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Andragogická rozjímání o složitostech světa a člověka v něm - předmluva 
 

 
„Chodím totiž po městě a nedělám přitom nic jiného, pouze 
přesvědčuji mladé i staré, aby se především a tak usilovně nestarali 
ani o tělo, ani o peníze, jako spíše o duši, aby byla co nejlepší.“ 
(Slova Sokratova). 
                                                                                                           

                                                                                                           Platón, 2006, s. 71-72 
 
 
Naše monografie, kterou představujeme formou CD,  nese název „Andragogická rozjímání na 

téma multikulturalita, sociální etika a hra Slovem a obrazem“. Obsahem publikace jsou tři 

kapitoly, které rozebírají pojem multikulturalita světa jak z hlediska vědeckého, tak se 

zaměřením na praktickou aplikaci multikultrurní výchovy v romských komunitách. Ve třetí 

části se zamýšlejí dospělí - externí studenti formou hry a rozjímání nad otázkami sociální 

etiky, se kterými se seznámili v předmětu „Etika sociální práce“. 

Naše publikace je doplněnou verzí předchozí publikace ve formě CD-Rom, která nese název 

„Multikulturalita, sociální etika a hra“. 1 Nový text je rozšířen nejenom o předmluvu 

s andragogickou tématikou, ale text je ilustrován řadou autorových fotografií ze světového  

festivalu Khamoro v Praze (ročník 2010 - použity jsou zejména v kapitole první a druhé), 

z přírodních scenérií ostrova Ugljan v Chorvatsku (v letech 2008 - 2010 – použity jsou 

zejména v kapitole třetí) a vystoupení romského folklorního souboru z Detvy pod vedením 

Márie Oláhové na festivalu 2010 ve Zvolenu – zejména v závěru publikace). Tyto vybrané 

fotografie doprovázené vybranými pasážemi z textu mají vyprovokovat čtenáře, studenty 

zejména dospělé, externí, k hlubokému, až filozofickému promýšlení situace našeho světa, 

pro nějž je zápas o skutečný multikulturalismus a optimální vztah mezi národy nezbytnou 

podmínkou jeho optimálního rozvoje. Případ masového vraždění v Norsku, který se stal 

koncem července, potvrzuje potřebu multukulturních životních pohledů na situaci současného 

člověka.  

Obraz ve formě fotografie má zvláštní význam i pro rozjímání, protože v tichosti a intimitě 

může působit prostřednictvím smyslů, zraku, na našeho ducha a vyvolávat v něm asociace na 

konkrétní podmínky našeho JÁ, na vztah našeho individuálního duchovního obrazu světa a 

jeho souvislostí s celkem světa přírody a lidí kolem nás. Rozjímání chápeme většinou jako 

duchovní přemítání o pozitivních a příjemných věcech v lidském životě. V našem pojetí 

pozitivní podobu rozjímání akcentujeme, avšak základ pro tuto duševní činnost chápeme ve 

                                            
1 Balvín, 2010.  
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smyslu složitosti a rozporuplnosti okolního světa, který nepřináší pouze pozitivní obrazy a 

který dospělí vnímají prostřednictvím své vlastní zkušenosti při řešení životních situacích, 

prostřednictvím edukace, četby, filmu, televize a dalších médií. 

Jestliže zaměřujeme naše rozjímání na témata multikulturní, otázka multikulturní výchovy 

se zaměřením na romské komunity je v našich podmínkách klíčová. Je také prubířským 

kamenem upřímné snahy dospělé populace o multikulturní řešení současných problémů.  

Naše publikace se snaží vyprovokovat především dospělé čtenáře k tzv. rozjímání. Tuto 

lidskou aktivitu myšlenkového nitra chápeme také jako relativně volné uvažování o vztazích 

mezi světem a člověkem v něm. Je blízké filozofii, která pohlíží na svět z nadhledu a každý 

jev v něm vystupuje jako celek složený z mnohých částí a vyvíjející se v mnoha 

souvislostech.  2  

V úvodní části předmluvy se pokusíme vymezit pojmy, se kterými budeme pracovat. 

Neklademe si nárok na naprostou přesnost a souhlas s terminologií používanou a snažíme se 

jít dokonce za tyto pojmy. Není to provokace, ale snaha ukázat i určité rozpory, které při 

koncipování terminologie nových vědních disdciplín, zde konrétně andragogiky jako teorie 

výchovy a vzdělávání dospělých, jsou zákonité. 

 
Andragogická rozjímání: Člověk jako andragógos 
 
Pojem andragogický vychází z pojmů, které terminologocky vymezují vědu o vedení člověka 

(anthropos), nebo muže – dospělého.  

 
Antropogogika 
 
Agógos - vedoucí, vůdce, vedení, usměrňování. 

Anthrópos – člověk. 

Antropogogika - věda o vedení člověka od narození až po starobu resp. smrt.  

Antropogog – učitel člověka (subjekt, edukátor). 

Antropogon – dospělý vychovávaný a vzděláváný (objekt, edukant). 

                                            
2 Hodně často jezdím s nákladem knih sem a tam po vlastech českých, slovenských a polských. Vždy jsem se 
snažil, abych měl v dopravních prostředcích „něco ke čtení“. Až mi jednou můj známý řekl: a ty nemáš hlavu? 
Nechápal jsem. No samozřejmě mám. A ukázalo se, že i hlava knihu nahradí. Právě v tom přemítání, rozjímání. 
Můžete bez pomoci knižní hmoty (ale samozřejmě nemohou scházet předchozí průběžná čtení a seznamování se 
s fakty, úvahami, diskusemi na určitá témata našeho zájmu) přemítat, rozjímat a to zcela cílevědomě a 
systematicky. Tato metoda může být použita i záměrně. V andragogice. Při edukaci s dospělými studenty. O to, 
abychom rozjímání na určitá témata vyprokovovvali, se snaží i naše publikace. Poskytujeme k úvahám, resp. 
rozjímání (což považujeme za uvažování v hlavě, nikoliv na papíře) určité „penzum“ vědomostí a znalostí o 
multikulturalitě a sociální etice. A také prakticky uvádíme, jak rozjímali na téma etika sociální práce a poté dali 
na papír ve formě úvah slovenští externí studenti z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ve školním roce 
2007/2008.   
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Antropogos - dopělý, autonomní osobnost, která na základě předchozího působení vede sama 

sebe. 

 
Andragogika 
 
Anér - muž, dospělý. 

Andros - 2. pád od slova anér. 

Andragogika - vedení muže, výchova dospěleho, věda o vedení, výchově dospělého. 

Ago - řídím, vedu. 

Andragog – učitel (subjekt, edukátor). 

Andragogon - dospělý, vedený, vychovávaný učitelem, andragogem (objekt, edukant). 

Andragogos - dospělý žák jako subjekt svého vedení, své výchovy, vedený sám sebou, jeho 

permanentní přeměňování na nový a nový subjekt, který sám sebe ovlivňuje a vede.  

 
Andragog -------- Anragógon ----------Anragógos. 

Subjekt                Objekt                     Objekt jako subjekt  (Já)  

Otázka proměny vychovávaného dospělého, jeho proměna z objektu působení v subjekt, je 

pro anragogiku komplikovaná. Zatímco v edukaci dětí a mládeže tato proměna je potvrzena 

pedagogicky, jak to je u dospělého, který již po svém školním působení vlastně subjektem 

svého vlastního vývoje již je? 

Milan Beneš upozorňuje na to, že „andragogika má s pojmem výchova problémy. Výchova se 

po dosažení svého cíle, totiž autonomní osobnosti, stává přebytečnou. Ovšem socializace a 

učení se dospělého jsou celoživotními procesy. Zároveň výchova implikuje vztah podřízenosti, 

někdo zralejší má nárok někoho nedokonalého vychovávat. Ani to se pro andragogiku nehodí. 

Andragogika preferovala vždy pojem vzdělání. V posledních letech se stává hlavním 

andragogickým pojmem učení se dospělých“. 3 

Podle našeho soudu však pojem učení se dospělých, jak jej uvádí Beneš,  nemůže zastínit 

pojem výchova ani v andragogice. Zdroj výchovy je ukryt v osvojování informací, které 

jsou důležité pro praktický život jedince i kolektivu dospělých. Každá informace obsahuje 

nejenom racionální, ale i hodnotovou složku. Tato hodnotová informace má výchovnou 

funkci i ve vztahu k dospělému. Tedy ten, který vzdělává dospělého, také konec konců plní i 

funkce výchovné. Může působit na dospělé, kteří jsou právě objektem jeho působení, a možná 

spíše partnerem při získávání nových vědomostí, svou vlastní osobností, svým vlastním 

pohledem na svět, který předkládá dospělým, s kterými komunikuje jako svůj vklad do 
                                            
3 Beneš, 2008, s. 16. 
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diskuse, svůj přínos do rozjímání, výběrem a způsobem předávání informací a mírou jejich 

hodnotového potenciálu. „Výchova je přípravou na život emancipovaného a rozumného 

jedince. To předpokládá konečnost výchovy. Emancipovanou a rozumnou osobnost nemůže 

samozřejmě nikdo řídit a usměrňovat, tedy ani vychovávat. To vysvětluje, proč musí mít 

andragogika, která pracuje s dospělými, s pojmem výchova problémy“. 4 

Určité řešení tohoto problému podle našeho soudu můžeme vidět ve sféře kompetencí. 

Osobnost dospělého, která je autonomní, tedy subjektem sebe sama ovládajícím, můžeme 

charakterizovat jako sebekompetentní. Milan Beneš mluví o sebekompetencích v plurálu a 

píše: „Sebekompetence (reflexivní kompetence, meta – kompetence) vyjadřují obecně vzato 

schopnost reflektovat vlastní jednání, učit se, rozvíjet se ve vlastní režii. Patří k nim ale i 

životní energie, aspirace, náročnost vůči sobě, stupeň dominance, sebevědomí atd. Jde 

samozřejmě o určitou profesní etiku a hodnotové orientace“. 5   

I když nechceme být obviňováni z ahistorismu, přesto nemůžeme nereagovat na určitý rozpor 

v teminologii andragogiky při určení, kdo je andragog a jaká je cílová skupina jeho 

profesionální činnosti. Na výroku Sokratově se dá tento určitý rozpor nastínit. 

Sokrates ve své slavné obhajobě před athénským soudem, který jej odsoudil k trestu smrti, 

říká, že přesvědčuje mladé i staré. Podle moderní institucionalizované andragogiky by toto 

nešlo. Neboť pro oslovování mladých byste museli být pedagogové, pro oslovování starých 

byste museli mít profesi andragoga. Jak jinak rozumět slovům Gabriely Porubské, která 

vymezuje požadavky kladené na andragogické vzdělání takto: „Není možné souhlasit s tím, 

aby se na výchově, vzdělávání a výcviku dospělých podíleli edukátoři s pedagogickou 

kvalifikací, protože tito jsou profesně připravovaní výlučně pro edukativní práci s dětmi a 

mládeží. Domníváme se, že na tomto místě už není potřebné dále vyvracet mýty o totožné 

metodice práce. Je potřebné se ztotožnit se skutečností, že dospělý není dítě, a výchova dětí 

nerovná se výchově dospělých.“ 6 Ještě že Sokrates nemusel studovat buďto pedagogiku nebo 

andragogiku. To, že oslovoval mladé i staré, by mohlo pak znamenat buďto, že vystudoval 

obory oba dva, anebo se dopouštěl prohřešku vůči mladým, edukoval je jako neprofesionál (v 

případě že měl „jenom“ andragogiku), nebo starým, tedy je opět edukoval jako neprofesionál 

(v případě, že měl „jenom“ pedagogiku). Naštěstí byl Sokrates filozof, a to jej opravňovalo 

k překlenutí tohoto vyhraněného problému tím, že mohl oslovovat všechny věkové kategorie, 

protože viděl v oslovovaných jednak určitou jednotlivou osobu, ale také celek jako souhrn 

                                            
4 Beneš, 2008, s. 14. 
5 Beneš, 2008, s. 18. 
6 Uváděna publikace Porubská, 2005, s. 39-40 Ctiborem Határem. Határ, 2010, s. 163.  
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mnoha určení. A tento pohled vylučuje strohé hranice mezi mládím a stářím, respektuje 

dialektiku procesuálních přeměn mladého ve starého, ale, bohužel, nikdy naopak, i když 

v každém starém je více či méně kousek dítěte či mladíka. Podle našeho soudu prolínání 

mládí a stáří, a dokonce dětství, mládí a stáří je tak neoddělitelnou součástí lidského života, že 

ostré hranice nepřicházejí v úvahu. V tomto smyslu by měl být andragog vybaven i vědami 

pedagogickými, i když není připravován pro edukaci dětí a mládeže, ale pro edukaci 

dospělých.  

Snad jsme těmito rádoby hříčkami upozornili na určité nesnáze, které vyplývají z kompetencí 

andragogů 7 a z toho, kdo je vlastně potom oprávněn vést andragogické diskuse či rozjímání? 

Jsem k tomu vůbec oprávněn já, který má vystudován obor učitelství čeština dějepis na 

pedagogické fakultě pro základní školu a pak obor filozofie historie na fakultě filozofické 

Karlovy univerzity? Ale andragogiku ovšem vystudovánu nemám. Pak bych nebyl oprávněn. 

Naštěstí si tento rozpor, který platí pro mnohé pracovníky, kteří se zabývají výchovou a 

vzděláváním dospělých, uvědomují i specialisté v oboru andragogika. Ale i mezi nimi se 

vedou disuse, vedoucí však nutně ke kompromisu a konsensu. Jinak by asi edukace dospělých 

zkolabovala. Vždyť, jak píše Ctibor Határ v kapitole o oblastech uplatnění andragogických 

pracovníků, „v rámci profesionální pedagogiky může jít o následující instituce a organizace: 

základní školy – vzdělávání negramotných (bez základního vzdělávání) dospělých; 

střední školy – studium při zaměstnání (maturitní a pomaturitní studium) ; 

vysoké školy/univerzity – denní, externí a distanční formy studia, e-learning…“ 8 

Tedy andragog může působit na vysoké škole a učit denní studenty. Ty dospělé, to je 

samozřejmě bez debat. Ale v tom případě ty denní teprve až od jejich dvaceti let. Neboť podle 

Vágnerové 9, jak uvádí C. Határ,  období mladé dospělosti je od 20. do 35. roku života. 10 

                                            
7 O profesních kompetencích andragogů srov. více: Porubská, Határ, 2009, s. 165-167. „ Předmětné profesní 
kompetence nacházejí své uplatnění ve všech třech základních subsystémech andragogiky, i když každý z nich 
zohledňuje jinou cílovou skupinu, jiné podmínky a potřeby účastníků (klientů), jiné cíle, využívá svoje vlastní 
specifické nástroje, strategie, možnosti atd. Mluvíme též o andragogické kvalifikaci s užší specializací na 
profesní, sociální anebo kulturní andragogiku“. (Porubská, Határ, 2009, s. 167). O kompetencích a kvalifikaci 
andragogů srov. Též Beneš, 2008, s. 17-18. Ten píše: „V pojetí kompetencí se překrývají dva požadavky na 
jejich nositele: 
Kompetece mají zaručit jednání v reálnych situacích, jejich získání vtedy značný podíl výcviku, opakování, 
použití v různorodých reálných situacích. 
Zároveň se ale zprostředkování kompetencí neomezuje jen na znalosti, schopnosti pochopení a dovednosti, ale i 
na vnitřní připravenost a ochotu naučené použít. Kompetence tedy zahrnují i motivační stránku osobnosti, vztah 
k práci a ke kolektivům, sebedůvěru atd., tedy vlastnosti, které se týkají samotného jádra osobnosti“. (Beneš, 
2008, s. 17). 
8 Határ, 2010, kapitola 7.3, s. 168-169. 
9 Vágnerová, 2000. 
10 Határ, 2010, 5. kapitola, s. 95. 
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Problém je v tom, že studenti na vysoké škole studují v průměru již od osmnácti let…Ty pak 

nemůže podle výše uvedeného omezení učit andragog, ty může učit jen pedagog… 

Je to ale zamotané. Jak andragogicky vést dospělé k uvažování o životě a řešení konkrétních 

jeho otázek? „Andragog patří ke specifickým pomáhajícím profesím, protože nejenom 

kultivuje osobnost dospělého člověka (kulturní andragogika), podává mu pomocnou ruku 

(sociální andragogika), ale též rozvíjí jeho potenciál, občanskou kompetenci, pracovní 

kvalifikaci atd. (profesní pedagogika)“. 11 A kdo je k těmto úkolům profesionálně oprávněn? 

Kdo k tomu má adekvátní kompetence? Specialisté andragogové si uvědomují, že je to 

poměrně často kladená otázka, ale v reálné společenské praxi nejednou nesprávně 

zodpovězená: „V kontextu naší práce proto považujeme za andragoga, resp. andragogického 

pracovníka a priori absolventa studijního programu andragogika (v minulosti studijní 

specializace pedagogika dospělých, resp. výchova a vzdělávání dospělých), případně 

absolventa certifikovaného (akreditovaného) kurzu, který má přímou souvislost s výchovou a 

vzděláváním dospělých. I když mnozí pracovníci zastávají pracovní pozice, v rámci nichž je 

hlavní pracovní náplní problematika spadající do kontextu andragogiky, avšak jejich 

pracovní kvalifikace nemá s andragogikou nic společného, není možné je považovat za 

andragogy, tedy profesionály s andragogickou kvalifikací.“ 12.  

Tak zní striktní vymezení v publikaci Gabriely Porubské a Ctibora Határa. V souvislosti 

s tím následuje kritika teze, která se nachází v terminologickém a výkladovém slovníku 

andragogiky. Autoři tam píší: „Za andragoga  je možno považovat také absolventa jiného 

zaměření univerzitního studia, který vykonává všechny činnosti profesionálního andragoga 

v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých, ať už je to v soukromých, státních anebo zařízeních 

a institucích třetího sektoru“. 13 

Tak tedy: kdyby dnes žil Sokrates, mohl by ovlivňovat jenom staré… Ale přeci jenom, autoři 

kritizující vymezení anragoga ve slovníku, alesoň nějaké řešení našli: „V zájmu řešení 

uvedené názorové plurality, jako určitý konsensus, doporučujeme diferencovat andragogy, 

resp. andragogické pracovníky do dvou kategorií, a to jako andragog profesionál (s 

andragogickou kvalifikací) a andragog neprofesionál (bez andragogické kvalifikace)“. 14 

                                            
11 Porubská, Határ, 2010, s. 161. 
12 Határ, 2010, 7. kapitola, s. 168. 
13 Hotár, Paška, Perhács a kol., 2000, s. 41.  
14 Porubská, Határ, 2009, s. 168. 
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Jako autor těchto i následujících řádků (JB) jsem se rozhodl. Budu psát jako filozof. Ale také 

jako pedagog. 15 A téma našeho rozjímání bude multikulturalita, sociální etika a hra. Chtěli 

bychom tím spojit otázky filozofie a multikulturní výchovy, předmětů, které jsou 

přirozenými součástmi programů  andragogika – filozofie určitě jako společný základ, 

multikulturní výchova přinejmenším ve volitelných předmětech a jako průřezové téma. Jejich 

aplikace má  významný vliv i na andragoga jako jednoho z profesionálů v pomáhajících 

profesích.  

 

Jak chápeme rozjímání? 

 
„…dospělý není dítě, a výchova dětí nerovná se výchově 
dospělých…“ 

                                                                                                           Porubská, 2005, s. 39-40 
 
Některé profese, zejména ty, které pracují s člověkem, jako je zejména učitelství, 

zdravotnictví, sociální práce a další, vyžadují   potřebu širokého nadhledu, znalosti světa a 

člověka v něm. Je to důležité zvláště proto, že učitel připravuje své objekty (a to platí i pro 

dospělé v edukačním procesu) k nalézání smyslu života i k dovednosti optimálně se 

vyrovnávat s životními situacemi. A vytvářet tyto schopnosti umožňují nejenom znalosti 

získané při studiích, osvojené metody, ale i poznání širšího pohledu na univerzalitu světa, 

v jehož rámci k výchově a vzdělávání dochází. A tento pohled umožňuje v rukách andragoga i 

filozofie. 16 

Uvedeme některé možnosti andragogických rozjímání nad tématy multikulturními (ve vztahu 

k edukaci romských žáků). 

                                            
15 Ačkoliv by to mohlo být v rozporu s výše uváděnou tezí Gabriely Porubské o andragogickém vzdělání jako 
požadavku na osobnost andragoga, kdy je třeba striktně oddělovat pedagogy, kteří jsou pro děti  a mládež a 
andragogy, kteří jsou výhradně pro práci s dospělými. Naštěstí autoři uvádějí hned několik řádek pod tímto 
tvrzením, že pedagogika je odbornou disciplínou pro andragoga čím dál tím potřebnější: „Třeba však uvést, že 
v současnosti se stále více v edukačních profesích za odborné považuje pedagogické, resp. andragogické 
vzdělání, jelikož těžiskovou činností prefese pedagoga a andragoga je právě edukace. V těchto intencích je 
možno i ekonomické, cizojazyčné, umělecké či právě vzdělání ve službách andragogiky považovat za širší 
odborné andragogické vzdělání.“ (Porubská, Határ, 2009, s. 163) 
16 „Je nezbytné, aby andragog – absolvent studijního  programu andragogika disponoval především komplexem 
vědomostí a způsobilostí z teoreticko – metodologických základů andragogiky, metodických, pragmatických a 
administrativně - manažérských aspektů andragogické práce, ze sociologického, kriminologického, 
psychologického, právně - politického, ekonomického, kulturně - osvětového, jazykově - komunikačního, 
informačně - technologického a filozoficko-náboženského základu, jakož i praktickými dovednostmi… které 
nabývá na základě observační a výstupové andragogické praxe. V neposlední řadě by měl mít všeobecný rozhled, 
jakož i vnímavost pro různé běžné i kolizní životní situace, podněty a vlivy sociokulturníhoprostředí, které přímo 
či nepřímo determinují osobnost dospělého, jeho schopnost, motivaci, zájem a potřebu vzdělávat a učit se“.  
(Porubská, Határ, 2009, s. 162. Podtrhl JB). 
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Ve vztahu k žákovi, který může být romské národnosti,  učitel potřebuje nejenom informace 

pedagogické, psychologické, ale i romologické, znalosti o romské kultuře, zvycích, apod. A 

pro vlastní práci a uplatnění profesionálního étosu je velmi důležitý filozofický pohled. Je to 

určitá životní a profesionální mravní moudrost, na jejímž základě je učitel vnitřně srozuměn 

se svojí prací, s volbou svého pedagogického objektu (romský žák je objektem výchovy) i 

se svým profesionálním rozhodnutím a volbou (v tom je učitel subjektem výchovy) předávat 

své vědomosti a schopnosti těm, kteří ve společnosti dlouho hráli a částečně i stále hrají roli 

marginalizovaných komunit. 17 Rozhodování a volba učitele pro tuto práci je ovlivněna 

mnoha faktory. Při práci s romskými žáky jsou to ve velké míře faktory etnické, národnostní. 

Vybíráme z nich ty podstatné: 

 

Některé vnější determinanty-činitelé, faktory, vlivy 

 

• Přítomnost většiny romských žáků ve třídě, kteří jsou zástupci specifické etnicity se 

svojí specifickou charakteristikou, přičemž často dochází ke konfliktům s jinými žáky 

neromskými, zapříčiněným i etnickými vlivy,  

• objektivní potřeba komunikace učitele s romskými rodiči a většinou romské 

komunity, odkud žák do školy přichází, přičemž může docházet i k rozporům a 

konfliktům s rodiči romských žáků, které vyplývají z rozdílných přístupů školy a 

rodičů,  

• určitý tlak vedení školy a dokumentů, které prosazují specifické multikulturní 

požadavky na metody a obsah ve výchově a vzdělávání romských žáků, které ne vždy 

mohou být v souladu s učitelovým přesvědčením a jeho vlastní profesní zkušeností, 

• vliv odborné literatury a různých koncepcí, strategií, školení ze strany širších 

struktur působících na školu  z širšího hlediska než bezprostřední vedení školy, které 

ne vždy vyjadřují sjednocené názory na řešení, vystupují spíše ve formě diskursu mezi 

rozdílnými teoriemi a názory na potřebu multikulturalismu ve společnosti, 

                                            
17 Z hlediska obecného je proces rozhodování a volby rozebírán v psychologické teorii motivace: viz Nakonečný, 
1998, s. 454-497. Rozhodování a volba je determinována řadou vnějších i vnitřních činitelů. Jedním z 
podstatných jsou etnické faktory. A ty jsou nejlépe popisovány samotnými Romy, kteří tyto procesy prožívají tak 
říkajíc in natura. Pro poznání složitosti tohoto procesu determinovaného romstvím je možno se opřít i o 
uměleckou literaturu Romů (vynikající kniha: Lacková, 1997), o romská přísloví  (Goďaver…, 1991). Nejhorší 
rozhodování, často mezi životem a smrtí v době romského holocaustu popisuje Elena Lacková ve svých třech 
povídkách z období 2. světové války: Mrtví se nevracejí, Život ve větru a Bílí krkavci. (Lacková, Balvín, 2001). 
Romští umělci jsou také osobnostmi, které se rozhodly být subjektem změny a rozvoje svého národa. Tak jako 
jeden romští básníci Dezider Banga, Josef Ravasz, Vlado Oláh.  
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• vliv veřejného mínění, médií, každodenní zkušenosti, se kterou se učitel setkává ve 

vztahu ke své rodině, přátelům a známým a  majoritní společnosti jako celku, které 

mnohdy až radikálně odsuzují pozitivní a alternativní přístupy školy k romským 

žákům a často akcentují negativní veřejné mínění ve vztahu k Romům. 

 

Některé vnitřní determinanty-činitelé, faktory,  vlivy 

 

• osobnost učitele, kterou v mnohých případech ve vztahu k romským žákům je třeba 

považovat za klíčový fenomén, 

• jeho kognitivní připravenost, 

• jeho filozoficko-etická kompetence, 

• jeho expertní vybavenost, 

• úroveň jeho autonomie a nekonformnosti v rozhodování a volbě.18 

 

Uvedené znalosti by měl mít i andragog, který pracuje v romském prostředí. A v tomto 

smyslu by měl ovlivňovat i dospělé, kteří jsou rodiči romských žáků. Ale i ty dospělé rodiče, 

kteří jsou rodiči žáků neromských. Proč je to důležité, uvedu na příkladě televizního seriálu 

Ptáčata (ke konci roku 2010 Česká televize odvysílala již 16. díl tohoto pořadu). Ten vznikl 

v Brně, natáčí se průběžně s vývojem edukace dětí v separované třídě 19 a mapuje skutečnou 

situaci, kdy rodiče neromských žáků podepsali petici, že nechtějí, aby se jejich děti učily 

spolu s dětmi romskými, ale dokonce ani s dětmi ukrajinskými a dětmi jiných 

národností. Vznikla proto separovaná třída, která však pod vedením své učitelky je 

dlouhodobě sledovaná televizními kamerami. Cíl je jednoznačný: nejenom nalézat odpovědi 

na otázky, proč došlo k násilné separaci „odlišných“ dětí (hraničící se segregací, tedy 

násilným vyčleněním ze školního kolektivu) a proč naši dospělí neromští rodiče ji chtějí, ale 

také dalším cílem je zaměřit se i na edukaci dospělých. Neromských  rodičů ve směru 

k překonávání předsudků vůči Romům, a romských rodičů ve směru ke zvyšování 

sebevědomí a identity ve společnosti. Ve smyslu multikulturním. Učitelka dětí obecné školy 
                                            
18 O složitosti rozhodování a volby učitele v těchto podmínkách srov. více Balvín, 3/1995.  Srov. též práci J. 
Balvín Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka, podkapitolku „Učitel a jeho univerzalismus“ (Balvín, 
2008, s. 78-80).  
 
19 Podle mého soudu je to vlastně třída segregovaná, neboť o vyčlenění odlišných dětí ze školního kolektivu 
rozhodla skupina neromských rodičů, jejich petice. To je vlastně segregace. Avšak protože jedna učitelka, se 
souhlasem romských rodičů a samozřejmě vedení školy, se rozhodla využít této situace a vychovávat a vzdělávat  
„vytěsněné děti“ jako experiment, který bude natáčet i televize, pak můžeme považovat tuto třídu s určitou 
dávkou sebezapření za separovanou, tedy „dobrovolně“ oddělenou a samostatnou.   
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se tak stala nejenom edukátorkou dětí, ale i dospělých. I ve vztahu k dětem, i ve vztahu 

k dospělým se tak projevuje osobnost učitele. 

Pro hlubší pochopení a také řešení multikulturních a sociálních otázek z hlediska 

andragogiky předkládáme další text, který se na tyto otázky hlouběji zaměřuje. Prokládání 

textu fotografiemi by mělo čtenáře motivovat k takovému andragogickému rozjímání, které 

by přineslo plody i ve změněné společenké atmosféře ve vztahu k Romům a vůbec všem 

odlišným. Ostatně: ti které my považujeme za odlišné, považují za odlišné nás. Je v tom 

neúprosná dialektika a relativita a pluralita pohledů. Gringo pro Latinoameričany, gádžo pro 

Romy…  

Pokusme se v následujícím textu o multikulturalitě, sociální etice a hře s touto pluralitou 

pohledů blíže seznámit.   
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Úvodem 
 
Cílem naší práce je prezentovat pojmy, které souvisejí s tématem multikulturalita a 

multikulturní výchova, a vztahy mezi nimi jako multidimenziální pedagogický systém.20 Celá 

práce je pojata jako teoreticko-metodická. Aplikací prvních dvou kapitol do konkrétní práce 

se studenty externími, je kapitola třetí. V ní je realizována hra jako forma netradičního 

výkladu, který vychází ze vzájemné komunikace mezi učitelem a žákem. Organicky jsou zde 

začleněny i práce slovenských studentů, s nimiž jsem během roku 2008/2009 pracoval ve 

vzájemné kooperaci. Tedy nejen je učil a poučoval, ale vedl je k vlastnímu a originálnímu 

vyvozování hodnotových závěrů o mulikulturním světě současnosti, jakož i o světě, který v 

sobě ukrýváme jako ve třinácté komnatě. Důležitou součástí byl i etický přístup k tématu. 

Byli to dospělí lidé, kteří využili i svých dosavadních životních zkušeností k tvorbě 

zajímavých úvah – rozjímání. Jestliže uvažujeme o multikulturalitě dnešního světa a 

začleňování multikulturní výchovy do vyučování, měl by mít učitel (ale platí to i pro ostatní 

profesionály, kteří pracují s lidmi odlišných národností - sociální pracovníky, zdravotníky 

apod.) jasno i v užívání pojmů, které odrážejí proces výchovy a vzdělávání nejenom v rovině 

obsahové, ale také v rovině didaktické. Mé úvahy vycházejí z nastudování celé řady přístupů 

a vytvořily v mém uvažování určitý sumář názorů, se kterými bych se ve svém textu chtěl se 

čtenáři podělit. 

O multikulturní výchově bylo napsáno již velké množství monografií, statí, článků. 

Multikulturní výchova se zavádí do škol, multikulturním přístupům se učí studenti 

pedagogických směrů. Multikulturní otázky vstupují i na pole jiných profesí - např. do 

ošetřovatelství, lékařské péče, medicíny, managementu, podnikání. 

Avšak v určitých statích, odborných a vědeckých článcích podle mého soudu není dosud 

vyjasněn rozdíl mezi pojmy multikulturní a interkulturní. Často jsou různé vyučovací situace 
                                            

20  Zastáncem teorie systémů, jež je možno použít i při tvorbě systému multikulturní výchovy v naší práci, je 
Niklas Luhmann. (Viz Luhmann, 1984). 
„Jako systémy ve smyslu teorie systémů lze chápat jednotky či celky různého druhu. Tak mluvíme o 
systémech mechanických, organických, psychických a sociálních. Přitom jsou systémy zásadně určeny 
dvěma diferencemi, jimiž je můžeme také analyzovat: 
Uvnitř jde o diferenciaci mezi prvkem a vztahem. Systémy se skládají z prvků, jež jsou v určitých 
vzájemných vztazích. Mají tedy strukturu. 
Navenek jde o diferenci mezi systémem a okolím. Systémy jsou určeny svým odlišením od okolí. 
Obecná funkce systému záleží v tom, že vytvořením vlastní struktury (prvky/vztahy) redukuje složitost světa 
tak, že je možno stabilizovat hranici mezi systémem a okolím a řešit dané problémy. Přitom musí být 
systémy s to užívat diference systému a okolí uvnitř systému jako orientace a jako principu vytváření 
informací (Luhmann, 1984, s. 25). Jsou tedy autoreferenční. Tolik o obecném rámci systémů." 
(Anzenbacher, 1994, s. 175). 
Pedagogikou jako systémem se zabýval Bohumír Blížkovský (Blížkovský, 1997), systémem multikulturality 
a multikulturní výchovy v Čechách nejvíce Jan Průcha (Průcha, 2006). Na Slovensku to byl Erich Mistrík. 
(Mistrík a kol., 1999). 
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pojmenovávány stejným pojmem, nebo pro jistotu se pojmy střídají, takže člověk pomalu 

neví, co je vlastně popisováno. Proto jsem si sám pro sebe chtěl v těchto pojmech udělat 

pořádek. Přál bych si, aby můj text byl vyjádřením oné snahy po vymezení a diferenciaci 

těchto pedagogických pojmů, které se však vyskytují v různých vědních oblastech - v 

psychologii, sociologii, kulturní antropologii, ale také v romologii. 

Uvedené otázky jsou různě interpretovány z hlediska různých vědních disciplín. Nebude 

cílem porovnávat systém těchto názorů, je jasné, že je to multidimenziální pohled, spočívající 

ve využití kulturologických, pedagogických i filozofických disciplín, jakož i disciplín 

speciálních, jako je romologie, historie, literatura, geografie atd. 

Snahou předkládané publikace je nejenom akademická informace o vytýčených otázkách, 

ale i vedení studentů k aplikaci do praxe jejich oboru. K tomu slouží i metoda výkladu, která 

preferuje rozporuplnost myšlenkových přístupů jednotlivých autorů, komparaci náhledů a 

postojů, snahu po netradičním výkladu a strukturaci problematiky. Budeme rádi, když náš 

text vyvolá i otázky motivující k zamyšlení či vlastní aplikaci poznaného na určitý problém v 

praxi zejména v praxi studentova oboru, v praxi učitelské, ale i v oblasti celospolečenského 

mínění, názorů, mezilidských a mezietnických vztahů a navíc a zejména i v teorii a praxi 

andragogické. V tomto smyslu můžeme doplnit speciální andragogické disciplíny, jako jsou 

andragogika profesionální, sociální, kulturní, o andragogiku multikulturní. 

 
Příroda a společnost jsou ve vzájemném vztahu. A ve společnosti vzájemný vztah tvoří lidé. 

(Mraky nad Zoborem v Nitře) 
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Recenzja wydawnicza maszynopisu książki Jaroslava Balvína:  
 
Andragogická rozjímání na téma multikulturalita, sociální etika a hra, Praha 
2011 
 
Przedlozona do oceny ksiazka zasługuje na poparcie, gdyz stanowi wyjątkowej tresci 

rozprawę naukową, której autor znakomicie laczy perspektywą filozoficzna z pedagogicznaą i 

antropokulturowaą. Mamy tu do czynienia z wyjaątkowym, bo syntetycznym i 

komparatystycznym studium nie tylko kluczowych dla badan miedzykulturowych idei, 

podstawowych pojec czy zjawisk, ale takze z wpisywaniem sie wielokulturowosci w 

najrózniejsze konteksty metateoretyczne, związane z orientacjami i prącami mysli, jak i 

edukacyjne, a wiec gleboko wpisujace sią w procesy powszechnego kształcenia i 

wychowania. Tresć niniejszej rozprawy ma charakter interdyscyplinarny, logicznie 

ustrukturyzowany i przekonywujaąco osadzony w bogatych zródłach literatury przedmiotu. 

Ksiazka Jaroslava Balvina jest dzisiaj szczególnie potrzebna, kiedy dochodzi do restytucji 

w krajach Europy ideologii nacjonalistycznych czy fundamentalistycznych. Wszelkie próby 

negatywnego naznaczania mniejszosci narodowych, etnicznych, spolecznych czy 

wyznaniowych w szczycącej sie swoją otwartoscią na obcosc i innosc Europie Zachodniej 

muszą byc rozpoznawane jako rzeczywiste zagrozenie nie tylko dla demokracji, ale takze 

mozliwego odradzania sią totalitaryzmów. Bardzo dobrze sie stalo, ze autor tej rozprawy 

odnosi jej tresc do polityki oswiatowej Republiki Czeskiej czy Republiki Slowackiej oraz do 

kluczowych dokumentów czy przesłanek dla ich reform edukacyjnych. Wziąl takze pod 

uwage najbardziej znaczące debaty publiczne w tym zakresie, a takze wlacza do swoich 

analiz wlasne doswiadczenie akademickie w pracy ze studentami, uczulając na majace w toku 

studiowania czy prowadzonych badań miejsce wypaczenia (np. zjawisko plagiatów). W 

swojej narracji lączy zatem wątki dociekliwosci mysli pedagogicznej z jej etycznym 

kontekstem. 

Jako nauczyciel akademicki wprowadza do swojej analizy badań takze pomysly 

dydaktyczne do pracy ze studentami, by opisywane fenomeny wychowania wielo - czy 

miedzykulturowego mogly byc przedmiotem refleksji autodydaktycznej. Styl i tresc rozprawy 

mają erudycyjny charakter, dzieki czemu mozemy przyjrzec sie przedmiotowi analiz z 

róznych perspektyw i w róznych kontekstach - historycznych, społecznych, politycznych, 

kulturowych, artystycznych, etycznych, psychologicznych, filozoficznych, literackich czy 

edukacyjnych. Z tego tez powodu ksiązką czyta się z duzą satysfakcja poznawczą i - co jest 

niezwykle istotne - takze z poczuciem odkrywania nowych znaczeń dla tytułowego problemu. 
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Dobrze, ze wlasnie teraz, kiedy Romowie są spychani na margines a nawet wykluczani z 

Francji, poszukując dla siebie nowej ziemi obiecanej, pojawi sie ksiązka, której autor 

wydobywa jakze pozytywne wartosci społeczne i kulturowe tej włlańsnie narodowońsci, 

podkreńslajaąc wklład jej wybitnych przedstawicieli w kulturąe ogólnoludzka. Przedlozona 

ksiązka ma walory dydaktyczne własnie dzieki temu, ze zawiera szereg inspiracji do pracy z 

mlodziezą akademicka. Sa tu ciekawe zadania, ćwiczenia, projekty badawcze. W moim 

przekonaniu byłoby korzystne wydawniczo, gdyby autor uzupelnił te publikacje o końcową 

bibliografie oraz indeks pojąc. Nie ukrywam, ze w mojej rozprawie, która ukazala sie juz w 

przekladzie na jezyk słowacki (Śliwerski B., Súčasné teórie a smery vo výchove a 

vzdelávaní, preklad Tomaš Jablonský, Hana Simčiková, Katolická univerzita v Ružomberku, 

Pedagogická fakulta, Ružomberok, 2009) dokonana jest analiza pedagogiki 

miedzykulturowej, jakze zbieżnej z prowadzonymi przez J. Balvína własnymi syntezami w 

tym zakresie. 

Gorąco popieram wydanie niniejszej rozprawy, gdyz spelnia ona nie tylko kryteria 

naukowe, ale takze dydaktyczne (oswiatowe). 

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Akademia 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 

Warszawie 

 
 

…Styl i tresc rozprawy mają erudycyjny charakter, dzieki czemu mozemy przyjrzec sie pr-

zedmiotowi analiz z róznych perspektyw i w róznych kontekstach - historycznych, 

społecznych, politycznych, kulturowych, artystycznych, etycznych, psychologicznych, 

filozoficznych…
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Oponentský posudok na monografiu 
 

Autor práce: Doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc. 

Názov práce: Andragogická rozjímání na téma multikulturalita, sociální etika a hra 

 

Predložená monografia s názvom „Andragogická rozjímání na téma multikulturalita, 

sociální etika a hra“ sa vo svojom obsahu zameriava na aktuálnu problematiku 

multikultúrnych i interkultúrnych procesov na Slovensku, Čechách i vo svete. Pozitívnym 

prvkom práce je jej prehľadnosť s ktorou autor analyzuje základné teoretické súvislosti 

multikultúrnych a interkultúrnych vzťahov. Pritom sa nevyhýba ani teórii pluralizmu, ktorá je 

z hľadiska vývojových prúdov v spoločnosti, často konfliktných, potrebnou filozofiou pre 

vzťah majoritných a minoritných zoskupení.  

V monografii je originálnym spôsobom prezentovaný autorov pohľad na tzv. multikultúrny 

diskurz, ktorý v posledných desaťročiach kritizuje multikulturalizmus ako neplodný smer 

ovplyvňovania harmonického vývoja v spoločnosti. Prvá kapitola  sa zaoberá analýzou 

pojmov, ktoré súvisia s multikultúrnou výchovou a ktoré sa opierajú o publikácie popredných 

odborníkov v multikultúrnej výchove ako je v Českej republike Ján Průcha a na Slovensku 

Erich Mistrík. Autor využíva i radu ďalších publikácií. Tak publikácia vytvára i podklad pre 

hlbšie štúdium odborníkov, záujemcov a študentov o danú problematiku. Téma je využitelné 

velmi dobře i pro andragogické studium. Významné je i originálne autorové členenie tematiky 

na multikulturalizmus, interkulturalizmus a pluralizmus. Pluralizmus ozrejmuje autor Jaroslav 

Balvín na špecifikách rómskej kultúry, ale dotýka sa i kultúr iných národnostných menšín.  

Originálnou súčasťou práce je využitie seminárnych prác externých študentov Fakulty 

sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý v programe 

sociálna práca absolvovali predmet etika sociálnej práce. Tieto úvahy študentov autor spojuje 

s hernými metódami talianskeho špecialistu Duccia Demetria, tieto hry sú určené pre seniorov 

a sú vedené filozofiou pohľadu na prežitý život ako určitý zmysluplný celok. Študenti si 

v týchto hrách vyberali určité hodnoty, ktoré život prináša a vytvárali svoje vlastné pohľady 

i na zmysel etiky svojho povolania v pomáhajúcich profesiách. Monografia je originálnym 

pohľadom na multikulturalitu, etiku sociálnej práce i herné metódy, ktoré je možné používať 

pri práci so študentmi a tak nenásilným spôsobom ovplyvňovať ich chápanie zmyslu sociálnej 

práce. Významný je andragogický rozmer predkládanej monografie. 
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Publikácia je prepracovanou prácou autora, ktorá niesla názov „Multikulturalita, sociální etika 

a hra.“ Nová podoba publikácie je obohatená o andragogický pohľad a ilustračné fotografie, 

ktoré rozširujú obsahový i estetický rozmer monografie. Fotografie majú vyvolať reakcie 

čitateľa v tom zmysle, že spojujú racionalitu pohladu na problematiku multikultúrneho sveta 

s emocionálnymi hodnotami. Pre dospelých je táto forma podľa mojho úsudku veľmi 

prospešná a v tomto zmysle je publikácia výnimočná. 

doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D. 

 

 

 
 
 

…V monografii je originálnym spôsobom prezentovaný autorov kritický pohľad na tzv. multikultúrny diskurz, 
ktorý v posledných desaťročiach kritizuje multikulturalizmus ako neplodný smer ovplyvňovania harmonického 

vývoja v spoločnosti… (Autorův autoportrét) 
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1  Multikulturalita, interkulturalita a pluralita 
 

1.1  Multikulturalita jako fenomén dnešního světa 
 

„Zabezpečení soužití mezi populacemi hodnotově zakořeněnými v různých 
civilizačních, kulturních a náboženských okruzích představuje dnes 
pravděpodobně největší úlohu a výzvu nacházející se před západní civilizací, 
jež je svou závažností srovnatelná s problémy, které musel Západ řešit během 
dramatické modernizace, urbanizace a industrializace v uplynulých dvou 
staletích... Nyní, uprostřed obrovských demografických změn, jež mění 
etnickou tvář světa, je třeba dospět k občanskému konsenzu, který by při 
respektování důstojnosti lokálních kulturních tradic nevyústil do rezignace 
na ideu demokratického a svobodného politického národa.“ 

            Budil, 2005, s. 123 

 

Slova předního kulturního antropologa Ivo T. Budila ukazují na úkol, který se nedá řešit 

pouze prostředky politickými. Jedná se o široce koncipovaný multidimenziální problém, při 

jehož řešení stojí a bude i nadále stát i škola. Multikulturalitu chápeme jako historicky 

vzniklou a stále se měnící objektivní situaci existence a vývoje různorodých kulturních 

systémů na Zeměkouli. Multikulturalita je zjitřeným fenoménem dnešního světa, vyrůstá z 

minulosti a v dnešních podmínkách má lidstvo možnost existenci různorodých kultur vedle 

sebe (a někdy také proti sobě) optimálně řídit. Toto záměrné působení nazýváme 

multikulturalismem. Filozofické zvládnutí problematiky, nadhled při rozhodování učitele i 

žáka o kladech i záporech multikulturalismu v současném světě, vyžaduje i nové úkoly pro 

multikulturní výchovu, která je jedním z efektivních nástrojů prosazování multikulturalismu 

ve společnosti. Uplatňování multikulturalismu však opravdu není tak snadné, jak se mnohým 

původně zdálo. Objektivní procesy a rozpínavost některých kultur (v Americe kultury 

hispánské, v Evropě kultury islámské a dnes již také kultury prosazované neonacistickými 

stranami-viz události v Norsku) přinášejí pochybnosti o možnostech úspěchu v komunikaci 

mezi kulturami. Americký spisovatel a publicista Lee Harris v knize s názvem Civilization 

and Its Enemies: The Next Stage of History přirovnal zděšené Newyorčany, kteří byli svědky 

pádu obou věží World Trade Center, k Aztékům, kteří byli zaskočeni vyloděním Cortése a 

jeho španělských žoldnéřů. „V intelektuálním chaosu, který následoval a během něhož byla 

hledána vhodná konceptualizace probíhajících dějů, se objevila či byla rehabilitována řada 

tezí, myšlenek a studií, jež zpochybňovaly dosavadní teorie a politiku soužití mezi příslušníky 
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různých civilizačních, kulturních a náboženských okruhů." 21 Protože u nás je tato situace 

často aplikována na vztah mezi romskou kulturou a kulturou majoritní, přičemž je romská 

kultura zkreslována a skepticky znevažována teoriemi některých kulturních antropologů jako 

jsou především Marek Jakoubek a Tomáš Hirt 22, pokusím se podat svůj pohled na možnost 

či nemožnost optimálně aplikovat multikulturalismus na rozvoj romské národnostní menšiny 

a její  včleňování do společnosti jako rovnoprávného kulturního partnera. Významnou roli 

sehrává multikulturní výchova, která se zaměřuje na prosazování multikulturalismu jako 

„ideologie" dobrých vztahů mezi kulturami. Důležitou roli sehrávají škola, ředitelé, učitelé, 

výchovná zařízení, ministerstva školství. Učitelé by měli vědět jasně, jaký je smysl 

prosazování multikulturalismu, a tedy i multikulturní výchovy v praxi. V tomto směru 

napomáhají učitelům i národní programy výchovy, jaké tvoří každý stát. Tak Národní 

program v České republice, zvaný také Bílá kniha, vymezuje smysl multikulturní výchovy 

následujícím způsobem: 

• „Multikulturní výchova na základě poskytování informací o všech menšinách, 

zejména romské, židovské a německé, jejich osudech a kultuře, utváří vztahy 

porozumění a sounáležitosti s nimi." 

• Výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě znamená usilovat o život bez 

konfliktů a negativních postojů ve společenství různých národů, jazyků, menšin a 

kultur, být schopen respektovat i značné odlišnosti mezi lidmi a kulturami dnešního 

světa. 23 

Současný svět multikulturality je nejenom globalizován, ale působí v něm síly, které jej 

rozdělují tak, že to ve svých důsledcích znamená nebezpečí pro jeho existenci. Multikulturní 

výchova v něm vystupuje jako síla jednotící, usilující o porozumění, sounáležitost a život bez 

konfliktů. K tomu je ovšem potřebné vnímat systémovost vztahů v dnešním světě jako 

výsledek historického vývoje i mnohovrstevnatého rozvoje světa v jeho jednotě i 

                                            
21 Srov. Budil, 2005, s. 77. 
3 Viz Hirt, 2005; Jakoubek, 2005; Hirt, Jakoubek, 2006. Uvozovkování „Romové", „jejich" kultura, to je 

typický projev skeptického pohledu na romskou národnostní menšinu. Autoři nepovažují Romy za 
národnostní menšinu proto, že základ jejich existence spočívá (podle těchto autorů) ještě na rodových a 
rodinných vztazích. Tak to tito kulturní antropologové vyvodili a následně zobecnili z několika málo 
výzkumů v nejchudších romských osadách na Slovensku (především Chminianské Jakubovany). Druhým 
důvodem uvozovkování je, že Romové jsou rozčleněni na řadu subkulturních etnických skupin, jsou v 
různých zemích Evropy a světa. To je údajně důvodem pro to, abychom nepovažovali pojem Rom za 
adekvátní výraz pro označení národnostní menšiny. Nedej Bože národ! To je podle těchto kulturních 
antropologů úplný nonsens. 
Na rozdíl od nich my si to nemyslíme a v této knize se budeme snažit uvést postupně důvody, proč je 
označení Romové (bez uvozovek), romská národnostní menšina a dokonce národ naprosto legitimním 
pojmenováním pro 12 milionů lidí ve světě se specifickou kulturou a jedinečným historickým osudem. 

23 Národní program. . . 2001, s. 14—15. 
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rozmanitosti. K tomu je nezbytný i pohled filozofický, který nejenom zkoumá nejobecnější 

zákonitosti a průniky komplikovaných vztahů, ale i místo člověka v této přírodní, společenské 

a kosmické síti vztahů. A filozofie výchovy se snaží odhalit zákonitosti mezikulturních 

vztahů a vnímání multikulturního světa učitelem i žákem, nalezení jejich místa v něm, životní 

orientace, schopnosti dobře se rozhodovat ve vztahu k vlastní kultuře i ke kulturám jiným. 

