá. Pﬁesvûdãete se o tom sami na
adrese: http://www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/soucas/i_romove.html

a zastupovat Romy a poskytuje i pravideln˘ informaãní servis o Romech, nazvan˘ Romnews.
http://www.romnews.com/

Dokumentaãní stﬁedisko
pro lidská práva

Union Romani

Obãanské sdruÏení Dokumentaãní stﬁedisko pro
lidská práva je právnická osoba registrovaná podle
zákona o sdruÏování obãanÛ. Cílem sdruÏení je
shromaÏìování a poskytování informací vztahujících se k lidsk˘m a obãansk˘m právÛm pﬁedev‰ím
v âeské republice. Dále pak podporuje právní
vûdomí obãanÛ a ovlivÀuje legislativní a exekutivní
orgány v zájmu dodrÏování lidsk˘ch a obãansk˘ch
práv.
http://www.lidska-prava.cz/

Union Romani je nevládní organizace, která se
zamûﬁuje ve své ãinnosti zejména na ‰panûlské
Romy.
http://www.unionromani.org/

The Gypsy Lore Society
Stránky Gypsy Lore Society, organizace zaloÏené ve
Spojen˘ch státech americk˘ch, která se snaÏí
prosazovat vzdûlávání RomÛ, koãovníkÛ a negramotn˘ch obyvatel Spojen˘ch státÛ a pﬁibliÏovat romskou kulturu.
http://www.gypsyloresociety

Rasismus a intolerance
Na stránkách Stﬁediska sociální prevence najdete
vedle materiálÛ Rádia Praha i dal‰í cenné informace,
mimo jiné i pﬁehled Rasovû a ideologicky motivované pﬁípady zaznamenané v âeské republice od roku
1990.
http://www.ssp.cz/Rasismus/index.html/

ATHINGANOI, obãanské sdruÏení
Palác YMCA
Na Poﬁíãí 12
115 30 Praha 1
e-mail: athinganoi@athinganoi.cz
http://www.athinganoi.cz

Galerie Romale

Poryv
Otevﬁená spoleãnost, o. p. s.
Prokopova 9
130 00 Praha 3
Mgr. Dana Hradcová,
e-mail: dana.hradcova@osf.cz

Romové jako objekt státní politiky

Galerie Romale je obãanské sdruÏení usilující
o vytvoﬁení v˘stavního prostoru, kter˘ by slouÏil
prezentaci romského v˘tvarného umûní a rovnûÏ
v˘robkÛ tradiãních umûleck˘ch ﬁemesel.
http://mujweb.cz/www/romgal/

Materiál ﬁeditelky odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra âR Jitky Gjuriãové.
http://www.mvcr.cz/prevence/romove/

Association of Gypsies/Romani
International, Inc.
Association of Gypsies/Romani International je
neziskové sdruÏení, které se zamûﬁuje na ochranu,
uchování a rozvíjení romského národa, kultury
a jednoty prostﬁednictvím víry.
http://www.gypsies.net/

Human Rights Watch (HRW)
Human Rights Watch bylo zaloÏeno v roce 1978
jako Helsinki Watch a nyní je sdruÏením nezávisl˘ch
regionální organizací, které se zab˘vají ochranou
lidsk˘ch práv. HRW patﬁí k nejlep‰ím organizacím,
které monitorují stav lidsk˘ch práv, o ãemÏ svûdãí
dÛkladnû a obsáhle zpracované zprávy, které jsou
podloÏeny mnoha svûdectvími místních lidí. Mezi
takové patﬁí i zpráva o postavení RomÛ v âeské
republice, nazvaná Cizinci ve vlastní zemi.
http://www.hrw.org/

The Patrin Web Journal

Nadace Open Society Fund
Seifertova 47
130 00 Praha 3
Romské projekty
Helena Kocanová nebo Ondﬁej ·tepánek,
e-mail: helena.kocanova@osf.cz

Nejrozsáhlej‰í a pravdûpodobnû také nejlépe
zpracované stránky o Romech na celém svûtû nabízí
náv‰tûvníkÛm elektronick˘ ãasopis Patrin. Historie,
kultura, holocaust, souãasné postavení RomÛ
kdekoli na svûtû, to v‰e pﬁibliÏuje Patrin. K jeho
proãtení v‰ak budete potﬁebovat t˘denní dovolenou!
http://www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm

