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ÚVOD 
 
O kontinuitě. Úvod k mezinárodní vědecké konferenci InteRRa 9  
 

Jaroslav Balvín, Alena Kajanová, David Urban, Lenka Vavreková 
 
Ve dnech 7. - 8. dubna 2010 se konala v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká 
konference pod názvem InteRRa 9 a zahrnovala i 29. setkání Hnutí spolupracujících škol 
R (HNUTÍ R).  
 
Nesla název: 
METODY SOCIÁLNÍ, EDUKAČNÍ A ZDRAVOTNICKÉ PRÁCE S ETNICKÝMI 
A MARGINÁLNÍMI SKUPINAMI.  
 
Navazovala na dvě série konferencí dřívějších, které se konaly na školách základních, 
zvláštních a vysokých a které organizovalo sdružení učitelů romských dětí (HNUTÍ R) od 
roku 1994 a druhou sérii, které organizoval Magistrát hl. města Prahy ve spolupráci 
s HNUTÍM R v letech 1998-2005.  
 
Po InteŘŘe 5, InteŘŘe 6, InteŘŘe 7 a InteŘŘe 8, konaných ve Spišské Nové vsi a v NitŘŘe  
ve spolupráci s občanským sdužením Hnutie R-Spiš a několika dalšími vysokými školami v 
zahraničí, InteRRa 9 na sebe vzala docela nový úkol: 
 

• Zahájila cestu tohoto druhu mezinárodních vědeckých konferencí na různých 
evropských univerzitách. 

• Zaměřila své jednání na kombinaci sociálních, edukačních a zdravotnických otázek 
práce s etnickými a marginálními skupinami.  

• Rozšířila svůj záběr z původní dominanty řešení romské „problematiky“, přičemž ta 
stále zůstala průřezovým tématem. 

• Usiluje o to, aby se stala se atraktivní pro širší okruh specialistů jak z univerzitních, 
tak ze specializovaných pracovišť i z neziskového sektoru. 

 
Z konference vydáváme sborník jako kolektivní souhrn vědeckých přístupů k používání a 
rozvoji metod práce ve sledované oblasti práce s etnickými a marginálními skupinami. Jako 
organizátoři a zároveň editoři tohoto sborníku ve formě CD věříme že kolektivní práce autorů, 
kteří se konference zúčastnili i přispěli do publikace, se stane jednou z dalších etap v rozvoji 
různorodých vědních disciplin v oblasti pomáhajících profesí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

Ocenění za rozvoj inteRRismu 
 

Jaroslav Balvín, Alena Kajanová, David Urban, Lenka Vavreková 
 
V rámci konference InteRRa 9 byli oceněni lidé, kteří se svou prací zasloužili o rozvoj 
InteRRismu. Diplom, jehož znění a grafickou úpravu níže předkládáme, přijalo z rukou 
organizátorů konference – doc. PhDr. Jaroslava Balvína, CSc., Mgr. Davida Urbana, Ph.D., 
Mgr. Aleny Kajanové, Ph.D.  a PhDr. Lenky Vavrekové celkem 19 významných osobností. 
Všem těmto lidem děkujeme za jejich úsilí a dlouholetou, často celoživotní  práci v dané 
oblasti. 
 

 
 
 

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA 

A 
HNUTÍ R  PRAHA (ČESKÁ REPUBLIKA) A  HNUTIE R - SPIŠ (SLOVENSKÁ 

REPUBLIKA) 
 

udělují u příležitosti konference InteRRa 9, konané dne 6. - 7. 4. 2010  
 

DIPLOM ZA ROZVOJ 

InteRRismu 
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c., Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc., 
prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc., PhDr. Miroslav Dědič, PhDr. Lenka Vavreková,       
Mgr. David Urban, Ph.D., Mgr. Alena Kajanová, Ph.D., Dr. Beata Jachimczak,        
Mgr. Klára Laurenčíková, Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., Dr. prof. DoRRota Podgórska-
Jachnik, prof. Iwona Chrzanowska, Janusz Balkowski, Dr. Lukasz Kwadrans,          
Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., Prof. zw.hab. Bohdan Śliwerski, Mgr. Pavel Kuchař, 
Ph.D., PhDr. Eva Davidová, CSc. 

 
PODEPSÁNI ORGANIZÁTOŘI KONFERENCE: 

doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., Mgr. David Urban, Ph.D.,                                          
Mgr. Alena Kajanová, Ph.D., PhDr. Lenka Vavreková 
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Co je to inteRRismus a proč jsou za něj oceňováni přední 
odborníci? 