Přínos multikulturní výchovy spočívá nejenom v oblasti poznávání jiných kultur, nejen 

těch nejbližších, ale i vzdálenějších a vzdálených. Poznávání je totiž nerozlučně spjato i s 

procesem axiologickým, tj. osvojováním určitých hodnot. Axiologie je součástí filozofie. 

Filozofie výchovy zkoumá, jak hodnoty ve vztahu k jiným kulturám vystupují, jak nás 

ovlivňují a jak vychovatel (učitel, andragog) může tyto hodnoty využívat k ovlivňování 

smyslu života svého žáka. Výchova k určitým hodnotám nemůže existovat sama o sobě. Proto 

je důležité i faktografické poznávání, na které axiologická výchova navazuje nebo se kterým 

jde ruku v ruce. 

Přínos multikulturní výchovy i ve vztahu k romským žákům spočívá tedy podle 

dokumentu, který vymezuje rámcový vzdělávací program, ve dvou oblastech: 

a) V oblasti vědomostí, dovedností a schopností mají žáci 

• získat znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a 

evropské společnosti, 

• učit se komunikovat a žít s příslušníky odlišných skupin, 

• uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou si rovnocenné a 

žádná není nadřazená jiné, 

• rozvíjet schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, 

náboženských skupin a spolupracovat s nimi, 

• rozpoznávat projevy rasové nesnášenlivosti a xenofobie, 

• uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a být 

odpovědný za své jednání, 

• osvojovat si základní pojmy multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, 

diskriminace, rasismus, národnost, netolerance aj. 

b) V oblasti postojů a hodnot multikulturní výchova 

• pomáhá vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním sku-

pinám, 

• napomáhá uvědomovat si vlastní identitu, 

• stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, 
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• učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu, 

• pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové, náboženské a jiné netolerance s 

principy života v demokratické společnosti, 

• vede k angažovanosti při potírání projevů netolerance, xenofobie, diskriminace a 

rasismu, 

• učí aktivně se spolupodílet na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám. 
24 

Výše jmenované požadavky (postuláty), které jsou kladeny i na osobnost učitele multi-

kulturní výchovy, jsou ve svém celku velmi náročné. Ve vztahu k rozporuplnému světu, kde 

podle některých autorů dochází až ke střetu civilizací, má i učitel problémy se s touto situací 

vyrovnat. Určitý optimální směr pro orientaci v diferencovaném světě mu může dát pohled 

filozoficko-pedagogický. 

Jak píše přední teoretik Jan Průcha, „není toho málo, co se ukládá školám a učitelům při 

realizaci multikulturní výchovy. Vytyčované postuláty jsou jistě správné - ovšem z 

teoretického hlediska. Z pohledu praxe vypadá záležitost jinak. Vždy je snadnější formulovat 

určité vzdělávací cíle nebo kompetence žáků. Překážkou je již to, že dosud nebyli učitelé na 

multikulturní výchovu na pedagogických fakultách a jiných fakultách náležitě připravováni... 

Ještě závažnější překážkou je to, že ti, kdo naplánovali „přínos" multikulturní výchovy, 

zřejmě nebyli obeznámeni s vědeckými poznatky o reálných možnostech ovlivňování postojů a 

hodnot mladých lidí k žádoucímu stavu... Proto jsou požadavky kladené na multikulturní 

výchovu často iluzorní a skutečné účinky jsou jen zbožným přáním. 

Avšak není nutno podléhat skepsi, nýbrž je dobré přistupovat k multikulturní výchově ve 

školách pozitivně - to je nesporně užitečná záležitost, jen je třeba vědět, jak s ní zacházet 

racionálně, bez nereálných očekávání. Aby mohli být učitelé schopni multikulturní výchovu 

realizovat, musí (1) mít především jasno v jejích základních pojmech a (2) potřebují také 

vědět, z čeho studovat a odkud čerpat informace a pomoc k multikulturní výchově." 25 

 

 

                                            
24 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), 2005, s. 97—98. 
25 Průcha, 2006, s. 27-28. 
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…Přínos multikulturní výchovy spočívá nejenom v oblasti poznávání jiných kultur, nejen těch 

nejbližších, ale i vzdálenějších a vzdálených. Poznávání je totiž nerozlučně spjato i s 
procesem axiologickým, tj. osvojováním určitých hodnot… 

 

 
 

…Ve vztahu k rozporuplnému světu, kde podle některých autorů dochází až ke střetu 
civilizací, má i učitel problémy se s touto situací vyrovnat. Určitý optimální směr pro 
orientaci v diferencovaném světě mu může dát pohled filozoficko-pedagogický… 
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1.1.1 Multikulturalita a multidimenziální přístup k jejímu zkoumání 

 
Chceme-li prozkoumat komplexně a z nejrůznějších úhlů pojem, pod nímž se skrývá téma 

multikulturality a multikulturního působení na objekt výchovy, tedy žáky či studenty jako 

příslušníky různorodých kultur, pak musíme mít na zřeteli, že k tomu nestačí jedna vědní 

disciplína. Základem pohledu a jednotícím pohledem bude zkoumání pedagogické. 

Pedagogika je však rozčleněna na řadu subdisciplín, není to tedy jen pedagogika obecná, ale 

také pedagogika sociální, speciální, pedagogika volného času, a také pedagogika 

multikulturní výchovy. Také pro analýzu edukace ve vztahu k žákům odlišných národností, 

podobně jako i pro zkoumání dalších různých jevů souvisejících s multikulturní 

pedagogikou, je potřebné zapojení těchto různých disciplín. Jak píše sociolog Peter 

Ondrejkovič, „pro pochopení světa, i nás samých, našeho poznávání světa, výchovu a 

vzdělávání vzhledem k jeho složitosti bychom měli používat pedagogiku jako soustavu věd o 

výchově a vzdělávání. Věda a výzkum, které si kladou za cíl zabývat se vzděláváním a vý-

chovou v nejrůznějších sférách života společnosti, věda, která se zabývá cíli, předmětem, 

obsahem, prostředky a metodami organizací, dětmi, mládeží, dospělými, jednotlivci, 

skupinami i celou společností, je tak složitá, že se přimlouváme spíše za používání pojmu 

soustava věd o výchově a vzdělávání, a to se všemi důsledky obsahovými a metodologickými, 
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ale zejména průnikem a otevíráním se širokému spektru jiných vědních disciplín". 26 Tento 

Ondrejkovičův požadavek koresponduje i s názory českých pedagogů Jana Průchy 27 nebo 

Bohumíra Blížkovského28. Ten svou koncepcí systémové pedagogiky ukazuje, jak je např. 

potřebné pro pedagogickou vědu využívání obecné teorie systémů jako jednoho z 

nejproduktivnějších proudů a základů soudobé vědy. I ve vztahu k soudobému světu 

charakterizovanému pluralitou národů a národností, zostřeným konfliktem kultur, je 

potřebné hledat spolupráci pedagogiky a dalších disciplín. Blížkovský přímo říká: „Má-li se 

naše civilizace vůbec zachránit, nesmí promarnit své historické, globální všenápravné 

poslání, musí splnit i svou funkci interkulturní a výchovnou hledáním a tvorbou smysluplného 

života založeného na dodržování základních lidských práv i na ochraně přírody, na 

spoluodpovědnosti všech lidí za kultivaci celého lidského světa. Není proto náhodné, že se 

znovu soustřeďuje pozornost k základním otázkám vzdělávání a výchovy, že se funkce školy 

chápe mnohem komplexněji v širších souvislostech filozofických, sociologických, 

politických, hospodářských, kulturních i ekologických. " 29   V práci o multikulturalitě a 

multikulturní výchově jako multidimenziálním pedagogickém systému je zapotřebí tyto 

názory předních odborníků respektovat. Proto je naše téma rozebíráno z hlediska systému 

vědních disciplín, přičemž jednotícím hlediskem je přístup pedagogický, multikulturně-

výchovný. 

V úvodu jsme si řekli, že téma multikulturní výchovy a vzdělávání vůbec není možné 

rozebírat pouze z hlediska jedné, v našem případě pedagogické disciplíny. Tento fakt 

vyžaduje i v naší publikaci použití prací odborníků nejrůznějších oborů. Systémový přístup 

k vymezenému tématu, který sledujeme, vyžaduje také postupné „odhalování" struktury 

tohoto systému. Tuto metodu „odhalování" můžeme charakterizovat jako postup od 

konkrétního, jevového, k abstraktnímu (svým způsobem se odtahujeme od konkrétních 

věcí a zkoumáme postupně a do hloubky strukturu systému - jeho jednotlivých složek) a 

odtud znovu zpět ke konkrétnímu jako hluboce poznanému systému v celé jeho 

struktuře a vztazích mezi jeho jednotlivými komponentami. 

Zdá se nám zpočátku, že když o nějakém společenském jevu, který se nám jeví svými 

určitými vnějškovými znaky, hovoříme nebo jej poznáváme, jako bychom jej již zcela 

důvěrně znali. V praxi to pak vypadá tak, že mnozí sebevědomě říkají, že multikulturní 

výchovu všichni ovládají. Vždyť se o její potřebě všude hovoří. Je to téměř 
                                            

26 Ondrejkovič, 2004, s. 30. 
27 Průcha, 2002. 
28 Blížkovský, 1997. 
29 Blížkovský, 1997, s. 15-16. 
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nejfrekventovanější slovo. Myslíme si, že je to zcela konkrétní pojem, který nám v naší 

profesi nedělá žádný problém. Stačí ho jen uplatnit v praxi, ve výuce. Stačí si přečíst jen 

nějakou příručku, kde je všechno napsáno, jak to ve výuce dělat, a je to. Avšak ouha. Tady je 

ten bod, kdy vzniká problém. Vyčtu z nějakého návodu podstatu jevu a jeho hlubokou 

strukturu? Neulpím pouze na povrchu, když se začnu věnovat otázce výše zmiňovaným 

způsobem? Já myslím, že tímto způsobem zůstanete na povrchu zcela určitě. Ale před tímto 

„vnějškovým a povrchním znalectvím" nás může zachránit právě výše popsaná metoda 

postupného odhalování - abstrakce. 30 

Zdánlivý nesmysl? Proč postupovat od konkrétního k tomu samému, tedy konkrétnímu a 

ještě k tomu zdolávat nějaké „Himaláje", které ti pošetilí vědci nazývají abstrakcí? Odpověď 

je jednoznačná, právě proto je to důležité, že metoda abstrakce je metodou, jak poznávat 

svět a jeho projevy, život člověka při řešení nejrůznějších situací, společenské jevy v jejich 

podstatě. 

Tato metoda vyžaduje co možná nejširší zapojení poznatků z mnoho oblastí. Publikace k 

vymezenému tématu jsou každým, kdo se snaží jít od konkrétního přes abstraktní a odtud 

znovu ke konkrétnímu v širokém kontextu poznání, pracně vyhledávány, využívány jak ve 

svém celku, tak jednotlivostech jako zdroje našeho postupného pronikání od jevového 

povrchu věcí k jejich podstatě. 31 Žádný z odborníků různorodých, ale spolu souvisejících 

oborů, vám nemůže dát zcela vyčerpávající odpověď. V tom je vidět také pluralitu. 

Relativně vyčerpávající odpovědí je poznání určitého systému v jeho co možná nejširší 

struktuře. A k tomu se snažíme směřovat i v našem výkladu vymezeného tématu. A proto se 

tedy snažíme postupovat metodou abstrakce, to znamená postupným rozborem jednotlivých 

pojmů s cílem dojít na základě jejich studia ke konkrétnímu v souvislostech. Tento postup 

souvisí s lidskou kreativitou, což je snad nejkrásnější dar, který příroda lidstvu poskytla. Jak 

důrazně akcentují autoři zajímavé publikace Vasiľ Kusin a Eva Sollárová, tvořivost je dnes 
                                            

30 „Abstrakce je zaměřený myšlenkový proces, vyznačující se analytickými a syntetickými postupy, jejichž 
prostřednictvím se vymezují určité charakteristiky (vlastnosti) a relace objektivní předmětné oblasti a 
konstruktivně-syntetickými postupy se shrnují do racionálního obrazu. Výsledkem procesů abstrakce jsou pojmy, 
teorie, které vyzdvihují z jistého praktického anebo teoretického hlediska podstatné stránky předmětu. Abstrakci 
není možné zaměňovat se zevšeobecňováním. Abstraktní myšlení se na rozdíl od pocitů, vjemů, představ, t. j. 
smyslového poznání na jedné straně vzdaluje od předmětu poznání, na druhé straně se však přibližuje, neboť 
prostřednictvím abstrakce se vyzdvihují jeho podstatné, nezbytné, všeobecné vlastnosti a souvislosti. Právě tím, 
že pomocí abstrakce se myšlení vzdaluje od smyslově-konkrétního, může hlouběji a obsáhleji odrazit (zobrazit) 
objektivní realitu. Abstrakce znamená nový stupeň ve vývoji lidského vědění, protože odkrývá takové 
charakteristiky, vlastnosti a vztahy předmětu, které tvoří jeho podstatu a nejsou přístupné smyslovému nazírání." 
(Fobelová, 2004, s. 127). 

31  Od slova HEUREKA, které podle pověsti vyvolával při svém splašeném běhu v Adamově rouše po řeckých 
ulicích objevitel Archimédes, když vyšel z koupele po objevení svého světově známého Archimédova 
zákona se nazývá i metoda shromažďování informací, literatury k určitému tématu sledování: 
HEURISTIKA. 
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dokonce a mnohdy jedinou zbraní proti hrozbám dnešního světa: „Dvojsečnost rozumu, 

lidské racionality ve vztahu k tvorbě nového se nejvýznamněji projevuje v současném 

charakteru vynálezů a objevů, v myšlence ověřené praxí, že věda dnes slibuje, ale i varuje, 

dále ve strategii globalizace, plné otevřených otázek, sociálních, kulturních, etnických i ryze 

lidských rizik. " 32 A zde je bod, na němž se někteří badatelé, mezi něž počítám i studenty, 

kteří píší své bakalářské a diplomové práce, neshodují. Někteří chápou svou heuristiku, čili 

objevování, tvořivost, myšlenkovou kreativitu jako pragmatickou záležitost: najít nějakou 

literaturu a opsat, co se dá, aby naplnili požadované stránky. Takovouto metodu nazýváme 

kompilací, v horším případě plagiátorstvím. A jak plagiátoři dopadají? Je to výrok policisty, 

který dělal „bodyguarda" skupině dívek - středoškolaček. Zcela náhodou se připletly k vraždě 

a jak už to v amerických filmech bývá, vrah je chtěl zabít jako nepohodlné svědkyně činu. A 

tak tedy děvčata zůstala v jednom chráněném domě. A svěřují se. Jedna z nich také s tím, 

proč dostala špatnou známku ze slohové práce. Prostě proto, že doslova opsala práci své 

vlastní profesorky, která ji napsala jako mladá studentka v době svého studia na této škole. A 

co na to řekl policista? „Plagiátorství je akademický zločin. A ten se trestá akademickou 

smrtí!" 

Že by to v našich podmínkách neplatilo? Před třemi lety vyčlenilo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR na odhalování plagiátů ve studentských pracích 7 milionů korun 

českých. Že by bezdůvodně? 33 

Před dvěma lety jsem měl v rukou práci externího studenta, který podle mě šokujícím 

způsobem použil zcela nepokrytě plagiátorskou metodu. Při popisování psychologie a 

mentality Romů použil práci Augustina Samuela ab Hortise s názvem Cikáni v Uhersku, 

vydanou před 200 lety pro tehdejší asimilační změny prosazované Marií Terezií. Metoda 

studenta byla následující: Doslovné opsání obsáhlé pasáže ze jmenované knihy o mentalitě 

Romů v tehdejší době a analogicky i současné. Pasáže byly přerušovány odkazy na literaturu. 

Ale, světe div se. Nikoliv na Augustina Samuela ab Hortise! Na současné autory (bylo jich 

asi pět) s aktuálním rokem vydání 2005 a 2006! 

                                            
32 Kusin, Sollárová, 2002, s. 66. 
33 Na zjišťování plagiátorských aktivit studentů či jiných „tvůrců" zřejmě nestačí morální postih a odsouzení. 

Tato situace má i právní a politický rozměr. Ale také technologický, neboť pro zjišťování plagiátorství 
nestačí diplomové a jiné práce pouze číst. Proto na Masarykově univerzitě v Brně v České republice 
vytvořili unikátní počítačový systém k odhalování plagiátů. „Plně funkční a nebývale výkonný software už 
dokáže dohledat i práce z minulosti a vyhodnotit, nebyly - li opsány." Místo kariéry a slušných výdělků tak 
zůstane manažerům, právníkům,, ekonomům, politikům a dalším, kteří před lety postupovali při studiu ne 
zrovna korektně, jen z ostudy kabát. Poslanec za ČSSD Ivan Ohlídal Právu potvrdil, že za dva až tři měsíce 
předloží s kolegy zpracovanou novelu, jež vymezí postihy za plagiátorství v předchozích letech včetně 
možnosti odebrání akademického titulu. (Přibil, 2008, s. 1). 
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Jakou tedy použít metodu? Pracnější, ale poctivější. Metodu heuristickou. A na ni návazat 

metodou abstrakce. Jenom ta vede k hlubokému a nikoliv pragmatickému, dílčímu poznání. 

Jak píše filozofka Daniela Fobelová, „jistým nebezpečím je i plytký prakticismus, který si 

nárokuje řešení vyplývající z parciálních zájmů (bez širších kontextů kulturních, 

socializačních) anebo vyplývajících a srozumitelných jen v rámci dané konkrétní vědy 

(redukcionismus: např. enviromentální fašismus; názor, že etika a podnikání jsou 

neslučitelné; technologický determinismus apod.)".34 

 

 
 
„Abstrakce je zaměřený myšlenkový proces, vyznačující se analytickými a syntetickými po-

stupy, jejichž prostřednictvím se vymezují určité charakteristiky (vlastnosti) a relace 
objektivní předmětné oblasti a konstruktivně-syntetickými postupy se shrnují do racionálního 

obrazu… 
 

                                            
34 Fobelová, 2004, s. 44-45. 
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„…tím, že pomocí abstrakce se myšlení vzdaluje od smyslově-konkrétního, může hlouběji a 

obsáhleji odrazit (zobrazit) objektivní realitu. Abstrakce znamená nový stupeň ve vývoji 
lidského vědění, protože odkrývá takové charakteristiky, vlastnosti a vztahy předmětu, které 

tvoří jeho podstatu a nejsou přístupné smyslovému nazírání." 
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Multikulturalita jako multidimenziální systém 

 
Každý žák či student je osobností. A v jeho osobnosti se střetává celý jeho okolní, vnitřní i 

vnější svět. Je to složité pochopit, pokud si tento svět nerozčleníme do určitých oblastí. Pokud 

ho nezačneme chápat jako určitý systém s vlastní specifickou strukturou. A tento systém 

jakoby obkružuje určitou osobnost člověka a jeho celistvost vysvětluje rozčleněně. S pomocí 

společenských věd, tedy pedagogiky a jejích disciplín, psychologie a jejích disciplín, nauky o 

národnostních menšinách, jako je např. romologie a její disciplíny, a dalších společenských 

věd zabývajících se otázkami člověka a společnosti, můžeme lépe pochopit celistvý charakter 

multikulturality a multikulturní edukace. Cílem je pokusit se: 

• tento systém utřídit, 

• vyjádřit vztahy mezi jeho jednotlivými součástmi, 

• naznačit jeho strukturu. 

 

Střed systému: žák či student 
 
Na začátku devadesátých let minulého století nastaly v pedagogice radikální změny. Ústřední 

změnou bylo to, že středem zájmu se stal sám žák. Ten se stal také východiskem a 

ústředním tématem pedagogické reformy, spočívající v přechodu od autoritativního 

pedagogického systému k systému demokratickému. V pedagogických vědách tuto přeměnu 
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v České republice propagoval a analyzoval zejména psycholog a významný pedagog Zdeněk 

Helus: „Obrat k dítěti je záležitostí jeho osobnostního pojetí - tedy takového chápání dítěte a 

takového přístupu k němu, jež nás orientují na jeho rozvojové potenciality (možnosti) a na 

jeho aktivity, kterými tyto své potenciality realizuje." 35 

Také ve Slovenské republice se stal východiskem výchovy žák. Tento přístup se projevil i 

v zásadní změně ve vztahu k romskému žákovi, i když tato změna se jevila, jakoby se 

převracelo ruské kolo bez motorového pohonu. Jenom s pomocí lidské síly. Lidské síly 

učitelů, kteří se v místech s převahou romských žáků snaží nepoddat rezistentnímu úsilí 

mnohých kolegů i veřejné správy, jež na opravdu radikální změnu ve vztahu k romským 

žákům není zcela a dostatečně připravena. Přesto i ve vztahu k romskému žákovi se realizuje 

odedávný sen převratu od tradičního vyučování k tvořivě humanistickému přístupu k 

výchově. Teoretické zdůvodnění tohoto obratu patří na Slovensku zejména profesoru Mironu 

Zelinovi.36 

 

Pedagogika 

Zákonitosti výchovy a vzdělávání mapuje pedagogika se svými disciplínami. V oblasti 

multikulturní výchovy, která se zaměřuje na žáky různých národnostních menšin, si uvedený 

„převrat" ukážeme na přístupu k romskému žákovi. Ve vztahu k romskému žákovi je důležité 

vyzdvihnout otázky prožívání a výkonu. Zachovat mezi těmito hodnotami rovnováhu, to je 

důležité i při edukaci romských dětí, které jsou často handicapovány historicky, sociálně i 

kulturně. Přesto důraz na výkon je i pro ně potřebný, avšak nikoliv jako dril, používání 

donucovacích prostředků, chladný přístup učitele, přísná disciplína, honění žáků za 

plněním osnov a nesplnitelných cílů. Jak píše Miron Zelina, „napriek tomu výkonnosť 

musí mať svoje miesto v živote človeka, spoločnosti. Vzdať sa výkonnosti by bolo nefunkčné, 

katastrofálne. Iba sa meradlami výkonnosti, zásluhovosti, rýchlosti a cválania nemáme 

nechať ovládať vo fundamentálnych a elementárnych otázkach života a spolužitia, máme 

dbať na to, aby neviedli do neľudských koncov. Z tohto ospravedlnenia vyviera nádej pre 

všetkých chudobných a slabých, pre všetkých, ktorí už nestačia vysokým nárokom našej 

doby".37 Pedagogika se svými jednotlivými disciplínami má velkou šanci v tomto procesu 

pomoci i romským žákům. Přitom ze strany pedagogů nejde o vnější nátlak, ale spíše o 

hledání metod, motivace, které mohou humánním způsobem přivést i romské žáky k 

                                            
35 Helus, 2004, s. 10. Podtrhl JB. 
36 Srov. Zelina, 2006 a další práce uváděné v bibliografii. 
37 Zelina, 2006, s. 7. 
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optimální výkonnosti a uplatnění ve společnosti. K tomu je však třeba chápat edukaci jako 

pedagogický systém, který ukazuje determinanty ovlivňující celý výchovně - vzdělávací 

proces romských žáků.38 Důležitá je i multidimenziálnost přístupů a analýzy vyučovacího 

procesu, které zaručují komplexnost náhledů a používání adekvátních metod pro výuku 

romských žáků.39 Pro edukaci romských žáků je potřebné seznámit se i s různými systémy 

teorie výchovy, filozofií výchovy. Vzhledem ke speciálním problémům, které romské děti ve 

školách mají, je potřebné využívat i pedagogiku sociální40 a speciální41. A nemožno 

zapomenout ani na nově se rozvíjející pedagogickou disciplínu, kterou je multikulturní 

výchova. Tuto oblast dosud nejobsáhleji zpracoval český pedagog Jan Průcha42. 

Neodlučitelnou součástí pedagogiky jsou teorie výchovy, které na Slovensku v poslední době 

podrobně rozebral Miron Zelina43, a filozofie výchovy44. Podrobnější přehled i rozbor 

literatury s podáním vlastního pojetí obratu ve filozofii výchovy v současnosti podává 

publikace Sabíny Gálikové Tolnaiové 45. Aplikací filozofie výchovy s využitím především 

díla Jana Patočky 46 na edukaci romských žáků se zabývá publikace Jaroslava Balvína o 

filozofii výchovy a metodách výuky romského žáka47. 

 

Psychologie 

Psychologie a její jednotlivé disciplíny jsou významné zejména z důvodu zvýšené citovosti, 

emocionality romských žáků. Velmi důležitá je motivace romských žáků k učení. V této 

souvislosti je zajímavá publikace R. Rosinského 48. Stejně tak jako duši dítěte a jeho jednání 

ve školní i mimoškolní činnosti, ve vztahu k rodině, je potřebné zkoumat a brát v úvahu i 

širší kontext vztahů mezi romským žákem a jeho romskou komunitou, mezi ním, romskou 

rodinou a majoritní společností. Tyto procesy zkoumá sociální psychologie 49, ve vztahu ke 

škole jako prostředí, ve kterém romský žák získává vzdělání je to psychologie pedagogická50. 

Aktuální psychologickou disciplínou, která pomáhá pedagogům porozumět rozdílům v psy-

                                            
38 Srov. o tom více Balvín, 2004; Portik, 2003; Portik, 2004. 
39 Srov. o tom více Balvín, 2007a, 2007b, 2007c. 
40 Srov. o tom Bakošová, 2005; Kraus, 2008. 
41 Např. Vašek a kolektiv, 1995. 
42 Průcha, 2006. 
43 Zelina, 2004. 
44 Na Slovensku např. Gáliková Tolnaiová, 2007a, 2007b; v ČR např. Palouš, 1999; Pešková, 1996; v 

zahraničí Brezinka, 1996. 
45  Viz Gáliková Tolnaiová, 2007. 
46  Patočka, 1996. 
47 Balvín, 2008. 
48 Rosinský, 2006, 7. kapitola s názvem Motivácia, jejíž spoluautorkou je i M. Cerešníková, s. 118-225. 
49 Srov. např. Výrost a Slaměník, 1997. 
50 Srov. např. Ďurič, Bratská a kolektiv, 1997. 
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chice romských žáků je interkulturní psychologie. Jejím propagátorem v České republice je 

Jan Průcha, který pro učitele a další pedagogické odborníky představil v západních státech již 

několik desítek let se rozvíjející obor 51. Jak důležitý je pro romské žáky psychologický 

přístup, ukazuje nejznámější a nejvýznamnější romská spisovatelka Elena Lacková. Spolu s 

ní si uvědomujeme, že zážitky z dětství jsou dlouho, často celoživotně, uchovávány ve 

vědomí člověka, přecházejí do dospělosti a významně ovlivňují jeho volbu a rozhodování: 

„Když jsem začala studovat na vysoké škole, měli jsme také psychologii. Byl to můj oblíbený 

předmět. Učili jsme se, jak se různé vjemy a zážitky vrývají člověku do podvědomí a ovlivňují 

ho po celý život. Často se mi vybavují dojmy z dětství. Třeba ta omamná vůně lipového květu, 

na kterém jsme v létě spávali, nehlučné světlo hvězd, které dopadalo na naše oči, šelest větru 

ve vrbinkách, světlušky, které usedaly ženám do vlasů a zářily jako ty nejdrahocennější 

šperky. Vybavují se mi záběry z romských rodin: maminka utírá dítěti umazanou pusu, 

usmívá se a dítě se směje na ni, žena vaří u plotny, muž stojí vedle ní a občas se k sobě 

přikloní jako dva listy na jednom stromě. Někdy mi připadalo, že z očí našich lidí září hvězdy, 

pod kterými usínali, a jejich tichý dech je podobný závanům ve vrbinách. Takový klid, 

harmonii a jednotu s vesmírem jsem nezažila nikde jinde než v osadě mezi našimi lidmi. " 52 

Pro pochopení psychiky romského žáka jsou důležitá i odborná a literárně pedagogická 

zpracování edukace romských žáků od nestora ve výchově a vzdělávání romských dětí 

Miroslava Dědiče.53 Ve svých knihách ukazuje nejenom dětství, ale i přechody jeho 

svěřenců do dospělosti a jejich uplatnění v životě. Knihy Eleny Lackové i Miroslava Dědiče 

jsou nejen publikacemi pedagogickými, ale i andragogickými, protože ukazují cestu 

k celoživotní filozofii člověka od dětství jako základu života až po dospělost a důstojné stáří. 

Významné výsledky v psychologii byly dosaženy v projektu APVV 20-049105 v roce 2009 s 

názvem Akademická inteligence slovenské populace romských dětí na Slovensku, který byl 

realizován pod vedením profesorky Evy Sollárové a na základě spolupráce s významným 

americkým profesorem Sternbergem54. Významným základem jmenovaného přístupu je 

Rogersova humanistická psychologie. 55 Ve vztahu k romským dětem a také dospělým 

Romům jsou důležité studie o inteligenci, které zkoumají psychologové obecně jako základ 

                                            
51 Srov. Průcha, 2007. 
52 Lacková, 1997, s. 46-47. 
53 Dědič, 1982, 1985, 2006. 
54 Srov. Sollárová (2000, 2001, 2004, 2005, 2007) a Sternberg (1986, 2000, 2004), Sternberg at al. (2001). 
55 Rogers, 1991-1992; Rogers, Freiberg, 1998 
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pro diskuse o determinačních faktorech, které působí ve vztahu k dědičnosti a sociálním 

podmínkám. 56 

Romologie 
 

Nepostradatelnou oblastí při sledování otázek výchovy a vzdělávání romských žáků je 

samozřejmě romologie a její jednotlivé disciplíny. Je s podivem, že tato přirozená součást 

systémového přístupu k edukaci romského žáka je učiteli podceňována a že i přesto, že se již 

pro studium romologických disciplín na vysokých školách pedagogického směru udělalo 

mnoho pozitivních kroků, stále je tento prostor, jak bychom ve sportovní terminologii řekli, 

málo vykrytý. V tomto směru podal v roce 2008 Ústav romologických štúdií Fakulty 

sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre žádost o akreditace 

předmětu Romský jazyk a kultura. Bohužel, do současnéí doby pro nedostatek přihlášených 

nebyl a zřejmě ani nebude realizován… Dalšími obory jsou bakalářský a magisterský 

program se zaměřením na sociální a misijní služby a poradenství v romských komunitách. 

Tyto obory by mohli studovat i absolventi romských gymnázií, romští pedagogičtí asistenti, 

kteří by si chtěli rozšířit své vzdělání a stát se do budoucna nejen sociálními pracovníky, ale i 

učiteli. Bez romologických studií nelze pochopit, z čeho vyplývá často velmi nízká úroveň 

edukace romských žáků. Ta souvisí přímo s ekonomickým, sociálním statusem Romů, který 

je v mnohých osadách na Slovensku opravdu neutěšený. Tato situace má samozřejmě vliv i 

na úroveň sebevědomí Romů, na jejich identitu. Jak píše Lýdia Lehoczká, „jazvy a následky 

chudoby majú nielen sociálne, ale aj ďalšie následky pre ľudskú osobnosť, identitu osobnú i 

sociálnu ... Tým sa samozrejme znižuje úroveň sebavedomia a znižuje sa aj aspiračná 

motivácia".57 

Samozřejmě ne ve všech případech probíhá proces edukace jako zápas o lidskou osobnost 

v podmínkách chudoby a absolutně negativních vlivů na romského žáka. Na zajímavé 

výsledky kooperace školy, romských rodin, občanského sdružení a obce ve Spišských 

Tomášovcích upozorňují např. články Lenky Vavrekové, která popisuje dobré výsledky dětí 

v mateřské škole, které nevyžadují žádná další podpůrná opatření jako jsou přípravné třídy. 

Je to i proto, že „učiteľky poznají ich kultúru, históriu, hodnoty a čiastočne i jazyk. Vystupujú 

ako osobnosť, působia jako komunikačný činitel prekonávajúci problémy súvisiace s 

jazykovými a sociálními bariérami".58 

 
                                            

56 O myšlení a inteligenci jako podstatném pojmu srov. Sarmány-Schuller, 2005. 
57 Lehoczká, 2006, s. 61. 
58 Vavreková, 2008, s. 604. 



 

 
43

Další společenské vědy 
 
Disciplíny, které uzavírají kruh kolem onoho centra našeho zájmu - romského žáka - tvoří tu 

širokou oblast, bez níž se při studiu a vytváření optimálních podmínek pro edukaci romského 

žáka neobejdeme. Např. historie - bez zakomponování romské historie či historie světové, 

bez respektování obecných historických zákonitostí nelze objektivně objasnit roli romské 

kultury v dějinách. Není to jen akademická otázka, ale její řešení přímo ovlivňuje výuku dějin 

ve škole. Dalším příkladem může být etika jako důležitá součást filozofie. Znalosti etických 

principů mohou pedagogovi při výuce romských žáků být velmi prospěšné. Nejenom z 

hlediska toho, že soulad životní etiky a filozofie Romů s etikou a filozofií majoritní spo-

lečnosti je velmi obtížná otázka a dobrý učitel by měl k jejímu řešení přistupovat nejen 

psychologicky, s citem, ale také eticky a filozoficky — s nadhledem a dobrou znalostí 

společenských procesů jako složitého systému zákonitostí a jevů vzájemně se 

determinujících. Dovedností a ochotou zapojit svoji učitelskou osobnost do procesu výuky 

romského žáka se poměřuje kvalita jeho profesionality. Informace o těchto souvislostech se 

tak stává i potřebnou součástí oboru profesionální andragogiky, v němž mohou učitelé získat 

řadu informací o multikulturní výchově se zaměřením na romského žáka.  

Poznání determinant působících na romského žáka i žáky jiných národností ve škole i mimo 

školu, které jsou analyzovány vědními disciplínami výše jmenovanými, může učitele ochránit 

jak před přílišným pedagogickým optimismem, tak ale i před pedagogickým pesimismem a 

nihilismem. I v tom vidím smysl svého strukturování vědních disciplín, které vystupují ve 

vztahu k edukaci žáka jako systém. Vysoce důležitou roli v tomto systému hraje 

multikulturní pedagogika. Ta má také svoji vlastní strukturu, prorůstající celým systémem 

vědních disciplín, který byl výše nastíněn na příkladu zájmu o edukaci romského žáka. Tento 

zájem samozřejmě platí i pro další žáky a studenty různých, odlišných národností. Proto v 

systému vědních disciplín, tam kde je v názorném obrazci zmiňován obor romologie, je tím 

rozuměno, že tento obor zde zastupuje i obory další, které sledují zákonitosti existence 

národnostních menšin v určitém státě, jejich legislativní postavení, sociologické, pedagogické 

a další souvislosti ve vztahu mezi nimi a majoritní společností. I tyto vztahy vyjadřuje 

multikulturní výchova jako multidimenziální pedagogický systém, který se v následujícím 

textu pokusíme hlouběji objasnit. 
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Tento systém má určitou strukturu, která může napomoci v orientaci a v zařazení konkrétních 

zkoumání edukačních procesů ve vztahu k romskému žákovi i k žákům jiných národností. 

Zároveň může tento systém pomoci učitelům, kteří s žáky pracují. Z hlediska andragogiky 

ukazuje učitelům tento systém i souvislosti odrážející se i v sociální a kulturní andragogice.   

Didaktické využití 

• Pokuste se podle schématu interpretovat multikulturní výchovu jako systém. 

• Pokuste se podle schématu interpretovat souvislosti mezi obory z hlediska 

profesionální  andragogiky.  

• Pokuste se podle schématu interpretovat souvislosti mezi obory z hlediska sociální 

andragogiky. 

• Pokuste se podle schématu interpretovat souvislosti mezi obory z hlediska kulturní 

andragogiky.  

• Pokuste se podle schématu interpretovat souvislosti mezi obory z hlediska 

multikulturní andragogiky. 
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…soulad životní etiky a filozofie Romů s etikou a filozofií majoritní společnosti je velmi 
obtížná otázka a dobrý učitel by měl k jejímu řešení přistupovat nejen psychologicky, s citem, 

ale také eticky a filozoficky — s nadhledem a dobrou znalostí společenských procesů jako 
složitého systému zákonitostí a jevů vzájemně se determinujících… 

 
1.1.2 Kulturnost: kultury jednotlivé i globální kultura 

 

Kultúra je sociálne odevzdávané poznanie vlastné určitej sociálnej skupine. 

Peoples-Bailey, 1988, s. 19. Podle Mistrík a kol., 1999, s. 24 

 

Kultura označuje existenci určitých hodnot materiálních a duchovních, které vytvořil a 

rozvíjí člověk svou vlastní konkrétní činností. Je to také sám člověk jako tvůrce sebe sama. 

Takto člověkem vytvořená a rozvíjená kultura, předávaná z generace na generaci záměrným i 

nezáměrným působením, zpětně člověka ovlivňuje. Péči o uchování a rozvíjení vlastní 

kultury, jakož i kultury světové, je možno nazvat kulturní výchovou a vzděláváním. Touto 

kulturní edukací (pojem, který můžeme souhrnně používat pro výchovu i vzdělávání jako 

pojem jediný) se zabývají především učitelé, kteří musí respektovat, a svou činností, za 

kterou jsou prfesně odpovědní, informovat své žáky o tom, že ve světě existuje nejen kultura 

národní, ale i další rozmanité kultury ovlivňované geografickými, sociálními, politickými, 

ideovými determinantami. 

Pojem kultura se vyskytuje v řadě vědních disciplín a je také charakterizován celou řadou 

definic. Můžeme rozlišit dvě skupiny pojetí kultury: 
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Širší pojetí: zahrnuje vše, co lidská civilizace vytvořila a vytváří: 

• materiální výsledky lidské činnosti, 

• duchovní výtvory (např. náboženství, morálka, zvyky, vzdělávací systémy, 

politika, právo). 

Užší pojetí: uplatňuje se především v kulturní antropologii a interkulturní psychologii - 

pojem kultura je vztahován především k projevům chování lidí, tedy kultuře určitého 

společenství: 

• zvyklosti, symboly, komunikační normy a jazykové rituály, 

• sdílené hodnotové systémy, předávané zkušenosti, zachovávaná tabu.59 

Z řady dalších definic je možné uvést ještě následující: 

• Podle Velkého sociologického slovníku: 

„Kultura je souhrn prostředků a mechanismů specificky lidské adaptace k vněj-

šímu prostředí. Představuje program činnosti jednotlivců a skupin, který je fi-

xovaný sociokulutními stereotypy a předávaný prostřednictvím kulturního dě-

dictví. Kultura vystupuje v podobě (a) výtvorů lidské práce, (b) sociokulturních 

regulativů (norem, hodnot, kulturních vzorců), (c) idejí (kognitivních systémů), (d) 

institucí organizujících lidské chování." 60 

• Podle kulturního antropologa (R. F. Murphy) 

„Kultura je celistvý systém významů, hodnot a společenských norem, kterými se 

řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají dalším 

generacím". 61 

Různé vědní disciplíny zdůrazňují ve svých definicích prvky, které jsou pro tu kterou 

disciplínu nosné a které akcentují metody i obsah zkoumání. Kulturní antropologie klade 

důraz, jak ukazuje definice R. F. Murphyho, na hodnoty a normy, které předávají příslušníci 

společnosti dalším generacím. Sociologie přistupuje k vymezení kultury komplexněji a 

zahrnuje více prvků kulturního systému. Pro interkulturní psychologii je významné to, že 

mluví o mnohosti kultur - v této disciplíně jde především o komparaci - a také o chování lidí, 

což je také předmětem psychologie obecné. Spojovacím článkem je ovlivňování budoucího 

chování prostřednictvím změn, které činí lidé jako tvůrci kultury i jako ti, kteří jsou kulturou 

ovlivňováni. Tento princip vystihuje definice Jana Průchy: „V interkulturní psychologii jsou 

kultury chápány jako produkty minulého chování lidí a jako usměrňovatelé budoucího 

                                            
59  Průcha, 2007, s. 45. 
60  Velký sociologický slovník, sv. 1, 1996, s. 548—549. 
61 Murphy, 1999, s. 32. 



 

 
47

chování lidí. Tudíž lidé jsou tvůrci kultury a zároveň jsou kulturou ovlivňováni. Jak lidé 

utvářejí kultury a jak kultury ovlivňují lidi, je předmětem zkoumání interkulturní 

psychologie." 62 Důležité je dodat, že hlavní motivací pro vytváření kulturních hodnot je 

potřeba aktivního řešení situací, do nichž se člověk jako jednotlivec i skupiny, společenství 

dostává. 

Pro multikulturní pedagogiku, která se zabývá otázkami multikulturní, interkulturní a 

pluralitní výchovy a vzdělávání (viz dále) budou samozřejmě z obsahu pojmu kultura 

zajímavé především situace tvorby i ovlivňování člověka různorodými kulturami, kulturními 

hodnotami, a to pozitivním a prosoci- álním způsobem, metody předávání kulturních hodnot 

a norem novým generacím a zejména možnosti porozumění a komunikace mezi kulturami, 

dialog, vzájemná tolerance a respektování, nikoli vzájemné násilí či likvidace. 

 

Kultury vedle sebe. Je možno stanovit počet kultur ve světě? 
 
Kulturní systémy existují vedle sebe, ale také se navzájem prostupují, ovlivňují v závislosti 

na historickém vývoji a dalším množství determinant, které člověk může, ale také nemusí 

zcela poznat. Člověk realizuje svůj život prostřednictvím řešení společenských situací 

v mikro i makrosouvislostech, jako jednotu malé i velké historie. Proto může ovlivňovat 

nejenom vztah ke kultuře, ve které vyrůstal, ale může ovlivňovat také vztah ke kulturám 

jiných etnik, národů a posléze i celého světa. 

Vycházíme-li z toho, že každé etnikum je zároveň specifickou kulturou, pak je na světě 

celkem 5 000 kultur. Totiž pokud každá kultura je zároveň etnikem z jazykového hlediska.63 

Podle databází největšího etnologického archivu na světě64 byly vytvořeny dva dosud 

nejrozsáhlejší přehledy kultur světa: 

• Ethnographic Atlas (1967): 1264 kultur, na základě 89 diferencujících znaků, 

• Atlas of World Cultures (1981): 563 kultur, na základě 76 diferencujících znaků. 

• Čeští etnografové 65 popsali celkem 739 etnik celého světa, včetně dílčích 

etnických skupin, 

• V Evropě je, bez evropské části bývalého SSSR a bez imigrantů: 72 původních 

etnik.66 
                                            

62 Průcha, 2007, s. 46. 
63 Někteří autoři uvádějí počet 6 000 kultur. Přitom kritériem je především jazyk. Při popisu této otázky 

využíváme pasáže a zjištění Jana Průchy, který těmito informacemi uvádí kapitolu o Češích na kulturní 
mapě světa. (Viz Průcha, 2006, s. 216-219). 

64 Human Relations Area Fines, umístěný na Yale University v USA, založený v roce 1937 George Peterem 
Murdockem. Pod jeho vedením byly vydány atlasy kultur světa. 

65 Hubinger, V., Honzák, F., Polišenský, J., 1985. 
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• Pokud bychom započítali etnika evropské části bývalého Svazu sovětských 

socialiastických republik (SSSR), potom by v Evropě bylo: dvojnásobek údajů 

Leoše Šatavy, tedy: 144. 

 

Orientace v kulturách světa 

 

Pokud představíme žákům či studentům pouze počet kultur světa a nevedeme je k bližšímu 

seznámení s nimi, nemůžeme mluvit o multikulturní výchově. Je potřebné, aby učitel ukázal 

žákům či studentům, a platí to tak v kursech pro dospělé, jak se mezi kulturami orientovat. 

Jedná se o to, aby se svými žáky nalézal odlišnosti a na druhé straně shody mezi kulturami. 

Touto cestou je možno vytvořit typologii kultur. Znamená to sdružení kultur podle 

společných nebo podobných rysů. 

Žákům je tento postup možno vysvětlit tak, že „některé kultury jsou skutečně bližší k 

jiným, takže lze rozlišit určité typy kultur. . . s kulturami je to podobné jako s jazyky - některé 

jazyky jsou příbuzné s jinými a společně vytvářejí jazykovou rodinu, např. jazyky slovanské, 

jazyky germánské apod. V případě kultur je to obdobné, např. kultura Čechů má určité rysy 

podobnější s kulturou Němců než např. s kulturou Francouzů nebo Britů" 67 

Česká kultura má jazykový základ slovanský a podobnost spíše než kultuře německé 

přísluší kulturám slovanským: kultuře slovenské, polské, ruské či srbské. Tato podobnost je 

však závislá i na historickém vývoji a určitých uskupeních, která se vytvářela v průběhu celé 

dosavadní historie. Avšak „vrtochy" historie jsou takové, že kultury různých národností 

jsou po určitou dobu pospolu, po další dobu se vyvíjejí odděleně. A zde etnická ani 

jazyková příbuznost nepomáhá. Proto se kultura česká dlouhodobě vyvíjela v sousedství a 

spolupráci s kulturou německou a rakouskou, ačkoliv jazyková a etnická příbuznost mezi 

nimi není. Také kultura slovenská se vyvíjela téměř tisíc let pospolu s kulturou maďarskou, 

ačkoliv jazyková ani etnická sounáležitost mezi nimi také není. Podobně balkánské slovanské 

kultury: byly dlouhodobě pod vlivem kultury turecké, takže souvislosti slovanské byly 

přetrženy. Ale že nikoliv docela, to se ukázalo např. při boji bulharského i srbského národa 

proti islámské moci a rychlém navázání nové spolupráce kultur slovanských i přes překážky 

historického vývoje. 

                                                                                                                                        
66 Šatava, 1994. Profesor Leoš Šatava je významným českým specialistou na otázky etnik a národnostních 

menšin v Evropě. Působí na Etnologickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho 
zájem se týká také Lužických Srbů jako jedné z hlavních národnostních menšin ve Spolkové republice 
Německo (60 000). 

67Průcha, 2006, s. 218-219. 
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Je na dovednosti a erudovanosti učitele, a jeho osobnosti, aby s žáky či studenty tyto 

rozporné pohyby historie vysvětloval ve vztahu k mnohosti kultur jako základu 

multikulturní výchovy. Svůj prostor zde nalezne jak učitel historie, tak učitel výchovy 

občanské, etické, náboženské. 

 
Vývoj kultur - hlavní sloupy kultury evropské 

 
Starověké Řecko se stalo jedním z hlavních sloupů evropské kultury. Ve starověkém Římu 

se koncentrovala minulost i budoucnost kultur, jejichž kořeny pocházejí až ze starověkých 

civilizací, jako byla starověká Indie, starověká Čína, Persie, Babylonská a Egyptská říše. Na 

březích Malé Asie v Palestině se rodí na pozadí kultury hebrejské kultura symbolizovaná 

křesťanskými hodnotami. Novou hodnotou je jednobožství a obecně chápaná láska mezi 

lidmi. Křesťanské učení se stalo třetím sloupem, na němž stojí základy evropské kultury. O 

tom svědčí i slova jednoho z hlavních protagonistů Sienkiewiczova díla Quo vadis, jak byla 

vyslovena ve stejnojmenném filmu římským tribunem Markem Viniciem a apoštoly Petrem a 

Pavlem z Tarsu: 

Marcus Vinicius: „Řecko vytvořilo moudrost a krásu, Řím moc." Co přinášíte   

vy? Petr: „Přinášíme lásku." 

Pavel z Tarsu: „Kdo klepe, bude mu otevřeno, láska Páně je s tebou. A proto 

žehnám tobě, tvé duši a tvojí lásce".68 

 
Křesťanství jako třetí sloup evropské kultury 

 
Křesťanství se prosazovalo pozvolna a s obtížemi. Křesťany se stávali i ti, kteří vyznávali 

dříve kulturu římské moci, založené na násilí a v době Neronově již i nekontrolovaném 

zabíjení, neřesti a úkladech. V Neronově počínání se již zřetelně ukazovaly hranice římské 

kultury, která sice světu dala vynikající hodnoty, na kterých Evropa může stavět doposud i do 

budoucnosti, zároveň však vytvořila bariéry, za které již dále nešlo jít, aniž by byly ohroženy 

obecné hodnoty platné pro existenci lidstva. Do tohoto vakua se rodily v bolestech hodnoty 

nové, které byly pro Evropu další nadějí. To byly hodnoty křesťanské. Jak byl jejich zrod 

realizován jako symbioza malé a velké historie, to ukazuje např. román Henryka 

Sienkiewicze o lásce mezi římským tribunem Markem Viniciem a křesťankou Lygií za doby 

konce krutovlády císaře Nerona. 

                                            
68 Rozhovor z filmu Jerzy Kawalerowicze Quo vadis, zfilmovaného na základě literárního díla Henryka  

Sienkiewicze v roce 2001. 
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(Tribun Marcus Vinicius): „Říkali mi, že ve vašem učení neobstojí ani život, ani lidská 

radost, ani štěstí, ani zákony, ani 'pořádek, ani vláda, ani římské impérium. Je to 

pravda? Říkali mi, že jste šílenci; povězte, co přinášíte? Je hříchem milovat? Je hříchem 

cítit radost? Je hříchem chtít štěstí? Jste nepřátelé života? Musí být křesťan chudý? Měl 

bych se zříci Lygie? Jaká je vaše pravda? Vaše činy a vaše slova jsou jako průzračná 

voda, ale jaké je dno této vody? Vidíte, že jsem upřímný. Rozptylte tmu! Protože mi řekli 

ještě toto:,Řekové vytvořili moudrost a krásu, Řím moc, ale co přinášejí oni?' Povězte 

tedy, co přinášíte? Je-li za vašimi dveřmi světlo, otevřete mi!" Přinášíme lásku, řekl Petr. 