Romové ve mûstû âesk˘ Krumlov

International Romani Union

„âesk˘ Krumlov je v rámci âeské republiky
povaÏován za mûsto s nejpozitivnûj‰ími v˘sledky
v souÏití RomÛ s ostatním obyvatelstvem, kde
romská komunita Ïije jiÏ více neÏ dvacet let bez
jak˘chkoli vnitﬁních i vnûj‰ích konfliktÛ, v dobrém
sociálnû-spoleãenském postavení,“ pí‰e se na
stránkách vûnovan˘ch ãeskokrumlovsk˘m RomÛm,
jejichÏ existence je dÛkazem, Ïe âesk˘ Krumlov

Stránky International Romani Union, která je
zastﬁe‰ující organizací ﬁady romsk˘ch spolkÛ ve
tﬁiceti zemích svûta.
http://www.roma.com/
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Roma National Congress
Roma National Congress (RNC) je organizace
zaloÏená a vedená Romy. RNC se snaÏí chránit

European Centre for Minority Issues
(ECMI)
ECMI je nezávislá instituce, která slouÏí jako zdroj
informací o záleÏitostech souvisejících s národnostními men‰inami, vede v˘zkum a pﬁispívá ke
zlep‰ení vztahÛ mezi men‰inami a vût‰inov˘mi
spoleãnostmi v Evropû, zejména tam, kde panuje
mezi jednotliv˘mi etniky napûtí.
http://www.ecmi.de/

European Roma Rights Center (ERRC)
ERRC se zamûﬁuje na právní ochranu RomÛ, snaÏí
se Romy Ïijící v rÛzn˘ch evropsk˘ch státech
zastupovat a b˘t zdrojem informací o romsk˘ch
právech. Usiluje o to, aby Romové mûli stejn˘
pﬁístup ke vzdûlání, zamûstnání, zdravotní péãi,
bydlení a státním sluÏbám jako vût‰inová spoleãnost. http://www.errc.com/
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Radio Netherlands/Eurolinks
Radio Netherlands se stejnû jako Rádio Praha snaÏí
o zv˘‰ení tolerance mezi jednotliv˘mi etniky
a kromû jiného na sv˘ch stránkách nabízí i seznam
odkazÛ na ﬁadu antirasistick˘ch organizací v zemích
Evropské unie. Pokud vás zajímá, jak se s problémy
rasismu a xenofobie vyrovnávají západní státy, pak
neváhejte...
http://www.rnw.nl/racism/eurolinks.html

Roma Theater Pralipe
Na této adrese mÛÏete najít aktuální informace
o repertoáru romského divadelního souboru
Pralipe, kter˘ pÛsobí v Nûmecku, ale jiÏ vystupoval
i v Praze.
http://www.theater-an-der-ruhr.de/

Ethnologue Datebase
Rozsáhlá databáze v‰ech jazykÛ, kde nechybûjí
informace o jednotliv˘ch jazykov˘ch skupinách,
uspoﬁádaná podle jazykÛ a jednotliv˘ch státÛ svûta.
Rom‰tinu najdete v Language Indexu pod R.
http://www.sil.org/ethnologue

Gypsy Moon
Gypsy Moon je název obchodu, kter˘ nabízí
v americkém mûstû Cambridge a na internetu
tradiãní romské obleãení.
http://www.gypsymoon.com/

SEZNAM ROMSK¯CH MÉDIÍ
Tisk
Romsk˘ tisk v souãasnosti reprezentuje ãtrnáctideník Romano hangos a mûsíãníky Romano kurko –
Romsk˘ t˘den,Amaro gendalos – Na‰e zrcadlo
a Kereka – Kruh, barevn˘ ãasopis nejen pro romské
dûti. Pro odborníky (lingvisty, historiky, etnografy,
antropology atd.) je urãen mûsíãník Romano
DÏaniben.Vydávání tisku je dotováno kvÛli svému
zvlá‰tnímu poslání ze státního rozpoãtu.
Romano hangos
Vychází jednou za ãtrnáct dní.
Vydává Spoleãenství RomÛ na Moravû.
·éfredaktorem je Karel Holomek.
Adresa redakce: Dominikánské nám. 4/5, 613 00
Brno
Tel./fax: 542 210 265
E-mail: romanohangos@protempore.cz
http://www.protempore.cz/romanohangos/
Romano kurko
Vychází mûsíãnû.
Vydavatetelem je Obãanské sdruÏení pro romsk˘
národnostní tisk âR Brno.
·éfredaktorem je Mikolá‰ SmoleÀ.
Adresa redakce: Moravská typografie, a. s., Moravské
nám. 13, Brno, tel.: 541 321 238, linka 310, 290, 208,
fax: 541 243 679.