Jaroslav Balvín  
 
V roce 2007 jsme vymysleli pojem InteRRa. Ten se stal symbolem pro cyklus konferencí, 
které v současné době probíhají na různých univerzitách. S názvem InteRRa 9 – Metody 
práce s etnickými a marginálními skupinami to bylo v Českých Budějovicích, na podzim 
bude InteRRa 10 v Ústí nad Labem pod názvem Dvacet let práce s etnickými a 
marginálními skupinami, na jaře roku 2011 InteRRa 11 v Olomouci pod názvem 
Multikulturalismus v práci s etnickými a marginálními skupinami a InteRRa 12 
v Pardubicích pod názvem Resocializační pedagogika a etnické a marginalizované 
skupiny. 
Po vzoru pojmu multikulturalismus jsme si „vymysleli“ pojem inteRRismus, který chápeme 
šířeji: jako veškeré snažení zanícených lidí, odborníků, teoretiků a praktiků, kteří usilují 
o realizaci rovnoprávné komunikace a dialogu mezi všemi lidmi nezávisle na etnicitě a 
marginalitě. Ty, kteří v tomto procesu dosáhli dobrých výsledků, oceňujeme na našich 
konferencích diplomem „Za rozvoj inteRRismu“. 
 
InteRRismus je tedy odvozenina od názvu našich konferencí |InteRRa. Název InteRRa je 
vymyšlen proto, že  
 

• první část slova obsahuje slovo inter, který je základem slov jako interkulturalita 
apod. 

• když si řekneme první část slova jako inte a řekneme ji pozpátku, vyjde nám základ 
etni, který vyznačuje, že se zajímáme o rovnoprávnost různých etnik, 

• dvě velká RR znamenají, že se zajímáme o romské otázky, a protože slovo Rom se 
řekne v mezinárodní romštině Rrom, chceme, aby naše úsilí bylo evropské a 
světové. 

 
Ocenění za inteRRismus patří k ohodnocení náročné práce ve vztahu k lidem. Na 
jubilejním desátém setkání takových dlouhodobě zaangažovaných lidí budou ti, kteří se 
zabývají rozvojem inteRRismu ocenění jako inteRRisté.  
Člověk je tvor hravý. A proto si také se slovem |InteRRA a inteRRismus hrajeme. Nehrajeme 
si však se sociálními otázkami, které na našich konferencích probíráme. Snažíme se přispět 
k řešení sociálních problémů. Snažíme se o to vážně, protože to je život a nikoliv jenom hra. 
A takovouto filozofii nazýváme inteRRismem. A těm osobnostem, které se zasloužily  o 
rozvoj této filozofie, předávali organizátoři konference ocenění za rozvoj inteRRismu. 
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Vstupní projevy 

O konferenci InteRRa 9 - první den konference 

Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c., 
 
děkan Fakulty zdravotní Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: text 
zpracován na základě úvodního projevu pana děkana 
 
Konference InteRRa 9 byla zahájena 6.4.2010 ve 12:30 na půdě Zdravotně sociální fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konferenci svým úvodním slovem zahájil 
děkan fakulty prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,dr.h.c, který přivítal všechny účastníky a 
zároveň vyjádřil dík za přípravu konference organizátorům doc. PhDr. Jaroslavu Balvínovi, 
CSc., Mgr. Davidu Urbanovi, Ph.D., Mgr. Aleně Kajanové, Ph.D. a PhDr. Lence Vavrekové. 
Zároveň popřál letošnímu ročníku konference mnoho úspěchů a zdaru. 
Poté konference pokračovala dle připraveného programu. Nejdříve byla doc. Balvínem 
(předsedou Hnutí R) a jeho kolegy v organizačním týmu předána ocenění za rozvoj 
InteRRismu (jedná se o ocenění lidí, usilujících o realizaci rovnoprávné komunikace a dialogu 
mezi všemi lidmi nezávisle na etnicitě a marginalitě - viz Seznam oceněných) a následně 
probíhaly příspěvky v plénu.   

Oficiální program prvního dne konference byl ukončen blokem sekcí, v rámci kterých 
probíhaly komorní diskuze nad prezentovanými příspěvky jednotlivých referentů. Další 
program probíhal ve večerních hodinách, kdy se zájemci sešli v restauraci, kde byl prostor pro 
neformální diskuzi a příjemné posezení. 