A Pavel z Tarsu dodal:,,Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, lásky však 

kdybych neměl, byl bych jako zvučící měď.. . " 

Avšak srdce starého apoštola bylo dojato tou soužící se duší, která se snažila 

proniknout ke vzduchu a slunci jako pták zavřený v kleci, vztáhl tedy k Viniciovi ruce 

a řekl: 

„Kdo klepe, bude mu otevřeno a milost Páně je s tebou, proto žehnám tobě, tvé duši 

i tvé lásce, ve jménu Spasitele světa."69 

 

                                            
69 Sienkiewicz, H. 1969, s. 231-232. Román vycházel nejprve časopisecky v letech 1894-1896 a pak 

následovalo knižní vydání a román byl přeložen do světových jazyků. Důsledkem velkého úspěchu románu 
bylo udělení Nobelovy ceny v roce 1905. Z hlediska otázky kulturních systémů a historie různorodých 
kultur je možné využít v multikulturní výchově tento román k ukázce toho, jak různorodé kultury prožívají 
svůj zrod a slavnou éru, stejně tak jako v určité fázi nahromaděním rozporů přicházejí do stadia ústupu, 
negace a zmaru. Tyto procesy se v historii opakují. Tento román je i o tom, jak dospělí lidé v historii 
prožívají svou vlastní, lidskou  osobní historii. Do podobné kulturní krize jako starověký Řím se dostala 
evropská společnost i v druhé polovině 19. století. Na toto téma tedy reagoval i Sienkiewiczův román a jeho 
aktuálnost byla zřejmá a poučná pro mnoho čtenářů, kteří v této krizi žili. Karel Krejčí o tom ve svém 
doslovu k románu píše: „Římský starověk a počátky křesťanství byly vždy pokládány za nedílnou součást 
historické tradice a kulturního dědictví všech evropských národů. Zvlášť významnou se v tomto ohledu jevila 
doba Neronova, kdy se tento dvojí svět střetl v dramatickém napětí.. . Vylíčení úpadkového Říma je zároveň 
pronikavou kritikou vládnoucí společnosti nové doby… . Progresivní rysy díla nejsou v zásadě oslabeny, 
nýbrž spíše zesíleny vyzdvižením humanitního charakteru křesťanského učení... Cesta z krize, na kterou chce 
svým románem Sienkiewicz ukázat, není revoluční přeměna kritizovaného společenského řádu, nýbrž jeho 
obroda sociálními, a humanitními ideály prvních křesťanů za vedení katolické církve, jak to v téže době 
hlásaly i pověstné encykliky papeže Lva XIII." (Krejčí, 1969, s. 458-460). 
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„…A Pavel z Tarsu dodal:,,Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, lásky 
však kdybych neměl, byl bych jako zvučící měď.. . "  (Foto ze Světového romského 

festivalu v roce 2010 v Praze na Staroměstském náměstí) 
 

A kdo vlastně patří do kultury evropské? 

 

Národ bez vlasti je prinajlepšom stálym hosťom v 
krajine, ktorá je domovom iných, a v tom horšom 
prípade nevítaným cudzincom. 

(Hancock, 2005, s. 98) 

 

V průběhu evropské historie se o šíření evropské myšlenky nejvíce zasloužil Karel 

Veliký, jenž je považován za otce evropského sjednocování. Do Evropy by měly patřit 

národy, které do Evropy dříve přišly, získaly zde svá území, která v průběhu historie 

upevňovaly a bránily před vetřelci. Za podmínky, že přijaly buďto křesťanství, nebo jejich 

kultura pocházela z římské a řecké tradice, byly tyto národy plnoprávnými a vlastně 

doživotními evropskými vladaři a nositeli evropské kultury. Co však ta etnika, národnosti a 

národy, které přišly později a nedokázaly se rychle zapojit do kulturotvorného procesu 

Evropy? Vzniká otázka: patří tyto entity do Evropy? Podílí se právoplatně na rozvoji kultury 

evropské? Podívejme se na tuto otázku z hlediska romského národa a romské kultury. 

To, že Evropa Romy nechtěla, se ukazovalo zcela zřetelně v různých obdobích historie. 

Nejvíce v době druhé světové války, kdy byly romské osady vytlačovány co nejdále od obcí. 
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Ale tato situace se odehrávala často již dříve, kdy úplná genocida Romů nebyla ještě 

bezprostředně na pořadu dne. Romská osada Svatobořice na Moravě leží na vrcholu katastrů 

tří obcí, protože žádná z nich Romy nechtěla blízko svých sídel. Současné osudy Romů ze 

slovenských Letanovců, které stěhují do blízkosti obce jiné, jsou známy široké veřejnosti. 

Nejnovější vystěhovávání z řady slovenských měst do obcí, kde nejsou Romové vítáni, je 

také dostatečně medializováno. A tak mě napadá: mají vlastně Romové v Evropě svoji vlastní 

zemi, na které mohou jistě a bez negativní reakce ostatní společnosti spočinout? Zřejmě 

nemají. 

Jsou tedy Romové vůbec právoplatnými obyvateli Evropy? I když nemají svou vlastní zemi? 

Jsou Romové Evropany? V osmé kapitole svého díla My rómsky národ se romský historik 

Ian Hancock zamýšlí nad otázkou, kterou je uvedena i sama kapitola: „Do jaké míry jsou 

Romové Evropany?" 70 Na tuto otázku odpovídá Hancock i přes různé názory romských 

odborníků a politiků (akcentujících hlavně příslušnost romského národa k Indii) jednoznačně: 

„V podstatě jsme Evropané jako všichni ostatní. „Být Evropanem" nezávisí ani na 

národnosti, ani na etnické příslušnosti, Evropané mají množství národností a etnických 

příslušností. Být Evropanem neznamená pocházet z některé části Evropy. Kdyby to byla 

pravda, tak Samiové, Maďaři, Finové a Estonci by nemohli být Evropany. Na to, aby byl 

člověk Evropanem, nepotřebuje mít ani vlastní zem." V opačném případě by Baskové, 

Katalánci a Frízové nemohli být Evropany. 

Co tedy dělá Evropana Evropanem? Je to stav ducha, smysl pro spolupatřičnost ke zbytku 

světa, být součástí jeho historie a různých regionálních a etnických kultur. Po tom všem se 

vůbec nedá říci, že Romové se odlišují od ostatního neevropského obyvatelstva.. V podstatě 

bychom mohli tvrdit, že jsme vzoroví Evropané, protože žijeme v každé evropské zemi, jako 

žádné jiné evropské obyvatelstvo.“ 71 

Uvedené otázky, ačkoliv se týkají příslušníků romského národa v Evropě, nejsou daleko i od 

andragogických úvah o příslušnosti každého dospělého Evropana k určitému, svému, národu 

či národnosti. Je to pro každého z nás aktuální otázka, neboť ještě v době nedávné postihlo 

mnoho obyvatel Evropy nepříjemné přesouvání z hranic jednoho státu do druhého a tyto 

přesuny, zdramatizované válečnými útrapami, zanechaly nenávratné stopy na charakteru 

                                            
70 Hancock, 2005, s. 129-132. 
71 Hancock, 2005, s. 129-130. Podtrhl JB. 
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mnohých dospělých. Z nich mnozí ještě žijí mezi námi, a andragogické výzkumy mají pro 

zjišťování následků této historie dosud velký prostor. 72 

 

 
 
…Co tedy dělá Evropana Evropanem? Je to stav ducha, smysl pro spolupatřičnost ke zbytku 

světa, být součástí jeho historie a různých regionálních a etnických kultur… (Z defilé 
romských souborů ulicemi Prahy na Světovém romském festivalu Khamoro v roce 2010). 

 

Změny v kultuře se jen tak samy neprosadí, chce to osobnosti 

 

Nerozumnost odvážných - toť právě moudrost žití. 

Maxim Gorkij 

  

V pojednání o proměnách kultur, o prosazování křesťanské kultury do kultury římské a 

později evropské jsme použili román Henrika Sienkiewicze Quo vadis. Zajímavé bylo 

především použití lidského činitele při prosazování nových kulturních hodnot a norem. 

Samozřejmě v tomto směru sehrávala velkou roli postava Ježíše Krista. Ale ta „už" jen jako 

                                            
72 Příklad mojí maminky i mého otce jsou nadmíru výmluvné. Moje maminka se musela ve svých dvanácti 
letech vystěhovat ze Slovenska, protože vznikl Slovenský štát a ten expedoval pryč státní úředníky, mezi nimiž 
byl i můj český dědeček, na Slovensku v meziválečném období sloužící jako policista, ve slovenštině žandár. 
Moje slovenská babička i moje maminka se nemohly ve své psychice dlouho, v podstatě až do konce života, 
vyrovnat s tímto zásahem do jejich kulturní a národní identity… 
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velká duchovní síla, která ovlivňovala tehdejší živé lidi. Ti ve své době museli za své nové 

ideály, plynoucí z Ježíšova učení, trpět a kráčet i na smrt. 

Kultury nejsou nějaké abstraktní systémy, které by se pohybovaly a měnily podle nějakých 

vnitřních, jen sobě vlastních zákonitostí. Kultury jsou projevem činnosti člověka, lidstva, 

společenských uskupení a jednotlivých osobností. Osobnost je pro vývoj a změny v 

kulturních systémech důležitá nejenom jako příjemce kulturních hodnot ve svém 

ontogenetickém vývoji, v němž sehrává rozhodující roli výchova (v našem případě výchova 

multikulturní), ale i jako tvůrce hodnotových, kulturních systémů. A to platí i 

v andragogických souvislostech, neboť kulturou je člověk ovlivňován celoživotně, nejenom 

jako dítě. V tomto procesu sehrává významnou roli étos. Je to niterná duchovní síla, kterou 

člověk získává prostřednictvím záměrného i nezáměrného působení na strukturu jeho 

osobnosti v procesu výchovy a vzdělávání. Je součástí osvojené kultury, síla, která stojí v 

hlubině našeho vědomí a je zdrojem našeho jednání. Protože je osvojena jak racionálním, 

tak iracionálním způsobem převážně vlivem jiných osobností, převážně vychovatelů, ale i 

zprostředkovaně formou idejí zpracovaných v umění a jiných formách našeho „nadvědomí“ 

(filozofie, vědy, atd.) a nabývá v našem vědomí formu duchovní síly koncentrující v sobě 

vědomosti i přesvědčení, můžeme ji nazvat mravní moudrostí osobnosti. Mravní moudrost 

„je vyjádřením určitého světového názoru člověka, jeho filozofického vyznání a poznání 

pravdy, které je obohaceno niterným přesvědčením o správnosti našich poznatků a informací 

o zemích planety, vedoucích k nutnosti vyvodit z nich pro sebe, pro své myšlení a jednání 

praktické závěry. . .  

Mravní moudrost je osobní poznání člověka, reálných možností změn v určité historické 

etapě, jeho niterné, emocionálně psychologické zpracování ve vnitřní přesvědčení, v 

odpovědnost a povinnost za realizaci nazrálých a potřebných změn a následné systematické a 

nezvratné směřování k jejich uskutečnění. K optimální volbě pro dobro v dané situaci. 73 

 

V historii je celá řada osobností, které tuto získanou mravní moudrost proměnily v rozvoj 

kultury nejenom své vlastní komunity, ale i celého lidstva. Z hlediska tématu naší práce nás 

zajímají především osobnosti, které přispěly k rozvoji komunikace a dialogu mezi 

různorodými kulturami. A kterým se podařilo, aby při řešení interkulturních rozporů 

nebylo použito interetnického násilí. V tomto směru je významným příkladem jihoafrický 

prezident Nelson Mandela. Významnými osobnostmi, které však za své entuziastické vedení 

                                            
73Balvín, 2004, s. 181. 
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kmultikulturním a interkulturním změnám zaplatily životem, jsou Mahátma Gándhí a 

Martin Luther King. 74 

Obrovskou práci ve prospěch světového uklidnění mezikulturních rozporů a válečných 

konfliktů udělal papež Jan Pavel II. Svými dosud nevídanými cestami po celé planetě 

působil jako vynikající osobnost nejenom ve prospěch křesťanství, ale i ve prospěch 

dorozumění mezi kulturami Zeměkoule. 

Příběhy velkých osobností, které napomáhaly pokroku společnosti světa ve smyslu 

humanitního rozvoje, mají význam i pro kulturní a multikulturní andragogiku. Mohou být 

inspirující jako motivace pro starší osobnosti, seniory, které hledají smysl svého života v čase 

minulém, ale často i přítomném, dokonce i budoucím.  

Příběhy významných osobností jako jsou Mahátma Gándhí, Nelson Mandela i Jan Pavel 

II. ukazují, jak je aktivita stáří často vyvrcholením jejich života, naplnění smyslu celého 

jejich životního snažení. Andragogika, která se zabývá i stářím, by měla využívat příběhů 

těchto významných osobností, jak pro mladší dospělosti pro staré, neboť jsou poučné i pro 

trávení vlastní doby stáří. Je to příklad trvání lidské kreativit i ve vyšším lidském věku. Jak 

píše přední specialistka Helena Haškovcová, „mnozí odborníci věnovali problematice 

vrcholné lidské tvořivosti s ohledem na věk mimořádnou pozornost. Například Harvey C. 

Lehman studoval životopisy a produktivitu osmatřiceti světoznámých skladatelů, kteří 

dohromady složili dvaaosmdesát oper. Potvrdil, že většině z nich bylo při komponování 

pětatřicet let. Rozptyl hodnot je však fascinující, vždyť „geniální díla nemají datování“. W. A. 

Mozart komponoval už jako osmiletý, naopak G. Verdi i jako osmdesátiletý. Známý obraz 

Portrét dámy je dílem 81 letého malíře I.J. Repina a proslavenou Pietu dokončil 

Michelangelo Buonarroti ve věku 89 let.“ 75 

 

 

 
                                            
74 O osobnosti Martina Luthera Kinga srov. knihu: Hrubec, M. a kol.: Martin Luther King proti nespravedlnosti. 
Praha: Filosofia, nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, 2010. Z hlediska používání étosu jako inspirace 
předchozích inspirací historických osobností pro současnost je využití étosu středověkého reformátora Martina 
Luthera pro utváření osobnosti Martina Luthera Kinga (1929-1968): V jednom z kázání King hovořil: „Martine 
Luthere (Ano), postav se za správnou věc (Ano), postav se za spravedlnost (Ano), postav se za pravdu (Ano) a Já 
budu s tebou (Ano) až do skonání světa.  – Slíbil mi, že mě nikdy neopustí (Nikdy), nikdy mě nenechá 
samotného.“ (King, M. L.. Why Jesus called a Man a Fool. In týž, A Knock at Midnight. C.d., s. 159-163). 
Použití jména „Martine Luthere“ zde má svůj význam. King viděl sám sebe jako povolaného k tomu, aby 
provedl změnu, stejně tak jak se viděl i velký reformátor z 16. století. To může znamenat přitakání extrémním 
krokům. Když ale King sám sám sebe nazýval extremistou, připomínal, že Ježíš byl extremistou lásky, když 
řekl: „Milujte své nepřátele“. …A nebyl Martin Luther, se svými slovy ,Zde stojím a nemohu jinak. Bože pomoz 
mi´ také extremistou?“  (Hrubec a kol., 2010, s. 91). 
75 Haškovcová, 2010, s. 164-165). 
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…Osobnost je pro vývoj a změny v kulturních systémech důležitá nejenom jako příjemce 
kulturních hodnot ve svém ontogenetickém vývoji, v němž sehrává rozhodující roli výchova 

(v našem případě výchova multikulturní), ale i jako tvůrce hodnotových, kulturních 
systémů… (Foto Surmajova (uprostřed) hudebního souboru českých Romů na Světovém 

romském festivalu v Praze v roce 2010)  
 

Romové a jejich osobnosti: didaktické využití 

 
V roce 1999 jsem připravil publikaci Romské osobnosti ve fotografii. 76 Původně jsem chtěl 

nerozlišeně do publikace vedle sebe začlenit jak romské osobnosti, tak osobnosti neromské v 

České republice, které se významným způsobem podílely na rozvoji etno-emancipačního 

úsilí romského národa. Po poradě s jedním z významných představitelů Romů, poslancem 

Parlamentu České republiky, jsem do své publikace uvedl jen osobnosti romské. Vznikla 

publikace, která uvádí portréty pětatřiceti romských osobností jak v podobě fotografické, tak 

v podobě krátkých medailonů těchto osobností. Knížka zvýrazňuje multikulturní přínos 

těchto osobností zejména pro jejich, romskou národnostní menšinu. Chtěl bych však v možné 

příští publikaci vedle romských osobností ukázat i roli osobností neromských, které pomáhají 

nejen rozvoji romské národnostní menšiny, ale zároveň přispívají k rozvoji interkulturního 

dialogu a svými hlubokými znalostmi kultury romských komunit a jejich identity k 

posilování pluralismu ve vztahu k romské národnostní menšině jako výrazu respektu k 

                                            
 76 Balvín, 1999. 
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takovým specifickým zvláštnostem, které si romská kultura chce ponechat jako své vlastní 

tajemství a projev svého nejniternějšího bytí nenásilnou formou se bránícího vlivům vnějšího 

světa.77 

Takovou osobností celoživotně prospěšnou pro Romy a uchování a rozvoj jejich kultury byla 

docentka Milena Hübschmannová. Roli takových duší, které jsou mostem mezi kulturami, 

vystihl velmi dobře indolog a romolog PhDr. Svetislav Kostic, Dr.: „Vždycky jsem se v duchu 

ptal, jak je to možné, že se někdo tak ztotožní s tím, co dělá. Většina takových lidí přijímá i 

vnější povahové rysy toho, čemu se věnuje. U Mileny to bylo trochu jinak. Už od mládí 

musela vypadat jako Indka nebo Romka, ale jak plynul čas, ona se jí stávala ještě více. Bez 

tohoto ztotožnění a ztotožňování se, vědomého nebo nevědomého, člověk snad ani nemůže být 

prostředníkem mezi dvěma kulturami. Snad je to záležitostí osudu, že se v jednom prostředí 

rodí jedinci patřící některému jinému světu, jiné kultuře, které se věnují celou svou duší. 

Zároveň však takový člověk současně nemůže popřít svůj původ, a tak se ocitá na obou 

stranách."78  

Námět k samostatné myšlenkové práci: Pokuste se najít takové „mezikulturní osobnosti", 

jakou byla Milena Hübschmannová pro Romy i u dalších kultur, nejlépe u kultur 

národnostních menšin ve vašem státě nebo dalších zemích Evropy . . . 

V následujícím přehledu uvádím osobnosti z České republiky, u kterých nerozlišuji etnický 

původ. Zkuste je rozlišit a zkuste se také s jejich profily více seznámit vlastní výzkumnou 

aktivitou. Můžete také doplnit počet romských i neromských osobností o další odborníky, 

kteří v tomto přehledu zachyceni nejsou. Můžete také sestavit i přehled osobností romských a 

neromských, které působí ve prospěch multikulturního, interkulturního a kulturně 

pluralistického rozvoje optimálního soužití mezi romskou minoritou a majoritou. Nejlépe je 

začít ve své obci, ve svém regionu, neboť mnohdy ani nevíte, jaké osobnosti ve vaší obci či 

regionu žijí a působí. 

Je možné k tomu využít jak odborných publikací a časopisů (významným zdrojem pro 

Slovenskou republiku je Romano nevo ľil, pro Českou republiku Romano džaniben, Romano 

voďi a Romano hangos), tak institucí jiných (Muzeum romské kultury v Brně, Muzeum 

romské kultury v Tarnowě, Ústav romologických štúdií v Nitře). 

A nyní zkuste poznat: kdo je Rom a kdo je neRom. Z hlediska multikulturního a 

interkulturního je význam tohoto rozdílu téměř nepodstatný. 

                                            
77  Více též Balvín, 2000. 
78Kostic, 2006, s. 56. 
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BALABÁNOVÁ Helena, pedagog 

BALÁŽOVÁ Jarmila, žurnalistka  

BÍLÁ Věra, zpěvačka  

BODY Ladislav, politik  

CINA Emil, básník  

ČADECKÁ Mária, učitelka  

DANIEL Bartoloměj, historik  

DANIEL Stanislav, pracovník 

Ministerstva vnitra ČR  

DAVIDOVÁ Eva, etnografka, romistka 

DĚDIČ Miroslav, pedagog 

DOBŠÍKOVÁ Eva, pedagog DUDI-

KOŤO Věra, pedagogická asistentka  

DZURKO Rudolf, malíř  

FEČO Jožka, hudebník, primáš  

GIŇA Ondřej, politik  

GONDOLÁN Antonín, hudebník  

GORAL Ladislav, politik, herec  

HOLOMEK Karel, politik  

HORVÁTH Jan, žurnalista, básník 

HORVÁTHOVÁ Jana, historička, 

muzeoložka  

HŰBSCHMANNOVÁ Milena, romistka 

KONEČNÁ Magdalena, malířka  

LACKOVÁ Elena, spisovatelka 

MANUŠ Erika (vl. Jm. PREUSSOVÁ 

Mirka), 

žurnalistka, spisovatelka  

OLÁH Eduard, sochař  

OLÁH Vlado, filozof, básník  

RÁC Jan, předseda Sdružení dětí 

a mládeže Romů v České republice 

SMOLEŇ Mikuláš, dřívější ředitel 

vydavatelství a šéfredaktor Romano Kurko 

ŠČUKA Emil, JUDr., právník  

ŠEBKOVÁ Hana, romistka  

ŠOTOLOVÁ Eva, romistka, vysokoškolská 

učitelka PF UK v Praze 

TIŠER Stanislav, sportovec, boxer, 

bývalý reprezentant ČR  

TULIJA Petr, předseda Demokratické 

aliance Romů v ČR  

VESELÝ Ivan, politik, ředitel sdružení 

Dženo 

WISHWANATHAN Kumar, indický učitel 

ZIMA Miroslav, ředitel střediska pro romské 

děti a rodiče DROM v Brně
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Polemika, diskurs: Kulturnost: kultury jednotlivé i globální a role hodnot v nich 

 
Hodnota je to, o co se má člověk snažit, co stojí za to, aby se stalo předmětem chtění. 

František Krejčí 
 

V každém probíraném okruhu otázek první kapitoly nemůžeme najít zcela jednoznačné 

odpovědi a vědecká tvrzení. Vše, co se rozvíjí a aplikuje do společenské praxe, má svá pro a 

proti. Před nejednoznačností zkoumaných otázek nemůže zavírat oči ani učitel, ani další 

odborníci, kteří se věnují teorii a praxi multikulturní výchovy. Polemika a diskurs je vlastní 

především vědecké scéně, nemůže však chybět ani při přípravě studentů, kteří na posty 

odborníků v různých profesích aspirují. Polemika a diskurs je také součástí formování 

andragogiky jako nově (od roku 1990) koncipovaného dřívějšího oboru výchova a vzdělávání 

dospělých. Proto nyní předkládáme některé polemické otázky, na něž spolu se studenty 

můžeme hledat odpovědi. 

Významnou součástí kultury a kultur jsou hodnoty. Jak je vymezuje František Krejčí (viz 

výše), hodnota je to, co je předmětem našeho chtění. Tedy to, co je pro nás významné, co 

ovlivňuje naše rozhodování při řešení našich životních situací. Autorkou jedné z 

nejvýznamnějších prací o hodnotách a jejich významu pro život člověka je Stanislava 

Kučerová, emeritní profesorka Masarykovy univerzity v Brně.79 

Důležité je, že si člověk může z řady hodnotových systémů vybrat, že může volit, podle 

kterého z nich se ve svém životě řídí. A tuto volbu můžeme připravovat již v procesu výchovy, 

ve škole vytvářením prostoru pro zvažování významu hodnot pro člověka. „Různé filozofické 

a náboženské systémy mají svůj vlastní výklad morálního kodexu. Člověk si ověřuje na 

základě vlastní zkušenosti, co je považováno za dobré jinými, co mu nabízejí mravní systémy 

různých kultur. Je to složité, protože před něj předstupuje pluralita pravd a člověk stojí před 

nutností volby. Rodiče svou výchovou vštěpují dítěti určitý mravní systém, který zastupuje 

kulturní prostředí, v němž člověk žije, a představuje hodnoty předávané z generace na ge-

neraci. K tomu přistupuje škola, prezentující zájmy společnosti, názory vrstevníků dětí, další 

dospělí a celý systém komunikačních prostředků, reprezentujících zase celou škálu názorů na 

mravní hodnoty. K tomu se připojuje individuální životní poznání dítěte. " 80 Moderní 

demokratická škola opustila metodu diktátu a závazných doporučení, které hodnoty mají být 

                                            
79 Kučerová, 1996. 
80 Balvín, 2008, s. 100. 
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pro člověka v praxi směrodatné. Přesto nemůže tato škola rezignovat na ovlivňování dětí, na 

hodnoty pro život a kulturu životního stylu, kterou si nakonec samy vyberou. 

Z hlediska této potřeby jsem popsal metodu etických situačních her, která se zaměřuje na 

výchovu žáků a studentů k hodnotám na základě modelového řešení životních situací formou 

hry, ve které jsou hlavně zvažovány mravní hodnoty a morální přístup k životu. Výchova by 

měla spočívat v kritickém a tvořivém přístupu žáka k výběru těchto hodnot. Důležité v těchto 

hrách je, že vychovatel pro děti, ale platí to i pro práci s dospělými,  vytváří „prostor, v němž 

by si mohly bez zábran a samostatně vytvářet svoje morální soudy a postoje, v němž by 

poznávaly pluralitu přístupu lidí k životním situacím a utvářely si postupně na základě své 

vlastní zkušenosti a emocionálního prožitku (i když většinou v podmínkách školy jenom 

modelově) svoji vlastní škálu morálních hodnot a vědomí práv na jejich uplatňování v 

životě".81 

 
Co je pro člověka skutečnou kulturní hodnotou? Didaktické využití 

 
Jako modelová etická situační hra, která vytváří prostor pro zvažování multikulturních a 

interkulturních souvislostí v současné době se ukazuje i přístup profesorky Stanislavy 

Kučerové ke studentům v kursu etiky. Přečtěte si výtah z jejího referátu, který přednesla v 

úvodu mezinárodní vědecké konference INTERRA 5, organizované Ústavem romologických 

štúdií ve Spišské Nové Vsi ve dnech 25.-26. září 2007 82 a zkuste se postavit na určitou 

platformu, kterou podle jejího referátu prezentují její studenti a zdůvodněte svůj postoj k 

polemickým stanoviskům. 

 

Hodnotové základy mezilidských vztahů 

 
Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. 

Moji studenti si v rámci kursu etiky často volí jako téma pro samostatnou práci romskou 

otázku. Uvažují o příčinách nepříznivého postavení Romů ve společnosti (ČR i SR), zvažují 

možný vliv rasismu, extremismu, národnostní či etnické nesnášenlivosti a nevraživosti. 

Většinou dospívají k názoru, že jen souhrou rozmanitých společensko-ekonomických faktorů 

se Romové ocitli v pasti chudoby, z které se sami nemohou osvobodit. 

„Podle mne se nedá říci, že by naše společnost byla rasistická" píše student, „ale na 

některých místech existují diskriminační praktiky vůči lidem, kteří se ocitli na sociálním dně. 

                                            
81 Balvín, 2008, s. 100-101. 
82 Kučerová, 2008, s. 30-35 
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Těm se kladou překážky a omezují šance dostat se nahoru. A tito lidé na sociálním dně jsou 

převážně romského původu. Nejhorší situace je v sociálně vyloučených lokalitách." 

Studenti navrhují různé formy pomoci, na kterých by sami Romové mohli participovat, ať již 

jde o zaměstnání, práci, bydlení, občanský způsob života… Orgány státu nebo územně 

správních celků by podle nich měly výrazněji dbát o školní docházku, o školu pro romské 

děti, o vyučení v oboru, o profesní praxi, kvalifikovanou práci a pracovní morálku romských 

dělníků. Doporučují, aby si Romové sami stavěli své domy, rekonstruovali byty, a tak se učili 

vážit si sama sebe jako tvůrce a vážit si i výsledků své práce. Chtějí, aby se dbalo o lidskou 

důstojnost v každém Romovi a to plnohodnotným vzděláním a zamezením prostituce. 

Cením si toho, že se studenti nedopouštějí nekritických zobecnění, vědí, že ne všichni Romové 

jsou na sociálním dně a že tam nejsou jen Romové. Nepoužívají samolibé označení „bílí" a 

Romové (jako „barevní"). Mluví prostě o Romech a ne-Romech, o společenské majoritě a 

minoritě. A přece mi v jejich úvahách něco chybí. (Chybí to ovšem nejdříve předlohám, 

tištěným i internetovým, kterých používají.) Chybí mi návaznost na historii a kulturu Romů 

a chybí mi souvislost s celosvětovým globalizačním děním. Jen zanedbáváním těchto zřetelů 

by mohl někdo upadlý způsob života v některých romských enklávách pokládat za projev, 

výraz a doklad odlišnosti romské kultury. Alternativní systém pseudohodnot v podmínkách 

dlouhodobé chudoby a společenské exkluze je společný lidem na celém světě; jen naprostý 

neznalec jej může ztotožňovat s typickou romskou kulturou. 

První výhrada. Moji studenti znají ze svých pramenů kdejakou statistiku, např. o kapesních 

krádežích, ale nedovídají se nic o kulturních hodnotách a minulosti předků dnešních Romů. 

Nevědí nic o jejich pozoruhodné cestě, když někdy asi v 9. století opustili severozápadní Indii 

(ano, jsou Indoevropané jako my, žádná „jiná rasa") a putovali přes Persii do Byzance a na 

Balkán. . . 

Druhá výhrada se týká zanedbání globalizačních souvislostí, do kterých se dostalo soužití 

nejen Romů a Neromů, ale i mnoha jiných větších i menších skupin v dnešním světe. Heslo 

globalizace bylo u nás přijato jako vize humánního společenství národů v planetárním 

měřítku, jako vize globální jednoty lidského rodu a upřímné snahy hledat a nalézat stále více 

toho, co je lidem společné a pomíjet (paralizovat, neutralizovat, ponechávat vedle sebe) to, 

co je rozděluje. Avšak to, s čím se dnes ve světě setkáváme, je spíše globální krize lidskosti 

než globální realizace humánního lidského spolubytí a spolužití. 

Globalizovaný svět se představuje jen jako hospodářsko-spotřebitelská struktura, nikoli jako 

kulturní domov pro všechny. Povznášející idea jednoty lidského rodu je konfrontována se 

zdrcujícím pocitem z kvanta nerozumu, nevědomosti a krutosti v globálním měřítku. „Stydím 
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se za lidský rod", řekl kdysi dávno Seneka. Po něm to později opakoval J. A. Komenský. 

Nemohl by říci totéž pozorovatel současnosti? 

Krizi vyvolává trojjediný komplex problémů ekologických, ekonomických a etických. Dochází 

k dvojí nerovnováze světa. 

Nerovnováha mezi lidmi ... V celém lidském světě ubývá motivace k pravdě, odvaze, 

čestnosti, věrnosti přesvědčení, altruismu. Nepřekonaná rezidua minulosti oživují nehumánní 

závodění národů o prvenství v získáváni materiálního bohatství a moci. 

Nerovnováha mezi přírodou a civilizací . . . Donedávna jsme si mysleli, že kulturní ohnisko 

západní civilizace tvoří antika, řecká filosofie, římské právo a židovsko-křesťanské 

náboženství. Od konce minulého století se stále silněji prosazuje představa, že toto ohnisko 

tvoří zcela soběstačná technologie a ekonomika. Subsystém ekonomický bují na úkor všech 

ostatních. Právo, morálka, politika, vzdělání aj. jsou nejen v podřízeném postavení, bez 

ekonomické funkce a zisku jsou bezvýznamné. Nerovnoměrný růst na úkor morálky a 

ostatních hodnotově normativních subsystémů má dalekosáhle negativní důsledky nejen ve 

vztahu k přírodě, ale i na poli mezilidských a mezinárodních vztahů ... 

Neoliberalismus ohrožuje samu ideu lidskosti a s ní všechny neprivilegované skupiny lidí, 

včetně Romů. Hle, co hlásá jeden z hlavních hlasatelů této doktríny, F. A. Hayek (1899-

1992). Heslo sociální spravedlnosti (ale též spravedlivé ceny či odměny) prý nemá nic 

společného se společností svobodných lidí. Patří do kategorie nesmyslů, je to iluze, která 

pobláznila socialisty. Společnost nemůže nést odpovědnost za hmotné postavení svých členů a 

za to, že každý dostane, co mu patří. Víra v sociální spravedlnost je největší hrozbou pro 

většinu hodnot civilizace svobody, totiž soukromé vlastnictví, nerušené sledovaní osobních 

cílů a tím i vytváření spontánního řádu tržního hospodářství. Jakákoli omezení realizace 

zisku pocházejí, podle tohoto guru neoliberalismu, ještě od Aristotela a tradovala je stře-

dověká a raně novověká církev. 83 

Romové by měli vědět, že dnes nezápasí jen s předsudky některých společenských skupin, ale 

s doktrínou, která se tváří velice sofistikovaně a vědecky. Sešla jsem se s přívrženci 

neoliberalismu i mezi svými studenty. Shodli jsme se, pokud šlo o morálku rodinného či 

přátelského života.. Neshodli jsem se však ve vztahu k věcem společenským. Korupce? To je 

přece normální, soudí studenti. Korupční kauzy? To jsou ryze pragmatické úkoly: najít 

poradce, právníka, soudce nebo jinou vlivnou osobu, šikovně obejít zákon a získat osobní 

prospěch. Úsilí o maximální zisk nemá být ničím omezováno, ani principy trvale udržitelného 

                                            
83 Hayek, 1994. 
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života. A „lepší je být dravec než kořist" a „budou-li bohatí ještě bohatší, budou i chudí méně 

chudí". Kritiku centralizace ekonomické a politické moci na úkor demokracie pokládali za 

nepochopení nového společenského řádu, který je „produktem nových technologií a tedy 

přirozený a nutný". 

Historie učí, že i lidská společenství mají svůj vznik, vývoj a zánik, procesy progresu a 

regresu, evoluce a involuce. Denně jsme svědky zpráv o tom, jak se v naší civilizaci množí 

dezintegrativní procesy. Jsou to zprávy varovné a výstražné. Ani naše civilizace nemusí 

přežít. Ztráta jistého nepsaného konsensu o pravidlech ohleduplného vzájemného soužití je 

stejnou hrozbou jako pokračující devastace přírody. Jestliže většina obyvatel přestane 

morální konsensus sdílet, je marná snaha vyhlašovat etické kodexy, deklarace, charty, zákony 

a novely zákonů. Nestanou-li se žádoucí principy chování hodnotou, normou, ideálem, tedy 

osobním vyznáním lidí, jsou zcela neúčinné. 

Jsme v situaci, kdy by měl každý odpovědný člověk, Rom i Nerom, usilovat o to být dobrým 

hospodářem na svém kousku planety a spolu se sobě podobnými vytvářet v společnosti, v 

níž se cení jen materiální prospěch, ostrůvky pozitivní deviace k udržování, ochraně a 

rozvíjení hodnot lidství lidskosti, aby byli neporušené předány i novým generacím. 

 

 
…Romové by měli vědět, že dnes nezápasí jen s předsudky některých společenských skupin, 

ale s doktrínou, která se tváří velice sofistikovaně a vědecky… (Záběr romské hudební 
skupiny na defilé v Praze na Světovém romském festivalu v roce 2010). 



 

 
64

 
 

Jsme v situaci, kdy by měl každý odpovědný člověk, Rom i Nerom, usilovat o to být 
dobrým hospodářem na svém kousku planety a spolu se sobě podobnými vytvářet v 

společnosti, v níž se cení jen materiální prospěch, ostrůvky pozitivní deviace k udržování, 
ochraně a rozvíjení hodnot lidství lidskosti, aby byli neporušené předány i novým generacím. 

(Foto z defilé Khamoro 2010) 
 

1.1.3 Multikulturnost  

 
Multikulturalita 

 
Multikulturalita (podle některých odborníků multietnicita) je reálný stav 
soudobého světa, v němž existovalo, existuje a bude existovat množství 
kulturně, etnicky, jazykově, nábožensky odlišných skupin lidí. 

        Průcha, 2006, s. 252 

 

Multikulturalita je pojem, kterým označujeme existenci rozdílných kultur vedle sebe. 

Takový stav, kdy kultury existují vedle sebe, aniž by se navzájem ovlivňovaly, je možno 

považovat za ideální, neboť ve skutečnosti absolutní neprolínavost kultur ve světě neexistuje. 

Avšak obecně je podle mého soudu možno tento pojem užívat, neboť vyjadřuje objektivní 

stav, v němž jednotlivé kultury mají svoji relativní svébytnost, samostatnost, identitu. Stupeň 

prolínání kultur a jejich vzájemné ovlivňování je závislý na jejich blízkosti či vzdálenosti, na 
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ekonomických vztazích a podmínkách jednotlivých kultur, na duchovních vztazích, jako je 

např. úroveň společenského mínění, etiky ve společenských vztazích, úroveň zaměření 

občanské společnosti na více či méně humanistické řešení interetnických vztahů. . . 

 
Monokulturalismus 

 
Ve většině národů starého světa je kultura velmi úzce provázána s nacionalismem. 

Důsledkem toho bylo, že vládní politika směřuje k asimilaci imigrantů. Takové země 

preferují začleňování imigrantů do národní kultury. Typické pro toto pojetí je, že se národy 

definují jako jednotné a nedělitelné a nerozlišují existenci jiných národů ve svém středu. 

Výrazem monokulturalismu je etnocentrismus. Je to tendence, jak píše J. Průcha „poznávat, 

hodnotit a interpretovat okolní svět jen z perspektivy kultury vlastního etnického společenství. 

Je známo z historie, že už antičtí Římané uplatňovali etnocentrismus, protože všechna okolní 

etnika (zejména Kelty a Germány) považovali za barbary a jejich kulturu ve srovnání s 

kulturou Říma za méněcennou. Avšak není nutno obracet se k historii, neboť etnocentrické 

postoje se projevují i v dnešních společenstvích, a to i v oblasti vzdělávání. Například ve 

školních učebnicích „velkých" zemí (z hlediska počtu obyvatel) se projevují etnocentrické 

tendence v tom, že učebnice jsou zaměřeny svým obsahem převážně na vlastní zemi a jiné 

země hodnotí (někdy degradujícím způsobem) z hlediska, své vlastní kultury. Bylo to 

prokázáno např. analýzou amerických učebnic a jejich hodnocení zemí Asie (podrobněji in 

Průcha, 1998). "84 

 
Multikulturalismus 

 

Parlament České republiky jako demokratického a právního státu .. . maje 
na zřeteli vytváření multikulturní společnosti a usilujíc o harmonické soužití 
národnostních menšin s většinovým obyvatelstvem, zaručuje příslušníkům 
národnostních menšin právo na účinou účast v kulturním, společenském, 
hospodářském životě a ve veřejných záležitostech, zvláště těch, které se týkají 
národnostních menšin  

Národnostně menšinová politika České republiky, 2003, s. 13 

 

Uchování a rozvoj vlastních, svébytných kultur, má svoje přirozené hranice. Jako ve 

společnosti působí sebestředné, sebezáchovné procesy, jejichž důsledkem je vyčleňování, 

exkluze, odpuzování jiných, odlišných, tak na druhé straně objektivně probíhají procesy 

                                            
84 Průcha, 2007, s. 47. 
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soustředné, sjednocující, vzájemně ovlivňující. Kdyby ve světě existovaly kultury, které by 

neměly vůbec žádné vazby na kultury jiné, znamenalo by to atomizaci světových kultur, 

nemožnost existence kultury všelidské, která vystupuje jako určitý sumář (zjednodušeně 

řečeno) jednotlivých kultur světa. Kdyby každá kultura usilovala jen o rozvoj svých 

materiálních a duchovních hodnot a stavěla se distančně a nepřátelsky ke kulturám jiným, 

znamenalo by to permanentní válku civilizací. I když z historie víme, že takový neustálý střet 

kultur byl obsahem dějinného vývoje, přesto se svět dostal dnes na úroveň, kdy by 

pokračování tohoto trendu mohlo vést ke globální lidské katastrofě. Proto se aktuálním 

úkolem civilizace stalo úsilí o harmonizaci vztahu jednotlivých kultur mezi sebou. Obsahem 

této snahy je také respektování i těch nejmenších kulturních systémů a pomoc při jejich 

udržení, existenci a rozvoji. Systém kroků, který o to usiluje v jednotlivých státech, i na 

úrovni větších státních seskupení, jako je Evropská unie, i systém reprezentující světový 

zájem o uchování kulturního bohatství světových i minoritních kultur v celku i 

jednotlivostech, můžeme nazývat multikulturalismem. Multikulturalismus je pohled, 

politika, i snaha nejrůznějších profesí, učitelů, sociálních pracovníků atd., která prosazuje 

záměr, aby si národnostní menšiny i imigranti udrželi svoji kulturu vedle jiných kultur, které 

existují spolu v jednom teritoriu, v jednom státě. Je to účelný způsob řešení menšinové 

otázky, který vede k harmonizaci etnických vztahů, umožňuje jednotlivým kulturním 

komunitám rozvíjet jejich svébytnost v rámci jednoho politického společenství a 

demokratického státu za podmínky, že tyto komunity respektují základní ústavní práva a 

svobody všech obyvatel a občanů dané společnosti a že se žádná z komunit neuzavře do 

takové míry, že tím bude poškozovat i zájmy ostatních kulturních komunit. Taková politika 

nejvíce vešla ve známost jako oficiální politika Kanady, Austrálie a Velké Británie. I když je 

kritizována a mnohými autory charakterizována jako omyl či neúspěch, zůstává dnes 

důležitým prostředkem sjednocování lidstva. 

Katastrofa, kterou způsobil Anders Breivik v Norsku v červnu 2011 atentátem a střílením do 

dětí, tomu nemůže zabránit. Přiznat a poddat se jeho filozofii obrany Evropy před náporem 

imigrantů by znamenalo otevřít stavidla netolerance a nenávisti mezi lidmi. To by byla znovu 

cesta do pekla, kterou už Evropa zažila v době nacismu. Neonacismus je v současnosti sice 

stále nebezpečný, ale boj proti němu i prevence formou multikulturalismu je důležitým 

úkolem především současných dospělých profesionálů. V tomto směru by měla mít význam i 

nově se rozvíjející multikulturní andragogika, kterou se nově snažíme prosazovat vedle 

andragogiky personální, kulturní a sociální. 
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…Kdyby ve světě existovaly kultury, které by neměly vůbec žádné vazby na kultury jiné, 
znamenalo by to atomizaci světových kultur, nemožnost existence kultury všelidské, která 

vystupuje jako určitý sumář (zjednodušeně řečeno) jednotlivých kultur světa… (Záběry 
z defilé Khamoro 2010) 
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…Kdyby každá kultura usilovala jen o rozvoj svých materiálních a duchovních hodnot a 
stavěla se distančně a nepřátelsky ke kulturám jiným, znamenalo by to permanentní válku 

civilizací… (Záběry z defilé Khamoro 2010). 
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Multikulturní výchova 

 

Multikulturní výchova je edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi z 
různých etnik, národů, rasových a náboženských skupin žít spolu, vzájemně 
se respektovat a spolupracovat. Provádí se na základě různých programů ve 
školách a v mimoškolních zařízeních, v osvětových akcích, v reklamních 
kampaních, v politických opatřeních. Jsou s ní spojovány velké naděje i 
značné finanční prostředky, ale její skutečné efekty nejsou spolehlivě 
prokazovány. 

Průcha, 2006, s. 15 

 

V rámci multikulturalismu, tedy záměrného, systémového, celospolečenského působení na 

harmonizaci vztahů v prostředí multikulturality (existence a působení různorodých kultur 

vedle sebe), má své významné místo výchova. Výchova je realizována zejména 

prostřednictvím školské soustavy, probíhá však také v rodinném a mimoškolním prostředí. 

Ve vztahu k existující multikulturalitě i v zájmu optimalizace a harmonizace 

mezikulturních vztahů se výchova zaměřuje především na osvojování odlišných kulturních 

systémů, zejména těch, které jsou bezprostředními a nejvíce ovlivňujícími sousedy. Cílem 

tohoto záměrného pedagogického působení na dítě, mládež i dospělé je, aby vychovávaný 

získal zejména postoje a přesvědčení, že příslušníci každé kultury mají přirozené právo 

na její existenci, uchování a další rozvoj. Obsahem vědomí vychovávaného by mělo být to, 

že každý jedinec má právo být nejenom hrdý na pozitivní hodnoty své vlastní kultury, ale i na 

její praktické užívání ve společenství kultur jiných za podmínky, že tím nenaruší právo 

jiných. 

 
Základní pojmy používané v multikulturní výchově 

 
Základní pojmy, které je třeba objasnit v rámci multikulturní výchovy můžeme shrnout do 

čtyř skupin. Ty pak postupně přehledně rozebereme. Jsou to: 

• Etnikum, etnicita, etnické vědomí. 

• Národ. Národnost. Národnostní menšina. 

• Kultura. Kulturní vzorce. Kulturní pluralita (kulturní relativismus). 

• Rasy. Rasismus. Diskriminace. Tolerance. Netolerance.  

• Etnikum, etnicita, etnické vědomí (etnická identita) 

Ve skupině těchto spolu souvisejících pojmů zastává ústřední místo pojem etnicita. Jak píše 

Jan Průcha, „pojem etnicita je pro teorii multikulturní výchovy pojmem ústředním. Je tomu 
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tak proto, že etnicita - tedy souhrn vlastností či znaků vymezujících etnikum - je úzce 

spojena s prvky příslušné kultury ... Takže pokud má být cílem multikulturní výchovy 

poznávání a respektování jiných kultur než své vlastní, znamená to poznávat a respektovat 

jiná etnika - nositele těchto kultur." 85 

Základem slova etnicita je pojem etnikum. Původ slova je v řečtině. Znamenal ETHNOS - 

kmen, rasa, národ. S tímto pojmem operují zejména etnologické vědy, kulturní antropologie 

a sociologie. Souhrnně ve formě definic můžeme vymezit následující pojmy: 86 

 

Národ 

Co jest národ? Národ jest množství lidí zrozených z téhož kmene, bydlících 
na témže místě ve světě (jakoby ve společném domě, který nazývají vlastí), 
užívajících téhož zvláštního jazyka a spojených týmiž svazky společné lásky, 
svornosti a snahy o dobro obecné. 

J. A. Komenský 

. . . každý národ je stejně oprávněn usilovat o člověctví . . . 

T. G. Masaryk 

S pojmem národ se pojí řada vědeckých výkladů. A také diskusí, které na jedné straně hovoří 

o tom, že v době globalizace je národ přežitá kategorie, na straně druhé překvapující 

houževnatost vědomí národa a národní identity, i přes sílící tendence v budování identity 

evropské. Jak píše sociolog František Zich, „vědomí národa, národní příslušnosti žije a 

                                            
85 Průcha, 2006, s. 29. 
86 Srov. Průcha, 2006, s. 29-30. 

Etnikum Skupina lidí, kteří mají společný původ, obvykle

společný jazyk a sdílejí společnou kulturu. Každé

etnikum se vyznačuje společnou etnicitou. 

Etnicita Souhrn kulturních, rasových, jazykových a 

teritoriálních faktorů, historických osudů a představ o

společném původu, formujících etnické vědomí

člověka, jeho etnickou identitu. 

Etnické 

vědomí 

(etnická 

identita) 

Uvědomování si, prociťování sounáležitosti s určitou

etnickou skupinou na základě společně sdílených znaků 

etnicity nebo rodového původu. Je souhrnem názorů na

původ, etnický prostor (vlast), historické osudy,

postavení, úlohu a povahu vlastního etnika a na jeho

místo mezi ostatními etniky. 
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představuje reálnou hodnotu v duchovním životě lidí určující jejich činy. Národní kultura, 

jazyk, tradice, způsob života, společenský a politický systém, ale i hospodářství představují 

něco, co lidé sledují a s čím se v té či oné míře identifikují... V tomto smyslu je reálný nejen 

stát a nacionalismus, ale nelze zřejmě považovat národy jen za imaginární záležitost. 

Naopak, přes veškerou obtížnost při jejich definování představují v současném světě reálné 

sociální a politické síly schopné působit aktivně na společenské procesy". 87 

 

 

Romský neteritoriální národ 

 

. . . nejdůležitější bylo vyhlášení romského národa. My Romové nežijeme na 
jednom území některého státu, my žijeme téměř na všech kontinentech světa, 
my žijeme v Africe, Asii, v Latinské Americe. Tudíž my nemůžeme mít 
požadavky na území, my to ani nemůžeme chtít do budoucna, alespoň tato 
generace to nemá v plánu, abychom vytvořili stát. 

Emil Sčuka 

 

Vlivem historických podmínek Romové svou vlastní TERRU, Zem, nemají. Ale byly doby, 

kdy se Romové snažili o vytvoření svého vlastního teritoria. Rod romského krále Janusze 

Kwieka, v Polsku, korunovaného 4. 7. 1937, usiloval o dosažení území pro Romy nejprve v 

Jižní Africe a poté v oblasti mezi Somálskem a Abesínií.88 Žádné plány Romů se v tomto 

                                            
87 Zich, 1999, s. 446. 
88 Podrobněji viz Hancock, 2005, s. 184-188. Janusz Kwiek úspěšně požádal arcibiskupa varšavského o uznání 

za krále romského národa v Polsku. Následně rozeslal pozvánky mnohým hlavám států Evropy a „byl 
korunovaný jako Janos I. před zraky tisíců lidí na Národním vojenském stadionu, se vší náležící pompou a 
ceremonií 4. června téhož roku. Ve své korunovační řeči, přednesené v romštině, dal následující slib: Pošlu 
vyslance k Mussolinimu a požádám ho o udělení půdy v Abesínii, kde se Romové budou moci usadit. Náš 

Národ Osobité a uvědomělé kulturní a politické společenství, 

na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny a

společné území. 

Kritéria 

kulturní 

Spisovný jazyk (především u národů evropských) nebo 

společné náboženství (např. u národů Blízkého východu) 

nebo společná dějinná zkušenost. 

Kritéria 

politická 

Buďto společný stát, nebo autonomní postavení v

mnohonárodním či federativním státě. 

Kritéria 

psychologická 

Subjekty národa (jednotlivci) sdílejí společné vědomí o

své příslušnost k určitému národu. 
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směru neprosadily. V současné době je společnou platformou Romů nikoli zájem o určité 

teritorium, ale o uznání Romů jako národa, kerý nemá ambice získat nějaké zvláštní území. 