Flamenco World
Flamenco World nabízí velké mnoÏství informací
o flamenku, jehoÏ „stvoﬁiteli“ jsou ‰panûl‰tí
Romové. Stránky nabízejí kromû historie flamenka
fotky souãasn˘ch umûlcÛ – zpûvákÛ, taneãníkÛ,
kytaristÛ, a návody, jak se nauãit flamenko tanãit ãi
hrát na kytaru.
http://www.flamenco-world.com/

Romani Cafe
Romani Cafe je místem, kde mÛÏete nahlédnout do
svûta romské hudby.
http://www.cruzio.com/~stevem/gipsy.html

Polské muzeum RomÛ
V muzeu, které bylo v roce 1979 otevﬁeno v malém
mûstû Tarnow na jihov˘chodû Polska, máte ‰anci se
za jednu hodinu dozvûdût o Ïivotû RomÛ více, neÏ
jste toho dosud vûdûli.
http://www.centraleurope.com/ceo/travel/features/ss962801.html
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Amaro gendalos
Vychází mûsíãnû.
Spoleãensko-kulturní mûsíãník Amaro Gendalos
(Na‰e zrcadlo) vydává SdruÏení DÏeno.
·éfredaktorkou je Jarmila BaláÏová.
Adresa redakce: SdruÏení DÏeno,V tÛních 11, Praha
2, 120 00
Tel.: 224 941 945 nebo 224 941 947
Fax: 224 941 948
E-mail: dzeno-gendalos@ti.cz
http://www.dzeno.cz/Amarogendalos/
Nevo dÏivipen
Obãasník.
Zpravodaj uveﬁejÀuje sociálnû-právní informace pro
Romy a prezentuje v˘znamné regionální osobnosti
a zajímavosti âeskobudûjovicka.Vydává jej
Obãanské sdruÏení Nevo dÏivipen (Nov˘ Ïivot) ve
spolupráci s OkÚ âeské Budûjovice za podpory
nadace Open Society Fund Praha.
Adresa redakce:
Kvûta Schüllerová (vedoucí redakãní rady)
Okresní úﬁad Mánesova 3, 370 01 âeské Budûjovice
Tel.: 387 724 236, Fax: 386 352 527
E-mail: schuller@okuch.cz
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Kereka
Vychází mûsíãnû.
Vydává Demokratická aliance RomÛ v âR.
Adresa redakce: DAR v âR, Pospí‰ilova 70, 757 01
Vala‰ské Meziﬁíãí
Telefon: 571 614 711
Romano DÏaniben
Vychází ãtvrtletnû od roku 1994.
Pojednává o Ïivotû a kultuﬁe RomÛ u nás i ve svûtû.
Obsahuje odborné i populárnû zamûﬁené ãlánky,
ukázky romské slovesnosti, literatury (v rom‰tinû
a v pﬁekladu), v˘tvarného umûní, hudby apod.,
aktuální informace a recenze vybran˘ch publikací
o Romech.
âasopis romistick˘ch studií vydává Spoleãnost
pﬁátel ãasopisu Romano DÏaniben.
Adresa redakce: Cimburkova 23, 130 00 Praha 3
E-mail: dzaniben@volny.cz
http://www.volny.cz/dzaniben/
Rozhlas
O Roma vakeren
Poﬁad vysílá tﬁikrát t˘dnû veﬁejnoprávní âesk˘
rozhlas a pﬁipravuje redakce romského vysílání,
která vznikla v âRo koncem roku 1992. Poﬁad
romského vysílání O Roma vakeren – Romové
hovoﬁí, kter˘ je témûﬁ v˘luãnû v ãeském jazyce, si
mÛÏete poslechnout kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 19.00
do 19.15 anebo od 19.45 do 20.00 hod. na frekvencích regionálních studií a kaÏd˘ pátek od 20.05 do
21.00 hod. na vlnách âRo 1 – RadioÏurnál 94,6 FM.
Poﬁad se vysílá také v pondûlí a v pátek v 19.15
hod. na vlnách âRo 6.
Vysílání regionálních studií:
Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, âeské Budûjovice: út
+ ãt 19.00 – 19.15 hod.
Hradec Králové, Olomouc, PlzeÀ, Regina: út + ãt
19.45 – 20.00 hod.
Náklady na vysílání jsou souãástí rozpoãtu âeského
rozhlasu.
Adresa redakce:Vinohradská 12, 120 00 Praha 2
Telefon: 221 552 171 nebo 221 552 131
E-mail: radiozurnal@cro.cz
Anna.Polakova@cro.cz
http://radiozurnal.rozhlas.cz/
Romsk˘ klub dorozumûní
Vysílá âRo Regina Praha kaÏd˘ lich˘ t˘den v pondûlí v ãe‰tinû a rom‰tinû na frekvencích 100,7 FM
a 92,6 FM od 19.10 hodin.
Adresa redakce: Hybe‰ova 10, 186 72 Praha
Telefon: 272 170 228