Druhý den konference zahájil svým úvodním slovem doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk 
Radvanovský, CSc., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem, který tímto převzal pořádání další konference, nyní již jubilejní InteRRy 10. Ta se 
bude konat na podzim roku 2010 právě na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. Tím také pozval všechny účastníky na toto pokračování. Po tomto 
pozvání již opět pokračovala konference rokováním v sekcích. Celá konference pak byla 
zakončena workshopem na téma: „Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu 
determinant zdraví u romského obyvatelstva v České a Slovenské republice“ v rámci kterého 
byly prezentovány některé výsledky výzkumu GAČR, jehož byla hlavní řešitelkou PhDr. Eva 
Davidová, CSc.  
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Úvod do druhého dne konference InteRRa 9 

Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc.,  
 
děkan Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem: zpracováno na základě projevu pana děkana 
 
Druhý den konference, tj. 7.4.2010, byl slavnostně zahájen přivítáním děkana Pedagogické 
fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - doc. PhDr. et Mgr. Zdeňka 
Radvanovského, CSc. Ten byl zároveň také oceněn za InteRRismus, čímž se zařadil na 
seznam takto oceněných významných osobností.  

Po úvodním slovu pana děkana doc. Radvanovského, v rámci kterého seznámil 
účastníky konference se studijními obory a koncepcí Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad 
Labem, mu byla organizátory konference InteRRa 9 předána pomyslná „konferenční štafeta“, 
neboť další konference InteRRa, v pořadí již desátá, se bude na podzim roku 2010 konat 
právě na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Díky tomuto předání bylo jasně 
patrné, že další ročníky konference budou i nadále pokračovat, že jsou cenné a smysluplné. 
Doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., ústřední a troufám si tvrdit nejdůležitější osoba těchto 
konferencí, v této souvislosti seznámil posluchače s plánem dalších ročníků konference, 
neboť již v současné době je díky zájmu jednotlivých fakult o tato setkání, vypracován 
harmonogram na pořádání konferencí až do roku 2012, což s ohledem na to, že konference 
bude v následujících letech probíhat minimálně dvakrát do roka, vypovídá o významnosti 
těchto mezinárodních vědeckých konferencí. 

Velmi příjemné tedy také bylo osobní pozvání pana děkana doc. PhDr et Mgr. Zdeňka 
Radvanovského, CSc. a hlavního organizátora Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D. z katedry 
pedagogiky UJEP v Ústí nad Labem na jubilejní konferenci InteRRa 10. 
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Úvodní referát 

O významu InteRRy 9 a symbolice její i minulých a budoucích 
konferencí pod názvem InteRRa 10, InteRRa 11 a InteRRa 12  
 

Doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., 

předseda Hnutí spolupracujících škol  R (zkráceně hnutí R):  
 
Vždy, když začíná příprava další konference InteRRa, přemýšlím, samozřejmě ve spolupráci 
s kolegy organizátory, o jejím názvu. Tato konference dostala pracovní název „Devět metod 
práce s etnickými a marginálními skupinami“.  
Myslím, že budete souhlasit, že těch metod by mělo být jenom devět, protože se jednalo o 
konferenci „InteRRa 9“… 
Ale ono je těch metod určitě daleko více. A kromě toho každý, kdo v této oblasti pracuje, má 
mnoho metod jak se říká v rukávu. A ostatní o tom ani vědět nemusejí. Takže postavit tuto 
konferenci pouze na počtu metod, to by jistě nestačilo. Proto se organizátoři rozhodli pro 
konečný název, který zní: „Metody práce s etnickými a marginálními skupinami“. 
A tak jsem musel vymýšlet a pracovat na symbolice dál. Moje devítka metod se neuznala, ale 
byla inspirací pro další rozjímání. A když se přemýšlí, tak se nalézá. Pokusím se s delegáty 
konference i s čtenáři, kteří nyní nebo snad někdy v budoucnu dostanou tento sborník do ruky, 
popracovat na symbolice čísel. Vždyť to nemusí být jenom numerologové, kteří jsou na to 
odborníci. Inu, posuďte sami. 
 
Logicky i historicky se tak stalo, že v Českých Budějovicích se konala již devátá 
konference InteRRa 9. Není to tautologie? Já si myslím, že není. A když je, budeme se 
chvíli tvářit, že není. Neboť již v další fázi našeho uvažování se devítka objeví znovu. A je to 
proto, že v rámci InteRRy 9 se konalo i 29. setkání |Hnutí spolupracujících škol R, 
zkráceně HNUTÍ R. A není snad náhodou, že toto Hnutí R má sídlo nyní na Praze 9 
Vysočany? 
 
Každá konference InteRRa má své číslo. A od vzniku těchto konferencí a jejich prvního 
konání ve Spišské Nové Vsi jsem přemýšlel nad symbolikou konferencí spíše podle počtu 
písmen, ale nyní si vezmeme na mušku pouze čísla.  