Nový prezident Mezinárodní romské unie po svém zvolení na kongresu v Praze roku 2000 

řekl: „... nejdůležitější bylo vyhlášení romského národa. Hodně lidí se toho leklo, řeklo si: 

pro Boha, co to znamená? Copak Romové chtějí svůj stát? ... Někdo v tom může spatřovat 

prvky nacionalismu, ale my jsme v té deklaraci řekli jasně: ano, my vyhlašujeme romský 

národ, nechceme, nepotřebujeme území, nepožadujeme stát. To je to nové, to je něco nového, 

co svět nezná. Dosavadní veškerá emancipace skupin lidí za národní práva se vedla zároveň 

s bojem za území s cílem vytvořit stát.... My Romové nežijeme na jednom území některého 

státu, my žijeme téměř na všech kontinentech světa, my žijeme v Africe, Asii, v Latinské 

Americe. Tudíž my nemůžeme mít požadavky na území, my to ani nemůžeme chtít do 

budoucna, alespoň tato generace to nemá v plánu, abychom vytvořili stát".89 

                                                                                                                                        
národ je unavený z neustálé nutnosti kočovat po celé věky. Nyní konečně přišel čas zanechat život 
kočovníků. Pokud by Poláci umožnili našim dětem vzdělávat se v jejich školách, velmi brzy bychom měli 
naše vlastní reprezentanty ve Společenství národů.". 
V dalším vývoji se král Romů zachoval skutečně jako král svého lidu. Ostatně tak se zachovalo i mnoho 
vajdů v době 2. světové války i v Cechách a na Slovensku. Co o tom píše Ian Hancock: „Podle zprávy v 
Nationalistische Landpost z 19. března 1937 dodržel svoje slovo a oslovil Mussoliniho fašistickou vládu se 
žádostí o povolení pro Romy usadit se v oblasti mezi Somálskem a Abesínií. Následující rok Rudiger v 
nacistickém Německu doporučil romskou populaci raději vyhladit než jednoduše vystěhovat z Evropy. 
Okamžitě se přistoupilo také ke sterilizačním opatřením. Založení romské kolonie v Africe se nikdy 
nezrealizovalo, ale sen Janosze Kwieka o reprezentaci ve Společenství národů - anebo v dnešní OSN - se 
stal skutečnosti,. S nacistickou invazí do Polska a politikou vyhlazování Romů se romská jednota, kriticky 
přervala. Kwiek jako vůdce dostal příkaz spolupracovat s jednotkami, smrti. Ale odmítl,, a proto byl 
popraven." (Hancock, 2005, s. 185). 

67 Ščuka, 2001, s. 24-25. 
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Ve Slovenské republice byla slavnostním aktem dne 29. 6. 2008 vyhlášena standardizace 

romského jazyka, což má velký význam pro jeho další rozvoj a uplatnění jako podstaného 

identifikačního faktoru romského národa: 

 

 

 

 

 

 

Romský 

neteritoriální 

národ 

Osobité a uvědomělé kulturní a politické společenství, 

na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny a

společné území. Společné území romského národa jsou

rozdílná teritoria v různých zemích Evropy a světa.

Společnými dějinami je kočování z indické pravlasti do

různých teritorií Evropy a světa a postupné usazování 

na území již ustálených nebo ve své době ustalovaných

státních systémů. 

Kritéria 

kulturní 

Spisovný jazyk (především u národů evropských) nebo 

společné náboženství (např. u národů Blízkého 

východu) nebo společná dějinná zkušenost. Romský 

jazyk se nejenom dochoval, ale dále se rozvíjí a

používá i jako světový dorozumívací prostředek. Učí se

i na vysokých školách. 

Kritéria 

politická 

Buďto společný stát, nebo autonomní postavení v

mnohonárodním či federativním státě. Romové nemají

i přes určité historické pokusy svůj vlastní stát. Jejich 

pravlastí je Indie a v Evropě a ve světě vystupují jako

národ s neteritoriálními nároky. 

Kritéria 

psychologická 

Subjekty národa (jednotlivci) sdílejí společné vědomí o 

své příslušnost k určitému národu. Společné vědomí 

příslušnosti k romskému národu je u romského národa

ROMIPEN-ROMSTVÍ. 
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Deklarácia Rómov Slovenskej republiky  

k štandardizácii rómskeho jazyka v Slovenskej republike  

 

My Rómovia Slovenska, 

uvedomujúc si svoje postavenie národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku, v spojitosti 

s naším kultúrnym bohatstvom, ktoré bolo vytvárané predchádzajúcimi generáciami 

Rómov, 

vychádzajúc z kodifikácie rómskeho jazyka v roku 1971 a dejinného odkazu rómskych 

osobností pôsobiacich v oblasti formovania rómskeho jazyka ako základného 

prostriedku na vzdelávanie a výchovu Rómov tu žijúcich, 

konštatujúc, že tento historický odkaz musí byť nielen zachovaný, ale aj rozvíjaný pre 

následujúce generácie Rómov aj ostatné skupiny obyvateľov našej republiky, 

uplatňujúc princípy zakotvené v medzinárodných zmluvách, dohovoroch a od-

porúčaniach medzinárodných organizácií na ochranu národov a etník, 

rozvíjajúc obsah článku 44 Ústavy Slovenskej republiky, upravujúceho práva a 

povinnosti každého občana chránit svoje kultúrne dedičstvo tak, aby právo na rozvoj 

národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike bolo uplat- niteľné za každých 

okolností, bez ohľadu na čas a miesto, 

hodnotiac uprímne vzťah slovenskej verejnosti ku kultúrnym a historickým hodnotám 

rómskeho dedičstva, 

uvedomujúc si, že všetky naše rozhodnutia sú prameňom nových hodnôt, 

berúc do úvahy, že vzdelanosť rómskej národnostnej menšiny treba naďalej 

prehlbovať a našim deťom vytvárať podmienky pre ich výchovu a vzdelanie aj v 

materinskom jazyku, 

s vďakou všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu a vypracovanie zásad a pravidiel 

rómskeho jazyka, 

teda my príslušníci rómskej národnostnej menšiny na Slovensku 

prijímame prostredníctvom našich zástupcov túto deklaráciu: 

Čl. 1 

1. Rómsky jazyk je základným prostriedkom na rozvoj materinského jazyka, 

vzdelanosti a kultúrneho dedičstva Rómov na Slovensku. 

2. Jednotlivé druhy a časti kultúrneho dedičstva vrátane rómskeho jazyka sú 

rovnocenné a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
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Čl. 2 

1. Rómsky jazyk je súhrn výrazov, pravidiel, podôb jednotlivých slov a ich spojení, 

gramatických zásad zjednotených Komisiou pre štandardizáciu rómskeho jazyka 

na základe dlhodobého a jednotného používania rómskou národnostnou menšinou. 

Čl. 3 

1. Zachovávanie rómskeho jazyka je verejným záujmom. 

2. Ochrana jazykových a iných práv a slobôd občanov rómskej národnostnej menšiny 

sa zaručuje. 

3. Prostredky ochrany rómskeho jazyka nesmú obmedziť iné občianske práva. 

4. Podmienky ochrany rómskeho jazyka určuje štát. 

 

Bratislava 29. 6. 2008 

 

Romský překlad je součástí této deklarace jako: 

Romengeri Deklaracija andal Slovakijakri republika pedal romaňi čhibakeri 

štandardizacija andre Slovakijakeri republika 

 

Národnost 

 
Půda je jenom jeden prvek při pojmu vlasti a národa. Druhý je jazyk, 
zejména jazyk mluvený. Národnost pojímáme obyčejně jazykově, a prakticky 
právem. Ale vedle jazyka jsou i další prvky . . . 
Národnost se jeví také v literatuře. . . Ale národnost se jeví také v mravnosti . 
. . zvláště v mravnosti sociální a v zákonech . . . Národnost má i vliv na 
náboženství . . . Národnost má vliv i na práci vědeckou a na myšlení 
filosofické ... A všechny tyto prvky dohromady tvoří národnost, totiž jazyk, 
území, hospodářské a sociální poměry, literatura básnická, věda, filosofie, 
mravnost a náboženství. 

T. G. Masaryk 

 

Pojem národnost je obyčejně chápán a vymezován jako „příslušnost k určitému národu 

nebo etniku". 

OSN doporučuje zjišťovat národnost obyvatelstva podle širokého vymezení: „příslušnost 

ke skupině osob se společným původem, kulturou, případně jazykem, náboženstvím nebo 

jinou charakteristikou, které ji odlišují od ostatní populace".90 

                                            
90 Průcha, 2006, s. 37. 
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Pojem národnost se neobejde bez vyřešení vztahu k pojmu národ a etnikum. V různých 

státech Evropy je totiž nejenom takříkajíc národ státní, majoritní, ale žijí zde i příslušníci 

národů jiných, těch, které jsou pro obyvatele států příslušníky s vazbou na jejich původní, 

mateřskou zemi. Tyto obyvatele můžeme pro demografickou, sociologickou či školskou 

statistiku nazvat příslušníky určité národnosti. Je otázkou, zdali se jedná o příslušnost k 

národu, nebo k etniku. V konkrétních případech je hranice nejasná. J. Průcha tuto nejasnost 

ukazuje na tom, že část obyvatel ČR se hlásí k slezské národnosti, ale nejde tu určitě o 

slezský národ.91 Zcela jiná je situace, kdy se Romové budou hlásit k romské národnosti. Hlásí 

se tím k etniku? Anebo k národnosti jako ke svému národu? 

• V roce 2000 deklarovala Mezinárodní romská unie, že Romové jsou neteritoriálním 

národem. 

• Romové nemají svoji mateřskou zemi (jejich pravlastí je Indie, ale není to země 

mateřská, ani národy tam žijící již nejsou mateřské ve vztahu k jiným národnostem 

v Evropě). 

• Romové se tedy nemají de facto kam obracet a také v případě obtíží kam vrátit. 

Mohou se proto obrátit pouze sami k sobě. Ke svému národu, k evropským 

strukturám přímo. Jako národnost ve významu „příslušnost k národu", nikoliv 

„příslušnost k etniku". 

• Nejsou to jen objektivní znaky (např. mateřský jazyk), kterými jsou Romové 

označováni, ale především pocit skutečné vnitřní sounáležitosti s národem, s 

jeho tradicemi, zvyklostmi, s vůlí příslušnost k národu deklarovat. I Romové 

existují jako soubor lidí, kteří mají vůli svou sounáležitost prohlásit. V tomto směru 

měli i právo prohlásit se národem. 

 

 

                                            
91 Průcha, 2006, s. 37. 
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…příslušníci každé kultury mají přirozené právo na její existenci, uchování a další 

rozvoj.  
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Národnostní menšina 

 

Národnostní menšina je společenství občanů Ceské republiky žijících na 
území současné Ceské republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů 
zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří 
početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za 
národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní 
svébytnosti, jazyka a kultury, za účelem společného vyjádření a ochrany 
zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo. 
 

Národnostně menšinová politika České republiky, 2003 

 

Pojem národnostní menšina je podle Průchy ještě komplikovanější. Ve většině 

evropských zemí je chápán následujícím způsobem: 

• Příslušníci národnostní menšiny patří k tzv. autochtonní (domácí, původní) 

národnosti. 

• Pojem národnostní menšina nezahrnuje skupiny nových imigrantů. 

• V České republice je několik kritérií pro to, aby příslušníci jiné národnosti byli 

zahrnuti pod pojem národnostní menšina. Je nutno připomenout, že toto vymezení 

nemá význam pouze pro sféru akademickou, ale vyjadřuje i konkrétní legislativní 

uznání, které má své důsledky i ve sféře: 

o finanční (národnostní menšiny mohou požadovat finance na základě grantů 

na své aktivity prostřednictvím svých občanských sdružení), 

o kulturní (možnost uchovávat a rozvíjet svou specifickou kulturu), 

o vzdělávací (národnostní menšiny mají právo na svoje národnostní škol-

ství), 

o svobod shromažďovacích (možnost zakládat svá občanská sdružení a jimi 

se deklarovat jako národnostní menšina) atd. 

Někteří odborníci pokládají definici pojmu národnostní menšina za příliš úzkou a dávají 

přednost pojmu etnická menšina. Leoš Satava, specialista na národnostní menšiny v Evropě, 

považuje pojem národnostní menšina za zastřešující pro všechna etnická společenství s 

výjimkou národů s vlastním státem. Na rozdíl od něho jsme toho názoru, že pojem 

národnostní menšina je nosný a jeho funkce spočívá právě v odlišení tradičních menšin od 

imigrantů. Nerozlišení by vedlo, a také to tak v mnoha případech je, k pojmovým zmatkům a 

v praxi rozporům, kdo má jaké právo na podporu, v které oblasti a pod. Uvedeme kritéria, 
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která umožňují podrobněji stanovit, kdo jsou příslušníci národnostních menšin (na příkladu 

České republiky): 

• Jsou to občané České republiky. 

• Jsou to občané ČR, kteří s ohledem na své specifické historické a kulturní 

specifikum mají právo na uchování a rozvoj své národnostní identity. 

• Jsou to občané ČR, kteří se podílejí na politickém, kulturním a hospodářském životě 

ČR v plné míře. Podílejí se na rozvoji hospodářství České republiky. Kromě toho 

mají specifická práva daná zákonem o právech národnostních menšin z roku 2001. 

• Jsou to občané ČR, kteří se deklarují jako příslušníci národnostních menšin 

prostřednictvím národnostních občanských sdružení, která vyjadřují jejich 

specifické zájmy a potřeby. 

• Jsou to občané ČR, kteří žijí, oni i jejich předkové, dlouhodobě na území, které je v 

současné době vymezeno jako teritorium České republiky. 

• Jsou to občané ČR, kteří mají právo mít prostřednictvím svých občanských sdružení 

zvoleného svého zástupce (nebo několik) v Radě vlády ČR pro národnostní 

menšiny. 

Tato kritéria vymezují národnostní menšiny dosti přesně. Podle těchto kritérií mezi tyto 

skupiny nepatří Vietnamci, Číňané a všechny další národnosti, mimo ty, které následně 

vyjmenujeme v abecedním pořadí. Národnostních menšin je dvanáct. V zákoně o právech 

národnostních menšin nejsou přesně vyjmenovány, neboť by to diskriminovalo snahy dalších 

národností (nyní patří do kategorie cizinců, kterými se zabývá v současné době Ministerstvo 

práce a sociálních věcí), které by mezi ně chtěly patřit. Specifickou kategorii tvoří Židé, kteří 

se považují za příslušníky určitého náboženství a také určitého národa, nikoliv za národnostní 

menšinu. 

Vyjmenujme, které národnostní menšiny v ČR v současné době existují: 

• bulharská národnostní menšina 

• chorvatská národnostní menšina 

• maďarská národnostní menšina 

• německá národnostní menšina 

• polská národnostní menšina 

• romská národnostní menšina 

• rusínská národnostní menšina 

• ruská národnostní menšina 
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• řecká národnostní menšina 

• slovenská národnostní menšina 

• srbská národnostní menšina 

• ukrajinská národnostní menšina 

Počet těchto menšin odpovídá počtu jejich zástupců ve výše jmenované Radě vlády ČR 

pro národnostní menšiny. Specifičnost otázek řešených ve spolupráci s romskou národnostní 

menšinou si vyžádala také vytvoření Rady vlády ČR pro záležitosti romských komunit. O 

každé národnostní menšině by bylo možno napsat mnoho publikací. Také sami příslušníci 

národnostních menšin vydávají své publikace. Za roky 1999-2005 vydaly národnostní 

menšiny v Praze přes 100 titulů knih a každá minorita vydává nejméně jeden i více časopisů a 

novin. Prezentují své hudební soubory, kulturní a vzdělávací aktivity. V hlavním městě Praze 

existuje dokonce Dům národnostních menšin. Respekt vlády České republiky k národnostním 

menšinám i jejich právo na vyjadřování jejich zájmů v mateřském jazyce se projevil i v tom, 

že Zákon o právech národnostních menšin je napsán ve všech národnostních jazycích. 

 
Didaktické využití 

 
Přepsat byť jen jeden jediný odstavec v jazyku té které menšiny vyžaduje od pisatele 

(českého, majoritního) úžasnou dávku tolerance a chuti a zájmu zahledět se do kultury a 

jazyka té které národnostní menšiny. Jako ukázku jsem vybral přepis jen malé části v 

polském jazyce. Trpělivost, kterou člověk potřebuje, když vyhledává v počítači polské 

symboly pro jejich písmena, musí být obrovská. Samo vyhledávání polských symbolů v 

počítači může být pro člověka i zkouškou trpělivosti, tolerance, komunikace a schopnosti vést 

s příslušníky jiných národnostních menšin dialog. Myslím si, že není na světě nic 

perspektivnějšího, než rovnocenný a rovnoprávný dialog dvou i více identit. Podtrhuji: 

dialog, nikoliv monolog či dokonce konfrontace. A už vůbec ne manipulace a destrukce. I 

když to tak ve světě, bohužel, často ještě mnohde bývá…Zkuste sami opsat polský text a 

uvidíte, jste-li trpeliví a tolerantní… 
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Polská národnostní menšina v České republice 

 

Příslušníkem národnostní menšiny je občan Ceské republiky, který se hlásí k 
jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka 
národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 

Národnostně menšinová politika České republiky, 2003 

 

Ustawa nr. 273/2001 Dz.U. 

O prawach członków mniejszości narodowościowych oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Ustawe uchwałil Parlament Republiky Czeskiej dnia 10. lipca 2001 r. Ustawa weszla w 

zycie dnia 2. sierpnia 2001.) 

Změna: zákon č. 320/2002 Sb., platnost od 1. ledna 2003 (viz § 6 odst. 8 a § 13 a v 

českém znění) PREAMBULA 

Parlament Republiky Czeskiej jako Instytucja paňstva demokratycznego i paňstwa prawa, 

Majíc na uwadze prawo do narodowosciowej oraz etnicznej tozsamosci bedącej czescia 

skladowa ludzkich praw (praw czlowieka)... 

 

Identita 

 

Parlament České republiky jako demokratického a právního státu, maje na 
zřeteli právo na národnostní a etnickou identitu jako součást lidských práv, 
respektuje identitu příslušníků národnostních menšin jako jednotlivců i 
skupiny projevující se zejména vlastní kulturou, tradicemi či jazykem. . . 

Národnostně menšinová politika České republiky, 2003 

 

Identita je pojem, který označuje vědomí národa, případně národnosti, národnostní 

menšiny, etnika. Označuje reálnou hodnotu ve vědomí lidí, kteří jsou v určité skupinové 

situaci a reagují na ni prostřednictvím svých činů. Identita znamená i ztotožnění s národní 

kulturou, jazykem, tradicemi, způsobem života, společenským a politickým systémem, 

ale i hospodářstvím. To všechno lidé ve svém životě sledují a s tím se v té či oné míře 

identifikují. 

Různá míra ztotožnění, identifikace, závisí nejen na samotné úrovni jednotlivého člověka, 

na jeho místu a čase narození a vývoje, ale i na společenských podmínkách v tom kterém 

místě zeměkoule. Nejen každý jedinec, ale i širší skupina udržuje a rozvíjí svoji identitu. 

Každý příslušník skupiny (např. národnostní menšiny) se s ní v menší či větší míře musí 

vyrovnávat. V každé národnostní menšině však existují určitá specifika, která jsou vlastní jen 
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té které národnostní menšině. Ukažme si to na příkladu romské národnostní menšiny. I zde je 

důležitá soudržnost mezi jednotlivými členy tohoto společenství. Můžeme ji nazvat integri-

tou. Je to stav a zároveň cesta. Zajímavým způsobem vyjádřila podstatu tohoto vztahu v 

konkrétních podmínkách Slovenska Iveta Radičová. Radičová zdůrazňuje, že integrace 

souvisí především s identitou. A identita má minimálně tři vrstvy: 

• Identita prostřednictvím symbolu chování (jazyk, gesta, zvyky, komunitní a 

kolektivní symboly), 

• identita definovaná prostřednictvím společných univerzálních hodnot, hodnot 

vlastní civilizace, vlastní kultury, 

• identita spočívající 

a) v respektování prvních dvou identit ostatními (proces uvědomění), 

b) v rozpoznání vlastní identity sebou samým (sebeuvědomění). 

„Ani jedna z troch sfér identity Rómov nie je na Slovensku rozvinutá. A preto sústrediť 

pozornost „len" na sociálno-ekonomickú situáciu, nemôže vyústiť v pl- nohodnotné rozvinutie 

Rómov ako spoločenstva. Nerieši sa ani problém solidarity v rámci (vo vnútri) rómskej 

komunity"92 

Avšak toto konstatování o nerozvinutosti identity ani solidarity určitě nestačí. Stát, 

regiony i samosprávy jsou odpovědny, legislativně i morálně, hledat řešení a citlivě, 

rovnoměrně přistupovat k Romům jako vnitřně diferencovaným skupinám a 

komunitám, které mají své potřeby a zájmy. Za to jsou při koncipování strategií i při 

vlastním řešení těchto otázek odpovědny nejenom Romům, romské národnostní menšině, ale 

také majoritě, společnosti jako celku. A evidentně se jedná o nutnost řešení systémového. 

Také materiály Evropské unie (Rozmanitost a soudržnost: nové úkoly v oblasti integrace 

imigrantů a menšin, Rámec integrační politiky) jsou takovýmto způsobem koncipovány - ve 

státě je třeba postavit integraci v následujících oblastech: 

• v právním rámci, 

• v oblasti zaměstnání, 

• v oblasti bydlení, 

• v oblasti zdravotnictví a sociálního zabezpečení, 

• v oblasti vzdělávání, 

• v oblasti náboženství, kultury, jazyka.93 

                                            
92 Radičová, 2004, s. 38. 
93 Srov. Uherek a Weinerová, 2004, s. 105. 
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…Identita je pojem, který označuje vědomí národa, případně národnosti, národnostní 
menšiny, etnika. Označuje reálnou hodnotu ve vědomí lidí, kteří jsou v určité skupinové 

situaci a reagují na ni prostřednictvím svých činů… 
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…Identita znamená i ztotožnění s národní kulturou, jazykem, tradicemi, způsobem 
života, společenským a politickým systémem, ale i hospodářstvím. To všechno lidé ve 

svém životě sledují a s tím se v té či oné míře identifikují… 
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…Různá míra ztotožnění, identifikace, závisí nejen na samotné úrovni jednotlivého člověka, 

na jeho místu a čase narození a vývoje, ale i na společenských podmínkách v tom kterém 
místě zeměkoule… 

 

Kultura 

 

Kultura je celistvý systém významů, hodot a společenských norem, kterými se 
řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají 
dalším generacím. 

R. H. Murphy, 1999 

 

Kultura „představuje program činnosti jednotlivců a skupin, který je 
fixovaný sociokulturními stereotypy a předávaný prostřednictvím kulturního 
dědictví. Kultura vystupuje v podobě a) výtvorů lidské práce, b) 
sociokulturních regulativů (norem, hodnot, kulturních vzorců), idejí 
(kognitivních systémů), d) institucí organizujících lidské chování". 

(Velký sociologický slovník, sv. 1, 1996, s. 548-549) 
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Kultura se všemi svými atributy a specifikami, které jsou charakterizovány pojmy jako 

jsou kulturní vzorce, kulturní pluralita a kulturní relativismu, stejně jako pojmy další, které 

jsme charakterizovali dříve, je určitým rámcem, ve kterém se romský žák nachází, ve kterém 

vyrůstá a v němž také prožívá svůj vnitřní, duševní život, v němž se formuje jeho psychika. 

Úkolem školy je ovlivňovat kulturu dětí tak, aby byly schopny adaptace do společnosti jako 

širšího celku. Z toho vyplývá i potřeba začleňování do kulturního systému, který je 

charakterizován jako souhrn prostředků a mechanismů specificky lidské adaptace k vnějšímu 

prostředí. Toto vše by mělo být i součástí učitelské práce, v níž učitel respektuje nejenom 

kulturu, ale i psychologii romského žáka. Důležitý je i akcent na to, že dítě není jen 

produktem kultury, ale zároveň ho škola vede k tomu, že je tvůrcem kultury. Pro zdůraznění 

účinnosti výchovy a vzdělávání žáka je potřebná hluboká analýza jeho osobnosti, poznání 

vnitřního prožívání, citů, vlastní podstaty jeho osobnosti. 

K tomu je zapotřebí nejenom kulturně antropologických, ale i psychologických přístupů. V 

České republice tuto potřebu akcentuje především psycholog Zdeněk Helus. Dítě a jeho 

osobnost považuje za východisko veškerého našeho uvažování o reformě školy. Také romské 

dítě a romský žák je osobností a změny, které jej ovlivňují, probíhají v jeho nitru, v jeho 

psychice. Ta pak ovlivňuje i jeho přístup ke škole, k vyučování, jeho motivaci. Zdeňek Helus 

tento jev ukazuje na psychických procesech, které probíhají v žákovi při jeho vstupu do 

školy: „Vstup do školy je prahovou událostí, zážitkem v životě dítěte. Způsob jeho zvládnutí, 

charakter jeho přetvoření v to, co můžeme nazvat bazálním zážitkem, vyjevujícím postupně, 

co pro mne škola je a co mně dává, má dalekosáhlé důsledky. Ovlivňuje, převládne-li v dítěti 

spíše aktivní otevřenost a vstřícnost vůči možnostem, které mu škola nabízí, anebo dojde-li 

namísto toho spíše k uzavřenosti, blokům a bariérám, jimiž se dítě tak či onak brání ohrožení, 

ponížení, zklamání, nezdaru."94 

Ve Slovenské republice prosazuje potřebu psychologického poznání romského žáka 

psycholog a pedagog Miron Zelina. Toto poznání má podle něj klíčový význam, neboť míří k 

podstatě psychických procesů v osobnosti žáka, a tedy i k podstatě změn, které v žákovi 

probíhají v důsledku působení vnějších determinant. 

Tvořivě humanistická koncepce Mirona Zeliny dala základ i pro řešení otázek výchovy a 

vzdělávání romského žáka. V tomto směru je i pro rozvoj osobnosti romského žáka a 

studenta důležitá Zelinova dřívější práce s názvem Stratégie a metódy rozvoje osobnosti 

dieťata.95 

                                            
94 Helus, 1993, s. 19, též Helus, 1990-1991. 
95 Zelina, 1996. 
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Zelina, používajíc psychoanalytický přístup, konstatuje, že„z hlediska psychoanalýzy v 

chování Romů stále přetrvává nadvláda ID (nevědomí, pudů, instinktů) nad jejich zvláštním 

egem. Jejich EGO je ego, které se vzdaluje a izoluje od ega ostatních lidí. Možná právě 

proto, že se velmi zdůrazňují jejich zvláštnosti, takže potom i pokusy o identitu a synergii črt 

ega se mohou „utopit" v sugestibilitě namlouvání si jejich zvláštností. Jednoduše řečeno, 

Rom stále cítí spíše „já jsem Rom" než by si řekl „jsem člověk jako ostatní", a když i 

deklaruje, že nepatří mezi Romy, nemyslí si to. On cítí, neví, že je jiný a jiní mu dávají pocítit, 

že je jiný, i když hlásají možná něco jiného. Doposud nesublimoval svoje zvláštní síly 

nevědomí do struktury JÁ, která by se přibližovala k ostatním lidem . . . Zvláštní kapitolou 

Romů je jejich SUPEREGO. Ukazuje se i ve výzkumech v naší republice a už u dětí... že mají 

jiný hodnotový svět, jiné normy. Jejich SUPEREGO je superegem jejich osady, jejich rodiny, 

jejich kmene. Zde je ještě vidět archety- pální závislost na rodovém superegu, kterého se 

Romové nejenže nezbavují (a proč také?), ale naopak, spíše se posiluje, i když nabývá 

moderní formy projevu."96 

 

Kulturní vzorce 

 

Kulturní vzorce (standardy) jsou způsoby chování, hodnoty a normy, 
komunikační zvyklosti, které jsou charakteristické pro určité etnikum nebo 
kulturu určité země. Jsou generačně předávány a udržují se trvale v 
historickém vývoji. 

Průcha, 2006, s. 46 

 

Posilování superega (viz výše) koresponduje i s procesem uchovávání svého kulturního 

vzoru, kulturního vzorce. Vzniká otázka, zdali tento kulturní vzorec výchovou posilovat či 

oslabovat. Je to spor mezi asimilací a etnoemancipací. V praxi výchovy a vzdělávání 

romských žáků se tento rozpor projevuje v konkrétním dilematu: separace romského školství 

či integrace? I mezi romskou inteligencí jsou v tomto směru rozličné názory a z toho 

vyplývající konkrétní kroky buď k zakládání specialiovaných romských škol a gymnázií, 

nebo k posilování tendencí k většímu začleňování romských dětí do základních a speciálních 

škol. Jsem toho názoru, že hlavním smyslem výchovy romských žáků je vedení ke skutečně 

autentickému projevu, a toho se dá dosahovat samozřejmě lépe v separovaném systému. 

Avšak přeci jenom tam něco bude chybět. Bude chybět i z hlediska psychologického ten 

protitlak z hlediska majoritních žáků, který je motorem k dosažení co největší míry 
                                            

96 In Valachová a kol., 2002, s. 12-13, zvýraznil JB. 
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ztotožnění s rolí, která je projevem vnitřní podstaty osobnosti Roma, sociálně a kulturně 

determinované. I když v průběhu života přijímá každý jedinec řadu rolí, kulturní prostředí, z 

něhož osobnost pochází, je natolik silné, že rozhodujícím způsobem osobnost ovlivňuje. 

I když je romské etnikum ovlivněno a stále ovlivňováno (většinou násilnou a necitlivou 

formou v průběhu historie) kulturami zemí, v nichž žije, přesto si ponechalo svůj vlastní 

specifický kulturní způsob osvojování poznatků o okolním světě, svůj způsob komunikace, 

předávání informací z generace na generaci, způsob regulace morálními a zvykovými 

normami, metody odreagování a ochranný a obranný způsob proti negativním vlivům zvenčí. 

Je v zájmu Romů samotných (ale i majoritní společnosti), aby se identifikovali se svou 

kulturou a dále ji rozvíjeli. Velkou roli v tomto procesu hrají i etické hodnoty, které se 

osvědčily jako nedílná součást romské kultury (vztahy dětí a rodičů, rodinná pospolitost 

apod.). 

Kulturní antropologové hovoří o formativním vlivu kultury na lidskou psychiku, na 

hodnotově postojový systém, na způsob života. Formativní vliv kultury je vyjádřen v pojmu 

modální osobnost. Rozhodujícím činitelem je chování druhých individuí vůči dítěti, vzorce 

výchovy dítěte. A zde je velký prostor pro učitele, aby ovlivňovali tento proces optimálním a 

humanistickým způsobem. Každá kultura má svůj specifický přístup k výchově, jak ukazuje 

např. srovnání tří kulturních vzorců a modálních osobností uváděných českým psychologem 

M. Nakonečným - Japonci, Němci, Američané.97 

V romské kultuře můžeme tyto kulturní vzorce, ovlivňující psychiku romského žáka, 

charakterizovat následujícím způsobem: 

• Povaha sociální organizace: Tradiční romská kultura je stále více negativně 

poznamenaná vlivy industriální společnosti. Sociální organizace založená na rodových 

vztazích je rozrušována migračními procesy a vlivem majoritní civilizace. Od 

šedesátých let se zintenzívňuje urychlené budování politické kultury. Rozvíjí se další 

identifikační procesy, hledají se optimální formy sociálně právních vztahů romských 

organizací, stran, hnutí v rámci romských komunit i ve vztahu k sociální organizaci 

majoritní společnosti. V této souvislosti i přes negativní zpětné tendence znovu a 

znovu vracející Romy k mi- nulosti, existují tendence k přeměně separovaných a 

segregovaných romských komunit v komunity občanské. 98 

• Sankce a morální kontrola: Romská komunita poskytuje jednotlivci a rodině 

obranné záruky a služby proti vnějším vlivům (nepříznivý trh práce, diskriminace 

                                            
97 Nakonečný, 1993, str. 14. 

98 Lehoczká, Haburajová-Ilavská, 2008. 
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apod.). Romská komunita, úžeji romská rodina, projevuje solidaritu v poskytování 

pomoci svým nemohoucím a sociálně nejslabším příslušníkům. Jako kontrolní vnitřní 

instituce existuje morální sankce (vnitřní) i tradiční tresty za incest.99 Za nedodržení 

vnitřních pravidel komunity dojde až k vyloučení z komunity. Lakota je často 

podrobována všeobecnému zostuzení.100 Svoji funkci, často nezávislou na právní 

regulaci určovanou majoritními institucemi, má mravní zdůvodnění fyzické odplaty 

(za vraždu), tolerance a schvalování drobných přestupků namířených proti 

většinovému obyvatelstvu, mravní odsouzení zrady romské komunity, svého romství. 

• Základní výchova:101 Dosud je výchova dětí pod vlivem respektu a poslušnosti spíše 

patriarchální autoritě. Výchova dětí je volnější a je podrobena vlivům vychovávání 

dítěte péčí širšího okruhu-rodu. U chlapců je zavedena spíše výchova k aktivnímu 

projevu až k agresivitě, ke schopnosti projevit sílu jako obranu proti jiným rodům.102 

Dívky jsou vychovávány více k pasivnímu přizpůsobování mužské autoritě. Velkou a 

základní roli hrála ve výchově dítěte matka.103 

• Růst ega: Osobní cíle, emocionalita a rychlost vývoje k dospělosti jsou v romských 

komunitách negativně ovlivňovány špatnou sociální situací. Na druhé straně tam, kde 

tyto negativní vlivy absentují, jsou uplatňovány ambice v rozvoji ega maximálním 

způsobem To se projevuje např. v rodinách romských hudebníků, stále více jsou děti 

motivovány i v rodinách romských intelektuálů. Dosud však existují rozpory mezi 

stanovenými cíli ve vývoji osobnosti a možností jich dosáhnout, které jsou ovlivněny 

překážkami historického, kulturního a sociálního vývoje. Důsledkem je slabší 

cílevědomost a vytrvalost, větší důraz na dosažení materiálních hodnot na úkor hodnot 

duchovních (vzdělání). Ego se více identifikuje s cíli rodiny, podřizuje jejím zájmům. 

                                            
99 „Život pre jekh kopa, úděsné sídlištní, prostorové, hmotné a hygienické podmínky v některých osadách vedly 

„institucionální převychovatele", kteří sem byli nuceni vkročit, k představě, že „rodiče obcují před dětmi" a že 
každý souloží s každým. Od kolika sociálních pracovnic jsem to slyšela, že „cikáni páchají incest". Přitom 
incest byl v tradiční romské komunitě považován za „největší hřích" - jekhbareder binos a hodnota cudnosti 
byla o to bedlivěji střežena, oč snáze mohly podmínky „pre jekh kopa" svádět k eventuálním sexuálním 
zvrácenostem anebo k veřejným sexuálním stykům." (Hubschmannová, 1999, s. 38, též Fabianová, 2005, s. 
99-102, 108, 162) 

100 Zajímavé reakce Romů v romských osadách na to, že se chce někdo z jejich obyvatel materiálně odlišit, 
ukazuje Milena Hubschmannová. „Podle historky, která se vypráví v Lešanech, si jeden Rom koupil vůz a 
ráno ho našel rozvěšený po nejmenších částečkách na stromech v osadě". Tamtéž, s. 31. 

101 O specifikách romské výchovy souvisejících i s přístupem ke vzdělávání viz více tamtéž, s. 48-50. Fabianová, 
V: tamtéž, s. 187, 188. 

102 „Synové znamenali sílu a moc rodu, mocenskou pozici v osadě. Kaj but murša, odoj zor (kde je mnoho 
chlapů, tam je síla). Početní síla mužů byla prevencí proti případnému napadení". Tamtéž, s. 47. O preferenci 
mužských potomků viz Fabianová, tamtéž, s. 179-188. 

103 O roli matky a její hodnotě v tradiční romské kultuře, jakož i o rozporuplné situaci výchovné role matky v 
současnosti viz tamtéž, s. 56-62. Též Fabianová, viz tamtéž s. 143, 187. 
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V rozvoji ega jsou genderové rozdíly: vysoká senzitivnost a suges- tibilita, u chlapců 

dominantnost a prudkost projevu, u dívek podřízenost a citlivost. Neustále přetrvává 

rychlý vývoj k dospělosti (15-16 let). 

• Sociální vztahy: V romských rodinách převládá shovívavost k dětem, tolerantnost a 

ponechání volnosti. Odpovědnost za výchovu dětí je přenesena na širší základnu, 

nejenom na matku, ale na celý rod. Přetrvává silná věrnost rodině, závislost na 

rodinném celku. Dominantní je rodinná soudržnost. Typické jsou doposud projevy 

náklonnosti, oddanosti i agresivity, citlivé prožívání přátelství, zklamání ze zrady a 

nedodržování slova. 

Kulturní vzorec je složitě strukturován v závislosti na diferencovaném historickém vývoji. 

Stále se vyvíjí. Je výrazně ovlivněn také kulturními činiteli majoritní společnosti. Problém 

výchovy dítěte je determinován rozporem, který vzniká na základě působení dvou kultur - 

romské, která patří ke kulturnímu vzoru nomádsko- řemeslnému - a majoritní, která patří do 

rámce kultury euro-americké. Existuje však i kultura univerzalistická, do které se romský žák 

začleňuje. Má-li naplnění jeho role směřovat k jeho romské a šířeji chápané obecně lidské 

identitě, je potřeba, aby se seznamoval i s kulturou (etikou) univerzalistickou. Skola mu může 

pomoci tohoto dvojjediného cíle dosáhnout. Tímto způsobem dochází k procesu identifikace 

jak vnitřní (ztotožnění s kulturními vzorci a morálními normami své vlastní kultury), tak 

vnější (proces osvojování humanistického hodnotového systému kultury všelidské). O 

propojení tohoto procesu se podle mého soudu snaží i filozofie tvořivě-humanistické 

výchovy, obecné východisko národního programu edukace na Slovensku - MILÉNIUM. 

Pro přehled uvedu na závěr této podkapitoly vybrané definice, nad jejichž obsahem je 

možno se zamyslet. A nejen to. V porovnání s realitou, ve které žijeme, se situacemi, které 

musíme v profesionálním i občanském životě řešit, můžete vytvořit také definice vlastní. 

Když je možné, že k některým pojmům je možno vyhledat až 250 definic, proč by tam 

nemohla fungovat i vaše definice: originální, výstižná a neméně pravdivá . . . 
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POJMY DEFINICE 

Kultura Souhrn prostředků a mechanismů specificky lidské 

adaptace k vnějšímu prostředí. Představuje program

činnosti jednotlivců a skupin, který je fixovaný

sociokulturními stereotypy a předávaný

prostřednictvím kulturního dědictví. Kultura vystupuje

v podobě a) výtvorů lidské práce, b) sociokulturních 

regulativů (norem, hodnot, kulturních vzorců), c) idejí

(kognitivních systémů), d) institucí organizujících

lidské chování. (Velký sociologický slovník, sv. 1, 

1996, s. 548-549) 

Kulturní 

pluralita 

Teoretický princip, podle něhož se uznává, že 

jednotlivá společenství (národy, etnika, kmeny, rasy,

náboženské skupiny) mají své specifické kultury, které

je nutno považovat za zcela rovnocenné. Proto je třeba

tolerovat způsob života cizích společenství a

respektovat existenci odlišných hodnot a

norem.(Průcha, 2006, s. 47-48) 

Kulturní 

relativismus 

Teoreticko-metodologický přístup ke studiu kulturních 

jevů předpokládající, že jednotlivé kultury představují

jedinečné a neopakovatelné sociokulturní systémy,

které je možno popsat a pochopit pouze v kontextu 

jejich vlastních hodnot, norem a idejí (Soukup, 2000, s.

204) 

Kulturní etno- 

centrismus 

Opak kulturního relativismu. Je to tendence poznávat,

hodnotit a interpretovat okolní svět jenom z

perspektivy kultury vlastního etnického společenství.

Již antičtí Římané byli etnocentristy, a proto všechna 

okolní etnika nazývali barbary a jejich kulturu

považovali ve srovnání s kulturou římskou za 

méněcennou. V současnosti etnocentrismus můžeme

najít ve velkých zemích - bylo to prokázáno analýzou 

amerických učebnic, jejich výkladů o zemích Asie. 

Srov. Průcha, 2001; Průcha, 2006, s. 48-49. 



 

 
92

 

 

 
 
…Problém výchovy dítěte je determinován rozporem, který vzniká na základě působení dvou 
kultur - romské, která patří ke kulturnímu vzoru nomádsko- řemeslnému - a majoritní, která 

patří do rámce kultury euro-americké… 

Kulturní 

vzorce 

Kulturní vzorce (standardy) jsou způsoby chování,

hodnoty a normy, komunikační zvyklosti, které jsou

charakteristické pro určité etnikum nebo kulturu určité

země. Jsou generačně předávány a udržují se trvale v

historickém vývoji. (Průcha, 2006, s. 49) 
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…I když je romské etnikum ovlivněno a stále ovlivňováno (většinou násilnou a necitlivou 
formou v průběhu historie) kulturami zemí, v nichž žije, přesto si ponechalo svůj vlastní 

specifický kulturní způsob osvojování poznatků o okolním světě, svůj způsob komunikace, 
předávání informací z generace na generaci, způsob regulace morálními a zvykovými 
normami, metody odreagování a ochranný a obranný způsob proti negativním vlivům 

zvenčí… 
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…Je v zájmu Romů samotných (ale i majoritní společnosti), aby se identifikovali se 
svou kulturou a dále ji rozvíjeli. Velkou roli v tomto procesu hrají i etické hodnoty, které se 
osvědčily jako nedílná součást romské kultury (vztahy dětí a rodičů, rodinná pospolitost)… 

 

Rasy, rasismus, předsudky a xenofobie 

 

Celú osobnostnú společensky nežiaducu skupinu negativných javov 
představuje ľudská neznášenlivosť voči všetkému, čo je cudzie a neznáme. 
Príčiny obáv z neznámeho a cudzieho spočívajú pravdepodobne v neistote, 
v obave před odlišnosťou, a zaslúžili by si osobitné pojednanie. Táto 
neznášanlivosť neraz prerastá do násilia voči osobám s rozdielnou farbou 
pleti, iného náboženstva, alebo pôvodu. Stáva sa neraz nielen prekážkou 
občianskeho spolunažívania, ale môže prerásť i do dlho trvajúcich 
konfliktov, ktoré môžu nadobúdať i hrozivé, ba až masové rozmery. 

                    Ondrejkovič, 2001 

 

Negativním důsledkem učení o rasách se stal rasismus. „Rasismus je souhrnné označení 

pro takové jednání, které překračuje pouhé vnímání rasových odlišností a přetváří se na 

nepřátelské aktivity vůči příslušníkům jiné rasy. Takové aktivity se projevují v diskriminaci, v 

agresivním chování (verbálním nebo fyzickém) či násilí... Pojem rasa je velmi důležitý. 

Vystihuje složitost antropologických rozdílů na Zeměkouli. Je používaný v biologii a 

především ve fyzické antropologii. Vznikl historicky spolu s tím, jak docházelo k objevování 

nových území ve světě…Rasy (plemena) jsou velké skupiny lidí s charakteristickými tělesnými 
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znaky, které jsou dědičné, vytvořily se vlivem přírodního prostředí a vznikly původně v 

určitých geografických teritoriích: europoidní plemeno v Evropě a na Blízkém východě, 

negro- idní plemeno v Africe, mongoloidní plemeno v Asii." 104 

Rasa a rasismus jsou důležitými pojmy pro multikulturní výchovu. V literatuře jsou 

objasněny, zároveň však přinášejí řadu protikladných interpretací, neboť jsou spojeny s 

kulturními, politickými a ekonomickými rozdíly ve světě. Souvisejí i s předsudky a 

xenofobií. Proto je velmi obtížné o nich s dětmi a mládeží ve školách mluvit. Přesto je to 

potřebné a nutné jako součást multikulturní, interkulturní a pluralitní výchovy. Pro větší 

přehled uvedu tyto pojmy v následující tabulce. 

 

                                            
104Průcha, 2006. 
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POJMY DEFINICE CHARAKTERISTIKA 

Předsudek Postoj s emocionálním zabarvením, 

nepřátelský anebo nepříznivý vůči 

objektu určitého druhu, vůči 

osobám anebo doktrínám. Je to 

kritický, neprozkoumaný, 

reflektovaný, citově zdůrazněný 

úsudek, často bez jakéhokoliv 

základu. Předsudky mají iracionální 

základ, který racionálními 

argumenty nedokážeme vyvrátit ani 

změnit. 

Předsudky mohou mít nejenom 

extremistické skupiny, které je 

namiřují proti jiným, ale i ty skupiny 

mládeže, které akceptují principy 

sociálního systému, ale často je jim 

blízké i nepřátelství vůči všemu, co 

vzniklo mimo ně. Bývají přebírané 

jednotlivci, anebo celými skupinami, 

jako hotové ve větších sociálních 

skupinách, anebo sociálních útvarech. 

(Ondrejkovič, 2001, s. 189) 

Xenofobie „Xenofóbia znamená strach z 

cudzincov. Tot slovo sa obvykle 

používa na označenie 

nesnášenlivosti k ľuďom iných 

krajín alebo iných etnických skupin, 

rovnako ako aj nedostatek rešpektu 

pre ich tradície a kultúru. Pramení z 

obáv, strachu a z toho vyplývajúcej 

nenávisti voči všetkému čo 

prichádza z cudziny, alebo čo má 

pôvod mimo vlastnú sociálnu 

skupinu. Je silno spojená s 

nepriaznivým názorom na iných a 

pozitívnym názorom na seba, 

prípadne svoju skupinu." 

Xenofóbia je základom sociálnej 

nenávisti, vyjadrenej formou 

antisemitismu, nacionalismu, 

šovinizmu, fašizmu a rasizmu a so 

svojimi prejavmi stojí v pozadí 

problémov menšín s 

prenasledovaním, napádaním a 

útokmi na nich. Je často umelo živená 

a nachádza podporu v ideologiích a 

propagandách. Vzniká v momente, ak 

je třeba nájsť vinníka za problémy, 

neúspechy, chudobu a iné sociálno-

patologické javy. Charakteristickým, 

ale nie jediným prejavom xenofóbie 

je rasizmus. (Milo, 2005, s. 19) 
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POJMY DEFINICE CHARAKTERISTIKA 

Antisemitismus Nenávist k židům, založená 

na tom, že židé jsou odlišní 

od jiných lidí. 

Důvod antisemitismu: prý chtějí 

vládnout lidem v celosvětovém 

měřítku. 

Sovinismus Etnická agresivita. 

Agresivita namířená proti 

jiným etnikům. 

Forma řešení sociálních problémů, 

nepřátelství a konfliktů. 

Nacionalismus Politický směr, kde vlastní 

národ je základní 

společenskou jednotkou. 

Nadřazení nad jinými národními 

skupinami. 

Fašismus Militantní a nacionalistické 

hnutí, které vzniklo v 

Německu a pod vedením 

strany NSDAP se rozšířilo 

do řady zemí Evropy a 

světa. 

Ideově vytváří diktaturu zaměřenou 

proti všem demokratickým, ústavním 

institucím a svobodám. 

Diskriminace Neuznávání rovnosti 

někoho v přiznávání jeho 

práv a výhod, postavení ve 

společnost. 

Diskriminace v oblastech: pohlaví, 

orientace, národnost, sociální a 

etnická příslušnost. 

Rasismus Diskriminační teorie, která 

hlásá nerovnocennost 

lidských ras. Obvykle je 

spojena s genocidou - 

vyhlazováním méněcenné 

rasy nadřízenou. 

Jedná se o společenský konstrukt, 

přesvědčení, které jsme získali 

výchovou a které můžeme změnit. 

Zpravidla se spojuje s nějakou 

ideologií, jako je patriotismus anebo 

nacionalismus. Tedy lásku k vlasti 

spojuje s odstraněním jiné rasy anebo 

národa. 

Atributy rasy Biologický - rasy lidí se 

dělily podle biologických 

znaků jako je tvar lebky, 

růst vlasů, barva pleti, 

postava atd. 

Kulturní - rasy si vytvořily specifické 

kulturní vzory. Rasa je však termín, 

který se v odborné terminologii 

přestává používat jako překonaný, 

nefunkční. 
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Pokud se zamyslíte nad výše jmenovanými pojmy, vynoří se vám možná otázka. Je 

skutečně taková realita, aby se takové pojmy pro ni musely vytvářet? Existuje vůbec 

diskriminace? A vůči Romům? 

Posuďte sami. Uvádím zamyšlení dvou romských studentek prvního ročníku 

bakalářského studia na Ústavu romologických štúdií v Nitre. Obě studentky je napsaly v 1. 

ročníku, v předmětu Všeobecná pedagogika (2008/2009): 

 
Anna Demeterová - Čo mi dala stredná škola 

 
Stredná - čo si vybavím pod týmto slovom? Určite si spomeniem na .spolužiakov a na 

mnoho zážitkov ktoré sme spoločne prežili. 

Strednú si každý z nás vyberá na základe vlastnej iniciatívy. Chce sa venovať tomu 

čo ho baví a presne aj podľa toho si každý volí ďalšiu perspektívu svojho štúdia. Takto 

som sa rozhodla aj ja. Keďže ma veľmi zaujímalo zdravotníctvo tak mojou 

voľbou bola Stredná zdravotnícka škola. Podala som si prihlášku a už som len čakala na 

odpoveď. O pár dní mi prišlo oznámenie o tom, že som splnila požiadavky a že som prijatá. 

Plná očakávaní som teda šla na zápis a onedlho som už stála v zástupe žiakov v prvý deň v 

novej škole. Zo začiatku to bolo naozaj také aké som čakala. Spolužiaci boli priateľský, 

prostredie bolo až šokujúco krásne. Škola bola vybavená najlepšie v meste. Nové okná,, 

triedy, všetko bolo biele 'presne ako v nemocnici. Vzhľad školy dopĺňali nástenky a rôzne 

oznamy, a pre mňa to bolo nové a zaujímavé. 