MEZINÁRODNÍ ROMSKÁ HYMNA
Gelem, gelem lugone dromenca (r)
Maladílem baxtale Promencar (r)
A, Promale, katar tumen aven
E caxrenca (r), bokhale chavenca (r)?
A, Promale! A, chavale!
(„x“ se ãte jako „ch“.)
V˘chodoslovenská rom‰tina
Gejºom – geºom le bare dromenca
Arakhºom man bachtale Romenca.
Jaj, Romale, khatar tumen aven
Le carhanca, bokhale ãhavenca?
Jaj, Romale! Jaj, ãhavale!
Náﬁeãí ola‰sk˘ch RomÛ
Gelem gelem lugone dromenca
Maladílem bachtále Romenca.
Jaj, romale, khatar tuman aven
E cechrenca, bokhale ‰arvórenca?
Jaj, Romale, Jaj, ‰avale!
Slovensk˘ pﬁeklad
·iel som, ‰iel som ìalek˘mi cestami,
stretol som tam ‰Èastn˘ch Rómov.
Oj, Rómovia, odkiaº prichádzate
so stanmi a hladn˘mi deÈmi?
Oj, Rómovia, oj, chlapci!
âesk˘ pﬁeklad
·el jsem, ‰el jsem po dalek˘ch cestách,
potkal jsem tam ‰Èastné Romy.
Oj, Romové, odkud pﬁicházíte
se stany a hladov˘mi dûtmi?
Oj, Romové, oj, chlapci!
Mezinárodní romská hymna vznikla z písnû jugoslávsk˘ch RomÛ.
Text a hudbu k romské hymnû sloÏil Jarko
Jevanoviã, srbsk˘ muzikant, v té dobû Ïijící v PaﬁíÏi.
Mezinárodní den RomÛ
8. dubna 1971 na I. svûtovém kongresu RomÛ
v Lond˘nû poprvé zaznûla romská hymna Gelem,
gelem a zavlála oficiální romská vlajka.Vznikla
i první mezinárodní romská organizace –
Mezinárodní romská unie (IRU). Kongresu se
zúãastnilo 70 RomÛ z 22 zemí. Osm˘ duben se
zapsal do dûjin romské historie a jiÏ nûkolik let je
v mnoha zemích slaven jako Mezinárodní den
RomÛ nebo také jako Romsk˘ národní den.
Redakce neruãí za správnost, aktuálnost zpráv,
kontaktÛ pﬁevzat˘ch z internetov˘ch stránek.
Vybral a zpracoval Pavel Bajer
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âlenové Rady vlády
pro záleÏitosti romské komunity
Jan Balog, kraj-Hlavní mûsto Praha
Italská 12, 120 00 Praha 2
tel.: 225 125 080
e-mail: jan.balog@seznam.cz
Anna Cínová, Libereck˘ kraj
romská poradkynû
OkÚ Podhorská 62
467 52 Jablonec n. Nisou
tel.: 483 416 388, fax: 483 416 363
e-mail: anna.cinova@oku-jbc.cz

Marta Pompová, Karlovarsk˘ kraj
OkÚ ul. Jednoty 654, 356 13 Sokolov
tel.: 352 615 344, fax: 352 615 332
e-mail: prednosta@oku-so.cz
Ing. Karel Holomek, Jihomoravsk˘ kraj
Bieblova 6, 613 00 Brno
tel.: 545 246 647, fax: 545 246 674
e-mail: rhangos@volny.cz

Kateﬁina Kováãová, DiS., Olomouck˘ kraj
âerná cesta 5, 772 00 Olomouc
tel.: 585 220 058, e-mail: katka.olomouc@email.cz
Emílie Kurejová, Stﬁedoãesk˘ kraj
romská poradkynû
OkÚ Politick˘ch vûzÀÛ 20, 266 49 Beroun
tel.: 311 630 408, fax: 311 622 351
e-mail: milka.kurejova@seznam.cz
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L˘die Poláãková, Moravskoslezsk˘ kraj
Magistrát mûsta Ostrava
Husova 7, 702 00 Ostrava
tel.: 596 118 822, fax: 596 116 505
e-mail: Lydia.P@seznam.cz

Ing. Zdenûk Novák, námûstek ministra kultury
160 00 Praha 6
tel.: 257 085 402, fax: 233 371 872
e-mail: zdenek.novak@mkcr.cz

JUDr.Alois Cihláﬁ, námûstek ministra spravedlnosti
Vy‰ehradská 16, 128 00 Praha 2
tel.: 221 997 258, fax: 221 997 553
e-mail: namestek2@msp.justice.cz
Ing Ludmila Müllerová
nám. min. práce a sociálních vûcí
Na poﬁíãním právu 1, 128 00 Praha 2
tel.: 221 922 506, fax: 221 922 224
e- mail: ludmila.müllerová@mpsv.cz

Ing. Jaroslava Pﬁibylová
námûstkynû ministra obrany
Tychova 1, 160 00 Praha 6
tel.: 220 211 661, fax: 220 211 664
e-mail: jaroslava.pribylova@army.cz
Ing.Václav Petﬁíãek, CSc.
nám. min. prÛmyslu a obchodu
Na Franti‰ku 32, 110 15 Praha 1
tel.: 224 481 142, fax: 224 810 054
e-mail: petricek@alef.mpo.cz
Doc.ing. Jiﬁí Volf, CSc., námûstek ministra financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
tel.: 257 043 028, fax: 257 042 423
e-mail: jiri.volf@mfcr.cz

JUDr. Pavel Vo‰alík
námûstek ministra zahraniãních vûcí
Loretánská nám. 5, 125 00 Praha 1
tel.: 224 182 358, fax: 224 182 027
e-mail: NMMV-sekretariat@mzv.cz

Pracovníci kanceláﬁe Rady vlády âR pro záleÏitosti romské komunity pﬁi Úﬁadû vlády âR:
Roman Kri‰tof, tajemník Rady vlády a ﬁeditel
kanceláﬁe Rady
Mgr.Viktor Sekyt, pracovník kanceláﬁe
Zdenûk Duna, pracovník kanceláﬁe
Darina ·ildová, pracovník kanceláﬁe
David BeÀák, DiS., pracovník kanceláﬁe
Mgr. Martina Vanãáková, pracovník kanceláﬁe
Adresa:
Úﬁad vlády
Rada vlády âR pro záleÏitosti romské komunity
NábﬁeÏí E. Bene‰e 4, 118 01 Praha 1
Tel.: 296 153 511


Mgr. Miloslav Koudeln˘, 1. námûstek ministra vnitra
Nad ·tolou 3, 170 00 Praha 7
tel.: 974 832 016, fax: 974 833 516
e-mail: koudelny@mvcr.cz

Julius Horváth, Pardubick˘ kraj
romsk˘ poradce
OkÚ námûstí Republiky 12
532 02 Pardubice
tel.: 466 716 114, fax: 466 535 642
e-mail: julius.horvath@email.cz

Matûj ·arközi, Jihoãesk˘ kraj
Kolárova 1576/46, 397 01 Písek
tel.: 383 377 223, fax: 383 323 746
e-mail: matej.sarkozi@oku-st.cz

PaedDr. Jaroslav Müllner, námûstek ministra ‰kolství
Karmelitská 5, 7, 8, 118 12 Praha 1
tel.: 257 193 292, fax: 257 193 760
e-mail: mullner@msmt.cz

PhDr. Petr Tulia, Zlínsk˘ kraj
Smetanova 1149, 757 01 Vala‰ské Meziﬁíãí
tel./fax: 571 614 711, e-mail: darcr@vm.inext.cz

Ludvík Csonka, PlzeÀsk˘ kraj
Bﬁeclavská 966/7, 310 01 PlzeÀ
tel.: 373 526 206
e-mail: izolkryt@atlas.cz

Lenka Kurová, Královéhradeck˘ kraj
Havlíãkova 92, 550 01 Broumov
tel.: 491 523 732
lenka.kurova@wordonline.cz