POJMY DEFINICE CHARAKTERISTIKA 

Extrémismus Žurnalistický a politologický 

pojem, který se úzce prolíná 

se sociologickým pohledem. 

Charakterizuje systémový 

postoj, postoj ve vyhrocené 

krajině, demokratického 

systému nepřátelské 

ideologie, postojů, názorů 

pozadí destruktivních aktivit. 

Je přímo závislý na uspořádání a stavu 

společnosti, ve které se projevuje. 

Jestliže se společnost ocitne v stádiu, 

kdy začnou vnitřní rozpory, extrémní 

aktivity jsou bezprostřední reakcí. 

Demokracie nemá dostatek obranných 

mechanismů, aby se ubránila všemu, co 

jí škodí. (Více Milo, 2005, s. 15.) 



 

 
99

Všetko sa však zmenilo keď do triedy vstúpila naša triedna učiteľka. Jej pohľad na mňa 

hovoril o všetkom.. Pozrela na mňa a povedala len toľko: „To aj takýchto sem prijali?" 

Všetko čo som si vysnívala bolo odrazu stratené a vzdialené. 

Keďže som chcela vedieť, prečo bola jej reakcia takáto, snažila som sa to zistiť rôznymi 

spôsobmi. Podarilo sa mi to a bola som dosť prekvapená.. Škola, ktorú som, navštevovala, od 

svojho vzniku nevidela žiačku akou som bola ja, čiže Róma. Na škole predo mnou neštudovali 

Rómovia. Ako Rómka som to mala ťažké, ale nevzdala, som to a snažila som sa im všetkým 

ukázať, že aj napriek tomu, som taká istá ako ostatní v škole. Dalo by sa povedať, že som 

mala šťastie a na mojej strane stála aj jedna pani učiteľka, ktorej som veľmi vďačná. S jej 

podporou sa mi štúdium darilo zvládnuť. Zo začiatku nemôžem o sebe povedať, že som 

zastávala svojich ľudí. Nie preto, že som nechcela, ale skôr preto, že som nevedela, aký 

dopad to bude mať na mňa, a tiež aj kvôli tomu, že som chcela študovať tento odbor a chcela 

som sa stať zdravotnou sestrou. 

Prvý ročník bol strašný. Rôzne narážky, opovrhovanie triednou pani učiteľkou bolo na 

dennom poriadku. Vďaka svojej usilovnosti, som si však získala sympatie aj iných učiteľov, a 

to mi dodalo odvahu OZVAŤ SA a brániť nie len seba, ale všetkých Rómov. Moja odvaha 

triednu učiteľku prekvapila, ale po čase si zvykla. 

Už som sa nebála a začala som sa brániť. Najprv to bol veľký šok zo strany triednej, ale 

po čase si na to asi zvykla. Prestala využívať svoje postavenie a už nenarážala na to, že sa 

líšim od ostatných. Jej názor pre mňa nebol dôležitý. Začala si uvedomovať, že jej správanie 

asi bolo dosť nemiestne, a to hlavne vo chvíli, keď sme ako tretiaci začali chodiť na prax. 

Situácia sa však začala opakovať. Veľmi som sa na prax tešila, že poznatky získané v teórií 

uplatním v praxi. Najradšej zo všetkých oddelení som mala chirurgické oddelenie, kde sme 

mali aj povolené asistovať pri operáciách. Naša triedna ako vyučujúca na tomto oddelení 

nikdy nebola nadšená mojou iniciatívou a zodpovednosťou a čakala len na vhodnú chvíľu, 

aby mi mohla povedať, čo robím zle. Raz sa jej to aj podarilo. Pri jednej skúške sa mi 

podarilo nechtiac zameniť ampulky liekov, nebolo to však zámerne a tiež sa to ani nemalo 

dostať do kontaktu s pacientom, bola to proste len skúška pred maturitou. Dalo by sa 

povedať, že v tej chvíli som mala šťastie v nešťastí. Na chirurgickom oddelení pracoval ako 

lekár môj krstný otec, ale to milá pani učiteľka nevedela. Keď už spustila svoju prednášku o 

tom, aká som hlúpa a neschopná, v tom jej niekto skočil do reči a povedal jej, že ak povie ešte 

jedno slovo, na oddelenie vstúpi už len ako pacientka. Svoju obhajobu začala tým, aby na 

nepodstatnú Rómku, ktorá to v živote aj tak nikam nedotiahne, nemíňal svoj drahocenný čas. 



 

 
100

Ironický úsmev jej zmizol z tváre keď jej bolo vysvetlené, že ta nepodstatná Rómka je jeho 

krstná dcéra. Tak ja osobne na výraz mojej triednej nikdy nezabudnem.. 

Vždy som chcela byť lekárkou, ale kvôli tejto žene, ktorá mala byť - ako sa hovorí - mojou 

druhou mamou som svoj názor na celé zdravotníctvo zmenila. Jedinú vec, ktorú som chcela 

od vtedy robiť, bolo to, aby som svoj život zasvätila Rómom štúdiom na vysokej škole, 

presnejšie na katedre romologických štúdií. Touto prácou chcem povedať, ako veľmi môže 

učiteľ ovplyvniť svojich žiakov. Moja skúsenosť bola negatívna,, ale dúfam,, že ostatní také 

„šťastie" nemali. 

Vlastní tvorba 

 

Zdenka Harvanová - Ľudia, ktorí najviac ovplyvnili môj život 

 
Keď som premýšľala nad tým, čo napísať do tejto úvahy, napadlo mi mnoho veci, o ktorých 

by som mohla písať. No rozhodla som sa začať takto, pretože som si uvedomila, že za čo 

všetko môžem byť vďačná. V živote každého človeka sa stanú dobré veci, stretne sa s dobrými 

ľuďmi, prežije situácie, ktoré ho posunuli ďalej, no aj tie, na ktoré by najradšej hneď 

zabudol. Ja chcem písať o ľuďoch. O ľuďoch, ktorých stretneme a zanechajú v nás viditeľnú 

stopu, ktorá aj napriek času a iným veciam, stále trvá a nezapadne prachom do zabudnutia. 

Takýto ľudia nás ovplyvnia väčšinou na celý život, buď v dobrom slova zmysle, čo je dobre, 

alebo opačne v zlom, čo je smutné. Dúfam, že každý takýchto ľudí vo svojom živote stretol,, 

ktorý ovplyvnili, a ak niekto ešte nie, tak im úprimne prajem,, aby sa to stalo. Ja som takýchto 

ľudí stretla a po nejakom čase, ktorý od tej doby prešiel,, som si uvedomila a myslím si, že 

boli ku mne od Boha zámerne poslaní, aby som si mohla uvedomiť zmysel svojho života. Cez 

týchto ľudí som mohla začať vidieť mnohé veci inač, než ich bežný konzumný svet vidí. Vidieť 

srdcom,, cítiť a mať rad aj to, čo nie vždy je príťažlivé a často krát nie veľmi výhodné. U mňa 

došlo k takému obraznému obráteniu, keď som mala 15 rokov, a teraz, keď som staršia a 

mám 22, som veľmi rada že som tým prešla. Hovorím o dvoch ľuďoch s veľkým srdcom pre 

Boha a ľudí, všetkých bez rozdielu, ktorý svojou prácou, láskou a ochotou sa dotkli mnohých. 

V dedine, v ktorej od narodenia bývam,, je to také ako všade. Žijú tam Neró- movia, ktorý 

sú majoritou a medzi nimi aj minorita, Rómovia. Nikdy som nejaký rozdiel nepostrehla aj keď 

tam je, ako všade. Ja som jedna z minority, som Rómka. Rómovia, nie sú nikde veľmi 

obľúbení a nastokrát sa stretnú s predsudkami skôr než sú spoznaný osobne. Ale tak isto je to 

u Rómov voči Nerómom. Ale je to ľudské, pretože každý sa bojí toho, čo nepozná. A aj ja som 

častokrát taká. Nikdy som seba nevidela inak ako ostatných, myslím tým ako Nerómov. No 
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viem, že nie všetkým sa takýto pohľad naskytol, aj keď je to pravda. čo je smutné. Na svete 

neexistuje nič, čo ľudí robí nerovnými tým druhým,. Ani farba pleti, národnosť či 

vierovyznanie alebo miera vzdelania.. Nik nie je od toho druhého lepší ani horší. 

Na základnej škole, na ktorej ako keby vyrastala, som sa mala veľmi dobre, mala som veľa 

kamarátov v triede, ale skoro všetci zo spolužiakov bývali na tom istom, sídlisku ako ja. No 

do triedy so mnou chodili aj rómsky žiaci, ktorý sa nemali až tak dobre ako ja, aj keď boli 

taký istý ako ja, len nebývali na sídlisku medzi majoritou. Škola je dôležitá pre každého a v 

nej sa ako keby začne budovať odrazový mostík pre každé dieťa. No háčik a kameň úrazu v 

ich prípade bolo, že nebývali na sídlisku, ale v menej obľúbenej časti dediny. 

Boli rovnaký nielen ako ja, ale aj ako ostatné deti v triede, rovnako pekne a šikovné, len 

nemali tu istú príležitosť a pozornosť zo strany pedagógov a aj rodičov rozvinúť všetko to, čo 

v nich spalo. čím to bolo? Tým, že boli „zaostali"? alebo tým že im nik nevedel dať motiváciu 

a venovať sa im trošku viac. Nie všetci rómsky rodičia majú čas na svoje deti, som rada že na 

mňa tí moji mali a poskytli mi prostredie na rozvoj vtedy, keď to bolo najnutnejšie. No čo s 

tými, čo to nemali. Nebola som jediné rómske dieťa z takéhoto prostredia, poznám aj iné 

rómske deti, ktoré sa mali tak dobre ako ja. No čo s tými, čo to šťastie nemali. Nejako som 

nad tým neuvažovala, pretože som si nejako osvojila myšlienku, že asi na to nemali. 

Až po nejakom čase, rokoch som všetko začala vidieť všetko inač ako pred tým. A to vďaka 

týmto dvom ľudom, ktorý v našej dedine otvorili misijné centrum pre rómske deti. Boli to 

Nerómovia z úplne inej strany Slovenska. Venovali sa rómskym deťom,, dávali im svoj čas, 

mali pre nich otvorené dvere svojho domu, a srdca. Prvý príklad toho ako sa Rómovia mohli 

vychádzať s Nerómami. Boli pre Rómov ako rodina. Získali si ich srdcia a aj m,oje tiež. 

Počas strednej školy som im pomáhala v službe, učila som maličké deti, školáčikov na 

detských kluboch a skupinkách, práve takých ako tých z mojej základnej školy. Nebolo to pre 

nikoho z nás ľahká práca, ale zato nádherná a veľa nám práve tieto deti dali, nie my im. Bolo 

úžasné vidieť ich oči ako im žiarili keď im niekto viedol ruku pri písaní, alebo sa na nich 

niekto usmieval. Učenie i všetko, čo sme robili s radosťou. Táto skúsenosť vo mne vyvrátila 

názor, ale nie len môj ale aj iných Nerómov, že aj tieto deti to môžu niekde dotiahnuť a nie sú 

hlupe, len im treba dať príležitosť ako ostatným,. Títo dvaja ľudia mi týmto postojom otvorili 

oči a nasmerovali ma, smerom,, ktorým sa chcem vydať. Ovplyvnili môj život, až do takej 

miery, že som v ňom našla poslanie a zmysel života. To bol pre mňa dôvod, prečo som sa 

rozhodla študovať sociálnu a misijnú prácu v rómskych komunitách,, lebo viem,, že je to pre 

čo som stvorená. Bariéry sa dajú prekonať, len musíme pre to niečo urobiť a nie len hovoriť, 

lebo na vlastnej koži som mohla pocítiť, že všetko je možne. A tak na záver by som chcela, je 
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mojou túžbou pre každého, aby mohol otvoriť svoje srdce dokorán a nebál sa toho čo 

nepozná, pretože nie vždy to musí byť zlé. Lebo nik z nás nevie, koho v živote spozná a 

ovplyvní ho tak, ako títo dvaja ľudia ovplyvnili mňa, a koho zas ovplyvníme svojím postojom 

my, a tým zbúrame ďalší múr. 

Vlastní tvorba 
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1.2 Interkulturnost: Kultury ve vztahu k sobě  
 
1.2.1 Interkulturalita 

 
Interkulturalita je pojem, který odráží a označuje situaci vzájemného dialogu a komunikace 

mezi jednotlivými kulturami. Interkulturalitu, interkulturní vztahy můžeme také nazvat pojmy 

jinými, používanými jako česká verze pojmu (mezikultu- ralita, mezikulturní vztahy, 

mezikulturní komunikace, mezikulturní rozdíly), nebo transkulturalita (transkulturní 

komunikace, transkulturní vzdělávání). Nejvíce se však vžil pojem interkulturalita 

(interkulturní komunikace, interkulturní rozdíly, interkulturní rozdíly ve vzdělávání, 

interkulturní trénink, interkulturní srovnávání). Tyto pojmy, jak uvádí Jan Průcha ve své 

Interkulturní psychologii, vyjadřují odvozeniny od pojmu ustáleného v angličtině v 

šedesátých letech, a tím je cross-cultural psychology. Doslova tento termín znamená: „ 

jdoucí napříč kultu- rami/národy".105 

Interkulturalita se projevuje v našich zemích čím dál tím více v souvislosti s aktualizací 

interkulturní komunikace s naším domácím etnikem, kterým jsou Romové, tak s nově 

příchozími etniky nejčastěji z východu (země bývalého Sovětského svazu), z jihu (zejména 

                                            
105 Průcha, 2007, s. 15. 
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národy bývalé Jugoslávie), ale také i z oblastí Blízkého i Dálného východu (Arabové, Číňané, 

Vietnamci). 

Interkulturalita jako situace vzájemného dialogu a komunikace mezi různými kulturami a 

národnostmi vyplývá z různých oblastí praxe, v nichž je dialog a komunikace mezi lidmi, 

mezi profesionály nebo mezi profesionály a jejich klienty, nezbytná. Takovými oblastmi jsou 

edukační prostředí, státní správa, soudnictví, policie, oblast zdravotní péče, mezinárodní 

komunikace apod. 

Interkulturalita odráží i situaci komunikace mezi kulturami, národy a národnostními 

menšinami v jedné zemi, v jednom státu, neboť už ani v České republice, která byla do roku 

1989 považována za relativně homogenní národní společnost s dominancí české a slovenské 

národnosti, není z hlediska etnického taková homogenní společnost. 

Interkulturalita odráží také stav komunikace, který souvisí s procesem začleňování nově 

příchozích cizinců do země: s migrací a imigrací. Napomáhá tomu také proces evropské 

integrace a s tím související opatření, např. zrušení hraničních bariér na základě Shengenské 

dohody.106 

 

Interkulturalismus 

 
Pojem interkulturalismus odráží záměrnou snahu společenského systému harmonizovat 

společnost v situaci přítomnosti řady různorodých kultur, etnik, národností, národů a 

národnostních menšin. Interkulturalismem nazýváme určitou ideologii, politiku, která 

směřuje k usměrňování dialogu a komunikace mezi těmito jednotlivými subjekty, k jeho 

řízení a ovlivňování takovým způsobem, aby nedocházelo ke konfliktům a mimořádným 

excesům, jejichž původem jsou multikulturní a pluralitní rozdílnosti. 

Podobně jako u multikulturalismu, který ve vědecké teorii i v praxi našel své kritiky a 

odpůrce, také interkulturalismus nemá pouze pozitivní ohlasy. Jeho kritika se opírá o to, že 

rozdíly mezi jednotlivými kulturami jsou tak velké, že veškeré snahy o jakýkoliv dialog mezi 

nimi selhávají. Tuto relativní pravdu má i politická praxe ve světě: smlouva mezi Izraelem a 

Palestinou je v nedohlednu, krvavé geno- cidní praktiky v některých státech Afriky (Rwanda, 

Kenia, Sierra Leone) jakoby potvrzovaly nemožnost mezikulturní komunikace a dialogu. 

Přesto jsou tento dialog a komunikace potřebné. Jinak by svět zahynul na vlastní 

vyhlazení. V tomto smyslu má interkulturalismus jako určitá ideologie a politika prosazující 

                                            
106 Ľuptáková, 2004, s. 18-25. 
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komunikaci a dialog jak mezi lidmi různých kultur, tak mezi určitými širšími kulturními 

komunitami svůj velký význam. 

 

 
 
…Interkulturalita je pojem, který odráží a označuje situaci vzájemného dialogu a komunikace 

mezi jednotlivými kulturami… 
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1.2.2 Interkulturní výchova 

 

Priznanie rovnocennosti každej kultúre je 
fundamentálnym východiskom interkultúrnej 
výchovy. 

Ľuptáková, 2004 

 

Interkulturní výchovu považujeme za jeden z nejdůležitějších prostředků realizace 

interkulturalismu. Jak píše K. Ľuptáková, rovnocennost kultur je významným, 

fundamentálním východiskem pro kvalitní interkulturní výchovu. Interkul- turní výchova 

jako záměrné působení na „objekty výchovy" se realizuje jak v rámci celé společnosti, tak v 

určitých oblastech profesionální činnosti, jejímž objektem jsou lidé, připravující se na další 

rozvíjení společnosti v různých odvětvích společenského života. Univerzální působení má v 

tomto smyslu škola. V ní probíhá nejenom konkretizovaný proces enkulturace, tj. proces 

osvojování kuturních tradic, jazyka, zručností jako součást socializace107, ale i akulturace, tj. 

sociální proces, ve kterém dochází ke kulturním změnám trvalým dotykem dvou nebo více 

kultur108Na základě těchto procesů platných ve společenském vývoji K. Ľuptáková promítá 

interkulturní výchovu velmi dovedně do modelového prostředí školy a třídy a uvádí, že 

„pokud tento model promítneme na užší sociální skupinu, kterou je třída či škola, vidíme, že i v 

tomto prostředí může dojít k popisovaným jevům,".109 V situaci setkávání různorodých kultur 

může u dítěte dojít ke kulturnímu šoku. Je to situace, kterou musí řešit samo dítě. V tom 

může být nápomocný učitel, který v situaci dvou a více kultur realizuje svoji záměrnou 

výchovu jako výchovu interkulturní. „Právě učitel by měl šířit názor (a ve svých 

každodenních skutcích ho potvrzovat), že každý žák třídy přináší do školy něco výjimečné, 

krásné a nové. Pokud se bude snažit eliminovat svoje vlastní předsudky, dokáže se dívat na 

věci nepoznané se zvědavostí a snahou pochopit jejich reálný významm Jen takový pedagog 

dokáže vést žáky k touze po poznání „cizího" a zbavuje je přirozeného strachu z neznámého, 

který je nejčastějším zdrojem předpojatosti".110 

Podstatu interkulturní výchovy vystihuje K. Ľuptáková na základě vymezení výchovy v 

obecném smyslu a na platformě myšlenek předních odborníků na mul- tikuturní a 

interkulturní pedagogiku.111 Její výklad shrneme do několika tezí: 

                                            
107  Jandourek, 2001, s. 258 
108  Brouček, 1991, s. 239-240. 
109 Ľuptáková, 2004, s. 16. 
110 Ľuptáková, 2004, s. 17. 
111 Ľuptáková, 2004, s. 26-31. 
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• Interkulturní výchovu není možno chápat jako techniku nebo soubor metod, ale 

jako perspektivu anebo filozofii. 

• Interkulturní výchovou působíme především na afektivní složku osobnosti dítěte. 

• Afektivní složka má citovou a konativní stránku, ale pro tvorbu interkultur- ního 

vědomí (výchovného efektu) je potřebná i složka poznávací - tedy vzdělávání, 

informace. 

• Cesta k pochopení a respektování jiné kultury je náročná a obsahuje několik 

kroků: 

• První krok: Cesta k vzájemnému pochopení různorodých kultur povede přes 

pochopení sebe sama, své vlastní kultury a vztahu k ní. 

• Druhý krok: Dalším důležitým momentem je uvědomění si společného základu. 

Pro pochopení odlišnosti je nezbytné uvědomit si globální etiku, společné 

základní hodnoty, tzv. univerzální, multikulturní hodnoty (tolerance, mír, čest, 

důstojnost, spravedlivost, úcta atd.). 

• Třetí krok: Přechod od pasivního postoje k aktivní participaci. Je to vlastně 

postup od pasivní tolerance přes empatii k aktivní angažovanosti za dosahování 

občanské interkulturnosti. 

V konkrétní edukační realitě interkulturní výchova znamená orientaci na: 

• rasovou a náboženskou toleranci, 

• kulturní pluralismus, 

• sociální solidaritu, 

• emapatický postoj ke světu a lidem v něm, 

• spolupráci a koperaci, 

• chápání jinakosti jako výzvy k poznávání, porozumění a překonávání předsudků a 

stereotypů.112 

 

Interkulturní výchova a vzdělávání 

 

Každý pedagóg i prostredníctvom interkultúrnej výchovy môže pomôcť 
svojim žiakom zorientovať sa na križovatke rôznych kultúrnych vplyvov tak, 
aby každý z tejto situácie „ťažil" a nikto nestrácal 

Ľuptáková, 2004 

 

                                            
112 Porubský, 2002. 
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Je výmluvné, že pojem „interkulturní výchova a vzdělávání" není v nejznámějším českém 

pedagogickém slovníku zmiňován. Je to jednak proto, že prioritní autor tohoto slovníku Jan 

Průcha pojem „výchova a vzdělávání" nahrazuje spíše pojmem edukace. Ani pojem 

interkulturní výchova však ve slovníku není vymezen: u pojmu „interkulturní 

(interkulturální) výchova" je pouze odkaz na pojem „multikulturní výchova"113 Tam je 

připomenuta variabilnost pojmů v zahraniční literatuře (angl. multicultural, intercultural, 

multiethnic education). Multikulturní výchova je zde vymezena jako „jednak 

interdisciplinární oblast teorie a výzkumu, jednak soubor praktických aktivit. Usiluje o to 

vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné 

kultury než svou vlastní, eliminovat nebo oslabovat etnické či rasové předsudky. Má značný 

praktický význam vzhledem k vytváření postojů vůči imigrantům, příslušníkům jiných národů, 

kultur, ras apod.". (Průcha, Walterová a Mareš, 2003, s. 129). Podle našeho názoru je již 

náhrada pojmu interkulturní výchova pojmem multikulturní výchova příliš úzké, zkreslující a 

nevyjadřuje specifiku výchovných a vzdělávacích situací, které je třeba zahrnout pod pojem 

interkulturní výchova. Na druhé straně „náhradní" pojem za interkulturní výchovu vyjadřuje, 

že se nejedná pouze o proces výchovy, ale i vzdělávání. Alespoň to je zohledněno v několika 

pojmech souvisejících s inter- kulturalismem, Jako jsou „interkulturní rozdíly ve vzdělávání", 

„interkulturní (interkulturální) trénink", „internacionalizace výchovy a vzdělávání. "114 Tyto 

termíny ukazují na potřebu získávání informací, které mají kognitivní charakter a které jsou 

nezbytné jako informační základna interkulturní výchovy. Dobře to vystihli autoři publikací, 

které vydala instituce Člověk v tísni.115 Ačkoliv jsou tyto publikace zaměřeny především na 

poskytnutí informací o různorodých kulturách, národech, etnikách, imigrantech i 

národnostech dlouhodobě žijících na území České republiky, používají také interaktivní 

metody výuky a jsou dobrým informačním základem k vedení studentů k vlastnímu 

rozhodování a volbě, jak se postavit ke komunikaci a dialogu s příslušníky jiných kultur. 

Interkulturní vzdělávání (jako podklad inter- kulturní výchovy) je provozováno i ve 

speciálních oblastech pro profesionály, kteří se v praxi setkávají s jinými kulturami.116 

Soulad výchovy a vzdělávání i v interkulturních procesech je potřebný především ve 

škole. Pedagogika je v situaci, kdy je potřebné vytvářet celistvé programy interkulturní 

                                            
113 Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 91 a 129. 
114 Průcha, Walterová a Mareš, 2003, s. 91. 
115 Interkulturní vzdělávání, 2002; 2005. 
116 Lehmanová, 1999, Nový, I. a kol., 1996 a další. 
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výchovy a vzdělávání. Takové, jako např. vytvořila K. Ľuptáková pro 1. stupeň základní 

školy.117 

Pojem interkulturní výchova a vzdělávání považujeme za potřebný. Interkulturní 

výchovu a vzdělávání chápeme jako pojem, který odráží pedagogický soulad mezi 

dvěma rovnocennými složkami pedagogického působení na objekty výchovy: složku 

kognitivní a nonkognitivní, přičemž obsah a forma působení směřuje k vytváření 

vědomí o potřebě rovnocenného dialogu a komunikace (stejně jako praktických 

dovedností) mezi různorodými kulturami. 

                                            
117 Ľuptáková, 2004, s. 39-115. 
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…Soulad výchovy a vzdělávání i v interkulturních procesech je potřebný především ve škole. 
Pedagogika je v situaci, kdy je potřebné vytvářet celistvé programy interkulturní výchovy a 

vzdělávání… 
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…Interkulturní výchovu a vzdělávání chápeme jako pojem, který odráží peda-
gogický soulad mezi dvěma rovnocennými složkami pedagogického působení na objekty 

výchovy: složku kognitivní a nonkognitivní, obsah a forma působení směřuje k 
vytváření vědomí o potřebě rovnocenného dialogu a komunikace mezi různorodými 

kulturami… 
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1.3 Kulturní plurálnost: Kultury v sobě samé, kultury nepřeložitelné 
 

V prípade kultúrneho pluralismu, v pluralite kultúr sú kultúry 
legitimizovaním etník a uznanie toho, že kultúra je určité abstraktum (ako 
význam pojmu človek vo vzťahu ku konkrétnym ľuďom): existujú kultúry 
a nie kultúra, kultúry, ktoré vznikajú vo vnútri mnohosti ľudí, rozličných 
z hľadiska biologicko morfologického a etnického (jazyk, dejiny a zvyky), 
ktoré utvárajú ich život do rozličných foriem. 

Csontos, 2007 

 

Často slýcháme větu: to je do jiného jazyka nepřeložitelné. Jeden Angličan se naučil 

česky jenom proto, aby si knihu Dobrý voják Svejk přečetl v originále. Neboť prý sebelepší 

anglický překlad nedokáže vystihnout podstatu humoru, se kterým Jaroslav Hašek svého 

Svejka napsal. Také některé kultury, nebo jejich určité projevy, jsou do řeči jiných 

„nepřeložitelné", jsou těm, kteří do nich nejsou ponořeni, nepochopitelné. Důsledkem jsou 

velká nedorozumění, končící v lepším případě roztrpčením jedněch ve vztahu k druhým, v 

horším případě ozbrojenými útoky pro odlišnost bezvěrců či obranu hodnot, které nesmí ten 

druhý, odlišný, narušit za žádnou cenu. Tento střet kultur nebo jejich vzájemně 

nepochopenou, někdy tolerovanou, jindy napadanou existenci vedle sebe, nazýváme 

pluralita. 

 

1.3.1 Kulturní pluralita 

 

Kromě multikulturality jako faktu, že ve světě vedle sebe existují různé kulturní systémy, a 

interkulturality jako faktu, že ve světě existují vedle sebe různé formy dialogu a komunikace 

mezi různými kulturami, existuje ve světě ještě jeden kulturní fenomén: některé kulturní 

systémy nebo jejich určité součásti s jinými systémy nekomunikují, příslušníci těchto 

systémů nemají zájem o komunikaci s jinými, a dokonce se snaží bránit vzájemnému 

pochopení, v extrémní formě usilují o zničení systému jiného, který podle jejich soudu brání 

uchování a rozvoji jich samotných. Tento fakt jako objektivní skutečnost ve světě existující 

můžeme nazvat pojmem pluralita. 

„Kulturní pluralita je teoretický princip, podle něhož se uznává, že jednotlivá společenství 

(národy, etnika, kmeny, rasy, náboženské skupiny) mají své specifické kultury, které je nutno 

považovat za zcela rovnocenné. Proto je třeba tolerovat způsob života cizích společenství a 

respektovat existenci odlišných hodnot a norem. Není tedy oprávněné považovat kulturu 

určitého společenství za primitivní či barbarskou jen proto, že neodpovídá např. kultuře 
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ekonomicky vyspělých evropských národů. Uznání tohoto principu bývá označováno též jako 

teorie kulturního relativismu, který charakterizoval Václav Soukup118 takto: ,Kulturní 

relativismus je teoreticko-metodologický přístup ke studiu kulturních jevů předpokládající, že 

jednotlivé kultury představují jedinečné a neopakovatelné sociokulturní systémy, které je 

možno popsat a pochopit pouze v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí'".119 

 
Kulturní pluralismus 

Uchování a rozvoj vlastních, svébytných kultur je legitimním právem na autonomii kultur a 

jejích projevů v činnosti těch, kterým jsou jednotlivé kultury vlastní. Každá kultura má svoje 

přirozené hranice. Avšak některé kulturní systémy brání jejich překročení jak zvenku, tak 

také zevnitř. Brání tajemství svých kulturních vazeb a vztahů před nevítanými návštěvníky a 

vetřelci. Stejně tak se snaží, aby tajemství jejich kulturních vztahů nepronikla napovrch a 

zůstala uchována pro příslušníky té které kultury. Zde působí sebestředné, sebezáchovné 

procesy více, než objektivně vystupují procesy soustředné, sjednocující, vzájemně 

ovlivňující. Avšak, podobně jako u multikulturalismu a interkulturalismu, kdyby ve světě 

existovaly pouze kultury, které by neměly vůbec žádné vazby na kultury jiné a neměly by o 

to zájem, znamenalo by to atomizaci světových kultur, nemožnost existence kultury 

všelidské. Kdyby pluralitní kultura prosazovala jen rozvoj svých materiálních a duchovních 

hodnot a stavěla se distančně a nepřátelsky ke kulturám jiným, znamenalo by to permanentní 

válku civilizací. Svět by se dostal do blízkosti globální katastrofy. Proto se aktuálním úkolem 

civilizace stalo úsilí o harmonizaci vztahu jednotlivých kultur mezi sebou. Avšak také by 

obsahem této snahy mělo být i respektování pluralitních kulturních systémů. Neboť je 

faktem, který nelze žádným násilím změnit, že jsou kultury, které nelze vysvětlit s pomocí 

kultury jiných, tedy že nemají a ani nechtějí mít souvztažnost s jinými kulturami. Můžeme je 

nazvat kulturami nepřeložitelnými. V této souvislosti a v těchto případech nemůžeme 

aplikovat pojem multikulturalismus ani interkulturalismu. Zbývá nám pojem pluralismus. Je 

to systém kroků, který o to usiluje v jednotlivých státech, i na úrovni větších státních 

seskupení-jako je Evropská unie, i systém reprezentující světový zájem nejenom na uchování 

kulturního bohatství světových i minoritních kultur v celku i jednotlivostech, ale i v jejich 

pluralitních projevech směřujících k uchování takových hodnot, které platí jen a jen pro tu 

kterou kulturu a jsou pro druhé kultury nepřeložitelné. Pluralismus je součástí 

multikulturalismu a interkulturalismu v tom smyslu, že prosazuje záměr, aby příslušníci 

                                            
118 Soukup, 2000, s. 204 
119Průcha, 2006, s. 47-48. 



 

 
115

jiných kultur měli právo na uchování svých kulturních, nepřeložitelných a nesdělných 

tajemství, pokud tím ovšem násilnými či k násilí směřujícími prostředky nenaruší svobodnou 

vůli příslušníků kultur jiných, odlišných. Je to potřebná součást účelného způsobu řešení 

menšinové politiky, která vede k harmonizaci etnických vztahů a podobně jako u politiky 

mulikulturalismu a interkulturalismu umožňuje jednotlivým kulturním komunitám rozvíjet 

svoji svébytnost v rámci jednoho politického společenství a demokratického státu za 

podmínky, že tyto komunity respektují základní ústavní práva a svobody všech obyvatel a 

občanů dané společnosti a že se žádná z komunit neuzavře do takové míry, nebo se postaví 

proti jiným tak, že tím bude poškozovat i zájmy ostatních kulturních komunit. 

 
 

 
…Kdyby pluralitní kultura prosazovala jen rozvoj svých materiálních a duchovních hodnot a 

stavěla se distančně a nepřátelsky ke kulturám jiným, znamenalo by to permanentní válku 
civilizací. Svět by se dostal do blízkosti globální katastrofy. Proto se aktuálním úkolem 

civilizace stalo úsilí o harmonizaci vztahu jednotlivých kultur mezi sebou… 
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…Pluralismus prosazuje záměr, aby příslušníci jiných kultur měli právo na uchování svých 
kulturních, nepřeložitelných a nesdělných tajemství… 
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1.3.2 Pluralitní výchova 

V rámci pluralismu, tedy záměrného, systémového, celospolečenského působení na 

harmonizaci vztahů i prostřednictvím respektování určitých tajemství té které kultury, má své 

významné místo výchova. Výchova je realizována zejména prostřednictvím školské soustavy, 

probíhá však také v rodinném a mimoškolním prostředí. 

Ve vztahu k existující pluralitě i v zájmu optimalizace a harmonizace mezikultur- ních vztahů 

se výchova zaměřuje především na osvojování odlišných kulturních systémů a mezi nimi i 

jejich kulturních subsystémů, zejména těch, které jsou obestřeny určitými tajemstvími, tabu 

apod. Cílem tohoto záměrného pedagogického působení na dítě, mládež i dospělé je, aby 

vychovávaný získal zejména postoje a přesvědčení, že příslušníci každé kultury mají 

přirozené právo také na hodnoty, se kterými se nemusí svěřovat kulturám jiným. Je to jejich 

hluboká identita, která je vlastní pouze a pouze jim, nikomu jinému. Obsahem vědomí 

vychovávaného by mělo být tedy to, že každý jedinec i komunita má právo být nejenom hrdý 

na pozitivní hodnoty své vlastní kultury, ale i na to, aby je mohl uchovávat jako vnitřní 

kulturní tajemství bez snahy komunikovat přitom s kulturami jinými. Pokud v tomto svém 

jednání ovšem nenaruší právo jiných. Po pravdě řečeno, tento fenomén není v procesu 

výchovy a vzdělávání zcela využíván. Je totiž obtížné respektovat zcela nezávislost a 

autonomii těchto kulturních tajemství. Učitel jakoby v tomto ohledu ztrácel svoji autoritu,120 

protože existuje něco, do čeho ani on nemá právo mluvit a zasahovat. Paradoxně však, když 

učitel bude respektovat pluralitu kultur, která se může projevit i v jeho třídě v podobě 

nejenom etnik, ale i menšinových kultur, které vyznává mládež, přispěje to k posílení jeho 

přirozené autority a k úspěšnému pedagogickému procesu. 

 

Pluralitní výchova a vzdělávání 

Výchova pluralitní má v pedagogickém procesu větší význam než vzdělávání. Zaměřuje se 

především na hodnotovou, iracionální stránku osobnosti. A v případě pluralitní výchovy je 

potřebné akcentovat silnou stránku osobnosti, která by měla být vychovávána k respektu, 

toleranci k tomu, aby neusilovala o vcházení do oblastí, které jí mají být navždy skryty, 

zahaleny tajemstvím. To je vlastně velké omezení, a z toho také vyplývá velká náročnost 

výchovy pluralitní. Komu z nás se líbí, když je omezován a veden k tomu, aby nenahlížel pod 

pokličku sousedových tajemství. „Žijeme ve společnosti, která odmítla systém jednoho 

monopolního názoru na chápání pojmu dobra. Společnost směřuje ke společnosti liberální, 

                                            
120 O autoritě a jejím významu v práci učitele i podmínkách, v nichž autorita vystupuje, ze současných autorů 

nejvíce publikuje česká pedagožka Alena Vališová (Vališová, 1998, 2007). 
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pro niž je charakteristická pluralita pravd. K tomu, aby takový systém mohl existovat, je 

třeba členy společnosti vychovávat k vědomí respektu a k toleranci."121 

Neméně složité jako pluralitní výchova je i pluralitní vzdělávání. Je však stejně významné 

do procesu pluralitní výchovy zapojit stránku racionální. Složité je na tom však zejména to, 

že žáci či studenti by se výukou měli seznamovat s oblastmi, které nemají a nemohou být v 

jiných kulturách poznány. V tom je evidentní rozpor. Avšak i poznávání tabu v jednotlivých 

kulturách má své racionální jádro. Velmi efektivní při poznávání různých tajemství a 

nepřekročitelných hranic mezi kulturami má přímý příslušník kultury, se kterou se žáci či 

studenti seznamují. Ten nejlépe zná určitá omezení, se kterými se příslušníci „vnější" kultury 

mohou setkat u kultury, s níž komunikují. 

 

1.3.3 Polemika, diskurs: Plurálnost - Kultury v sobě samé, kultury nepřeložitelné 

Pluralismus má své hranice. Kultury jsou sice samostatné, až autonomní, avšak absolutní 

pluralita možná není. Vždy jsou i v nejrůznějších a velmi samostatných kulturách hodnoty, 

které jsou společné. Jinak by se lidstvo velmi rychle rozpadlo. A také jednotlivá etnika. Na 

příkladu národů je to možné velmi snadno ukázat. V předmluvě k dílu Iana Hancocka to Ken 

Lee vystihl následujícím způsobem: „Po dobu strávenou v Austrálii jsem se setkal s mnohými 

příslušníky našeho národa. S Romaničely a řeckými, makedonskými, jihoslovanskými a 

španělskými Romy - později s Romy rumunskými, českými a bulharskými. My všichni jsme 

však byli cizí Romové v cizí zemi, jejímiž obyvateli byli gadžové. 

Takovým způsobem jsem se přesvědčil, že různé Romy spojuje jistá hluboká jednota. 

Profesor Ian Hancock v této knize podává další důkaz pravdivosti této fráze-jednota v 

mnohosti."122 Pojem pluralismus vyjadřuje i to, že ne vše je vysvětlitelné v pojmech multi- a 

interkulturalismus. Filozofové interkulturality tuto situaci vysvětlují tak, že zavádějí termín 

polylog. Ten vyjadřuje skutečnost, že „každý pokus o výhradně metodologicky orientovanou 

filozofii je v detailu i celku stále určen kulturním kontextem, v jehož prostředí je podniknut. 

Projekt interkulturní filozofie je rozvíjen s ohledem na alternativu monokulturně 

univerzálního nebo multikulturně separatistického filozofování. Polylog popisuje dějiny 

filozofie z mnoha perspektiv a v mnoha jazycích. Nedisponuje pouze jediným filozofickým 

jazykem. Rekonstrukce různých tradic myšlení je jedním z kroků. Nemá vést pouze k 

sebeporozumění, tedy další separaci, nýbrž k novému dorozumění mezi dnešními lidmi 

                                            
121 Balvín, 2007a, s. 94. 

122  Lee, 2005, s. 11. 
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rozdílných kulturních tradic."123 Filozof a religionista Panikkar, žijící v současné době ve 

Španělsku a USA, vyvozuje existenci pluralismu ze vztahu monokulturalismu a multikultura- 

lismu. „Je zřejmé, že pro Panikkara se interkulturalita bude nacházet v poli mezi 

monokulturalismem a multikulturalismem. Monokulturalismus neumožňuje rozvinutí jiných 

kultur a je v rozporu s uznáním mýtu moderní tolerance. Mýtu proto, že moderní člověk není 

zdaleka připraven akceptovat kulturní relativismus . . . " 

Multikulturalismus se často nevyhne nebezpečí skrývat, zamlčovat negativní aspekty 

jiných mýtů. Multikulturalismus je druhý extrém: je nemožný. Panikkar je pro tzv. 

plurikulturalismus (atomizovaný a oddělený pluralismus), pro existenci různých kultur, 

oddělených od sebe a respektujících se. Je pro existenci plurality vzájemně nespojených 

kultur. Podle Panikkara je v současném světě nemožná koexistence fundamentálních 

odlišností, kultury jsou inkompatibilní. To však neznamená existenci různých spojení...124 

Sledovat filozofické úvahy pluralisty Panikkara je jistě zajímavé. Dokládají, že nic ve 

světě není mono ani multi ani inter atd. Svět je v pohybu, prolínání, ale i v separaci a také v 

sbližování. Studovat tak zajímavou tematiku, jakou je pluralita kultur, nebo také jinak 

nazývaný kulturní relativismus, je nejenom nesmírně zajímavé, ale z hlediska mezietnické 

komunikace nanejvýš potřebné. Neboť pluralita se projevuje citelně i v edukační praxi. Při 

necitlivém a neznalém přístupu jako překážka, při využití znalostí o pluralitě jako pomoc. A 

určitě je k tomu potřeba i filozofie. Jako v případě pohledu na Romy, o kterých píše Ian 

Hancock: „Přestože příslušníci této roztroušené populace, kterých je na celém světě asi 12 

milionů, se nazývají Romové, lidé, mezi kterými Romové žijí, je nazývají mnohými jmény: 

Gypsies, Zigeuner, Gitanos, Heiden, Cikáni a podobně. A přestože Cikány každý zná, Romy 

zná o mnoho méně lidí. Je to národ, který má dvojí identitu - vlastní romskou identitu a 

identitu, kterou zná většina Neromů a kterou uvedená jména vyjadřují". 125 Cítíte v těchto 

větách pouze multikulturalitu či interkulturalitu? Já v nich vidím i pluralitu. Pluralitu jako 

mnohost. I jako krásu mnohých projevů našeho lidského světa. I jako mnohost a plnost 

mezilidských vztahů. A bohužel i jako nebezpečí, které z mnohosti vztahů vyplývá . . . 

 

                                            
123  Brázda, 2002, s. 153. 
124 Brázda, 2002, s. 156. 

125  Hancock, 2005, s. 21. K rozvíjení diskursu o pluralismu je možno použít i dalších publikací: Brezinka 
(1996, s. 126-133), Balvín (2008, s. 100-103), Gáliková Tolnaiová (2007, s. 85-92), Patočka (1996, s. 383-
386). 
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Je pluralita kultur opravdu nebezpečím pro společenské soužití? Didaktické využití 

Pluralita kultur vyvolává pro lidstvo a jeho existenci jednu velmi závažnou otázku. Kam až 

může jít určitá kultura při ochraně svého práva na své tabu, na svá tajemství a nesdělitelné 

hodnoty. Může tyto hodnoty chránit za každou cenu i se zbraní v ruce? Nad touto otázkou je 

možno se zamyslet sdělením následujícího příběhu, uvedeného v 10. kapitole Levinovy a 

Cromovy knihy s názvem „Řešíme chyby, stížnosti a kritiku". 

Barend Hendrik Strydom byl zlý a chladnokrevný vrah. Strydom, bílý Ji- 

haafričan, měl zlost, když viděl 'pokrok, jaký dosáhli jeho černí spoluobčané v této 

zemi, kde 'platil apartheid. A tak se jednoho dne roku 1988 rozhodl něco v této 

záležitosti udělat. Pokropil sprškou kulek ze samopalu dav 'protestujících černochů, 

přičemž zasáhl devět mužů a žen, z nichž osm zemřelo. 

Začal proces, vraha soudili a odsoudili k smrti. Ale dokonce ani tehdy si 

neuvědomoval, že udělal něco odporného, za což by ho měli potrestat. „Když má mít 

člověk výčitky, musí vykonat něco špatné," řekl. „Ale já jsem nic špatného 

neudělal." 

Když se právníkům podařilo změnit trest smrti na doživotní vězení, stále ještě 

nedokázal pochopit, proč veřejnost odsoudila jeho čin. „Budu znovu zabíjet," 

prohlásil. „Neudělal jsem nic zlého."126 

Předchozí příběh ukazoval na to, že dojde-li příslušník určité kultury do krajnosti v 

obhajobě svých materiálních a duchovních hodnot, sáhne bez výčitek svědomí i ke zbrani a 

násilí proti přislušníkům kultury, která jej podle jeho mínění vážně ohrožuje. Zde už ani 

pluralismus jako představitel maximální tolerance mezi kulturami a jejich zvláštnostmi 

nepomůže. Byla překročena hranice, za níž se z důvodu odlišnosti vraždí a válčí. 

Jinou otázkou je, jakou hranici má při respektování pluralitní tolerance k odlišným 

příslušníkům jiných kultur, keří prosazují svou a jenom svou vlastní pravdu. Ukázat si to 

můžeme na příběhu, situaci, kterou prožil Dale Carnegie po skončení druhé světové války. 

Na pozadí této situace se můžeme zamyslet nad tím, kam až můžeme dojít v respektování 

názoru jiných, které vyplývají i z jejich odlišného kulturního zázemí. 

Krátce po skončení druhé světové války jsem jednoho večera v Londýně dostal 

cennou lekci. Navštívil jsem banket uspořádaný k poctě sira Rossa Smitha. V 

průběhu večera jistý muž, který seděl nedaleko mě, vyprávěl zábavnou historku, 

                                            
126 Levin, S. R., Crom, M. A., 2000, s. 117. 
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kterou zakončil výrokem: „Je to božská moc, která utváří naše osudy, ačkoliv my se 

je sami neustále snažíme neobratně přitesávat." 

Vypravěč 'poznamenal, že výrok pochází z Bible. Mýlil se. A já jsem věděl. Věděl 

jsem to s absolutní jistotou. O tom nemohlo být pochyb. A tak, abych ještě zdůraznil 

svoji důležitost a naznačil svoji nadřazenost, upozornil jsem ho na omyl, a pasoval 

jsem se tak na nežádoucího samozvance. Okamžitě se naježil. 

„Co?" rozkřikl se na mě. „Ze Shakespeara? Vyloučené! To je absurdní!" Tato 

sentence byla z Bible a on to zaručeně věděl. 

Muž, který příběh vyprávěl, seděl po mé pravici, a můj přítel Frank Ga- mmond 

seděl po mé levici. Frank zasvětil studiu Shakespeara celá léta. A tak jsme se 

rozhodli, že spor rozhodne on. Frank naslouchal a přitom mě kopl pod stolem do 

nohy se slovy: „Dale, mýlíš se. Ten pán má pravdu. Ten citát je z Bible." 

Nemohl jsem se dočkat, až budeme s Frankem sami. Na cestě domů jsem se ho 

zeptal: „Franku, ty jsi přeci věděl, že ten výrok je ze Shakespeara!" 

„Ano, samozřejmě," odpověděl. „Hamlet, páté dějství, druhý výstup. Ale Dale, 

byli jsme tam jako hosté při slavnostní příležitosti. Nač dokazovat, že se ten člověk 

mýlil? Myslíš si, že proto tě bude mít rád? Proč mu neumožnit, aby si zachoval svoji 

tvář? On se tě přece neptal na tvůj názor. Nestál o něj. Tak proč se s ním hádat?" 

(Dale Carnegie).127 

 

Metodické využití 

Není tento příběh pěkným návodem, jak tolerovat pluralistické přístupy různých kultur ve své 

vzájemnosti? V těchto souvislostech přeci nejde o pravdu, neboť ta je pro nás často 

nepochopitelná a z našeho kulturního vzorce často nepřijatelná. Přesto má význam, má svoji 

hodnotu. Ale nikoliv pro nás, kteří jinou kulturu zvenku pozorujeme a s ní se potkáváme, ale 

pro toho druhého. Nemůžeme však na jeho hodnoty a pravdy mít rozhodující vliv. Výchovou 

je třeba si tuto toleranci, byť přes naši pýchu, že právě jenom my známe a rozumíme, 

vybudovat. Vzniká zákonitě otázka. Který ze dvou přátel byl na tuto situaci lépe připravený? 

Odpověď i další příklady podobných situací můžete zvážit v následné diskusi, případně i v 

přehrávání podobných situací. Těch, které jste zažili, podobných, které zažili jiní, nebo zcela 

                                            
127 Levin, Stuart R., Crom, Michael A., 2000, s. 116. 
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vymyšlené, fiktivní, které bychom zažít mohli. Situací je nekonečné množství. A můžeme si 

je i přehrávat. Jako modelové situace. Takže nejenom děti, ale i dospělí si mohou hrát.128 

 

 
 

 
…Situací je nekonečné množství. A můžeme si je i přehrávat. Jako modelové situace. Takže 

nejenom děti, ale i dospělí si mohou hrát… 
 

                                            
128  Hry, které aplikuje ve své pedagogické, vědecké činnosti Alena Vališová (1996, 2002, 2005), jsou velkou 

inspirací i pro používání herních situací v multikulturní výchově. Stejně tak jsou inspirací i alternativní 
přístupy, o kterých informuje rozsáhle ve svých publikacích polský pedagog Boguslaw Sliwerski a Jacek 
Piekarski (Piekarski a Sliwerski, 2000). 
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…Výchova pluralitní má v pedagogickém procesu větší význam než vzdělávání. Zaměřuje se 

především na hodnotovou, iracionální stránku osobnosti… 
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1.4 Tolerance - podmínka fungování společnosti a edukace romských 
žáků 

 

Dokud člověk nezíská nějaké vědomosti o jiné kultuře, nelze o něm říci, že je 
vzdělaný, protože celý jeho rozhled je natolik podmíněn vlastním 
společenským prostředím, že si neuvědomuje své omezení časové, ne-li 
místní, je provinciálním, a téměř nevyhnutelně má sklon přijímat kritéria a 
hodnoty vlastní společnosti za absolutní. 

Dawson, 1991 

 

K filozoficko-etickým základům tolerance a intolerance 

Zkoumání pojmu tolerance a intolerance je možné z různých hledisek, z různých vědních 

pozic (filologie, historie, psychologie, pedagogika).129 

Nám jde o postižení nejzákladnější podstaty pojmu, nejobecnějšího určení. Je to důležité 

metafyzické východisko, k jehož poznání je nutno obrátit se k filozofii. Filozofie dokáže 

zobecnit jev vyskytující se v mnoha konkrétních podobách, v konkrétních situacích a vztazích 

mezi lidmi, v různých historických etapách, v různých sociálních strukturách, mezi různými 

komunitami, etniky, národnostmi, národy. 