Iveta Millerová, Ústeck˘ kraj
OkÚ Radniãní 1, 434 89 Most
tel.: 476 448 490, fax: 476 703 392
e-mail: iveta.millerova@oku-mo.cz

Ladislav Va‰ek, kraj Vysoãina
Jarní 19, 586 01 Jihlava
tel.: 721 709 948
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Ing. Jan Kasnar CSc.
vrchní ﬁed. Správy sluÏeb zamûstnanosti
Na poﬁíãním právu 1, 128 00 Praha 2
tel.: 221 923 498, fax: 224 918 656
e-mail: jan.kasnar@mpsv.cz
Franti‰ek Vnouãek
námûstek min. pro místní rozvoj
Staromûstské námûstí 6
110 15 Praha 1
tel.: 224 861 482
fax: 224 861 240
e-mail: frantisek.vnoucek@mmr.cz
MUDr. Rostislav âevela
1. námûstek ministra zdravotnictví
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
tel.: 224 972 896, fax: 224 923 798
e-mail: rostislav.cevela@mzcr.cz
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ZPRÁVY
a oznámení
Vzdûlávání pracovníkÛ v rezidenãních
sluÏbách pro seniory – cesta ke zlep‰ení kvality Ïivota
Koncem bﬁezna se v Praze konala konference
s názvem Vzdûlávání pracovníkÛ v rezidenãních
sluÏbách pro seniory – cesta ke zlep‰ení kvality
Ïivota.Akce pﬁedstavuje jeden z v˘znamn˘ch
v˘stupÛ tﬁíletého holandsko-ãeského projektu Péãe
o seniory III. Projekt byl realizován pﬁedev‰ím díky
podpoﬁe nizozemského ministerstva zahraniãních
vûcí – programu MATRA a s pﬁispûním MPSV âR.
Cílem projektu byla podpora nového pﬁístupu
k práci s klienty v rezidenãních sluÏbách pro
seniory, posílení vzájemn˘ch kontaktÛ mezi domovy
pro seniory v âR a v Nizozemí a zejména snaha
o vytvoﬁení základního rámce pro dal‰í vzdûlávání
pracovníkÛ v sektoru rezidenãní péãe o seniory
v âR.
V dopolední plenární ãásti doc. Oldﬁich Matou‰ek
pﬁedstavil nejdÛleÏitûj‰í aspekty v˘ukového programu, kter˘ vznikl v rámci projektu. Do programu
bylo zahrnuto 27 domovÛ dÛchodcÛ z âeské
republiky z ﬁad úãastníkÛ projektu a z kaÏdého
domova se programu úãastnili tﬁi zástupci, nejãastûji
ve sloÏení ﬁeditel – vrchní sestra – sociální pracovník, kteﬁí absolvovali kurs v tomto tﬁíãlenném t˘mu.
Strategie, aby klíãoví pracovníci zaﬁízení absolvovali
v˘cvik nikoli individuálnû, ale spoleãnû jako t˘m, se
velmi osvûdãila.Tato forma v˘cviku mÛÏe mnohem
více pﬁispût implementaci nov˘ch poznatkÛ na
pracovi‰tû neÏ oddûlené ‰kolení pracovníkÛ na
jednotliv˘ch pozicích.Ve svém pﬁíspûvku to
potvrdila i Mgr. Olga Starostová, která v rámci
projektu provádûla hodnocení v˘ukového programu. Reflexi v˘ukového programu a celého projektu
vyslovili také dva zástupci z ﬁad ﬁeditelÛ ãesk˘ch
domovÛ, kteﬁí podpoﬁili ideu, aby v˘ukov˘ program
pokraãoval i po skonãení projektu a mohly do nûj

vstoupit i dal‰í domovy dÛchodcÛ z âR.V plenární
ãásti zaznûly i pﬁíspûvky zástupcÛ MPSV âR
o v˘znamu vzdûlávání v sociálních sluÏbách
a o pﬁipravovaném systému rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ
v této oblasti.
Odpolední ãást byla vûnována semináﬁÛm, ve
kter˘ch nûkteré t˘my pﬁedstavily rozvojové projekty, které pro svÛj domov vytvoﬁily v rámci v˘ukového programu. Rozvojové projekty se orientovaly na
nejrÛznûj‰í oblasti chodu domova dÛchodcÛ –
zlep‰ení kvality Ïivota klientÛ s demencí, získávání
dobrovolníkÛ, navázání kontaktÛ s rodinami klientÛ,
aktivizace klientÛ apod. Právû pﬁípravu rozvojového
projektu úãastníci hodnotili jako jednu z velmi
podstatn˘ch ãástí v˘cviku – klíãoví pracovníci
domova se spoleãnû uãili stanovit si cíl, navrhnout
a implementovat postupy k jeho naplnûní, navíc
byli skrze tento mini-projekt do v˘cviku zapojeni
i dal‰í pracovníci a klienti domova. Na tvorbu
rozvojového projektu byla orientována i t˘denní
stáÏ na‰ich úãastníkÛ v zaﬁízeních pro seniory
v Nizozemsku, kde mohl kaÏd˘ t˘m získat pro svÛj
projekt také poznatky z praxe.
Na konferenci zaznûl pﬁíslib, Ïe jedním z v˘stupÛ
holandsko-ãeského projektu bude i publikace, kde
by mûly b˘t souhrnnû podány nejdÛleÏitûj‰í
poznatky z pﬁípravy a realizace v˘ukového programu.V souãasné dobû probíhá také jednání s nestátními vzdûlávacími agenturami o spolupráci pokraãovaní v˘ukového programu pro dal‰í domovy
dÛchodcÛ z âeské republiky.
Kateﬁina Kubalãíková