Filozofie nezkoumá věci a jevy ve světě a společnosti pouze z hlediska „chladného 

nadhledu", z úhlu nezaujaté moudrosti - ale obsahuje v sobě hodnotový, angažovaný prvek, 

vycházející z lidské bytosti a současně k ní znovu směřující. Je to etický princip vztahu 

člověka k sobě samému (princip identity a autonomie) a k ostatním lidem (empatie, 

prosociální postoje, tolerance). Existence tolerance a intolerance jako dosud nerozlučných 

pólů společenské a individuální historické situace lidí začleněných do procesu dělby práce se 

nerozlučně váže i k zápasu dvou základních protipólů etických - dobra a zla. 

Filozofie přispívá ke zdůvodnění našich skutků, našich postojů převáděných v čin, jako 

myšlenkově citová základna smyslu naší historické a životní zaměře- nosti i při volbě a 

rozhodování mezi tolerancí a intolerancí, mezi dobrem a zlem v interetnických vztazích. 

Historie (nejen romská) podává řadu příkladů zápasu intolerance s tolerancí. Pokusím se 

nastínit, jaké možnosti a cesty z filozoficko-etického hlediska jsou možné pro tolerantní 

řešení současného povětšinou intolerantního vztahu mezi různými etnickými a národnostními 

subjekty. 

 

                                            
129  Základem textu je studie o toleranci z hlediska různorodých pohledů vědních disciplín, Balvín, 1997, s. 50-
55. 
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Filologické vymezení pojmu 

V jazykovém povědomí se vyskytuje jako český jazykový ekvivalent k pojmu tolerance slovo 

snášenlivost (srov. Palouš, 1995, s. 240). Je vymezeno jako laskavé nebo dokonce 

blahosklonné připuštění postojů, názorů či chování člověka či lidí odlišného založení. Toto 

významové určení je poznamenáno převahou trpnosti. Princip trpnosti hraničí až s 

lhostejností. Dvě kultury, dva odlišné světové názory mohou existovat vedle sebe a jejich 

nositelé se trpně snášejí, trpně tolerují svoji existenci. Mezi dvěma subjekty je sice 

snášenlivost, avšak také těžko překročitelná hranice tvořená nezájmem o ty druhé. Historie 

ukazuje řadu příkladů, kdy se lhostejnost, nezájem o jiný národ nevyplatila (viz Mnichov). 

Snášenlivá, ale lhostejná společnost je sice multikulturní, ale nikoliv interkulturní. Nenastává 

angažovaný vztah jednoho subjektu ke druhému. 

 

K filozofickému pojmu tolerance 

Nic na světě ani v lidské společnosti není naprosto stejné. Existují jinakost i ve světě lidských 

bytostí, skupin, etnicit a rozdílných kultur. To platí obecně pro každého - nejen pro toho, kdo 

je vedle mě jiný, ale i pro mě samotného, který jsem jiný vůči druhému. Jestliže si tento fakt 

uvědomím v nejobecnější souvislosti, tolerance znamená připouštění práva věřit v různé 

pravdy „z kůže jiného člověka". To je ono, naslouchat druhým - konkrétně Romům a 

nepovažovat svoje hodnoty za konečné a jedině možné.130 131 

Ve světě existuje sice jinakost, avšak na druhé straně tento svět je společný nám všem, 

žijeme v universu a to je základ, který nás sjednocuje. Univerzálnost, obecnost tohoto světa je 

i východiskem a základem pro pravou toleranci - jako nikoliv lhostejnou snášenlivost, ale 

angažovaný zájem o pravdu svoji i pravdu druhého člověka, jiné skupiny, jiného etnika, jiné 

národnosti či národa. 

 

K etickému obsahu tolerance 

Filozofické poznání existence jinakosti a individuálnosti jako článku universa, na němž je 

založena objektivní potřeba soudržnosti a tolerance v lidské společnosti, je základem i 

etického vztahu jednoho člověka ke druhému. Společná snaha po dosažení pravdy, 
                                            
130 „Jsme znovu na počátku cesty. Učme se naslouchat Romům, porozumět jim, opusťme přesvědčení, že my jako 

většina v této společnosti jsme měřítkem všech hodnot a náš životní způsob a námi uznávané hodnoty 
normou pro všechny. Soužití všech národností v jednom státě samozřejmě podmiňuje společné přizpůsobení 
obecně platným občanským normám. To ovšem není v protikladu k dalšímu rozvíjení kulturního a 
jazykového dědictví menšiny, které obohacuje celou společnost. Kvalita vztahu k etnickým menšinám,, tedy k 
těm, které cítíme jako jiné, je mírou kvality našeho občanského vědomí." (Třináctý květen a jeho burácivý 
ohlas. Gendalos - Zrcadlo, junis - julis, červen - červenec 1995, s. 7.) 

131 Václav Havel v projevu při odhalení památníku Romům v Letech u Písku 13. května 1995. 
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snášenlivost v této cestě, se stává výrazem lidské družnosti, „je výzvou k umožnění něčeho 

odlišného od mého myšlení, způsobu života a pod." Je známkou lidskosti, totiž že jsme jen 

lidé a nikoli bohové, je znamením pokory, ne jeho plánovité suverenity. Zakládá lidskou 

zodpovědnost, je sebeovládající důstojností člověka, náleží k plnému lidskému bytí ve 

společenství, ba lidskou společnost sama zakládá. Nedostatek této tolerance je abnormitou, 

nezdravým jevem.132 

 

Prosazování tolerance jako úkol pro pedagogiku 

Nedostatek tolerance, intoleranci, je možno ve smyslu etickém nazvat zlem. Naopak 

směřování k toleranci v člověku a k člověku označujeme za mravní dobro. Víme však, že v 

praktickém životě nelze nikdy vymezit přesné kontury vztahů. Stejně tak je tomu ve vztahu 

tolerance a intolerance. Proto má člověk stálý, životní úkol „rozhodnout v konkrétních 

situacích, kdy má bojovat, kdy ustupovat, kdy má být tvrdý, nesmlouvavý, kdy má 

respektuplně, měkce a pružně odpouštět."133 Zde je prostor zodpovědnosti člověka, která je 

nezástupná. Je to prostor lidských činů a je na člověku, na každém z nás, jak svým činem 

přispěje k převaze dobra či zla, k převaze tolerance či intolerance. Pedagogika má v tomto 

procesu obrovský úkol. Edukace romského žáka je jeho součástí. 

 

Tolerance jako součást životního bojovného úsilí 

Tolerance jako snášenlivost ve smyslu lhostejnosti vede do slepé uličky a konec konců 

umožňuje rozmach intolerance. Proto je boj za toleranci potřebný a stává se součástí 

životního úsilí, zápasu o pravdu a lidskost. Je to zápas lidí angažovaných, ochotných riskovat 

i s vědomím, že bojují za výsledek, který se v dané situaci zdá být v nedohlednu. Mahátma 

Gándhí svým životem i slovy vyjádřil lidskou, etickou podstatu takového zápasu: „Nenásilí 

(ahinsá) se stává hanebností, pokud není součástí boje za pravdu (satjágraha)." Gándhí byl 

příkladem člověka maximálně tolerantního a nenásilného, přitom však vysoce bojovného. 

Myslím, že příklad jeho pozice vyjádřeného slovy „Milovat Angličany, ale nenávidět systém, 

který přinesli", vyjadřuje etickou podstatu boje bez použití násilí. To je i základ pro metodu 

dialogu a diskuse jako kulturní metody nenásilného a přesto bojovného prosazování cílů při 

řešení kulturních, výchovně-vzdělávacích, sociálních a politických problémů souvisejících s 

řešením vztahu mezi majoritou a romskou minoritou. 

 

                                            
132 Palouš, 1995, s. 244. 
133 Palouš, 1995, s. 244. 
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Filozofický monismus jako základna sjednocení a tolerance 

Milan Machovec ukazuje, že sjednocení i při různosti názorů, situací, východisek, je možné. 

Je odůvodněno filozofickým monismem: To je vědomí o jednom jediném, „oteckém" (nebo 

třeba „mateřském") základu všeho, co existuje, tudíž i konec konců o „bratrském poměru" 

všeho existujícího, tudíž i o příbuznosti všeho jsoucího, proto i o tom, že jinakost není nikdy 

absolutní, nýbrž je spíše jen jinou variantou toho, co zraje ve mně. Lidská moudrost je konec 

konců jen jedna. Kdo ji hledá, hledá ji vždy tak či onak příbuzně s tím, kdo ji hledá jinak. 

Proto si všichni hledající mají nejen co říct, ale právě jen v zrcadle jinak zrající bytosti mohou 

snáze a lépe, tudíž rychleji a hlouběji uskutečňovat vlastní zrání.134 

Filozofie má smysl pro člověka právě v tom, že mu pomáhá nalézt nejobec- nější, řekl 

bych v různě se měnících situacích nevyvratitelná a stabilní východiska životního přístupu, 

smyslu života a jeho směřování k uplatňování životních cílů. Filozofický monismus je i 

uvědomovaným základem toho, co studiem rozdílných kultur, rozdílných etnik, potvrzují i 

badatelé zabývající se dlouhodobě studiem romské kultury: „že nejen já, ale i ti aver, druzí, 

jiní, ašaren peskeri čhib, chválí svůj jazyk a gilaven peskeri gili, zpívají svou píseň."135 

K vědomí společné podstaty života však nemůže osobnost dojít pouhým sdělením této 

obecné pravdy, nabyté dlouhodobým a rozporuplným historickým procesem poznávání 

jednotlivců i širších komunit. Poznání a hluboké emocionálně-etické prožití monistického 

přístupu osobnosti ke světu je závislé na poznávání projevů kultury, k níž osobnost patří, i 

kultur, s nimiž přichází do kontaktu. V tomto procesu nastupuje odpovědnost institucí a 

osobností zabývajících se kultivací filozofickou, výchovnou i vzdělávací. Prioritní roli zde 

hraje osobnost každého individua. 

K porozumění mezi lidmi různých kultur může dojít. Ale nikoliv samo od sebe, jak píše M. 

Hubschmannová: „Teprve až každý člověk pochopí, že sám musí dělat něco pro to, aby tomu 

druhému porozuměl. Není čistšího zdroje radosti a naděje než pochopení, že za různými tvary 

je ukryta jednota, že zdánlivě nesrozumitelné odlišnosti vyvěrají z jedné podstaty. "136 

Jako odkaz multikulturní výchově současných pedagogů zní i Komenského vyjádření 

filozofického monismu ve vztahu k jiným kulturám a národům: „Svět je totiž po stránce 

přírodní jediný, proč by se tedy nestal takovým i po stránce mravní? ... všichni obýváme 

                                            
134 Machovec, 1995, s. 270. 
135 Hübschmannová, 1993, s. 8. 
136 Hübschmannová, 1993, s. 6. 
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společný příbytek a společný vzduch nás všechny udržuje při životě. Jsme-li tedy všichni 

občany jediného světa, co nám brání, abychom se nespojili... "137 

 
 

…Není čistšího zdroje radosti a naděje než pochopení, že za různými tvary je ukryta 
jednota, že zdánlivě nesrozumitelné odlišnosti vyvěrají z jedné podstaty… 

 

                                            
137 Komenský, 1987, s. 58. 
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1.4.1 Multikulturní výchova a vzdělávání 

Výchova se v pedagogickém procesu zaměřuje především na hodnotovou, iracionální 

(emocionální) stránku osobnosti. Stejně tak je tomu i s multikulturní výchovou. Podle mého 

soudu je však stejně významné do procesu multikulturní výchovy zapojit stránku racionální. 

Tuto stránku zajišťuje samotná výuka. V jednotlivých předmětech získávají žáci, studenti, 

dospělí informace nejen o své vlastní kultuře, ale i o kulturách jiných, jak existují v 

současnosti nebo jak se vyvíjely v minulosti. Podle mého soudu je vzdělávání v oblasti kultur 

neméně důležité jako výchova. Důvodem je to, že vychovávaný a vzdělávaný dostává 

komplexní obraz světa, strukturovaný do jednotlivých kulturních systémů jak v oblasti 

iracionální, emocionální, hodnotové, tak v oblasti racionální, vědomostní. A vědomosti jsou 

důležitým podkladem pro rozhodování a volbu žáka, zdali se přikloní na stranu humanitního 

pojetí rovnoprávných vztahů mezi kulturami, nebo získá názory jiné. Neboť ani při nejlepší 

vůli učitele a celého pedagogického systému se názory, postoje a přesvědčení vychovávaných 

a vzdělávaných nedají vnucovat. Úkolem pedagogického působení je poskytnout žákovi, 

studentovi, dospělému co nejvíce informací a zajistit podmínky pro vytvoření jeho vlastního 

vědomí, přesvědčení a postoje. Takto vytvořený hodnotový svět má daleko větší pevnost a 

působnost, než kdybychom hodnoty byrokraticky nadiktovali a rigorózně vyžadovali. Takto 

probíhající pedagogický proces platí plně i pro multikulturní výchovu a vzdělávání 

současnosti. 
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1.4.2 Polemika, diskurs: Kritika multikulturalismu 

 

V poslední době se hodně mluví o konci multikulturalismu - stejně 
jako se začíná mluvit o konci postmoderny, jejímž je ostatně 
multikulturalismus produktem (v podobě „kulturního relativismu". 
Toho konce zřejmě není třeba litovat. 

(Blecha, 2008a) 

 

Po celkem pozitivním výkladu multikulturalismu jako potřebném fenomenu pro řešení 

společenských otázek determinovaných též přítomností různorodých etnik, národností a 

kultur je zapotřebí sdělit i slova kritická. Přehledně o kritice multi- kulturalismu píše Jan 

Průcha ve své knize Multikulturní výchova v závěrečné polemické kapitole s názvem 

Ideologie multikulturalismu - uznávaná i odmítaná.138Významné pro učitele i pro další 

odborníky v oblasti mulikulturalismu a multikulturní výchovy je Průchovo doporučení, jak se 

postavit k těmto polemickým diskursům. Píše o třech scénářích chování učitele multikulturní 

výchovy: 

1. Bezvýhradné podřízení programům multikulturní výchovy s potlačením osobního 

stanoviska. 

2. Přiklonění spíše ke kritickým názorům, které před přílivem imigrantů i dalšími jevy 

varují. 

3. Seznámení žáků s oběma stanovisky, diskuse a demokratický výběr správného 

stanoviska ze strany žáků.139 

Třetí scénář chování učitele považujeme v souladu s Průchovým stanoviskem za 

„optimální z pedagogického hlediska".140 Domnívám se však, že v textu o kritice 

multikulturalismu bylo možno použít z hlediska našeho předního odborníka na multikulturní 

výchovu více neutrální stanovisko. Polemizovat si dovolím s několika jeho tvrzeními: 

První Průchovo tvrzení, nebo také konstatování, podléhá názorům kritiků mul- 

tikulturalismu více, než je potřebné a vede k většímu zpochybnění možností multikulturní 

výchovy, než je v práci učitelů zdravé. Jan Průcha píše: „Nelze pochybovat o tom, že ideje 

mulikulturalismu jsou ušlechtilé, morálně oprávněné a odpovídající principům demokracie a 

respektování lidských práv. Bohužel však - jak se to v případě ušlechtilých teorií stává - v 

praxi se ideologie multikulturalismu střetává s tak vyhraněnými rozdílnostmi etnických, 

rasových či náboženských společenství, že nejen zabraňují nekonfliktnímu soužití lidí, ale 
                                            

138 Průcha, 2006, s. 237-252. 
139 Průcha, 2006, s. 250-251. 
140 Průcha, 2006, s. 251. 
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vedou dokonce až k válkám - viz např. dlouholeté konflikty mezi Palestinci a Izraelci nebo 

mezi katolickou a protestantskou populací v Severním Irsku a četné další. Vystihuje to jeden 

konkrétní příklad ilustrující dobrý záměr multikulturalismu a zároveň jeho selhání-jako pou-

čení pro českou situaci. Jde o tzv. pozitivní diskriminaci, jež byla původně uskutečňována v 

USA."141 

Myslím si, že takto formulované stanovisko, pokud si ho učitel přečte a z úcty k 

odborníkovi přijme za své, nedává mu jinou šanci, než v praxi zaujmout stanovisko druhé 

jako možnost, kterou Jan Průcha předkládá: tedy přiklonění se spíše ke kritickým názorům, 

které varují a možnosti multikulturalismu zcela zpochybňují. Myslím si, že takto 

zformulované stanovisko Jana Průchy je zavádějící. A pokusím se také říci proč. 

1. Jan Průcha ukazuje selhání ušlechtilé teorie na dlouhotrvající válce a zároveň na 

údajném selhání afirmativní akce v USA.142 To jsou dvě věci spolu 

neslučitelné, jiné, odlišné. Nemohou být použity jako důkaz selhání multi- kulturalismuu 

v jedné rovině. Válečná situace vůbec nedovoluje vzniknout ideologii multikulturalismu. 

Anebo tato ideologie živoří. Tam, kde se válčí, opravdu není místo nejenom pro múzy, 

ale ani pro vznik ušlechtilých, morálně oprávněných idejí interkulturních vztahů. 

2. Kromě toho a nadto se ve válečném konfliktu nejedná pouze o vyhraněné rozdíly 

etnické, rasové a náboženské, ale o faktory ekonomické, teritoriální, politické. A to Jan 

Průcha do svého vyjádření nezahrnul. Pokud by platilo to, že se jenom pro rozdíly 

etnické, rasové a náboženské nemůže dospět k multikulturní společnosti, pak by učitel 

měl opravdu mnoho důvodů k pesimismu. Jednoduše řečeno, mohl by celou svoji 

multikulturní výchovu zabalit. 

3. Multikulturalismus může tedy vzniknout až na určité úrovni společnosti, kdy přestaly 

platit důvody pro válečná řešení rozdílů mezi lidmi, nebo je již tak zajištěna bezpečnost a 

ekonomická rovnováha, že mohou nastoupit ideje odpovídající principům demokracie a 

respektování lidských práv. 

4. Ale ani v této situaci to nemá multikulturalismus snadné. Průcha uvádí konkrétní 

příklad: selhání afirmativní akce v USA: ten prý 

a) ilustruje dobrý záměr multikulturalismu a zároveň jeho selhání, 

b) je poučením pro českou situaci. 

                                            
141 Průcha, 2006, s. 240. 
142V textu používá Průcha nesprávný termín „pozitivní diskriminace". 
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Podle mého soudu učitele dále znejisťuje, že Jan Průcha uvádí selhání afirma- tivní akce 

hned za příklad válečného řešení etnických sporů a že ji v následujícím konkrétním pojednání 

o afirmativní akci hodnotí jednostranně. 

• Je třeba říci, že vznik afirmativní akce (u nás se překládala jako pozitivní 

diskriminace) spadá už do určitého stavu společnosti, kdy se ve vědomí lidí 

zakořenilo, že etnické rozpory není možné řešit násilnými prostředky. Z tohoto 

důvodu považuji tuto akci za potřebnou, historicky, politicky i teritoriálně 

zdůvodnitelnou. 

• Kritici říkají, že preferování osob z některých minorit přispívá k negativním rasovým 

postojům u lidí majoritní populace. Jan Průcha k tomu používá slov Rogera Clegga, 

ředitela Center for Equal Opportunity (Washington, D. C.): ten zhodnotil nezdar 

afirmativní akce takto: 

o Používá-li se rasová příslušnost jako kritérium nějakého výběru, vzniká 

diskriminace. A bez ohledu na to, která rasa je preferována oproti jiné rase. 

o Preference udělované určité rase neodstraňují diskriminaci, nýbrž ji posilují. 

• Naopak přívrženci akce dokazují, že se zvýšil počet černošských studentů ve vyšších 

sekundárních a terciárních školách i nebělošských pracovníků v institucích. Na druhé 

straně to prý přineslo ztrátu sebedůvěry těch, kteří byli přijati na základě afirmativních 

preferencí. . . 

Vidíme, že argumentů pro a proti by tábory zastánců i tábory odpůrců afir- mativní akce 

mohly přinést více než dost. Důležité však je, a v tom je posun společnosti, že jde o metodu, i 

když možná kontraverzní, řešení etnických diferencí nenásilnými, politickými a ideovými 

prostředky. Jde tedy o multikulturalismus a jeho praktická řešení. Také u nás v České 

republice i ve Slovenské republice vzešel konkrétní návrh, aby podle vzoru USA byla 

zavedena afirmativní akce, tedy cesta kvót zejména ve vztahu k romské národnostní menšině. 

Budiž řečeno ke cti naší společnosti, i Romů samotných, že takto chápaná pozitivní 

diskriminace neprošla.143 A ani sami přestavitelé Romů ji nechtěli. Stávaly se dokonce 

                                            
143 „Při vyrovnávacích postupech nejde vláda cestou kvót, které by určovaly počty Romů v určitých 

zaměstnáních nebo mezi přijatými uchazeči o studium, ale cestou cílené asistence, která umožní těmto 
osobám překonat znevýhodnění a vyrovnat se s požadavky na ně kladenými. Vláda přistupuje k 
vyrovnávacím postupům s perspektivou dosáhnout cílů s nimi spojovaných do roku 2020. Pojem 
„vyrovnávací postupy" je širší než např. pojem „pozitivní, akce" či „afirmativní akce", jak je známe např. z 
USA. Tento pojem zahrnuje jak užší cílená podpůrná opatření, jako je např. program podpory pro romské 
žáky středních škol, kde při účasti v daném programu je příslušnost k romské komunitě klíčovým znakem, 
tak širší vzdělávací a sociální programy, jako je např. Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí, které podporují sociální začlenění, nebo mají za cíl prevenci sociálního 
vyloučení." (Balvín, 2008a, s. 26). 
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případy, jako na lékařské fakultě v Bratislavě, která se snažila ulehčit podmínky pro přijetí 

romských studentů, že to bylo ze strany Romů zásadně odmítnuto . . . 

Na druhé straně bych chtěl uvést jeden vysoce výmluvný příklad, jak pozitivní 

diskriminace zasáhla pozitivně do osudu člověka, který se stal špičkovým odborníkem v 

otázkách romologie a jeho práce znamená pro rozvoj romského národa tolik, kolik by nedaly 

při normálním vývoji dohromady možná celé generace Romů. Jde o světově uznávaného 

odborníka Iana Hancocka. Píše o něm jiný romský specialista z Austrálie Ken Lee.144 

Rodina Iana Hancocka pocházející z Maďarska se v polovině 19. století dostala do 

západní Eropy a USA. Ian Hancock koncem padesátých let odešel z Anglie do Kanady, ale v 

roce 1961 se vrátil zpět do Anglie a „bez toho, aby skončil stredoškolské vzdelanie dostal 

prácu v rôznych továrňach v západnom Londýne ako natierač. V tom čase býval v internáte 

so západoafrickými študentmi zo Sierra Leone a s nimi sa naučil jazyk Krio, úradný jazyk ich 

krajiny. Vďaka úspechom, pri shromažďovaní slovnej zásoby a akademickým spojeniam v 

tejto komunite sa dostal do pozornosti profesora Davida Dalbyho z londýnskej univerzity, 

ktorý ho sem prijal na doktorandské štúdium. Vtedajším premiérom bol Harold Wilson, kto-

rého program „affirmative action", hoci nemal dlhšie trvanie, umožnil získať vyššie vzdelanie 

osobitným prípadom z príslušníkov národnostných menšín a Hancock bol jedným z dvoch 

uchádzačov, ktorí splnili kritéria. Hoci nemal maturitné vysvedčenie, ani bakalársky či 

magisterský titul, v roku 1971 získal titul PhD. na londýnskej univerzite a dnes je autorom 

viac ako 300 článkov a kníh, zväčšia o aspektoch rómskych dejín, ľudských práv a 

kultúry".145 

                                            
144  Ken Lee je lektorem Sociologické a antropologické fakulty výchovy a umění Univerzity v Newcastlu v 

Australiii (Lecture in Sociology and Anthropology Faculty of Education and Arts University of Newcastle, 
New South Wales, Australia). Narodil se v Irsku, vyrostl a vystudoval v Anglii. V roce 1969 skončil 
bakalářské studium geografie s vyznamenáním na University of Liverpool a vůbec byl prvním Romem, 
který absolvoval studium na britské univerzitě. Magisterské studium geografie absolvoval na University of 
Newcastle. V současnosti vede kurzy o Romech, rasismu, etnické příslušnosti, komunikaci a kultuře, a také 
úvod do sociologie a antropologie. Publikace: Orientalism and Gypsylorism, Social Analysis, 2000, roč. 
44(2), s. 129-15; Australia: sanctuary or cemetery for Romanies? In Acton, A., Mundy, G. (ed.) Romani 
Culture and Gypsy Identity, Hatfield: The University of Hertfordshire Press, 1997; Belated travelling 
theory, contemporaneous wild praxis: A Romani perspective on the politics of the open end. In Saul, N., 
Tebbutt, S. (ed.) Images and self-images of Romanies/Gypsies in European Cultures. Liverpool: The 
Univesity Press, 2002. Autor hesla v knize Encyclopaedia of the Australian People, Sydney: Angus and 
Robertson, 2001. (Lee, 2005, s. 15-16). 

145 Lee, 2005, s. 14. 
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Myslím, že příběh Iana Hancocka146 není jediným pozitivním výsledkem afirmativní akce. 

Bez takového „preferování" nadaných příslušníků minorit by se pohyb k multikulturní 

společnosti sice realizoval, ale určitě daleko pomaleji, než by bylo potřebné. O nedostatcích a 

spíše mezích multikulturalismu je samozřejmě nezbytné hovořit. Nikoliv však jako o fatálním 

a katastrofickém selhání. A úroveň současných učitelů určitě není dnes taková, že by nebyli 

kompetentní (jak se jim to snaží také podsouvat někteří odborníci na multikulturní výchovu) 

aby to svými vlastními schopnostmi a úsudkem nedovedli posoudit a následně převádět do 

výchovné praxe. 

 

                                            
146 Další podrobnosti o životě a vědecké tvorbě Iana Hancocka jsou obsaženy v publikacích: Barkan, E. (ed.) 

They Made it in America: Prominent Ethnic Americans (New York: ABC- Clio, 2001), Cribb, Billy Tarmac 
Warior (Edinburgh: Mainstream Publishing, 2001, časopis Lacio Drom No. 6 (1985), Džaniben No 3 
(1996). V roce 1997 byla udělena Ianu Hancockovi v Norsku mezinárodní cena za práci v oblasti lidských 
práv Rafto Foundation Human Rights Chair in Peace and Justice na University of Wisconsin. V roce 1998 
ho tehdejší prezident USA Bill Clinton (který sám má romské předky) jmenoval zástupcem Romů v 
americké Radě památníků holokaustu (US Holocaust Memorial Council). Do roku 2000 byl zástupcem 
Mezinárodní romské unie při Hospodářské a sociální radě OSN a v UNICEF. Učí romská studia na 
University of Texas v Austine, kde pracuje jako ředitel Romského archivního a dokumentačního střediska. 
(Lee, 2005, s. 14-15). 
Kniha Iana Hancocka s názvem My romský národ vznikla jako příručka pro učitele, sociální pracovníky, 
lékaře a další lidi ve střední a východní Evropě, kteří jsou v profesionálním kontaktu s Romy. Je to tedy 
příručka multikulturní výchovy se zaměřením na kulturu Romů. Ian Hancock po jejím vydání ve 
slovenském překladu navštívil Slovenskou republiku a provedl její prezentaci a diskutoval se zájemci o tuto 
knihu. Také při té příležitosti navštívil Ústav romologických štúdií na Fakultě sosiálnych vied a 
zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je velkým posunem vpřed, že v současné době 
začíná spolupráce Iana Hancocka s tímto pracovištěm na tvorbě publikací a učebnic romského jazyka. Ve 
spolupráci s Hristo Kjučukovem, který je světově uznávaným odborníkem na romský jazyk a kulturu a v 
roce 2008 se stal pracovníkem Ústavu romologických studií, připravují pro plánovaný akreditovaný 
bakalářský program Romský jazyk a kultura nové publikace romštiny pro výuku unverzitních studentů v 
tomto oboru. Dalším cílem je příprava magisterského a doktorandského programu, v kterém by měl Ian 
Hancock sehrát ve spolupráci s dalšími špičkovými evropskými a světovými romskými odborníky 
významnou roli. 
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…chtěl bych uvést jeden vysoce výmluvný příklad, jak pozitivní diskriminace zasáhla 
pozitivně do osudu člověka, který se stal špičkovým odborníkem v otázkách romologie a 
jeho práce znamená pro rozvoj romského národa tolik, kolik by nedaly při normálním 

vývoji dohromady možná celé generace Romů. Jde o světově uznávaného odborníka 
Iana Hancocka… 
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2  Multikulturalita a edukace 
 

2.1 Multikulturalita a její vztah k žákům různorodých národností 
 

Multikulturalita současného světa zahrnuje nejenom stále větší imigrační vlny do Evropy, ale 

také situaci národnostních menšin, které jsou již dlouhou dobu součástí jednotlivých států v 

Evropě. Každý stát má své národnostní menšiny a ve vztahu k nim a také ve spolupráci s 

nimi vytváří specifickou národnostní politiku. Tato politika se projevuje v oblasti legislativy, 

kultury i školství. Práva národnostních menšin v České republice jsou chráněna Zákonem o 

právech národnostních menšin z roku 2001. Příslušníci národnostních menšin mají své vlastní 

zastoupení v Radě vlády České republiky pro záležitosti národnostních menšin. Romská 

národnostní menšina má nadto svou Radu vlády ČR pro záležitosti romských komunit. 

V České republice je nyní dvanáct národnostních menšin: chorvatská, bulharská, 

německá, maďarská, polská, ruská, rusínská, romská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská. 

Tyto národnostní menšiny mají stejná práva jako občané České republiky zajištěná Ústavou 

ČR a jednotlivými zákony. Kromě toho je jejich specifická situace ve společnosti zohledněna 

zvláštním zákonem a zákony s ním souvisejícími. 

Ze zákona vyplývá, že národnostní menšiny mohou mít i své vlastní národnostní školství. 

Toho využívá plně národnostní menšina polská, zejména v severomoravské oblasti České 

republiky. Pokoušela se o to také menšina slovenská a romská, jejich pokusy se 

nezrealizovaly docela. Na slovenské gymnázium v Praze se přihlásilo pouze osm studentů. 

Slovenští studenti volí raději české střední školy, protože potom mají větší možnost uspět na 

českých vysokých školách. Také proto je na českých vysokých školách asi 6,5 procent 

cizinců vysokoškoláků, z nich dvě třetiny jsou Slováci - „občané ze Slovenska, kteří v českém 

prostředí kvůli jazykové příbuznosti a historickým okolnostem za faktické cizince nejsou 

považováni".147 

Romská národnostní menšina sice zamýšlené gymnázium nerealizovala, avšak zásluhou 

především romského politika JUDr. Emila Ščuky byla založena v Kolíně (v současnosti je 

sídlem Praha) Střední romská sociálně právní škola. 

Analogií ve Slovenské republice jsou střední školy uměleckého charakteru a romská 

gymnázia v Košicích, Bratislavě a v Kremnici. Jejich existence nastoluje otázku perspektivy 

                                            
147 Průcha, 2006, s. 114. 
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výchovy a vzdělávání romských žáků a studentů: separace či integrace? Obě cesty jsou 

legitimní. Romská národnostní menšina má právo na svoje vlastní národnostní školství. Také 

proto dávají zakladatelé svým školám název po významných osobnostech, která jsou pro 

Romy vzorem na jejich obrozenecké cestě: Mahátma Gándhí a Zefferino Jimenéz Malla. 

Zakládání separátních romských škol je projevem multikulturalismu, který usiluje o rozvoj 

romské kultury. Tyto školy se podílejí na edukaci Romů prostřednictvím romského jazyka a 

romské kultury. Tak realizují svoje právo na národní identitu. Důsledkem je i rozvoj 

interkulturalismu jako směřování k dialogu kultur. Neboť jenom silné a rovnocenné kultury 

mohou spolu vést skutečný dialog a stát se součástí kultury celku - dnes kultury evropské. 

 
 

 
 

…Romská národnostní menšina sice zamýšlené gymnázium nerealizovala, avšak zásluhou 
především romského politika JUDr. Emila Ščuky byla založena v Kolíně (v současnosti je 

sídlem Praha) Střední romská sociálně právní škola… 
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2.2 Multikulturalita a edukace ve školách s dětmi imigrantů 
 

Ve čtvrté kapitole své publikace Multikulturní výchova se zabývá Jan Průcha vzděláváním 

dětí cizinců v České republice148 a zkušenostmi s edukací imigrantů v některých evropských 

zemích149 

Na základě jeho textu můžeme určit hlavní otázky související s touto tematikou v České 

republice: 

• Pohyb milionů lidí ve světě vytváří i nové interetnické problémy a pro multi-

kulturní výchovu vznikají nové úkoly. Tato situace se začala rozvíjet ve větším 

měřítku až po roce 1989. 

• Vzniklá situace se projevuje i v českých školách, učitelé se s novými úkoly musí 

vypořádat, avšak většinou nejsou vybaveni interkulturními kompetencemi. 

• Celkový podíl cizinců v populaci ČR činí necelá 2 procenta. Tento počet je ve 

srovnání s jinými evropskými zeměmi relativně malý. Ve školách se vzdělává 

40000 dětí a dospívajících z rodin cizinců. Tento počet nadále vzrůstá. 

• Interkulturní kontakty českých žáků a studentů se spolužáky-cizinci jsou nepříliš 

časté. V českých školách je zastoupeno přibližně sto etnických skupin.150 

• Cizinci v České republice mají v oblasti vzdělávání stejná práva a povinnosti jako 

občané ČR. 

• Nedostatečná je dosud příprava pedagogických pracovníků pro vzdělávání cizinců 

a na vysokých školách tato příprava absentuje. 

• Výzkumů, jak se cítí děti cizinců na českých školách, je málo. Přesto existují a 

vypovídají o většinou dobrých dojmech těchto žáků, jak ukazuje např. výzkum 

Lounské městské knihovny.151 

• Málo víme o tom, jak se čeští učitelé vyrovnávají s novou interkulturní situací. 

Přesto jsou některé poznatky zachyceny.152: potíže s komunikací (zejména 

jazykové bariéry) a řešením konkrétních pedagogicko-praktických problémů 

(znalost legislativy a jejího praktického použití). 

• Problémy komunikace školy s rodiči dětí jsou také málo prozkoumány. Rodiče 

                                            
148 Průcha, 2006, s. 110-135. 
149 Průcha, 2006, s. 136-145. 
150 Viz blíže Cizinci v České republice, 2005. 
151 Viz Cizinci tu nejsou cizí, 2004. Srov. také Kubátová, 2007, Škachová, 2005. 
152 Srov. více Vodsloň, 2000 
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• jsou často pod vlivem akulturačního stresu. Snaží se s nimi pracovat nejen školy
153 

• Z výzkumů a konkrétní praxe ve školách je patrné, že české školy, učitelé a 

ředitelé přistupují k dětem cizinců pozitivně. Hlavním problémem je jazyk a 

kulturní rozdíly, které v některých případech vedou i ke konfliktům ve školách 

(srov. např. setkání středoevropského pojetí provinění českého žáka a 

kavkazského pojetí msty, viz Průcha, 2006, s. 134-135). 

Zajímavé a inspirativní mohou být zkušenosti evropských zemí. Hlavním kritériem 

rozdílů je objektivní situace příchodu imigrantů do jednotlivých států, která ovlivňuje i 

edukační praxi ve školách. 

• Integrace imigrantů a edukace dětí a mládeže z imigrantských rodin představuje v 

evropských zemích obrovský problém. Je to problém komplexní: pedagogický, 

sociální a ekonomický. 

• Počty imigrantů v Evropě neustále vzrůstají a dětí imigrantů ve škole stále přibývá. 

Počty dětí ve školách evropských zemí jsou následující: 

o Více než 10 procent: Lucembursko, Švýcarsko, Rakousko, Německo; 

o Více než 5 procent: Belgie, Dánsko; 

o Méně než 5 procent: Norsko, Irsko, Finsko, Česká republika, Řecko. 

• Ve většině zemí Evropské unie zaručuje školská legislativa právo na povinné 

vzdělávání pro děti imigrantů stejně jako pro děti domácí populace, podobně je 

tomu v České republice. 

• Ve většině zemí EU je zaveden integrační model, podle kterého jsou děti cizinců 

zařazeny do tříd žáků stejného věku v běžných školách. Krom toho je podle potřeby 

(zejména výuky jazyka) zajištěno doučování dětí imigrantů v mimovyučovací době. 

• V některých zemích je aplikován tzv. separační model, zejména v Německu, 

Nizozemsku, Finsku, Švédsku a Norsku aj. Spočívá v oddělené výuce skupin 

imigrantských dětí ve zvláštních třídách. Výuka je uzpůsobena jejich specifickým 

potřebám, probíhá kratší dobu nebo po celý školní rok. 

• Školy mají problémy s adaptací dětí imigrantů na normy a pravidla školního života. 

Ty se vyskytují jako důsledek kulturních a náboženských specifik: uznávaná 

absence dětí z důvodu účasti na náboženských svátcích (Belgie), respektování 

rozdílů pohlaví ve vztahu ke koedukaci (Německo, Švédsko, Finsko), respektování 

specifik v oblékání (Skotsko, Anglie, Wales). 

                                            
153 srov. Jásenská, 2007, 545-547; Roubalová, 2006. 
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• V některých zemích vyvolává striktní nařízení o nenošení náboženských a kul-

turních symbolů ve školách velké protesty imigrantů (Francie). 

• Ve všech zemích je prioritní snahou jejich integrování do majoritní společnosti 

hostitelské země. 

• Velké prostředky jsou věnovány na osvojení jazyka hostitelské země, ale důraz je 

kladen také na uchování jazyka mateřského a původní kultury. 

• Edukaci dětí imigrantů realizují učitelé se zvláštní kvalifikací, kterou získávají již ve 

službě. Jen v několika málo zemích je zajištěna taková příprava učitelů v rámci 

počátečního vzdělávání (Finsko, Švédsko, Rakousko, Německo, Francie). 

• I přes velmi demokratické přístupy k imigrantům a ke vzdělávání jejich dětí bohužel 

v praxi dochází ve vzdělávání k závažným problémům zejména u imi- grantů z 

islámských zemí. 

 

 

 
 

…Pohyb milionů lidí ve světě vytváří i nové interetnické problémy a pro multikulturní 
výchovu vznikají nové úkoly… 
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…Ve většině zemí Evropské unie zaručuje školská legislativa právo na povinné 
vzdělávání pro děti imigrantů stejně jako pro děti domácí populace, podobně je tomu v 

České republice… 
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2.3 Multikulturalita a edukace ve školách s převahou romských žáků 
 
2.3.1 O transformaci z autoritativní edukace na edukaci demokratickou 

 

„Ko tuke šaj phenel, soske te dživel? Ňiko, mro čho! U korkore pestar te phučel 
na kampel. Dživ u buter na kampel. Oda sa. Phir, dikh pašal peste u pharipen tut 
ňigda na skikidela . . . " 
„Kto že ti povie, na čo žiješ? To ti nikto nepovie, bratku. A seba sa budeš 
darmo pýtať. Ži, a je to. Táraj sa sem a ta, dobre sa poobzeraj okolo seba a 
nikdy ťa nepochytí clivota ..." 

Maxim Gorkij: Makar Cudra, Tatran Bratislava 1973, 1. vydanie, úryvok.  
(Uvedeno in: Horváthová, 2006, s. 28 a 31 - slovenský a romský text) 

 

Osvojení si smyslu života: úkol pedagogiky z hlediska filozofie výchovy 
 
Z hlediska filozofie výchovy je jednou z nejdůležitějších rolí vychovatele pomáhat žákovi při 

nalézání smyslu jeho života. Český filozof Jan Patočka ve své stati o filozofii výchovy píše: 

„V čem spočívá užitek filosofie pro výchovu a pro pedagogiku? Filosofie tkví ve schopnosti 

člověka pochopit celek skutečnosti, je to vytěžení naší možnosti pochopit celek skutečnosti . . . 

filosofie je schopností patrně omezenou, ale přece schopností ovládnout celkově sebe i svět, a 

to ryze duševně. . .filosofie je schopnost uvažovat, zachycovat to, co celku života dominuje, co 

mu dává smysl. Pedagogika jako nauka o výchově má však vždycky za předpoklad určitou 

ideu smyslu života... vychováváme-li k něčemu, vychováváme k takové formě života, která pro 

nás má cenu, důležitost, kterou chceme udržet výchovou nejen pro sebe, ale pro celé 

společenství, tudíž výchova, tudíž pedagogika spočívá na jisté idei smyslu života, kterou se 

zabývá filosofie"154. To je důležitým úkolem pedagogiky, avšak při edukaci romských žáků 

vzniká problém, který je dán rozdílností chápání obsahu naplňování smyslu života. Ten je 

dán rozdílností kultur a životních podmínek lidí, které do těchto kultur patří. Proto by měla 

multikulturní pedagogika zabývající se edukací romských žáků vymezit rozdíly v chápání 

otázek smyslu života u Romů i u majoritní společnosti. K tomu bude zapotřebí i historické 

analýzy, využití literárního pohledu na romské komunity apod. Jedině při poznání a 

respektování pojetí smyslu života jak jej chápou romské komunity, je možno realizovat 

demokratický charakter školy, spočívající i v toleranci podstatných kulturních a etnických 

rozdílů. Chce-li moderní demokratická a tvořivě-humanistická škola pomáhat romským 

žákům v nalezení smyslu života úměrného požadavkům společnosti v moderní Evropě, 

neobejde se bez znalosti historických kořenů, na kterých si Romové po dlouhá staletí 

vytvářeli své specifické pojetí života, jeho filozofii a ideu jeho smyslu, hodnoty, které měly 

                                            
154 Patočka, 1996, s. 372. 
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pro jejich život a řešení životních situací svoji cenu a důležitost. Byly založeno především na 

způsobu žití a získávání obživy. Pojetí smyslu života Romů vycházelo z jejich nomádsko-

řemeslné kultury, která vytvářela ve vědomí většiny Romů spíše pocity volnosti a pohybu, a 

kultury agrární či městské, která předpokládala určitou vázanost k majetku a k půdě. Zdá se, 

že jde o odlišný způsob obstarávání životních statků, jehož důsledkem jsou v dnešní době i 

diametrálně odlišná pojetí chápání smyslu života. Pro pedagogiku vytváří daná rozdílnost 

vážný problém, nebýt historického vývoje, který mění i životní způsob Romů, přibližující se 

životnímu způsobu majority. Úcta k romské tradici je i v pedagogické, multikulturní práci, 

velmi důležitá.155 Přesto je třeba, aby učitel o těchto rozdílech věděl, uvažoval o nich a naučil 

se je i metodicky (např. jako diskurs o hodnotách) využívat při své práci. 

 

 
 

…Úcta k romské tradici je i v pedagogické, multikulturní práci, velmi důležitá… 

                                            
 155 „Pravda je taková, že tradici nelze periodizovat ani definovat, je proměnlivá, individuální, často cyklická, v 

každém případě však živoucí, tj. podléhající neustálému vývoji." (Ryvolová, 2005, s. 232.) „Podobně boxer 
Stanislav Tišer žehrá, že žižkovští Romové už nepořádají domácí sedánky a romská mládež že je dokonale 
asimilovaná: nechce přijmout nové formy romství, vše srovnává s jakýmsi ideálním modelem, kterým je pro 
něj jeho rodina, jak si ji pamatuje z plzeňského dětství." (Ryvolová, 2005, s. 233). 
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…Chce-li moderní demokratická a tvořivě-humanistická škola pomáhat romským 
žákům v nalezení smyslu života úměrného požadavkům společnosti v moderní Evropě, 
neobejde se bez znalosti historických kořenů, na kterých si Romové po dlouhá staletí 
vytvářeli své specifické pojetí života, jeho filozofii a ideu jeho smyslu, hodnoty, které 

měly pro jejich život a řešení životních situací svoji cenu a důležitost… 
 
O smyslu života z pohledu romství 
 
V snad nejznámějším a nejpůsobivějším díle o Romech od Maxima Gorkého s názvem 

Makar Čudra, které se stalo základem filmu a řady divadelních zpracování pod názvem 

Cikáni jdou do nebe, se Rom zamýšlí nad smyslem života svého i lidí kolem. Jeho úvaha se 

odvíjí od odmítnutí smyslu života lidí připoutaných k jednomu místu, k zemské hroudě, 

kterou musí stále a v potu tváře obdělávat. Nepoznají nic jiného než to místo, na němž pracují 

a na němž po celý život pobývají. Jeho pohled na život je odlišný: 

• Nikdo mi nepoví, proč a na co žít. 

• Ptát se sebe sama na smysl života je zbytečné. 

• Nezbývá mi tedy nic jiného, než ŽÍT. 

• Žít znamená toulat se světem sem a tam. 

• Žít znamená dobře se dívat kolem sebe a poznávat stále nové a jiné kraje. 

• A to je ten nejlepší prostředek, aby člověka nepostihla životní tíseň. 

Při bližším zkoumání tohoto postoje ke smyslu života bychom mohli přijít k analogiím na 

existencialismus, životní relativismus, hédonismus. Tyto pohledy jsou však vesměs spíš 
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romantizující. Neberou v úvahu skutečnou tvrdost kočovného života a nezbytnost uživit se i 

prostředky, které byly majoritní společností odmítány a trestány. V souvislosti s výchovou a 

vzděláváním se však zaměřím spíše na otázku, zdali i v současné škole je možno edukaci 

opřít o takto chápaný náhled na smysl života, jaký byl prezentován v Makaru Čudrovi. 

Domnívám se, že priorita ŽÍT byla odvozována z následujících faktů: 

• Z nezbytnosti nad širšími společenskými souvislostmi se příliš nezamýšlet. 

• Z faktu izolace romského společenství, který byl v historii dlouho neměnný. 

• Z priority skutečně žít, ale po pravdě řečeno: často se jednalo spíše o přežití.156 

• Z vlastního duchovního života Romů, který nebyl v minulost tolik poznamenán 

historickými společenskými souvislostmi evropské historie, způsobu myšlení a 

kultury, který byl vlastní jenom jim samotným. 

• Z faktu, že okolní svět viděl na Romech většinou vnější stránky: jak vypadali, jak 

se živili, ale hlouběji se jimi (jejich duchovním životem) lidé běžně nezabývali. 

• Z dlouhodobé izolace ve vztahu k většinou nepřátelskému okolí, čímž se utu-

žovaly mravní normy napomáhající obraně proti většinové společnosti a dvoj- 

normativnosti romské morálky. 

• Ze specifického způsobu obživy, proti kterému se vytvářela v majoritní společ-

nosti atmosféra nevraživosti, nenávisti, pomsty, a totéž se tvořilo i na straně 

Romů. 

Jaká by tedy měla být úloha učitele, když ví, jak je situace hledání smyslu života 

rozporná? Je zřejmé, že pro to, aby dobře vyučoval a vychovával, musí být odborníkem 

mnoha oborů. A také, nebo spíše především, musí být ČLOVĚK s etickým přístupem, 

připraven respektovat a naslouchat. A ve vztahu k romským dětem a jejich rodičům snad 

stonásobně. Řekl bych, že jako v etice platí tzv. zlaté pravidlo morálky (nedělej druhému to, 

co bys nechtěl, aby dělal on tobě), v edukaci romských dětí, tedy v profesionální etice učitele 

romských dětí platí pravidlo, které vyjádřila naše největší romistka Milena Hűbschmannová: 

„Moje povolání, nebo spíš poslání mi dávalo jednu velkou výhodu. Nepřicházela jsem do 

romských rodin poučovat, nýbrž sama se učit. Žák má k učiteli přirozenou úctu a vděčnost. 

Alespoň dobrý žák k dobrému učiteli. Přirozenost tohoto vztahu je směr nahoru od žáka k 

učiteli, směr dolů od učitele k žákovi. Alespoň tak je to zakořeněno a přísně dodržováno v 

indické tradici. Při mé komunikaci s Romy se tedy uskutečňovala úcta a vděk z mé strany a 

                                            
156V úvodních úvahách ve své knize Cikáni poznamenává Angus Fraser, že zřejmě největším výsledkem vývoje 
kultury Romů bylo to, že vůbec přežili! (Fraser, 1998) 
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podle přísloví Paťiv des, paťiv chudes, dáš úctu, dostane se ti úcty, se dostávalo úcty i mně: 

úcty nezištné, nevypočítavé, nepodlézavé, opravdové."157 

 
 
…Je zřejmé, že pro to, aby učitel dobře vyučoval a vychovával, musí být odborníkem mnoha 

oborů. A také, nebo spíše především, musí být ČLOVĚK s etickým přístupem, připraven 
respektovat a naslouchat. A ve vztahu k romským dětem a jejich rodičům snad stonásobně… 

 
 
Hledání nového smyslu života s pomocí demokratické školy 
 
V minulém systému se škola zaměřovala spíše na asimilační, autoritativní a nedemokratické 

působení na romského žáka, a ve svých důsledcích tak působila i na jeho rodinu a komunitu. 

Také škola nerespektovala samostatnou roli žáka, seberozhodování o sobě samém, volbu, 

která vychází jak ze školy, tak ze zájmu rodiny romského žáka, jeho kultury. Demokracie v 

řečtině znamená vládu lidu: démos - lid, crato - vládnu. V aplikaci na školskou praxi tato 

„vláda lidu" spočívá v propojení zájmu rodiny a školy, tedy vládu obou těchto institucí nad 

rozvojem duše romského dítěte. Demokratická škola má vliv i na formovámí nového smyslu 

                                            
157 Hübschmannová, 1993, s. 15. 
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života Romů, rozvíjeného školou i společností, ve vzájemné vazbě a respektování původní 

romské kultury. Na pojetí smyslu života měly určitě vliv rozdíly v úrovni sedentarizace 

romských komunit. Na Slovensku jsou Romové usazeni na určitých územích již nejméně 500 

let a žili zde v určité symbioze s gádžovskými komunitami v obcích. Též v Čechách a na 

Moravě byli Romové usazeni, ale postihla je genocida a holocaust, byli téměř vyvražděni. 

Jiná je ovšem situace v západních zemích Evropy, kde Romové stále ještě kočují. 