• âasopis Sociální práce /Sociálna práca nabízí
organizacím a institucím orientovan˘ch na pomoc
potﬁebn˘m a znev˘hodnûn˘m lidem moÏnost
zveﬁejnûní pozvánek na semináﬁe, pﬁedná‰ky,
v˘stavy, kurzy a jiné akce.
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Pokyny autorÛm
âasopis vychází ãtyﬁikrát v roce a publikuje co nej‰ir‰í spektrum ãlánkÛ relevantních pro sociální práci. âlánky mohou b˘t zamûﬁeny na
jak˘koliv aspekt praxe, v˘zkumu, teorie ãi vzdûlávání. âasopis má následující strukturu:
1) Editorial; 2) O ãem se mluví; 3) Anketa; 4) Fakta, dokumenty…; 5) Pohledy na vûc;
6) Akademické statû; 7) Studentské práce; 8) ·koly se pﬁedstavují; 9) Recenze; 10) Praktické odkazy;
11) Zprávy a oznámení
Zatímco v ãástech 6 a 7 jsou publikovány zejména texty, které referují o v˘zkumu, rubriky 2 – 5 jsou koncipovány ‰íﬁeji a jsou urãeny pro
publikování textÛ autorÛ z praxe (informace o zajímav˘ch projektech, problematick˘ch skuteãnostech v˘konu profese atp.). Devátá aÏ
jedenáctá pak nabízejí prostor jak akademikÛm, tak autorÛm z praxe, studentÛm i jin˘m zájemcÛm. Nároky na úroveÀ autorsk˘ch textÛ
urãen˘ch pro publikaci v jednotliv˘ch rubrikách jsou odli‰né. Následující pokyny jsou pak adresovány autorÛm do akademické ãásti
ãasopisu – (rubrika 6, 7).
Pokyny autorÛm akademick˘ch textÛ
Redakce pﬁijímá pﬁíspûvky, které odpovídají profilu ãasopisu. Zaslan˘ pﬁíspûvek musí b˘t urãen v˘hradnû pro publikaci v ãasopise
Sociální práce/Sociálna práca. Uveﬁejnûná staÈ se stává majetkem ãasopisu a pﬁetisknout její ãást nebo pouÏít obrázek v jiné publikaci
lze jen s citací pÛvodu. Redakce si vyhrazuje právo provádût drobné stylistické úpravy. NevyÏádané rukopisy a pﬁílohy se nevracejí.
Studentské práce mají charakter akademick˘ch textÛ nebo volného eseje – reflexe problému nebo praxe.
Nabídka rukopisÛ
Redakci se zasílají tﬁi provedení rukopisu. Jedno provedení na disketû 3,5 palce ve formátu RTF a dvû ti‰tûné kopie, které neobsahují
jméno ani pracovi‰tû autora. Odkazy v textu, které by mohly vést k identifikaci autora, se uvádûjí na zvlá‰tním listu. Recenzní ﬁízení je
oboustrannû anonymní, práce jsou posuzovány po stránce obsahové i formální. Na základû posudkÛ rozhodne redakãní rada o jejich
pﬁijetí ãi odmítnutí. Podle pﬁipomínek recenzentÛ mÛÏe b˘t práce vrácena autorÛm k doplnûní, ãi k pﬁepracování.
Rozhodnutí o vydání
O v˘sledku recenzního ﬁízení je autor vyrozumûn. V pﬁípadû potﬁeby je autor vyzván, aby dodal koneãnou verzi práce buì na disketû 3,5
palce ve formátu RTF, nebo elektronickou po‰tou. Disketu je nutno oznaãit nálepkou se jménem souboru.
NáleÏitosti rukopisu
Text musí b˘t napsán v souladu s platn˘mi jazykov˘mi normami. Formátování textu odpovídá textové normostranû (tj. 30 ﬁádkÛ /
ﬁádkovaã 2 / po 60 úhozech). Texty Ïádáme napsané písmem Times New Roman, velikost písma 12, styl normální, nedûlit, entry
jen do odstavcÛ, nezarovnávat. Stránky jsou oãíslované.
1. Titulní strana obsahuje v˘stiÏn˘ a struãn˘ název práce v ãe‰tinû a angliãtinû, jména v‰ech autorÛ, struãnou biografickou charakteristiku
(do 50 slov) a v poznámce pod ãarou také kontaktní informaci pro korespondenci.
2. Abstrakt v ãe‰tinû v rozsahu maximálnû 200 slov.
3. Abstrakt v angliãtinû v rozsahu maximálnû 200 slov v angliãtinû.
4. Vlastní text (rozsah maximálnû 5 000 slov)
5. Seznam citované literatury: Autory Ïádáme, aby zv˘‰enou pozornost vûnovali pﬁesnému a korektnímu odkazování (viz níÏe). V textu
se odkazuje uvedením autorova pﬁíjmení, roku publikace (Korda, 2002) a v pﬁípadû, Ïe se jedná o doslovnou citaci také strany uvedené
za rokem po dvojteãce. Seznam literatury je uveden na konci statû a je v nûm uvedena pouze literatura, na kterou se v textu odkazuje.
Seznam je uspoﬁádán abecednû podle autorÛ a v pﬁípadû, Ïe se odkazuje na více prací téhoÏ autora, jsou jeho práce uvedeny
chronologicky. JestliÏe se odkazuje na práce autora, které publikoval v tomtéÏ roce, jsou práce odli‰eny uvedením písmena a,b atd
u roku vydání.
Citace a odkazy se uvádûjí v souladu s âSN ISO 690 (010197). Vybrané pﬁíklady zde uvádíme:
Monografická publikace: PELIKÁN, J. Základy v˘zkumu. Praha: Karolinum, 1998.
Pﬁíspûvky do monografické publikace: FOUâKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L. a FISHER, J. Îivot mezi
Ïivoty. Brno: Bollingenská vûÏ, 1992, s. 9 –14.
Pﬁíspûvek do ãasopisu
WINTER, J. Z trosek likvidace signál celé Evropû. âeskomoravsk˘ profit, 1995, roã. 6, ã. 28, s. 10 –11.

Objednávka:

Pokyny pro formát recenzí:
Rubrika recenze nabízí prostor v‰em zájemcÛm, kteﬁí chtûjí seznámit ostatní ãtenáﬁe se zajímav˘mi knihami z oblasti sociální práce
a pﬁíbuzn˘ch oborÛ.
Maximální rozsah recenze je stanoven na 1000 slov. Recenze musí obsahovat pln˘ bibliografick˘ údaj o hodnocené knize/zpracovan˘
podle âSN ISO 690 (010197)/ a struãnou biografickou informaci (do 50 slov) o autorovi recenze spolu s kontaktem na pracovi‰tû, pﬁíp.
e-mailem. Nabídky recenzí zasílejte ve formátu RTF na disketû 3, 5 palce ãi e-mailem.
Ostatní rubriky
Pﬁíspûvky do rubrik 4 a 5 nemají stanoven˘ závazn˘ formát, jejich podoba bude upﬁesÀována individuálnû na základû dohody s redakcí.
Kontaktní údaje:
Své pﬁíspûvky zasílejte na adresu redakce:
ASVSP – Sociální práce/Sociálna práca, Fakulta sociálních studií MU, Gorkého 7, Brno 602 00
Telefon: +420 541 615 220, e-mail: socialni_prace@quick.cz, www:http://socprace.webpark.cz
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