Je jasné, že nalézání nového smyslu života je ovlivňováno rozdílnostmi kulturní situace. 

Avšak to není vliv jediný. V dnešní době to je i špatná situace sociální, která působí 

negativně na hledání nového pojetí smyslu života u romských žáků. Smysl života často 

ovlivňuje i psychologie Romů, kteří mají často slabě vyvinutý pocit identity. Tento pocit je 

charakterizován v odborné literatuře jako „označení trvalého vnitřního stavu vyrovnanosti se 

sebou samým, pro kontinuitu sebeprožívání a sebepociťování individua, která se podstatným 

způsobem nastoluje přebíráním určitých sociálních rolí a příslušností ve společenských 

skupinách, stejně tak jako společenským uznáním těchto rolí v příslušných skupinách".158 

Avšak, jak píše L. Lehoczká, „výklad identity v sociálně psychologickém významu 

prostřednictvím výše uvedené citace umožňuje a zároveň nás motivuje ke komparaci reality 

současného života romského etnika. Situace je jen těžko porovnatelná s trvalým vnitřním 

stavem vyrovnanosti se sebou samým respektive pro kontinuitu sebepociťování a plnění 

sociálních rolí... Předpokládáme, že málo výrazný potenciál sebeidentifikačního procesu 

Romů má i tyto příčiny".159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
158 Ondrejkovič, 1998, s. 357. Zvýraznil JB. 
159 Lehoczká, 2006, s. 55. Zvýraznil JB. 
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…Demokratická škola má vliv i na formovámí nového smyslu života Romů, rozvíjeného 
školou i společností, ve vzájemné vazbě a při respektování původní romské kultury… 

 
Hledání cesty: od autoritativní výchovy k výchově demokratické 
 
Výchova a vzdělávání romských žáků jsou vřazeny do celého systému přírodních a 

společenských činitelů, které tento proces ovlivňují a determinují.160 Pro hledání 

optimálního, demokratického způsobu výchovy romského žáka má velký význam 

psychologie. Pro učitele romských žáků je psychologie důležitá především proto, že se 

zaměřuje na zkoumání psychického dění a prožívání určitých situací v edukačním prostředí. 

Ty jsou ovlivňovány etnickým, kulturním a sociálním zázemím žáka, romské rodiny, které 

mají podstatný vliv na chování a způsoby řešení zátěžových situací (např. vstup romského 

žáka do první třídy). Má tedy význam pro praktickou výuku, pro praktické řešení 

pedagogických situací a pro uplatnění demokratického přístupu učitele a školy v praxi. A 

jejich součástí jsou i situace psychologické. Jak píše Rastislav Rosinský, který se zaměřuje 

převážně na otázky motivace romských žáků, největším problémem ovlivňujícím duši 

romského dítěte je to, že „romské děti se... pohybují mezi dvěma diametrálně odlišnými světy 

a jejich pohledy na reálný život. Právě tady se vytváří schizofrenie romské otázky... I drobná 

                                            
160 Srov. o tom více Balvín, 2004. 
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zrnka snah, zasetá do jejich duše, vysychají ustavičným návratem domů, do prostředí, které 

na ně působí jako kyselý déšť".161 

Tento problém diametrálně odlišných světů je však složitější, než jak jej popisuje R. 

Rosinský. Náš přístup je ve vztahu k tomuto konstatování odlišný. Z výkladu R. Rosinského 

se zdá, jakoby z tohoto kruhu schizofrenie mezi školou a rodinou nebylo východisko. Učitel 

se ve škole snaží, ale romská rodina mu to kazí. Přitom východisko existuje. Ale nikoliv v 

tom, že budeme apriori považovat reakci romské rodiny na snahu školy za „kyselý déšť", 

který ustavičně ničí i naše drobná zrnka snah, ale za objektivně existující multikulturní 

prostředí s jeho zvláštnostmi, přístupem k dětem atd. Pro dobrého učitele to nemůže být 

„kyselý déšť", on zná způsoby, jak dítě do školy „přitáhnout". Mnohé však záleží na jeho 

osobnosti a jeho profesionální kompetenci. Jednou z hlavních taktických otázek je, jak za-

pojit do toho procesu i rodiče. To však samozřejmě za určitých podmínek. První a výchozí 

je respektování romské kultury jako celku, respektování práva romské rodiny na 

výchovu vlastního dítěte. Tedy demokraticky řečeno, v dobrém slova smyslu, na vládu nad 

vlastním dítětem. Zkušenosti mnoha dobrých učitelů z prostředí romských osad na Slovensku 

ukazují úspěšnost tohoto postupu. Jak píše psycholožka Ďuričeková, „romská rodina - rodiče 

se nezajímají  

0 školu, pokud jsou jejich děti kárané a trestané. Ale jakmile jsou ve škole chválené a 

spokojené, vzbuzuje to v nich až takový zájem o školu, že jsou schopni čekat na učitele u 

školy, aby ho pohostili kávou ve své osadě. To je pozitivní moment, který se dá využívat v 

dynamice sociálních vztahů dětí (ve třídě a v blízkém okolí)."162 

Dokladů o tom, že tak to skutečně funguje, je i v odborné literatuře celá řada. Jeden z 

významných českých pedagogů, který vedl v padesátých letech první romskou internátní 

školu v Květušíně na Šumavě, byl jednoznačně přesvědčen, že postavit romské děti proti 

rodičům je pedagogický nonsens. Naopak, spolupráce s rodiči byla jeho pedagogickým 

krédem. Přitom ovšem nezapomínal prosazovat funkci školy, která se svým tlakem na 

konstruování nových hodnot v životě žáka zdánlivě proti rodičům stavěla. Ale nikdy ne proti 

pozitivním hodnotám, které rodina dítěti dávala.163 Také jeden z předních expertů na otázky 

rodiny Ivo Možný ukazuje, že v systému rodinných vztahů existuje přesah, komunikace s 

vnějším světem jako přirozená součást systému rodinných vztahů. Na základě teorie systémo-

vého přístupu ke zkoumání rodiny u Brodericka a Smithe ukazuje, že v rodině jsou 

                                            
161 Rosinský, 2006, s. 98. 
162 Ďuričeková, 2000, s. 7. 
163 Viz Dědič, 2006; Dědič, 2000. 
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identifikovatelné „nejenom vnitřní, ale i vnější vztahy členů rodinného systému, který nemůže 

přežít bez transkakcí se svým prostředím ,,musí však zároveň neustále udržovat jasné hranice 

mezi ním a rodinou ..." 164 Ve vztahu romské rodiny a školy jsou tyto pedagogicko-

filozofické postuláty vyjádřeny velmi jasně v knize J. P. Liégeois Romové Cigáni kočovníci: 

„Pro Cikány a kočovníky má rodina velký význam jako základní sociálni jednotka, v níž se 

zabezpečuje reprodukce, výchova a ochrana jedince. . . Rodinu není možné chápat jako 

určitý počet jedinců, ale jako celek, který vůči okolí vystupuje jednotně. . . Dobře vychované 

dítě žije v úctě ke své rodině až po svatbu... Sociální solidarita spojuje všechny členy rodiny.-

Jedinec získává postavení ve své rodině a prostřednictvím své rodiny. Tato solidarita je 

„sociální a psychologická jistota".165 Škola by měla o těchto hodnotách vědět. A rodinu si 

spíše získat než upevňovat vztahy postavené na teorii kyselého deště. 

 
 

…Ve vztahu romské rodiny a školy jsou pedagogicko-filozofické postuláty vyjádřeny velmi 
jasně v knize: J. P. Liégeois Romové Cigáni kočovníci: „Pro Cikány a kočovníky má rodina 
velký význam jako základní sociálni jednotka. . . (Foto Jeana Pierra Liégeoise ze semináře 

Romská identita v rámci Khamoro 2010, vedeného Hristo Kyuchukovem). 
 
 
Reformní praxe školských systémů v oblasti změn etického postoje k žákům 
 
Předcházející zamyšlení nad etickým a psychologickým vztahem učitele k novým metodám 

výchovy romských žáků vyvolává nezbytně otázku, zdali již existují takové demokratické 
                                            

164 Možný, 2006, s. 74-75. 
165 Liégeois, 1997, s. 75. 
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školy, v nichž by stál žák v centru zájmu, v nichž by se učil vzhledem ke svým možnostem 

a nikoliv vzhledem k osnovám, v nichž by byla jeho práce postavena především na principu 

motivace jeho vlastním úspěchem, na tom, zda pociťuje, že se mu práce daří a není 

traumatizován permanentně se opakujícími neúspěchy, na demokratickém začlenění rodiny 

do školského systému, do podílu na výchově svého romského dítěte. 

Vezmeme-li v úvahu statistické údaje neúspěšnosti romských žáků, pak požadavky 

reformní praxe školských demokratických systémů v zahraničí i u nás (např. hnutí Nemes) na 

to, aby se každému dítěti dostalo vzdělávání i vzdělání přiměřeného jeho schopnostem a 

nadání, vzdělání uceleného, bez mezer166, zní v oblasti školství pro romské žáky zvláště 

aktuálně. 

Při analýzách neúspěšnosti romských žáků se často používá pojem bariéra, která se staví 

mezi žáka a oblast vzdělání jako často těžko proniknutelná překážka dosažení vzdělání coby 

hodnoty potřebné k společenskému uplatnění. Vesměs se uvádí jako hlavní překážka problém 

jazyka, kulturního a sociálního prostředí. Avšak redukce pouze na tyto faktory je neúplná. 

Problém bariéry je daleko hlubší a souvisí s „prohřešky" tradiční školy na dítěti vůbec, jak je 

uvádí v přehledu známý český psycholog Zdeněk Helus.167 

Uvedu přehledně názory Z. Heluse a dalších odborníků na výchovné nedostatky tradiční 

školy a náměty na její humanizaci a demokratizaci spojené s aplikací na demokratickou 

výchovu a vzdělávání romského žáka. Tradiční škola ovlivňovala nedostatky ve vzdělávání 

romských žáků zvláště negativním způsobem. Přístupy, které se ve vztahu k romskému žáku 

stávaly významnou bariérou jejich edukace: 

• Nedoceňování určitých kvalit žákova prožívání a jeho důsledků - dlouhodobý 

neúspěch ovlivňuje úzkostné stavy žáků až v 50 % což znamená dlouhodobé 

důsledky pro žákovu osobnost. V literatuře je označován jako fenomén 

přibouchnutých dveří. 

• Postojově emocionální syndromy výrazně blokujících využívání žákových 

rozvojových a výkonových potencialit, a to zejména v důsledku permanentních 

neúspěchů (absolutních či relativních). Syndrom v oblasti emocionální je pro 

romského žáka zvláště nepříznivý. Výsledek permanentního neúspěchu v 

emocionálně mravní oblasti bývá nazýván syndromem naučené bezmocnosti, 

neúspěšné osobnosti, devalvovaného pojetí, rezignace apod. 

                                            
166 Nováčková, 1992. 
167 Helus, 1990/1991, s. 117. 
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• Rozpor mezi výukovými požadavky na dítě a zaostáváním uvědomování si smyslu 

těchto požadavků a hodnoty vzdělání i školy jako takové dítětem samotným. Škola 

pro něj nepředstavuje hodnotu adekvátní dosažení jeho životních cílů. Důslekem je 

demoralizace žáka, fenomén nízké instrumentality a nedostatečná motivace pro 

práci ve škole (motivační vakuum). 

• Redukce některých závažných hodnot mezilidského soužití v podmínkách běžné 

školní výuky. Akcentem na samostatnost práce při dosahování výsledků se blokují 

běžné potřeby dětí a mládeže vzájemně si pomáhat, kooperovat, vyjadřovat 

solidaritu. Dalším blokováním hodnot založených na vzájemné kooperaci a 

solidaritě se děti jako budoucí občané nemohou naučit kulturním způsobům 

komunikace a spolupráce v demokratické občanské společnosti, které jsou nezbytné i 

pro dosažení konsensu mezi minoritou a majoritou. 

• Nevyváženost v interakcích mezi učiteli a žáky. Interakce je neúměrně jednosměrná, 

neumožňuje žákovi rozvinout jeho vlastní, v žádoucí míře partnerské aktivity vůči 

učiteli. U romských žáků je nebezpečný zejména tzv. haló efekt - to znamená 

vřazování žáků do jedné škatulky bez ohledu na hledání individuálních 

schopností žáků a jejich rozvíjení. 

• Spoutávání tvořivé invence žáků. Učitel nedává prostor žákovi, vtěsnává ho do 

svého způsobu očekávání jeho reakcí. Důsledkem je strach dítěte z vlastní 

iniciativy. Tato situace může mít negativní důsledek např. pro slabé povědomí 

identity některých Romů, pro nedostatek iniciativy a samostatnosti při měnění jejich 

dosavadních podmínek. 

• Netolerance vůči odchylkám a individuálním zvláštnostem. Tento vztah k 

romskému dítěti má zvlášť negativní důsledky, neboť kromě svého specifického 

individuálního projevu se dítě nalézá ve zvláštní situaci determinované jeho 

antropologickým původem, kulturními archetypy, kulturní a sociální situací rodiny, 

mravními sankcemi svého etnika atd. Zde bude skutečně na místě dobře se seznámit 

se specifikou Romů, aby učitel nalézal optimální vztah ke svému žákovi, vcítil se do 

jeho situace, i když pochopit ji zcela by znamenalo zřejmě překročit stín svého 

vlastního kulturního vzorce, svého vlastního kulturního zázemí. 

• Přecenění vnější disciplíny a regulace na úkor utváření a kultivace vnitřní 

autoregulace. Podobně jako rejektivní (odmítavý) způsob výchovy dítěte v rodině 

(založený na nepřiměřeném a stálém trestání) může vést a obyčejně i vede k utváření 
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agresivní nebo citově labilní, nestálé a „ne- vypočitatelné osobnosti", ve školách 

založených na témže principu dochází u romských žáků ke kázeňským problémům, 

k výrazně vyššímu stupni senzitivnosti a sugestibility. 

 

 
 

…požadavky reformní praxe školských demokratických systémů v zahraničí i u nás (např. 
hnutí Nemes) na to, aby se každému dítěti dostalo vzdělávání i vzdělání přiměřeného jeho 

schopnostem a nadání, vzdělání uceleného, bez mezer, zní v oblasti školství pro romské žáky 
zvláště aktuálně… 

 

Cesta k demokratizaci školy s romskými žáky 
 
Výše pojmenované problémy tradiční, nedemokratické školy nastolují otázku, jak odstranit 

její výchovné nedostatky. Revoluční změny v roce 1989 přinesly sice nové podmínky, avšak 

ty nevytvářely prostor pro demokratizaci školy automaticky. K její demokratizaci bylo 

potřebné aktivizovat učitele a školy, které měly již dřívější zkušenosti s romskými žáky a 

jejichž výuka začala být zaměřena na demokratické změny. Byly to školy, z nichž některé 

začaly mezi sebou komunikovat a vytvořily občanské sdružení s názvem Hnutí 

spolupracujících škol R. Přicházely s novými postupy a náměty pro demokratickou edukaci 

romských žáků. Z těchto námětů uvedu především ty, které souvisejí s rozvíjením etiky 
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vztahů mezi učitelem a žákem a etiky směřující k identifikaci a mravní autonomii romského 

dítěte. Jejich výsledkem může být při správné aplikaci učitele vycházejícího z pozic hu-

manistické pedagogiky úspěšný, emancipovaný a netraumatizovaný romský žák: 

• Rozvoj a prosazování osobnostně rozvíjejícího modelu školy, resp. modelu 

demokratizačně participujícího, komunikativního, který nahrazuje dřívější 

převládající model, jenž je možno v pojmové zkratce podle Z. Heluse 

charakterizovat jako model učebně disciplinární nebo silově nátlakový, direktivně 

manipulující apod., jehož východiskem je nedůvěra k dítěti a autoritářský přístup k 

člověku. Demokratický model školy je naopak založen na důvěře k 

potencialitám rozvoje osobnosti a na utváření vzájemného kooperativního 

vztahu mezi učiteli a žáky, rozvíjejícího společnou zodpovědnost za rozvoj 

žákových schopností a jejich re- alizaci v momentálních konkrétních 

podmínkách školy i směrem k jeho perspektivnímu uplatnění. 

• Využívání širokého spektra metod vyučování tak, aby byli osloveni všichni žáci a 

přitom byly respektovány jejich odlišné schopnosti, stylově poznávací, 

temperamentové a postojové charakteristiky. 

• Nezbytnost prosadit komunikativní partnerství mezi učitelem a žákem jako 

etický princip, to znamená jako nikoli vnější vědomí potřebnosti tohoto kroku, ale 

vnitřní, zažité přesvědčení o obecně lidském základu tohoto postoje. 

• Prosazení principu alternativnosti - diferencované přístupy respektující 

individuální a skupinový svéráz. 

• Zavádění netradičních forem pedagogického působení, které podporují rozvoj a 

kultivaci osobnosti, umožňují žákům učit se být osobností. 

Pokud shrneme a dáme do protikladu metody tradiční školy a přístupy školy 

demokratické, mohli bychom vytvořit následující srovnání ve formě tabulky. 
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Ve všech těchto postupech může být použito s největším možným efektem práce nových 

pedagogických činitelů v romských školách - romských pedagogických asistentů (pozice 

asistent-vychovatel). Rozvoj a podpora práce romských pedagogických asistentů ve školách, 

kterých je v současné době podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky přes 350 (údaj z roku 2005), může v těchto postupech k humanizaci škol s převahou 

romských žáků sehrát rozhodující roli. 

Hnutí R jako občanské sdružení učitelů prosazující demokratičnost 

Hnutí spolupracujích škol R (zkráceně Hnutí R) vzniklo 1. března 1992 v severočeském 

regionu při Ústavu pro studium romské kultury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem. Zahrnovalo (ke konci roku 1993) 16 škol a školských zařízení, na kterých bylo v 

té době přes 1 000 romských žáků. Hnutí bylo vytvořeno jako dobrovolné sdružení učitelů v 

rámci rozvojového projektu „Vzdělávání národnostních menšin", který řešil na Pedagogické 

fakultě UJEP v Ústí nad Labem doc. PhDr. Jiří Vomáčka, CSc. 

Cílem hnutí „bylo teoreticky prohloubit profesní přípravu ve styku s Romy v duchu 

integrace, zobecnit zkušenosti těchto učitelů a umožnit jim výměnu názorů s pracovníky, kteří 

se touto problematikou u nás (iv zahraničí) zabývají. Dále pak na základě zjištění potřeby 

vytvořit pro toto integrované multikulturní působení alternativní učebnice".168 

                                            
168 Vomáčka, 1992. 

Tab. 7: Srovnání školy tradiční a demokratické 

Škola tradiční Škola demokratická 

Fenomén přibouchnutých dveří Osobnostně rozvíjející model školy 

Syndrom naučené bezmocnosti Důvěra k potencialitám rozvoje osobnosti 

Fenomén nízké instrumentality Široké spektrum metod vyučování 

Blokování solidarity a kooperace Model komunikativní 

Haló efekt: vřazování žáků do jedné 

škatulky apriori 

Komunikativní partnerství mezi učitelem a 

žákem 

Spoutávání tvořivé invence žáků Netradiční formy pedagogického působení 

Přecenění vnější discipliny a regulace Model demokratizačně participující 

Netolerance k individuálním zvláštnostem 

a kulturním odlišnostem 

Diferencované přístupy respektující 

individuální a skupinový svéráz 
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V současné době se Hnutí R rozšiřuje. Od roku 1993 do roku 2009 má za sebou již 28 

setkání učitelů romských dětí, ze kterého vzešlo 28 sborníků a publikací na různá 

pedagogická témata (např. Romové a pedagogika, Romové a alternativní pedagogika, 

Romové a historie atd.). Dalším cílem Hnutí R je vytváření poboček jako samostatných 

občanských sdružení, která by ovlivňovala demokratické metody práce s romskými žáky v 

jednotlivých regionech České republiky a Slovenska. Dobrým příkladem je občanské 

sdružení HNUTÍ R Spiš a HNUTÍ R Nitra. Takové sdružení bylo založeno např. i v 

bulharském městě Varna. Hnutí R chápeme jako prostor pro rozšíření demokratické 

výchovy romských dětí ve školách, které vycházejí z humanistických principů 

multikulturní výchovy ve vztahu k romským žákům a k celé romské komunitě. Vytváří 

se tak možnost aplikovat a zpětně ověřovat alternativní metody mravní výchovy romských 

dětí a mládeže od mateřské školy až po školy učňovské a střední. Žádoucí by byla příprava 

romských vychovatelů, kteří by tyto metody mohli uplatňovat s lepší znalostí psychiky a 

kultury Romů. 

Hnutí spolupracujících škol R má význam jako činitel pro vytváření podmínek k 

posilování demokratického charakteru školy ve vztahu k romským žákům. Zároveň jsou 

zdrojem identifikačních tendencí mezi mladou populací Romů, působí ve prospěch 

posilování jejich svobodného a autonomního vědomí v měřítku širším, než je prostředí 

jednotlivých škol. Tyto demokratické školy mají tedy velký společenský význam. Jsou 

zaměřeny na základní identifikační faktor svých žáků. A to jejich „romství" - romipen, 

soubor genetických, kulturních a hodnotových znaků příslušníka romského etnika. Je mravní 

povinností učitelů podílet se na kultivaci „ROMIPEN". V tom mohou napomoci i herní 

projekty, nesoucí v sobě výrazné etické aspekty (mravní rozhodování, volba, zvažování 

hodnoty dobra a zla při řešení vztahů mezi majoritní a minoritní společností, interkulturní 

komunikace, přehrávání sociálních situací, tvorba sociálních programů a podíl na řešení 

problémů romského etnika). 

I romské dítě má své potřeby: 

• Smysluplný svět - i romské dítě by mělo být zainteresováno na řešení oprav-

dových věcí, a to je pro Romy jejich kulturní vzestup. 

• Mít své jistoty - i romské dítě patří do skupiny lidí, kteří ho mají rádi. Učitel ve 

vztahu k němu nemůže být indiferentní či dokonce „nepřátelskou osobou". Je 

nezbytné, aby škola nevytvářela bariéru mezi dítětem 

• a jeho rodiči, i když se snaží často o vytvoření kulturnějších stereotypů, než dítě 

vidí v domácím prostředí. 
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• Potřeba identity - být sám sebou je pro Roma věcí velmi důležitou. Jde o to, aby 

se odlišil nejen od „gadžovské" většiny, ale aby vynikl i mezi příslušníky svého 

etnika. Také záleží na tom, aby se i děti ve škole učily o tom, že negativní obraz 

„cikána" jako falešného člověka, lenivého a mazaného169je jen jedním z pohledů 

na mnohovrstevnatý obraz Roma. Silně formativní etický vliv mohou mít na děti 

romská přísloví (goďaver lava - moudrá slova), která kladou důraz na rozvíjení 

hrdosti Romů a na potřebu „udělat" ze sebe člověka svou vlastní aktivitou. Tak, 

jak říká romské přísloví: „Aver tut šaj del goďi, aver tut šaj del drom, aľe 

manušes tutar mušines te kerel ča tu korkoro. - Jiný ti může poradit, jiný ti může 

naznačit cestu, ale člověka ze sebe musíš udělat ty sám."170 

• Potřeba perspektivy - v důsledku migračních procesů a ztráty zaměstnání se 

dostávají mnohé romské rodiny do situace, kdy je perspektiva životní situace 

značně oslabena. I když je to mnohdy obtížné, učitel má budovat s dítětem prostor 

pro utváření reálné perspektivy, jejíž součástí je radost z vlastního růstu a 

úspěšného snažení. 

• Možnost tvůrčí aktivity - naplnění volného času romských žáků má v rámci 

programu řada škol a přitom spolupracují i s volnočasovými kluby pro romské 

děti. Učitelé jsou si velmi dobře vědomi, že nedostatek tvůrčí činnosti vede k 

negativismu a destrukci. Naplnění volného času romských dětí a mládeže obsahují 

projekty romských politických stran a hnutí, které v současné době dosáhly již 

značných úspěchů v zakládání prostor pro smysluplné trávení volného času (např. 

Drom v Brně, Kulturní svaz Jekhetane v Ústí nad Labem, R-Mosty v Praze atd.). 

Demokratické školy sdružené v Hnutí R většinou považují volný čas romských 

dětí za přirozenou součást školních aktivit. V situaci, kdy škola ani obecní úřady 

nemohou zajistit všem dětem adekvátní prostředky a místo pro uplatnění jejich 

tvořivosti, je důležitá spolupráce těchto škol s romskými občanskými sdruženími i 

samotnými rodiči ve prospěch rozvíjení volného času romských dětí. Toto je 

činitel, který škole pomáhá v demokratickém procesu edukace romských žáků a 

zároveň rozvíjí spolupráci školy a rodiny, školy a romské komunity. 

    Tyto potřeby je nutné ve školách kultivovat. Při dobrém vedení se stávají v rukách 

pedagogů důležitými metodami rozvoje multikulturní výchovy ve školách a 

multikulturalismu v rámci celé společnosti. 
                                            

169 Srov. např. Krekovičová, 1992. 
170 Hübschmannová, 1991, s. 41. 
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…naplnění volného času romských žáků má v rámci programu řada škol a přitom 
spolupracují i s volnočasovými kluby pro romské děti. Učitelé jsou si velmi dobře vědomi, že 

nedostatek tvůrčí činnosti vede k negativismu a destrukci… 
 
2.3.2 Možnosti moderní edukace ve výchově a vzdělávání romských žáků 

 

Významným prostředkem působení na žáky se stává v pedagogice využívání situačních 

metod. Učitel může použít metod, které používají fikce jako prostředku přípravy žáků na 

reálný život. Prolínání fikce a reality bylo a stále ještě je významným způsobem přístupu 

Romů k řešení reálných situací v jejich životě. Této skutečnosti je možno využít i ve výchově 

romských žáků k rozvoji jejich identity a uchování romství. Uplatňují se zde takové metody 

jako srovnávání fikce a reality v romské kultuře, hra, metody transformace fikce v řešení 

reálných situací. 

Využívání situačních metod chápeme jako záměrné navozování pedagogických situací 

učitelem, vedení žáka k jejich řešení, přípravu na rozhodování v záměrně i nezáměrně 

vzniklých situacích. Učitel může použít metod, které používají fikce jako prostředku přípravy 
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žáků na reálný život. Prolínání fikce a reality bylo a stále ještě je významným způsobem 

rozšířeným v světonázorovém, filozofickém a etickém přístupu Romů k řešení reálných 

situací v jejich životě. Projevuje se to i ve způsobu tvorby jejich básníků, spisovatelů, 

výtvarníků, divadelníků. Učitel by měl vycházet ze znalosti romské kultury, ze znalosti jejich 

způsobů řešení reálných situací. Tím, že bude své romské žáky učit používat fikce k řešení 

reality, naplňuje spojení multikulturní výchovy se záměrně řízenou pedagogickou situací a 

přípravou na reálný život. 

 

Výchova a vyučování jako model skutečného života 
 
Výchova a vyučování prostřednictvím vytváření a řešení pedagogických situací simuluje 

reálný životní proces. Jedná se vždy o model skutečného života, který je možno v různých 

situacích prožít jakoby obrazně, přípravně ve vědomí. Vytváří se tím prostor pro využití fikce 

jako metody odhmotnění, abstrahování od světa reality, ale zároveň i metody, kterou může 

učitel především humanitních předmětů využít jako přípravu na svět reálný. Tento fakt 

spojuje pedagogiku s použitím hry jako prostředku rozvíjení osobnosti. Hra rozvíjí nejenom 

rozum, ale i city, tvořivost a fantazii. Atributem hry je volba a rozhodování. Jde o rozvoj 

schopnosti rozhodování nejenom ve smyslu racionálním, ale také estetickém a etickém. 

Schopnost volit z mnoha alternativ svědčí o autonomii a mravní identitě osobnosti. Proto 

můžeme nalézt v každém lidském řešení situace i v každé hře etickou dimenzi. Vedle toho 

také dimenzi multikulturní, protože se váže ke kultuře národnosti dítěte, dimenzi 

interkulturní, protože řeší situaci ve vztahu k širšímu společenskému celku a také dimenzi 

pluralitní, jelikož vede k úctě k určitým tajemství kultury, která jsou pro ostatní nesdělitelná. 

Protože se jedná v oblasti etiky zejména o vnitřní, hlubinnou práci lidské duše, je tato oblast 

nejblíže k fiktivnímu světu. Jde o to najít a použít způsob, který může učitel použít ve 

výchově jako prostředek přípravy na svět reálný. 

 

Vztah fikce a reality a jejich možnosti použití ve výchově žáků 
 
Hra může reálně ovlivnit život člověka i ve sféře mravní. K tomu, aby vychovatel mohl 

etických situačních her vědomě používat v praxi, měl by pochopit mechanismus, na základě 

kterého je možno formou hry a fiktivní situace připravovat člověka na řešení situací reálných 

a pomáhat mu s vyrovnáváním se s životní realitou v rychle se měnících podmínkách i z 
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hlediska etického (naplnění důstojnosti a smyslu života). Tento mechanismus má svůj základ 

v zákonitostech lidské psychiky171 . Každá situace může být realizována ve třech formách: 

 

• Autentická - naše každodenní bytí a činnost v rozmanitých životních událostech - 

REÁLNO. 

• Zobrazená - imitace skutečné situace v nejrůznějších podobách, používající 

dohodnutý systém znaků a symbolů (vědecká abstrakce stejně jako hra) - OBRAZ. 

• Představovaná — fiktivní - odraz situace v představě, nebo prožívání situace 

pouze v představě - sen, imagovaná forma - IDEÁLNO. 

 

Situací představovaných (imaginárních) i zobrazovaných existuje daleko více než 

autentických. V nich se realizuje např. vždy jen jedna možnost z mnohých, kdežto zobrazit a 

zejména představovat si je možno velké množství situací. Člověk má schopnost zobrazit 

situaci svou i situaci ostatních a v imaginární, fiktivní podobě si je přehrát, vyzkoušet, volně 

operovat a zasahovat do situací. Zvláštní úlohu zde hraje i snění jako důležitá dimenze lidské 

moudrosti, jako projekce lidských možností a jejich variant. Snění, fikce, fantazie a 

imaginace patří k předpokladům kultivované orientace našich praktických činů.172 

V životě člověka, v jeho praktické činnosti se všechny tři formy vzájemně neustále 

prolínají podle toho, co právě člověk řeší, co je na pořadu dne. A právě tuto zákonitost 

využíváme i pro mravní kultivaci lidských autentických činů - pomocí jedné z alternativních 

metod výchovy - etických situačních her. Považuji je za metodu, která může být použita pro 

přípravu člověka na řešení životních situací a obohacuje tento proces etickou hodnotovou 

dimenzí. 

Prostřednictvím hry, komunikativními metodami, používáním tvořivé dramatiky i 

etickými situačními hrami dávají příležitost kultivovat žáka jako autonomní osobnost. 

Zaujímáním rolí ve hře může na vlastní kůži, ale v modelových podmínkách, prožít reálnou 

sílu mravního soudu, hodnocení a postojů při řešení a prožívání školních a životních situací. 

Vycházím z potřeby dlouhodobého programu rozvíjení interkulturního vztahu mezi majoritou 

a romskou minoritou, v němž je třeba začít u kořene - u romského žáka jako východiska 

budoucího konsensu a jako základu skutečné identity Romů. Přiznejme si, že sociální 

frustrace projevující se u romského etnika asociálními tendencemi, má svůj základ i v 

minulém systému školy, která (v intencích politiky násilné asimilace) vytvořila i pro 
                                            

171 Srov. Hlavsa, Langová a Všetečka, 1987, s. 170 n. 
172 Pešková a Schucková, 1991, s. 147-151. 
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romského žáka silné bariéry blokující využívání jeho skutečných rozvojových a vývojových 

potencialit. 

 

Dlouhodobým ponecháváním žáků v situaci školního neúspěchu utvářela škola syndromy 

naučené bezmocnosti, neúspěšné osobnosti, která je už předem považována za potenciální 

asociální společenský element. Absence dialogických forem soužití mezi žáky a malé 

možnosti rozvoje vlastní romské kultury ve školách jsou jedním z důvodů současné snahy po 

rozvoji identity Romů jako předpokladu jejich společenské integrace. To jsou také důvody, 

proč jsem svou práci zaměřil na její praktické využití ve výchově a vzdělávání romských 

žáků. Imaginární situace, tvorba fiktivních situací, hledání těchto metod ve výuce konkrétních 

předmětů, to jsou prostředky, v nichž se fikce může měnit v návody na řešení konkrétních 

situací v životě. 
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…Imaginární situace, tvorba fiktivních situací, hledání těchto metod ve výuce konkrétních 

předmětů, to jsou prostředky, v nichž se fikce může měnit v návody na řešení konkrétních 
situací v životě… 
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2.3.3 Multikulturalita a její možnoti ve výuce romských žáků 

 

Multikulturalita je fenomén, který existuje nezávisle na naší vůli. Všichni jsme do 

multikulturní situace začleněni. V tomto procesu, ať chceme či nechceme, je přítomna naše 

osobnost, naše rozhodování a vůle, schopnost volit tu kterou kulturu jako svou vlastní, 

mateřskou, či jinou kulturu jako obohacující, či obtěžující či lhostejnou. Tyto volby můžeme 

realizovat v běžném životě tím, že řešíme své vlastní životní situace. Jsou ale profese, kde 

takto libovolně postupovat nemůžeme. Jsou to profese, které odpovídají na společenskou 

objednávku. A tou je v našem případě optimalizace multikulturních, interkulturních a 

pluralitních procesů. Přípravu těch, kteří by měli tento optimální vývoj realizovat, řeší škola a 

její učitelé. Jsou součástí záměrného rozvíjení multikulturalismu a používají multikulturní vý-

chovu jako prostředek k realizaci multikulturalismu v oblasti výchovy a vzdělávání. 

 

Některé příklady použití fiktivních situací ve výuce dějepisu a občanské výchovy 
 
Multikulturní výchova nemá svůj zvláštní předmět a vystupuje ve vztahu k výukovým 

předmětům jako průřezové téma. Největší působnost má multikulturní výchova ve 

společensko-vědních předmětech. Ukážeme si, jak je možné při jejich výuce používat 

moderních situačních metod. A protože v multikulturní výchově nám jde především o niterný, 

duchovní a etický ohlas našeho vlivu u žáků a studentů, uvádíme dále takové metody, které 

záměrně umožňují rozvíjet zejména etický rozměr osobnosti. 

Etické situační hry je možno využít nejenom jako prostředek osvojování informací, ale i 

jako metodu osvojování etických hodnot potřebných v lidském jednání. Tyto hry realizované 

jako řešení fiktivních situací mají za cíl: 

• Posilovat identitu romských dětí ve škole, jejich hrdost na romství - v romštině 

romipen. Je to vědomí hluboké zakotvenosti v romské kultuře, její znalost i 

emocionální, etické a filozofické souznění mezi lidmi romského původu. Rozvíjení 

a posilování těchto hodnot akcentuje roli multikulturní výchovy. 

• Posilovat různorodé formy dialogu mezi romskou kulturou a kulturou majoritní 

společnosti. Rozvíjení a posilování těchto hodnot akcentuje roli inter- kulturní 

výchovy. 

• Posilovat a rozvíjet autonomii a právo na dodržování hodnotových, kulturních 

vzorců, které jsou vlastní pouze romské kultuře samotné a nesdělitelné 
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příslušníkům kultur jiných. Rozvíjení a posilování těchto hodnot akcentuje roli 

pluralitní výchovy. 

 

Dějepis 
 
Ve výuce dějepisu173 se učiteli skutečně meze nekladou. Zde je tolik místa pro kreativitu a 

fantazii, že ji možná ani na několika řádcích tohoto textu nelze vyjádřit. Sám jsem ve své 

výuce historie měl dobrou zkušenost s přípravou malých dramat z probírané historie, ve 

kterých hrála i celá třída. Znám konkrétní nadšení studentů gymnázia, když je jejich učitel 

motivoval k inscenování historických událostí, sami si k tomu vytvářeli kostýmy a natáčeli 

inscenace na video. Podstatou tohoto způsobu výuky je vytváření fiktivních situací lidí, kteří 

jsou postaveni do určitých situací v různých etapách lidské historie a sami je musí řešit. Při 

řešení těchto situací se setkávají lidé pocházející z různých kulturních oblastí. V tom je 

obsažena i multikulturní dimenze. 

Děti získávají nejenom informaci o určitém výseku ze života v minulosti, učí se zároveň 

vciťovat do problémů, které řešily vzdálené generace, do možností, které skýtají 

vzájemné kontakty mezi lidmi různorodých kultur zbavené konfrontačního a 

agresivního charakteru. Hry jsou záměrně koncipovány jako hodiny tvořivé dramatiky s 

prvky psychostimulace, odreagování, protože hra má i funkci zábavní a relaxační. 

Pro romské děti se může historická hra stát východiskem pro přehrávání historických 

situací Romů (zamyšlení nad jejich původem, seznamování s kulturou jejich skutečné 

pravlasti - Indie; způsobu života, bydlení, oblékání apod.). Prostřednictvím tohoto 

metodického přístupu se mohou seznamovat hlouběji i s kulturou, hodnotami a postoji 

majoritních kulturních komunit, s kterými se Romové v určitých místech a v určitém 

historickém čase setkávali.174 Náměty je možno brát např. z knihy Emilie Horváthové Cigáni 

na Slovensku. 175 Stejně tak mohou být zdrojem i pohádky romské spisovatelky Eleny 

Lackové, básně Vlado Oláha a dalších romských básníků. Dobrý a znalý učitel by měl také 

                                            
173 Hry v předmětu Dějepis jsou podrobně uvedeny v kapitole 3.2.2. mé publikace Filozofie výchovy a metody 

výuky romského žáka, nebo v knize Metody výuky romských žáků. V těchtohrách, koncipovaných jako etické 
situační hry, je akcentován zejména etický faktor jednání lidí v minulosti, který může být příkladem pro 
jednání našich současníků. Význam hry srov. Milla- rová, 1968. Aplikace hry do pedagogických situací 
srov. Demetrio, 1999. 

174 Krásně to vystihla Milena Hubschmannová: „Romská kultura inspiruje svým intenzivním přesahem do 
jiných světů. Civilizace, která v zajetí techniky, racionalismu, hmotných hodnot nenalézá uspokojení,začíná 
teprve v poslední době ony světy znovu hledat a znovu objevovat." (Hubschmannová, 1993, s. 12). 

175 Historicko-etnografický náčrt, Bratislava, 1964. 
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znát diskuse o současném multikulturalismu, který nevynechává ani romskou kulturu a její 

zdroje. Tyto diskuse by měly být základem i pro diskuse ve škole.176 

 
Muzeum 
 
Skupiny dětí (pracovní týmy) dostanou za úkol zřídit nové muzeum. Mělo by být takové, 

které v systému muzeí ještě chybí. Děti mají vymyslet, co by v něm mělo být vystaveno a 

proč. Na závěr by o tom měla vzniknout diskuse. 

Multikulturní a interkulturní rozměr hry: Hra Muzeum má výrazně multikulturní 

charakter, protože obsahuje seznamování s kulturou, která je dětem vlastní, která je pro ně 

základní. Na tento záměr by měl navazovat princip interkulturní výchovy, výchova k dialogu 

tím, že by muzeum nemělo sloužit jen samotným Romům, ale mělo by být i místem setkávání 

a dialogu s majoritou. Ve třídách s romskými dětmi by měl vzniknout plán založení romského 

muzea kultury. Děti v diskusi mohou nalézat důvody, proč by mělo být zřízeno. Hra by měla 

děti vést k zamyšlení nad potřebami člověka znát svou kulturu, aby věděly, kam patří a na co 

jako jednotlivci mohou navazovat. Zároveň s výchovou k identifikaci rozvíjí hra i toleranci k 

jiným kulturám.177 

 
Kouzelný démant 
 
Specifickou cestu osvobozování prožívají komunity, které žijí v diaspoře, které nemají svou 

jednotnou vlast. A takovou skupinou jsou i Romové. Pokud chceme realizovat výklad historie 

tak, abychom vedli žáky k prožitku procesu osvobozování, abychom dokázali, že se žáci vcítí 

do rolí minulých generací a ve zkratce prožijí dlouhodobý historický vývoj, můžeme použít 

následující silně emocionální hru z oblasti tvořivé dramatiky, jejíž autorkou je S. 

                                            
176 Např. o indickém původu Romů se dosud vedou ve vědeckých kruzích diskuse. Yaron Matra dokazuje 

nezpochybnitelný indický původ Romů, jiní specialisté jej zpochybňují. Diskutovat se může i o tom, zdali 
původ Romů v Indii je mýtus, který si vymýšlejí romští intelektuálové nebo romisté, jak o tom hovoří 
Marek Jakoubek (srov. moji kritiku těchto pseudovědeckých a rádoby originálních tezí kulturního 
antropologa Jakoubka in Balvín, 2008a, s. 57-58). 

 177  Jako námět pro diskusi by mohl posloužit postoj a pseudovědecké vyvracení úlohy romského muzea 
(obdobně i divadla), které jsou terčem jeho nadřazené kritiky v jeho publikacích. Muzeum, divadlo, 
folklor, to všechno prý v tradiční kultuře romských osad neexistovalo a neexistuje. Je to prý vysoká a 
snobská kultura institucí, která kopíruje majoritní kulturu. Názor Marka Jakoubka: „Protože tradiční 
romská kultura je typicky kulturou orální a žádná divadla ani muzea se v ní nevyskytují, je nevyhnutelným 
důsledkem popsaného přehmatu fakt, že tradiční romská kultura, resp. kultura romských osad zůstává 
notoricky vně jakýchkoliv multikulturních diskuzí, a zejména pak - jakékoli finanční dotace .. . " Jako 
vklad do diskuse by mohl posloužit fakt, že první romská hra, kterou napsala Elena Lacková s názvem 
Horiaci cigánsky tábor, vznikl vyloženě v prostředí romské osady a právě obyvatelé romských osad tuto 
hru považovali za svoji, za čačipen — pravdu o Romech v osadách. I dnes můžeme v prostředí romských 
osad nalézat inspirace k umění, tvorbě, hrám, divadlu. Např. v soutěži Slovensko má talent se zúčastnilo 
několik romských souborů, které ukazují, že tvorba Romů má své místo i v prostředí romských osad-srov. 
např. soubor pana Lacka ze Spišského Podhradí. 
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Pavelková.178 Hru doprovází vedoucí, dobrý vypravěč, následujícím příběhem, který je fikcí: 

Příběh se zakládá na tom, že v jedné zemi žili dobří lidé, kteří nikdy nikomu neublížili. V 

jejich sousedství se však usadili nepřátelé. Záviděli jim a připravili je o zrak a řeč. Dobrý 

kouzelník jim předpověděl, že jednoho dne se jim zrak i řeč vrátí, avšak k tomu potřebují najít 

kouzelný démant, který se ztratil kdesi v lukách. Démant stačí přiložit na čelo a člověk 

prohlédne a promluví. Všichni démant hledají. Vedoucí položí zástupnou rekvizitu - kamínek 

- na zem až v průběhu hry. Nejlepší bude, když ji dá do cesty tomu hráči, u kterého 

předpokládá upřímnou a opravdovou reakci bez vnějškovosti a předstírání. Poté dá možnost i 

dalším. Každý hráč, který ho najde, si jej přiloží na čelo a „prohlédne", tj. otevře oči s 

pocitem, že vidí poprvé v životě. Přitom však nesmí zapomínat na druhé, nesmí si nechat 

kamínek pro sebe, ale dát ho dalšímu hráči do cesty, aby prožil podobnou katarzi osvobození. 

Multikulturní a interkulturní smysl hry: hra symbolizuje cestu ke svobodě a umožňuje ve 

fiktivních, modelových podmínkách dosáhnout katarze z jejího dosažení. Je symbolem toho, 

že obrana vlastní kultury je obtížná a naráží na řadu těžkostí, dokonce na situaci fyzické 

likvidace jejich nositelů. Interkulturnost je ve hře zastoupena potřebou nezapomínat na druhé, 

podělit se o své pocity z osvobození. Domnívám se, že pochopit svou současnou situaci nelze 

bez pochopení situací minulých, bez uvědomění si onoho mravního cejchu, jejž Romům 

vypalovala majoritní společnost vždy, když cítila nesnesitelnost jejich přítomnosti ve své 

blízkosti.179 I zde může plnit hra svoji funkci - prožití cesty předků ke svobodě. I když to pro 

romské vězně v Osvětimi bylo takřka beznadějné, jak Romové zpívají v písních o 

osvětimském utrpení nazvaných souhrnně „Aušvicate hi kher báro" (V Osvětimi je velké 

vězení).180 

 

 

 

 

 

 

                                            
178  Machková, 1992. 
179  Znovu nám jako námět k diskusi může poloužit Jakoubkovo tvrzení, že prý Romové používají mýtus o 

nespravedlivém osudu jako prostředek k legitimizaci kolektivních etnických požadavků na uznání v rámci 
kulturních sporů (viz Jakoubek a Poduška, 2003, s. 62 a další.) Srov. kritiku názoru M. Jakoubka na tuto tezi 
in (Balvín, 2007a, s. 49). 

  180 Tyto písně jsou zaznamenány polským badatelem Jerzy Ficowskim (Cyganie na polskich drogach. Krakow 
1985, s. 242 an.). Jejich podrobný záznam a rozbor podává etnograf-muzikolog Dušan Holý a historik 
Ctibor Nečas (Holý, D., Nečas, C.: Žalující píseň. Strážnice, 1993). 
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Občanská výchova 

 
Měsíční stát 
 
Na Měsíci vznikla společnost lidí, která je tvořena lidmi z různých kulturních oblastí Země.181 

Děti by měly uvažovat o uspořádání této společnosti, přípravě zákonů, organizace, způsobů 

řízení tak, aby nedocházelo ke konfliktům a problémy byly řešeny na základě jednání 

diskuse.182 

Multikulturní a interkulturní smysl hry: U romských dětí nebo ve smíšených třídách se 

tímto způsobem dají prosazovat etické principy komunikace a dialogu mezi příslušníky 

různých společenství. Zde se konkrétně jedná o interkulturní vztahy a výchovu k zásadám 

diskuse. V rámci této hry a dalších her podobného typu si mohou děti osvojovat i metody 

asertivního jednání.183 

Úvahy nad některými romskými příslovími 
 
Vhodné jsou pro romské žáky jako východisko k zamyšlení i dramatizaci romská přísloví 

(moudrá slova starých Romů). 

S dětmi je možno přehrávat fiktivní situace, ve kterých se tato přísloví naplňují:  

Hladové srdce je horší než hladové střevo. Kdo za čím jde, to taky najde. 

Co je ti dáno, to ti nevezmu; co je ti určeno osudem, to s tebe nesejmu. 

Každý člověk je jiný, ale všichni jsme lidé. 

Jsem-li pes, uvaž mě na provaz, jsem-li člověk, dej mi úctu. 

Přísloví vycházejí z hluboké kultury, z řešení situací, které se v průběhu života před lidi 

stavějí a které lidé prožívají. Jsou výrazem jejich kultury, hodnot, které lidé vyznávají, 

protože řídit se podle nich je pro život důležité. Jako červená nit se v Jakoubkových studiích 

táhne myšlenka, že Romové mají tzv. vysokou kulturu, jejímž projevem jsou divadlo, 
                                            
  181 Tuto hru můžete klidně aplikovat jako pod názvem Romská planeta. Jedna z nejkrásnějších básní Eleny 

Lackové se jmenuje „Pozývam vás na rómsku planétu". V souvislosti s uvedenými zde fakty o pokusech 
Romů realizovat svůj vlastní stát v minulosti i s idejí neteritoriálního národa v současnosti je možno s dětmi 
a mládeží diskutovat o tom, co by označoval pojem romská planeta, atd. Vytváří se zde řada asociací. Ale to 
ponechávám už i na fantazii čtenáře. 

  182 O uspořádání společnosti s optimálním společenským systémem je samozřejmě důležité hovořit. Avšak pro 
romské i neromské žáky mohou být zajímavé otázky související s místem Romů v Evropě, s jejich vztahem 
k pravlasti Indii. Stejně tak se v romské historii vyskytovaly pokusy o založení státu Romů v Africe či na 
jiných místech. V roce 2000 Mezinárodní romská unie deklarovala Romy jako neteritoriální národ. Pro 
diskusi o těchto faktech romské historie může sloužit kniha Iana Hancocka My romský národ. (Hancock, 
2005) Protikladné argumenty k vyhlášení romského národa je možno získat znovu od nám již známého 
kritika romských „mýtů" Marka Jakoubka. Je to mýtus o společném původu, který podle Jakoubka je v 
rozporu s historickými fakty, neboť se jedná o projekci konceptu národa do dávné minulosti, v níž bezpečně 
neexistoval (Balvín, 2007a, s. 49). To však víme také. Národy jsou až výsledkem společenských procesů v 
19. století. 

183 Srov. např. asertivní komunikace - Vališová, 1992, s. 56-63. 
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muzeum, festivaly. Pro kulturu v osadách se prý této vysoké kultury, kterou obyvatelům osad 

upírá romská elita, nedostává. Avšak to neznamená, že svoji kulturu nemají. Kultura je 

pojem, který zahrnuje jak materiální výsledky lidské činnosti, tak hodnoty, normy, 

světonázorová stanoviska. A ta jsou uložena i v příslovích - moudrých slovech starých Romů. 

Jsou tato přísloví projevy kultury chudoby? To je otázka do diskuse, která má určitě širší 

společenskou dimenzi, než jaká je vymezena životu Romů v osadách . . . 

 
Kdo jsem? 
 
Začneme líčením fiktivní, imaginární situace. Žáci se uvolní, lehnou nebo si sednou, každý na 

místě, které jim je sympatické, zavřou oči a poslouchají fiktivní příběh: Jdete lesem, po cestě 

rozbrázděné koly, kolem je stín, ale postupně se prosvětluje a vycházíte na zelený palouk. 

Ucítíte jemný závan dýmu a spatříte ještě doutnající ohniště. Kolem jsou kameny a opodál 

několik zbytečných zapomenutých věcí. Ale mezi nimi se cosi zalesklo. Nožík. Asi ho 

zapomněl chlapec, který mohl být stejně starý jako ty. A opodál se červená cíp šátku. Patřil 

určitě dívce, podobné těm, které jsou dnes v naší třídě. Kdyby nás nedělil čas a prostor od 

těch dětí, které musely opustit ohniště a putovat se svou rodinou dál, třeba byste se s nimi 

mohli potkat. A což takhle o nich vymyslet příběh. Jací asi byli? 

Děti se nyní sami vcítí do role svých vzdálených partnerů, přemýšlí o nich a poté, každý, 

jak uzná za vhodné, si zapíše svoje představy na papír. Pak si je vzájemně předčítají. 

Náměty na osnovu příběhu: Jak vypadal ten chlapec či dívka? Jak tato osoba žila? Jaká 

měla přání, čeho chtěla v životě dosáhnout? Měla tato osoba nějaké problémy? Znám tyto 

problémy ve svém životě? Kdybych mohl říct tomu chlapci či dívce jednu větu - co bych 

řekl? 

Varianta: ve hře se evidentně jedná o romské etnikum. Vedeme však děti i do vciťování 

se do rolí dětí neromských. 

Multikulturní a interkulturní smysl hry: Hra napomáhá identifikaci romského žáka se 

sebou samým, se svým etnikem (identifikace vnitřní), se svou kulturou. Hra pomáhá 

identifikaci s kulturou a při přehrávání rolí a vciťování se do situace neromských dětí 

orientuje romské žáky i na respektování neromského dítěte jako relevantního partnera a 

zástupce kultury majority (identifikace vnější). Je to tedy multikulturní výchova. 

Velkou inspiraci pro podobné hry představují příběhy v pohádkách Eleny Lac- kové. 

Pohádka o asimilaci romských dětí, které císařovna prostřednictvím svých vojáků bere 

romským matkám, aby jim dala jinou výchovu, i výzva hlavní hrdinky příběhu, aby si matky 

své děti získávaly zpět, se dá přehrávat nejenom materiálně, ale i duchovně - v diskusi, která 
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by měla směřovat k tomu, proč je důležité, aby děti byly vychovávány svými matkami a svou 

komunitou. 

 

Filozofie rozhodování a volby: Rozvrhovost života a rozhodování 

 

Bachtalo manuš, so angle leste o drom 
phundrado - Šťastný člověk, který má před sebou 
otevřenou cestu 

(Lackova, 1997, s. 145) 

 

Zajímavou herní situací může být filozofování o tom, jak se naše životy prolínají s životy 

druhých lidí. K tomu si můžeme vypůjčit filozofické myšlenky o multikul- turalitě a 

interkulturalitě od českého filozofa Jana Patočky. 

Jan Patočka situace, v nichž se člověk musí rozhodovat, rozebírá v souvislosti se smyslem 

a významem věcí, které nás obklopují. „Každý z nás má ve svém životě před sebou určitý 

rozvrh. . . rozvrh dne je jen malou částí dalšího rozvrhu širšího, který tkví v životním stylu, a 

ten zase v životním prostředí, do kterého jsme vrostli, které nás jistým způsobem 

zformovalo".184 Rozvrh má svoji linii. A i když hlavním pásmem je každodennost, „vynikají v 

této linii určité body, určité chvíle, které znamenají něco zvláštního v poměru k tomuto celku. 

"185 Kdyby náš život obsahoval pouze naši linii, byl by to možná pro naši životní cestu ideální 

stav. Avšak tak to v životě nefunguje: 

• Život má celou řadu rovin. 

• Probíhá také na různých úrovních. 

• Střídají se v něm různá životní pásma. 

• A člověk často přechází z jedné roviny do druhé. 

• A stává se, že sobě samému, svému životu v té druhé úrovni takřka nerozumí. 

• Tam najednou existují zcela jiné rozvrhy, jako by tu byl docela jiný člověk s jiným 

životem. 

Důsledek těchto situací: „Lidé navzájem si nerozumějí, poněvadž často žijí na docela 

jiných úrovních, zdánlivě v témž světě, a přec tak různě a tak daleko od sebe".186 S dětmi se 

můžeme tázat, proč tomu tak je. Můžeme rozebírat výše jmenovaná konstatování a srovnávat 

                                            
184 Patočka, 1996, s. 375. 
185 Patočka, 1996, s. 376. 
186 Patočka, 1996, s. 376. 
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je se skutečným životem, zdali k tomu opravdu tak dochází. A ptát se spolu s Janem 

Patočkou: 

• Existuje přes všechnu tuto rozmanitost rozvrhů téhož lidského života něco 

takového jako jednotný jeho ráz? 

• Existuje něco, co sjednocuje všechny životní roviny, co dává jim všem nějakou 

vnitřní jednotu? 

Když si tyto otázky klademe, pak mluvíme o jednotném smyslu, jednotném významu, 

který se snad v životě vyskytuje, který snad je v životě možný. A to je otázka pro filozofii. 

„Jak filosofie může řešit takové otázky? Jak život sám si řeší tuto otázku? Život sám ji řeší 

tím způsobem, že jednoduše klade jedno vedle druhého a vyhrazuje různým rovinám a různým 

rozvrhům v celkovém, čase života různou podobu. Tvoří se zvláštní juxtapozice, zvláštní 

seřazení, nadřazení a podřazení těchto různých lidských možností. Filosofie nechce, aby se to 

dělo jen náhodně, ptá se výslovně po této jednotě a chce, aby všechny účely lidského života 

byly v něm prosvíceny a aby mezi nimi vznikla skutečná jednota, pevné, ježto zdůvodněné 

podřazení a nadřazení, aby tu jedno sloužilo druhému a aby člověk měl o svém životě 

skutečně jasno, aby např. zanícení, které v člověku vznikne tenkráte, když zažije něco 

krásného, nezůstalo něčím epizodickým, čistě jen na povrchu, nýbrž mělo své skutečné, pevně 

určené místo v celkovém rozvrhu života, aby smysl a význam takového zážitku byl pochopen 

jednotným způsobem."187 

Toto je však ideál společnosti, který nebyl v historii zcela naplňován. A zvláště ne v 

historii romské. V ideální juxtapozici má své místo i optimální a moudré životní rozhodování 

a volba. Nacistická ideologie tuto složitost „zdůvodněného podřazení a nadřazení" totálně 

odmítla a zjednodušila na manipulaci s jinými. Rozhodování člověka jako autonomní bytosti 

bylo deklasováno na hrubou manipulaci vedoucí k fyzické likvidaci. 

Teprve současná evropská společnost se snaží svými opatřeními v oblasti mul- 

tikulturalismu přibližovat k zajištění vyvážených podmínek pro humánní existenci 

různorodých společenstev, ve kterých je prostor k realizaci rozhodovacích procesů. I 

takových, které vedou k tomu, „aby člověk měl o svém životě skutečně jasno, aby např. 

zanícení, které v člověku vznikne tenkráte, když zažije něco krásného, nezůstalo něčím 

epizodickým, čistě jen na povrchu, nýbrž mělo své skutečné, pevně určené místo v celkovém, 

rozvrhu života." Aby tím bylo ovlivňováno i rozhodování příslušníků romské národnostní 

                                            
187 Patočka, 1996, s. 376-377. 
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menšiny a jejich volba skutečných životních hodnot, vycházejících z jejich romství a zároveň 

z hodnot všelidských. 

 

Filozofování s dětmi a mládeží jako jedna z metod realizace filozofie výchovy v praxi 
 
Filozofie výchovy není jen teoretické zpracování principů výchovného procesu. Má i své 

praktické konsekvence. Budoucí učitelé by se měli tázat i na to, jak filozofii ve své práci s 

dětmi uplatnit. Jednou z metod je bezesporu filozofování s dětmi. Otázkou je, kdy je možno s 

takovými změnami ve výchovném procesu začít. Podle odborníků se může začínat již od 

velmi mladého věku.188 

Filozofování s dětmi není novým objevem. Už ve starém Řecku filozofové věděli, že je 

třeba filozofickému myšlení učit již v raném věku. Tento přístup rozebírá Jan Patočka ve 

své stati „Mládí a filozofie" z roku 1941 189: „. . . nejvýznamnější filosofové cítili, co pro 

mládí znamená filosofie a co mládí pro filosofii. Sókrates a Platón by se jinak velikou, snad 

převážnou částí své činnosti neobraceli k mládeži. Sókrates chce naopak svoji moudrost dát 

především mladým lidem a nejkrásnější chvíle a nejpůvabnější situace Platónových rozhovorů 

jsou ty, kde mladíci vstupují ve styk s mistrem myšlenky, aby se v takřka hravém, rozhovoru 

zasvětili do jejích úkonů v celé jejich hloubce."190 Je to jako hra, kdy mladíci jsou často 

vystaveni možnosti odpovídat buďto „ano" nebo „ne". Ale v tomto vedení mistrovou 

schopností dialektiky, kdy si Sókrates pohrává s jejich myšlenkami velmi jistě a jemně, je 

právě vážný vtip, vážná pointa celé té duchaplné hry. „Mladík je nucen pod dohledem 

Sókratovým vzít vážně svůj nejnepatrnější, nejprostší výrok, aby v prudkém větru Sókratovy 

dialektiky, to znamená v prudkém víření vnitřního pohybu myšlenky, věděl, kde stojí a co jeho 

slova znamenají"191 

                                            
188 Tomuto způsobu ovlivňování osobnosti žáka se věnuje celá oblast nazvaná „filozofie pro děti" nebo také 

„filozofie s dětmi". Zakladatelem je Matthew Lipman, ředitel Institutu pro zkoumání filozofie pro děti v 
Montclair, New Jersey. Tento program, vytvořený a realizovaný od roku 1970, si získal řadu příznivců a 
nyní je rozšířen ve 40 zemích světa (USA, Mexiko, Brazílie, Kanada, Norsko, Anglie, Portugalsko, 
Austrálie a další). V Rakousku rozvíjí filozofii pro děti Daniela Camhy z Institutu pro filozofii dítěte v 
Grazu (Camhy, s. 111-120). Zde je také vydáván speciální časopis Info-Kinderphilosophie. Také v 
Bulharsku se rozvíjí tento směr (Ivanova, 1994). V České republice se věnují rozvoji filozofie s dětmi Jiří 
Pelán z Brněnské Masarykovy univerzity (Pelán, 1996), Petr Bauman z katedry pedagogiky Teologické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Bauman, 2005) a Radek Cvach z téhož pracoviště 
(Cvach, 2005). 
Na Slovensku je zaveden dlouhodobě do škol předmět Etická výchova (srov. Klimeková, 2004, 2006), 
využívající samozřejmě i metody filozofování s dětmi, zaměřeného především na etické hodnoty. Pro 
přiblížení této tematiky dětem a mládeži byla využita kniha Josteina Gaardera s názvem Sofiin svět 
(Gaarder, 1996). 

189 Patočka, 1996, s. 119-125. 
190 Patočka, 1996, s. 120. 
191 Patočka, 1996, s. 120. 
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Multikulturní a interkulturní smysl hry: Také dnes se používá pro filozofování s dětmi 

hry. Také dnes je hlavní metodou diskuse, dialog mezi zúčastněnými. Podle vzoru Sokratova 

dialogu se dá použít dialogu jako formy a metody, kdy jsou jednotliví hráči rovnocennými 

partnery v diskusi o závažných, mnohdy filozofických tématech. Zvlášť důležitá se bude jevit 

tato forma v prostředí, kdy mezi sebou budou diskutovat příslušníci různých kultur, které v 

praxi nemají k sobě tak blízko a mají negativní zkušenosti z komunikace mezi sebou. 

Zachování pravidel a důstojnosti dialogu vedeného i o vyhrocených otázkách vzájemných 

vztahů je inspirativní i pro třídy interkulturního charakteru, pro žáka a studenty romské i 

neromské, a konec konců i mládež, dospívající a dospělé. Řecká polis, ve které se tyto 

dialogy odehrávaly, může posloužit jako vzor pro demokratická řešení interkulturních a 

interetnických vztahů v současné společnosti. 

 

 
 

 
...Také dnes je hlavní metodou diskuse, dialog mezi zúčastněnými. Podle vzoru Sokratova 
dialogu se dá použít dialogu jako formy a metody, kdy jsou jednotliví hráči rovnocennými 

partnery v diskusi o závažných, mnohdy filozofických tématech… 
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…Zvlášť důležitá se bude jevit forma v prostředí, kdy mezi sebou budou diskutovat 
příslušníci různých kultur, které v praxi nemají k sobě tak blízko a mají negativní zkušenosti z 

komunikace mezi sebou… 
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…Zachování pravidel a důstojnosti dialogu vedeného i o vyhrocených otázkách vzájemných 

vztahů je inspirativní pro žáka a studenty romské i neromské, a konec konců i mládež, 
dospívající a dospělé… 

 
2.3.4 Multikulturalita a literární výchova 

 

…umění a zejména krásná literatura má pro společenský život každého 
národa veliký význam výchovný: veliké masy národní přijímají z umění a 
speciálně od svých poetů své ideály mravní a sociální. Poesie má pro 
všecek život, má pro život sociální a politický vliv ohromný. . . 

                T. G. Masaryk, 1968, s. 11 
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Romská literatura - jeden z prostředků uchování romského jazyka a romipen 
 

I Romové mají řadu pozitivních, přímo rodových vlastností, které bychom 
měli mnohem více zdůrazňovat než ty, které se nám nelíbí. Uvedu věrohodný 
příklad z klasické literatury: Začetl jsem se před nedávnem do známé 
Máchovy romantické novely „Cikání". Zajímalo mě, do jakého světla staví 
náš velký básník typické vlastnosti romské komunity. Novela je vskutku 
nejen romanticky poutavá, ale i realisticky poučná. Její protagonisté, mladý 
a starý cikán, toužící po pomstě na člověku, který jim neodpustitelně ublížil, 
nejsou, jak se posléze ukáže, skuteční cikáni. Jeden je syn zámeckého pána, 
který jej jako čtyřleté dítě zapudil, druhý je původem Ital, kterého tentýž 
člověk dohnal k zoufalství, když jej připravil o milovanou dívku. A jakou tedy 
úlohu hrají v tomto příběhu sami Cikáni? Nanejvýš šlechetnou. Je to totiž 
jejich tábor, který oba ztroskotance zachrání tím, že jim poskytne domov a 
přátelskou lásku, takže z nich učiní de facto své věrné soukmenovce. Autor 
tak jen potvrdil, že romská mentalita je solidární s trpícími, i když jinak 
nedůvěřivá vůči lidem neromského původu. 

Miroslav Cipro 

 

Miroslav Cipro svou reakcí na četbu Máchovy novely ukazuje, jaký význam měla romská 

tématika pro neromské autory. Co oceňovali na romské kultuře, jaké hodnoty z ní 

vyzdvihovali. Zatímco do sedmdesátých let minulého století se mohli učitelé literatury opírat 

většinou jen o neromské autory, v dalších letech se situace měnila. Dnes publikují i autoři 

romští a o hodnotách, které jsou uchopovány prostředky literárního umění, se můžeme 

dozvídat od samotných Romů, nezprostředkovaně. 

Učitel však potřebuje mít informace. Nejenom o literatuře současné, ale i o začátku a 

rozvoji romské literatury. Předkládaný text nastiňuje situaci romské literatury v České 

republice a ve Slovenské republice. Hlavním záměrem je ukázat romskou literaturu jako 

významný prostředek, kterým romští autoři realizují ROMIPEN svého romského národa, ale 

přispívají i k zachování jedné z ohrožených kultur a jazyků Evropy a světa: kultury romské. V 

tom je velký význam multikulturní, protože romská literatura v rukou odborníka-učitele se 

stává významným prostředkem k rozvoji romské kultury v oblasti romského jazyka a 

literatury. 

V současném globálním světě vznikl velký problém. Mnohé „malé" kultury se dostaly do 

pásma ohrožení. Mezi nimi i kultura romská. Nejenom její hodnoty, ale dokonce i jazyk, 

který byl a naštěstí stále je nositelem hluboké romské kultury - tzv. ROMIPEN, v překladu 

romství.192 

                                            
192 Srov. Romové. Ohrožené kultury, 2000. 
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V České republice a ve Slovenské republice hledají Romové cesty a metody k tomu, aby 

ohrožení jejich kultury nenabylo katastrofálních a nezvratných následků. Je tomu i v jiných 

zemích Evropy. Např. v Bulharsku, odkud pochází významný romista a psycholingvista 

Hristo Kjučukov, který od roku 2008 působí na Ústavu romologických štúdií ve Slovenské 

republice.193 

Jedním z významných prostředků, aby k tomu ohrožení opravdu nedošlo, se stala kromě 

romského jazyka i romská literatura. Romská literatura je poměrně mladá. Ve světě začala 

vznikat ve dvacátých letech 20. století, u nás v bývalém Československu se klade její počátek 

do sedmdesátých let. Důvody, které ovlivnily začátek rozvoje romské literatury v 

Československé republice jsou dvojí: 

• Objektivním důvodem je uvolnění společenské situace na konci šedesátých let v 

Československu - tzv. Pražské jaro. V roce 1968 vznikl Svaz Cikánů- Romů, který 

působil na rozvoj etnoemancipačního hnutí Romů. Vytvářel také podmínky pro 

rozvoj romské literatury. 

• Z hlediska mezinárodního bylo centrem nového úsilí o rozvoj romské literatury ve 

světě Romské PEN centrum se sídlem v Berlíně za předsednictví básníka Rajko 

Djuriče. A také to byl i vznik Mezinárodní romské unie v roce 1971, která působila 

nejenom na rozvoj romského jazyka, ale i romské kultury jako celku, včetně 

romské literatury. 

• Subjektivním důvodem byl nejenom zájem samotných romských autorů psát o 

svém romství, ale hlavně vliv naší největší romské filoložky a romistky Mileny 

Hubschmannové na romské autory, aby psali romsky.194 

 

Romská literatura a romské národní obrození 
 
Rozmach romské literatury má, jak píše Alena Scheinostová v dosud nejlepší vědecké 

publikaci s názvem ROMIPEN o romské literatuře v České republice195, „nezanedbatelný 

význam, a to pro úzkou vazbu na probíhající romské etnoemanci- pační hnutí a na související 

revitalizační aktivity v oblasti romské kultury. Kromě politického rozměru hnutí a jeho úsilí o 

udržení a standardizaci jazyka je právě literatura jedním z jeho zásadních projevů, a 

přirozeně také nástrojů. Podobně jako v případě „obrození" evropských národů v 19. století 

                                            
  193 Srov. některé z jeho četných statí a monografií: Hlavní publikace Hristo Kjučukova se týkají romského 

jazyka (Kjučukov, 1997a, 1997b). 
194 O této snaze romistky viz: Hubschmannová, 1993, 1996, 1998, 2000. 
195 Scheinostová, 2006 
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nebo srovnatelných revitali- začních hnutí ve století 20., také v tomto kontextu, jsme svědky 

dvojího procesu: zániku tradičních insitních forem slovesnosti a dalších projevů kultury a 

zároveň vzniku forem a projevů zcela nových, jež postupně vytvářejí sociokulturní zázemí pro 

sebevědomou kolektivní identitu, moderní formu romipen (romství). S formováním moderního 

literárního výrazu koresponduje postupné utváření a výchova odpovídající čtenářské 

obce".196 

 
První romská spisovatelka v České republice 
 
Podle shody řady autorů se zakladatelkou romské literatury v Československu stala již 

zesnulá Tera Fabiánová, pocházející ze Slovenska a žijící v Praze. Tera Fabiánová (1930) se 

profilovala jako jedna z prvních výrazných spisovatelských romských osobností. Jak o ní píše 

M. Hübschmannová, je „první v tom smyslu, že je to ona, kdo po Eleně Lackové píše romsky, 

a tak jejími verši a povídkami vlastně počíná romská literatura u nás."197 

Do hlubšího povědomí veřejnosti se zapsala knížkou pro děti, kterou napsala ve spolupráci 

s Milenou Hübschmannovou (Čavargoš - Tulák /Romaňi paramisi - Romská pohádka/. 

Apeiron, Praha 1991). 

Jako u mnoha dalších romských autorů, jejichž tvorbu podněcovala neúnavná aktivita M. 

Hübschmannové, projevuje se u Tery Fabiánové přirozené velké nadání a její zdánlivě všední 

řeč je jako nepřetržitá báseň či povídka. 

Ve svých básních se spisovatelka zamýšlí nad otázkami romské identity, kořenů, z nichž 

Romové vzešli, nad vztahem muže a ženy i nad potřebou vzdělávání romských dětí. Jako 

chudá dívka z „cikánské osady" ve Vlčanech u Nových Zámků na jižním Slovensku, která se 

v pětadvaceti letech provdala do Prahy, se v tvorbě zaměřuje na útrapy a těžkosti „romského 

žití": 

 
Jako kůň stopadesát let starý si připadám – 

zapřažená do káry svého života. 

Na káře třepotají se cáry mých svízelí a osamělý vítr s nimi čardáš 

tancuje . . . 

 
(Báseň Ajsi som phuri) 

 

                                            
196 Scheinostová, 2006, s. 12. 
197 Hübschmannová, 1998b, s. 196. 



 

 
179

Přestože se obsah básně může zdát pesimistický, Tera Fabiánová neulpívá na trpné 

zahleděnosti do svízelí romské komunity, ale ukazuje i cestu, jak dál. Tu naznačila ve 

výrazné autobiografické povídce „Sar me phiravas andre škola - Jak jsem chodila do školy". 

Ačkoliv Tera Fabiánová navštěvovala školu jenom dva roky (podle zákonů fašistického státu 

na Slovensku „cikánské" děti musely zakončit docházku do školy), Tera Fabiánová poznala 

hloubku a smysl poznání jako jednoho z nejdůležitějších prostředků k dosažení lidské 

důstojnosti. A tento poznatek se jedna z prvních romských spisovatelek u nás snažila 

předávat i dalším romským generacím. 

 

Romští spisovatelé a básníci v Československu 
 
Do roku 1993, kdy se Československo rozdělilo na Českou republiku a Slovenskou 

republiku, mluvíme o romské literatuře jako celku. Specifické bylo, že většina romských 

spisovatelů pocházela ze Slovenska a do Čech se přistěhovala po druhé světové válce. Tak se 

v jejich tvorbě prolínala tematika nostalgie odchodu z rodného Slovenska, ale i naděje začít v 

Čechách nový život. 

O každém romském spisovateli a básníkovi by se dala napsat přinejmenším celá studie. 

Podobná té, jakou napsala česká bohemistka Alena Scheinostová o spisovatelce Iloně 

Ferkové (1956). Vybrala si ji zřejmě proto, že u této spisovatelky se nejvíce koncentrovaly 

problémy Romů v novém prostředí. K psaní ji motivovala také Milena Hubschmannová, 

když jí dala přečíst práce Margity Reiznerové a Tery Fabiánové. Tato spisovatelka, která 

patří jako nejvýraznější osobnost ke generaci, která začíná psát v devadesátých letech 20. 

století, napsala soubor povídek pod symbolickým názvem Čorde čhave - Ukradené děti. 

Podívejte se na názvy povídek: Denašľom kheral - Útěk z domova, O našado čhavo aviľa 

pale - Návrat ztraceného syna, Moštovno dad, abo nalačhi daj? - Otčím, anebo špatná matka?, 

Muľa anglo romipen - Zemřela, protože chtěla žít po romsky, Trastune benga - Železní 

ďáblové. 

Povídky mapují situaci a problémy romských komunit. „Zahrnují přitom široké spektrum 

aspektů od sociálně patologických jevů (gamblerství, prostituce, týrání dětí) až po zakotvení 

dezorientovaného jedince v milující rodině, díky čemuž je výsledný obraz plastický a živý".198 

Kromě Ilony Ferkové se v druhé polovině devadesátých let 20. století vyprofilovala řada 

dalších autorů. Jsou to: Andrej Giňa, Elena Lacková, Margita Reizne- rová, Emil Cina, 

Vladimír Oláh, Michal Samko, Agnes Horváthová, Olga Giňová, Hilda Pášová, Andrej Pešta, 

                                            
198 Scheinostová, 2006, s. 44-45. 
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Helena Demeterová, Milan Demeter a další. Uznáván je básník Vladimír Oláh, který se 

svými básnickými sbírkami Slunečnice, Žár lásky a Naše cesta za světlem vstoupil i na půdu 

Českého svazu spisovatelů. Stal se jeho členem od roku 2008. 

Na Slovensku vynikli zejména dva spisovatelé: Elena Lacková a básník Dezider Banga. 

Svým zaměřením na posilování identity romského národa mají pro romskou literaturu 

význam zcela výjimečný. Oba jsou uznáváni i slovenskou spisovatelskou obcí jako vynikající 

tvůrci. Elena Lacková, autorka romských pohádek, básní i první romské divadelní hry, která 

ke konci svého života realizovala ve školách přes tři sta besed s romskými i neromskými 

dětmi, je příkladem i pro učitele literární výchovy ve školách. 

Básník Dezider Banga založil časopis pro romské děti s názvem Luluďi - Kvítek. V něm 

jsou uveřejňovány romské pohádky a básně v romštině (se slovenským překladem). Tyto 

pohádky poukazují i na bídu Romů v minulosti i na možnosti, které mají Romové v 

současném světě. K těmto spisovatelům se připojují i moderní, noví romští básníci.199 Jejich 

tvorba poukazuje na to, že romský jazyk je stále živý, ale bez péče o něj, bez literární tvorby 

by na světě nemohl dlouho existovat. 

V textu jsme se mohli dotknout jen některých aspektů rozvoje romské literatury v České 

republice a ve Slovenské republice. Ukazuje se úzká spjatost obou států, které dlouho patřily 

do společného státu. 

V České republice pokračuje rozvoj romské literatury i po úmrtí velké pod- porovatelky 

romských spisovatelů Mileny Hubschmannové v roce 2005. Nazrává možnost syntézy a 

podrobnějších literárně vědných bádání. Dostatek literárních textů dává také možnost 

uplatnění romské literatury ve školách.200 

Ve Slovenské republice dává velkou možnost dalšího rozvoje literatury standardizace 

romského jazyka. Kromě toho na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře působí Ústav 

romologických štúdií. Ten připravil materiál k akreditaci programu Romský jazyk a kultura 

pod garancí doc. PhDr. Jaroslava Balvína, CSc. Byl schválen Ministerstvem školství od roku 

2010. V programu jsou zařazeny i předměty obsahující romskou literaturu. Spojení literatury 

a romského jazyka, který garantuje vynikající romský lingvista docent Dr. Hristo Kjučukov, 

DrSc., vytváří předpoklady pro další rozvoj romské kultury a její uchování v rámci dalších 

kultur evropských a světových.  

                                            
199  Srov. o nich Zeman, 2007. 
200  Srov. Balvín, 2004, 2007a, 2008a. 
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O tom, že pro tento trend je již dostatek materiálů i dostatek osobností, které tvoří 

romskou literaturu, i dostatek mediálních prostředků, kde mohou romští literáti publikovat, 

svědčí i seznam literatury a pramenů, které ke svému textu autor přikládá. 

Literatura jako součást umění a multikulturalita: didaktické využití na základě  
metodiky D. Valachové 
 
Funkci multikulturní a interkulturní výchovy v literatuře jsem rozebral v publikaci Metody 

výuky romských žáků na básnické sbírce Vlado Oláha, která nese název Slunečnice201 Pro 

multikulturní a interkulturní výchovu prostřednictvím literatury jsou také významné povídky 

Eleny Lackové, jejichž tématickým základem je romský holocaust202 Pro hlubší porozumění 

racionální a jako základ prožitku emocionálního z četby těchto povídek je možno použít i 

četbu vědecké a výukové literatury o romském holocaustu.203 V současné době již je 

potřebné metodické a obsahové zpracování výuky romské literatury pro školy. Tento 

požadavek se objevuje již u řady autorů, kteří se aplikací multikulturní výchovy i ve vztahu k 

žákům romské národnosti zabývají metodikou výuky literatury204 nebo také obecněji funkcí 

umění v multikulturní výchově.205 

Prezentace literatury jako důležité součásti umění evokuje zamyšlení nad rolí umění ve 

vztahu k multikulturalitě. D. Valachová206 konstatuje, že „pred učiteľom stojí nepreberné 

množstvo námetov, ktoré môže pri multikultúrnej výchove využiť - iné národnosti a ich 

kultúra (oblečenie, zvyky, tradície, spôsob života, atď), ľudské práva, umenie, zážitky a 

mnoho iných. Umenie by malo svojimi možnosťami a prostriedkami prispievať k tomu, aby sa 

u detí vytváral obraz spolupatričnosti s príslušníkmi iných národov a kultúr... Z 

pedagogického hľadiska sa uplatňuje umenie ako prostriedok prípravy detí na 

multikulturalitu, teda stretnutie detí s inou kultúrou a umením… Model tohto postupu by 

mohol vyzerať nasledovne:  počúvanie → sympatia→  empatia → dialóg. 

• Počúvanie - v tejto fázy je dôležité utvoriť dostatok priestoru na poznávanie a 

zároveň na prezentáciu svojej vlastnej kultúry a umenia, jeho špecifík, priorít a 

odlišností. Túto fázu by sme mohli zároveň prirovnať k monokultúre. Viaceré 

kultúra a umenia v nich existujú samostatne vedľa seba, navzájom nekooperujú, 

neovplyvňujú sa, nepoznávajú sa. 

                                            
201 Viz Balvín, 2007a, s. 132-138. 
202 Viz Balvín 2007a, s. 138-143. 
203 Viz Balvín, 2007a, s. 145-150. 
204  Lehoťanová, 1997. 
205  Valachová, 1997. 
206 2007, s. 250-253. 
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• Sympatia - táto fáza je charakteristická vzájomným poznávaním a prezentovaním 

vlastnej kultúry a umenia. Umenie vytvára priestor pre koexistenciu viacerých 

kultúr v multikultúrnom prostredí. Vytvára sa hodnotiaci vzťah k jednotlivým 

kultúram, jedinec poznáva umenie minoritných kultúr a vytvára si k nim hodnotiaci 

vzťah. 

• Empatia - je charakteristická schopnosťou vnímať, prežívať a akceptovať iné 

kultúry a špecifiká umenia v nich. Vytvára priestor pre zmenu postojov od 

neschopnosti akceptovať a vnímať iné druhy umenia až k schopnosti empatie, 

poznávania a akceptovania minoritných kultúr a umenia v nich. 

• Dialóg - predstavuje prezentáciu jednotlivých kultúr a umení, ktoré sa navzájom 

rešpektujú a komunikujú. 

Z hľadiska aplikácie uvedeného systému sa osvedčili nasledovné edukačné stratégie, ktoré 

sú odvodené od stratégií tvorivo-humanistickej výchovy, výtvarnej edu- kácie a umenia: 

• Radosť a zábava. Prostredníctvom výskumov bolo dokázané, že deti, ktoré pra-

covali a riešili problémy multikultúry prostredníctvom umenia a jeho možností, s 

využitím radosti a zábavy, prejavovali oveľa väčší záujem vzhľadom na ostatné 

deti, ktoré pracovali klasickými edukačnými postupmi. 

• Univerzálnosť. Umenie má v sebe silu myšlienkovej konceptualizácie, ktoré sú 

spoločné a všeobecné. Umenie je možné v rámci multikultúry využívať v 

ktoromkoľvek veku a v akomkoľvek priestore. To čo sa mení, je čas, ktorý je 

pomalší alebo rýchlejší podľa kulturálnych situácií. Škola vo všeobecnosti 

urýchľuje procesy spojené s utváraním konceptualizácie, pretože práve ona je 

miestom ujasňovania, špecifikovania poznatkov. Toto podporuje priebeh takejto 

techniky v prítomnosti detí rôznych kultúr, pretože táto dovoľuje využiť poznatky, 

ktoré pramenia z vlastného antropologického a kultúrneho prostredia a spája ich s 

tými, ktoré sa začínajú postupne vytvárať na základe impulzov, ktoré sa prijímajú. 

• Kooperácia. Umenie a jeho didaktické možnosti v rámci multikultúrnej edu- kácie 

má diagnostickú funkciu a zároveň preberá na seba aj úlohu socializácie, pretože 

môže byť využitý formou spolupráce. 

• Uznanie. Využívaním umenia v multikultúrnej výchove je možné prejaviť plnú 

podporu edukácii, pretože sa preukazujú všetky vzájomné spojitosti medzi jed-

notlivými prvkami, ktoré charakterizujú nejakú udalosť. Tento systém je otvorený, 
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pretože umožňuje sledovať zmenu a vytváranie postojov detí k iným kultúram 

formou umenia."207 

 

Práce s literaturou jako prostředkem rozvoje multikulturní výchovy 

Multikulturní výchova je prostředek používaný v současnosti jako průřezové téma v 

rozdílných předmětech, zejména společenskovědních. Literární výchova má při realizaci cílů 

multikulturní výchovy významné místo. Romská umělecká literatura (literatura romských i 

neromských autorů s romskou tematikou) by měla ještě účinněji proniknout do výuky na 

všech typech škol. Předpokladem bude ovšem její obsahové a metodické zpracování a rozvoj 

interpretačních metod této literatury v jejích různých formách. Jako příklad toho, že i při 

výuce literatury je možné aplikovat multikulturní a interkulturní výchovu je stať B. 

Lehoťanové s názvem Práca s textom rozprávky ako prostriedok multikultúrnej tvorivo-

humanistickej výchovy žiakov mladšieho školského veku.208 

Interpretační metoda v literární výchově: didaktické využití 

Základem interpretační metody je pro Lehoťanovou teorie tvořivě-humanistické výchovy, 

která patří k personalistickým pedagogickým teoriím a jejímž autorem je 

Miron Zelina. Východiskem při strukturování obsahu a metod výchovy je rozvíjení funkcí, 

jak je definuje Miron Zelina (1996) v systému KEMSAK: 

K  - kognitivizace - naučit člověka poznávat, myslet, řešit problémy,  

E  - emocionalizace - naučit člověka cítit a rozvíjet jeho kompetence pro cit, prožívání, 

M - motivace - rozvinout zájmy, potřeby, touhy, aktivity osobnosti,  

S  - socializace - naučit člověka žít s druhými lidmi, naučit je komunikovat a progresivně 

tvořit mezilidské vztahy,  

A  - axiologizace - rozvíjet progresivní hodnotovou orientaci osobnosti, učit hodnotit, 

K  - kreativizace - rozvíjet v osobnosti tvořivý styl života. 

Hlavním cílem při vedení učitele k interpretaci literárního textu žákem je aplikovat 

složitý proces na literární umělecký text. Tak, aby oslovil vnímatele, příjemce, tedy žáka či 

studenta. Ve smyslu cílů multikulturní výchovy od pasivních postojů k aktivní participaci. 

Podle Mistríka jsou těmito cíli: 

a) Schopnosť včleniť rôznorodé kultúry a spoločenstvá do svetovej histórie, schopnosť 

chápať ich diferencovaný, a pritom sociálne rovnocenný vklad do svetovej kultúrnej 

histórie Schopnosť prekonať egocentrický pohľad na svet. 

                                            
207 Valachová, 2007, s. 250-253. 
208 Lehoťanová, 1997, s. 267-283. 
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b) Schopnosť vidieť a chápať vzájomnú komunikáciu a dynamiku kultúr v histórii. 

c) Schopnosť viesť dialóg s inými kultúrami, prípadne snahu otvoriť sa a vstúpiť do 

aktívneho tvorivého dialógu s inými kultúrami. 

d) Schopnosť chápať vzťahy vlastnej kultúry s inými kultúrami. Schopnosť vidieť ich 

vzájomné ovplyvňovanie sa v histórii a snaha prijať toto ovplyvňovanie ako 

samozrejmosť. 

e) Schopnosť chápať popri výhodách aj obmedzenia vlastnej kultúry a iných kultúr. 

f) Schopnosť byť tolerantný a empatický voči iným kultúram a schopnosť starostlivosti o 

iné kultúry (alebo snaha o ňu).209 

 
Interpretace literárního textu 
 
Rozvíjení výše jmenovaných schopností je možné již na prvním stupni základní školy. 

Formou je interpretace textu, kterou chápeme jako výklad, objasnění. Jak píše B. 

Lehoťanová, „interpretácia literárneho textu je špecifickým výkladom, ktorého cieľom je 

estetické osvojenie si textu. Interpretácia je umením aj vedou. Vyžaduje si interpretátora, 

ktorý vie preniknúť do podstaty umeleckého textu, nemá problémy s hodnotovou 

identifikáciou textu. Interpretátor prezentuje čitateľsko - hodnotiaci i racionálno-teoretický 

postoj. Interpretácia textu je podmienená charakterom textu, vnímavosťou a vyspelosťou 

interpréta. Preto nemožno očakávať úplne rovnakú interpretáciu textu rozličnými ľuďmi. 

Literárnovedná interpretácia skúma umelecký text z literárnoteoretického, 

literárnohistorického a literárnokritického hľadiska."210 

Obsahem metodické i obsahové analýzy literárního textu, který zvolila Lehoťanová, je 

pohádka o vztazích mezi ptáky, které z výchozího napětí a nesnášenlivosti přecházejí do 

vztahů korektních a přátelských. I přesto, že jedni z nich jsou vrány, druzí bažanti atd. 

Interpretace textu ve skupinách vede žáky k poznání, že i ve společnosti je nejen možná, ale i 

potřebná domluva mezi lidmi, i když jsou z různých kultur, národů a národností. 

Literatura k interpretaci literárních textů uvedená B. Lehoťanovou 

Benková, J., Komlóssyová, H., Pavlovic, J. Čítanka pre 4. ročník ZŠ. Bratislava: 

Vydavatelstvo Poľana, 2003, s. 53-54. Ellens, J. H. Actualization therapy. In Benner, 

D. G. (ed.) Baker encyklopedia of 

                                            
209  Mistrík, 1999, s. 120. 
210  Lehoťanová, 2007. 
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'psychology. Baker Books House Grand Rapids, 1990. 

http://www.sovs.sk/dv/?idDruh=100. 

http://www.sovs.sk/dv/?idDruh=313. 

Jurčo, J., Obert, V. Didaktika literatúry. Bratislava, SPN, 1984. 

Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15-20 rokov 

- projekt Milénium. Príloha Učiteľských novín č. 6/2001, s. 25. Mistrík, E., 

Haapanen, S., Heikkinen, H., Jazudek, R., Ondrušková, N., Räsä- 

nen, R. Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava: IRIS, 1999. Vileček 

F., Berger, Z. Atlas vtákov. Bratislava: Obzor, 1984. 

Williams, F. E. A Total Creative Program for Individualizing and Humanizing the Learning 

Process. New Jersey, 1972. Zelina, M. Stratégia, a metódy rozvoja osobnosti dieíata. 

Bratislava: IRIS, 1996. 

 

2.3.5 Polemika, diskurs: edukace separací či integrací? Diskuse jako hra. 

 

Důležitými otázkami, které mají polemický charakter, jsou otázky separace či integrace 

výchovy a vzdělávání národnostních menšin. V USA bylo v tzv. Colemanově zprávě vydané 

v roce 1966 zjištěno, že rozdíly v prospěchu dětí bělochů a amerických Asiatů a dětí 

mexických Američanů, Indiánů a černých Američanů jsou dány sociálním a vzdělanostním 

prostředím rodin žáků a sociální strukturou žáků určité školy.211 Jako logické řešení pomoci 

žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí byla integrace této žákovské populace do tříd, 

„které budou složeny ze žáků z různých sociálních prostředí. To předpokládalo např. 

integraci černošských dětí z nižších sociálních vrstev do tříd bělošských dětí ze střední 

sociální vrstvy".212Analogicky i pro děti romské v České republice a Slovenské republice je 

toto zjištění východiskem pro realizaci integračních postupů ve výuce, integrace romských 

žáků společně s českými a slovenskými dětmi. V praxi však stále dochází k separaci 

(samostatné výuce romských dětí), která v mnoha případech, když jsou pro tuto separaci 

hledány důvody nižšího IQ romských dětí, jako to zdůvodňoval psycholog Petr Bakalář, 

přechází k segregaci.213 Také zdůvodňování, že separovaná výuka ve zvláštních školách 

romským dětem pomáhá, jsou z hlediska perspektivy rovnoprávného přístupu ke vzdělávání 

přežitkem. Ukázal to i názor známé úspěšné ředitelky Základní školy Přemysla Pittra v 

                                            
211 Coleman et al., 1966. 
212 Průcha, 2002, s. 120. 
213 Viz kritiku těchto teorií Balvín, 2008a, s. 43-52. 

http://www.sovs.sk/dv/?idDruh=100
http://www.sovs.sk/dv/?idDruh=313
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Ostravě. Na začátku devadesátých letech vedla školu s výhradně romskými žáky. V roce 

2002 v jednom z rozhovorů pro romský týdeník Romano hangos řekla, že dnes by volila 

zcela jednoznačně školu plně integrovanou, s českými i romskými žáky dohromady.214 

Mnozí odborníci i laická veřejnost však namítá, že v mnoha případech sami Romové chtějí 

školu separovanou. V tomto případě se mohou odvolávat na případy, kdy škola integrovaná 

prakticky nemá šanci z důvodů lokálního umístění školy - např. na sídlišti Most-Chánov, kde 

je stoprocentní počet romských žáků. Mnoho romských škol je separováno proto, že čeští či 

slovenští rodiče nechtějí své děti posílat do škol s převahou romských žáků. Přesto i v 

takových případech je třeba hledat metody práce směřující k integraci. Jako inspirace by 

mohly sloužit některé metody používané v USA: tam jsou mnohde do míst silné koncentrace 

afroamerických a hispánských čtvrtí převáženy na výuku děti ze čtvrtí s bělošským 

obyvatelstvem. Můj názor na řešení separace romských žáků, který jsem vyjádřil v kapitole o 

národnostním školství své publikace o filozofii výchovy a metodách výuky romských žáků: 

„Vytváření škol s převahou romských žáků je něco podobného jako vytváření romských ghett. 

Dnes je potřebná a aktuální škola spíš komunikativní než komunitní. I když těžko 

překonáme izolaci takových škol (čeští rodiče cíleně nechtějí posílat své děti tam, kde je 

převaha romských žáků), je potřebné, aby učitelé a ředitelé škol vytvářeli takové prostředí, 

které by ke komunikaci i mezi romskými a neromskými žáky přispívalo."215 

Podle mého přesvědčení, které je podloženo nejméně dvacetiletým koncentrovaným 

úsilím o poznání principů romské kultury a jeho aplikace do multikulturní pedagogiky, 

nemají pravdu ti, kteří hovoří o konci multikulturalismu. A že toho dokonce není třeba 

litovat. 

Ještě jednou uvedu slova jednoho z českých filozofů Ivana Blechy: V poslední době se 

hodně mluví o konci multikulturalismu - stejně jako se začíná mluvit o konci postmoderny, 

jejímž je ostatně multikulturalismus produktem (v podobě „kulturního relativismu"). Toho 

konce zřejmě není třeba litovat.216 Ale já si myslím, že by toho bylo třeba litovat moc, kdyby 

se tak ovšem opravdu stalo. Neboť poznávat kultury jiných, pokud se ovšem do nich 

zahloubáte, má velmi zvláštní půvab a je cítit mimořádnou člověčinou. A také proto by konce 

multikulturalismu bylo třeba litovat, že by v takovéto situaci přestaly mít smysl profese, které 

se cílevědomě zabývají rozvíjením vědomí smyslu života člověka: učitelé, sociální pra-

covníci a další humanisticky založení odborníci. A pro tyto profesionály, pro vás, je moje 

                                            
214 Viz o tom Balvín, 2008a, s. 35 
215 Balvín, 2008a, s. 34. 
216Blecha, 2008b, s. 483. 
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knížka určena především. Nejenom pro vaše přemýšlení a vnitřní diskurs, ale i pro získání 

praktických inspirací ve své profesionální činnosti. 

Předkládná publikace směřuje také ke změně myšlení profesionálů, kteří pracují s 

romskými dětmi. Měření jejich inteligence a zjišťování jejich IQ a z toho vyvolávaná 

nedůvěra k jejich možnostem dosud přetrvává. Ve vědomí veřejnosti, ale i profesionálů. 

Uvedením inovačních metod, které je možno ve výuce romských žáků použít, jsme se snažili 

inspirovat zejména učitele, aby u svých žáků rozvíjeli nejenom tzv. akademickou inteligenci, 

ale především inteligenci praktickou. Tak jako to sledoval i výzkum APVV, který byl do 

roku 2009 realizován na Fakultě sociálních věcí a zdravotníctva Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre pod vedením profesorky Evy Sollárové.217 I pro romské děti, i pro romskou 

komunitu, národnostní menšinu, romský národ totiž platí stejná genetická a sociální pravidla, 

jako pro kterékoliv společenství jiné. Měření inteligence pouze IQ testy je překonané. Tak 

jak o tom píše ve své knize Úspěšná inteligence i jeden z nej významnějších amerických 

psychologů Robert J. Sternberg: „Úspěšně inteligentní lidé si uvědomují, že nikdo není dobrý 

ve všem. Einstein nebyl. Lincoln nebyl. Ani Leonardo a Galilei nebyli. Myšlenka, že existuje 

všeobecný inteligenční faktor a že je ho možno měřit IQ a jemu podobnými testy je mýtus, 

který přetrvává jenom proto, že rozsah schopností, které dokážou měřit, je úzký. Jestliže 

zvětšíme rozsah měřitelných schopností, všeobecný faktor přestane sehrávat jakoukoliv 

úlohu".218A právě o to rozšíření možností k uplatnění schopností romských dětí ve školách 

nám v naší publikaci jde. V nových didaktických přístupech je obrovská síla, která dokáže 

ukázat, že se romské děti mohou ve společnosti dobře uplatnit. Pokud ovšem tuto sílu bude 

doprovázet i síla jiná, která je ještě o mnoho důležitější: síla lidskosti a tvořivě chápaného 

mutikulturalismu. 

A jak tuto sílu koncentrovat při edukaci budoucích učitelů i odborníků v oborech 

pomáhajících profesí - sociálních pracovníků, to se pokusíme ukázat v následující kapitole 

naší publikace. 

                                            
217 Projekt APVV 20-049105 s názvem Akademická a praktická inteligencia slovenskej populácie romských detí 

na Slovensku. 
218 Sternberg, 2000, s. 12-13. 
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…V nových didaktických přístupech je obrovská síla, která dokáže ukázat, že se romské 
děti mohou ve společnosti dobře uplatnit. Pokud ovšem tuto sílu bude doprovázet i síla jiná, 
která je ještě o mnoho důležitější: síla lidskosti a tvořivě chápaného mutikulturalismu… 

 

 
 

…Dnes je potřebná a aktuální škola spíš komunikativní než komunitní… 
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…poznávat kultury jiných, pokud se ovšem do nich zahloubáte, má velmi zvláštní půvab a je 
cítit mimořádnou člověčinou… 
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…Podle mého přesvědčení, které je podloženo nejméně dvacetiletým koncentrovaným 
úsilím o poznání principů romské kultury a jeho aplikace do multikulturní pedagogiky, 
nemají pravdu ti, kteří hovoří o konci multikulturalismu. A že toho dokonce není třeba 
litovat… (JB) 
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…A také proto by konce multikulturalismu bylo třeba litovat, že by v takovéto situaci přestaly 

mít smysl profese, které se cílevědomě zabývají rozvíjením vědomí smyslu života člověka: 
učitelé, sociální pracovníci a další humanisticky založení odborníci… (JB) 
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Robert J. Sternberg: „Úspěšně inteligentní lidé si uvědomují, že nikdo není dobrý ve všem. 
Einstein nebyl. Lincoln nebyl. Ani Leonardo a Galilei nebyli. Myšlenka, že existuje všeobecný 

inteligenční faktor a že je ho možno měřit IQ a jemu podobnými testy je mýtus, který 
přetrvává jenom proto, že rozsah schopností, které dokážou měřit, je úzký. Jestliže zvětšíme 

rozsah měřitelných schopností, všeobecný faktor přestane sehrávat jakoukoliv úlohu". 
 



 

 
193

 
 

 
 
 
 



 

 
194


	Andragogická rozjímání na téma multikulturalita, sociální etika a hra             Slovem a obrazem        Jaroslav Balvín
	Obsah 
	Andragogická rozjímání o složitostech světa a člověka v něm - předmluva 
	Úvodem 
	Recenzja wydawnicza maszynopisu książki Jaroslava Balvína:  
	Oponentský posudok na monografiu 
	1  Multikulturalita, interkulturalita a pluralita 
	1.1  Multikulturalita jako fenomén dnešního světa 
	1.1.1 Multikulturalita a multidimenziální přístup k jejímu zkoumání 
	1.1.2 Kulturnost: kultury jednotlivé i globální kultura 
	1.1.3 Multikulturnost  

	1.2 Interkulturnost: Kultury ve vztahu k sobě  
	1.2.1 Interkulturalita 
	1.2.2 Interkulturní výchova 

	1.3 Kulturní plurálnost: Kultury v sobě samé, kultury nepřeložitelné 
	1.3.1 Kulturní pluralita 
	1.3.2 Pluralitní výchova 
	1.3.3 Polemika, diskurs: Plurálnost - Kultury v sobě samé, kultury nepřeložitelné 

	1.4 Tolerance - podmínka fungování společnosti a edukace romských žáků 
	1.4.1 Multikulturní výchova a vzdělávání 
	1.4.2 Polemika, diskurs: Kritika multikulturalismu 


	2  Multikulturalita a edukace 
	2.1 Multikulturalita a její vztah k žákům různorodých národností 
	2.2 Multikulturalita a edukace ve školách s dětmi imigrantů 
	2.3 Multikulturalita a edukace ve školách s převahou romských žáků 
	2.3.1 O transformaci z autoritativní edukace na edukaci demokratickou 
	2.3.2 Možnosti moderní edukace ve výchově a vzdělávání romských žáků 
	2.3.3 Multikulturalita a její možnoti ve výuce romských žáků 
	2.3.4 Multikulturalita a literární výchova 
	2.3.5 Polemika, diskurs: edukace separací či integrací? Diskuse jako hra. 