 
5, slovy pět 
 
Tak tedy InteRRa 5. Co pro nás znamenala v době konání konference, ale spíše po jejím 
konání a v dalším průběhu života, pětka? Jestliže si odmyslíme nabízenou variantu, že 
v některých zemích tato pětka má při hodnocení žáků svoji nejvyšší hodnotu, pak pětka již 
svým tvarem připomíná skrytý počátek nového života. Tak se mi to jako organizátorovi 
zdálo. Nově vzniklá řada konferencí, která navazovala na čtyři předchozí konference 
organizované Ústavem romologických štúdií v Nitre a Vědecko výzkumným a poradenským 
centrem Univerzity Konštantína Filozofa ve Spišské Nové Vsi byla těhotná nadějemi, že obě 
pracoviště budou centrem setkávání specialistů různých evropských států, kteří se zabývají 
zejména romskou tématikou. Zůstaňme u toho. Zrodila se tradice, která měla šanci se 
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postupně naplňovat. A byl to počátek třetího seriálu konferencí, které jsem organizoval již 
dříve od roku 1994. V úplnosti: 
 

• Setkání Hnutí R na různých školách základních i vysokých v Čechách a na 
Slovensku hlavně v letech 1994-2001.  

• Setkáváni národnostních menšin v Praze hlavně v letech 1998-2005. Tyto 
konference pokračují dále pod organizací Domu národnostních menšin v hlavním 
městě Praze a 10. 10. 2010 se bude konat výroční 10. ročník těchto konferencí. Tak 
tedy: dílo i symbolika pokračuje i v Praze. 

• Seriál konferencí InteRRa ve Spišské Nové Vsi a v Nitře. Začaly pátým setkáním 
pod názvem InteRRa 5 ve Spišské Nové Vsi a skončily v Nitře v roce 2008 při 
spojených konferencích Dni sociální práce a InteRRa 8. Další rozvoj těchto konferencí 
na UKF Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva se stal nerealizovatelný… 

 
Přes různá úskalí bylo dobré, že tyto konference začaly a několikrát proběhly na jednom 
místě. Byla šance, že se budou dále rozvíjet. Avšak nepodařilo se.  
 
Každá z pořádaných konferencí měla svou symboliku v čísle: 
 

6, slovy šest 
 
InteRRa 6:     Konala se v roce 2008. Šestka byla nejlepší, vyšel z ní pěkný sborník a katalog 
fotografií, které jsou vystaveny v areálu Ústavu romologických štúdií dosud. Konala se ve 
spolupráci s občanským sdružením Hnutie R-Spiš, které na konferenci získalo docela dobrou 
sumu peněz. Ale symbolicky a numerologicky řečeno, šestka znamenala zavinutí. Znamenala 
předznamení konce konání konferencí na jednom místě. 

 
7, slovy sedm 
 
InteRRa 7:    InteRRa 7, která se konala 7. 4. 2009, v předvečer Mezinárodního dne Romů, 
měla 7 písmen. Domníval jsem se, že právě sedmička a spojení počtu písmen InteRRa 
s pořadím konference budou symbolické, završující a po nich bude pokračovat další rozvoj. 
K tomu měla sloužit i spolupráce s organizacemi, které se zabývají romskou tématikou a jichž 
bylo dohromady dvacet dva. Sešly se spolupracující instituce, které informovaly o své práci. 
Sešli se lidé, kteří by mohli pracovat dál na rozvoji konferencí. Přesto, že další kroky vedly 
spíše k útlumu původních idejí, ukázala tato konference, že je třeba spolupracovat, jak to je 
jen možné. Neboť společná práce organizací a odborníků přináší společný výsledek… 
 

8, slovy osm 
 
InteRRa 8     Konala se na podzim roku 2009 ve spolupráci s Katedrou sociální práce. Konala 
se v rámci dekády rozvoje romských komunit. Avšak osmička neznamenala kromě toho, že 
v dny konání konference byly zejména z iniciativy Hristo Kyuchukova uděleny tituly Doktor 
honoris causa celosvětově známému romistovi Ianu Hancockovi z USA a bulharskému 
jazykovědci a spolupracovníkovi Doc. Dr. Hristo Kyuchukova, DrSc. Encho Gerganovovi.  
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Osmička nebyla šťastná, ale z hlediska symboliky osmička naležato znamená nekonečno. A 
tak je to třeba chápat. InteRRa na jednom místě v Nitře se svým angažmá skončila. 
Neznamená to však, že přestala existovat. Musela zvolit a také zvolila novou filozofii 
pořádání konferencí. První, kdo tomuto trendu dal šanci, byla Zdravotně sociální fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
 

9, slovy devět 
 
InteRRa 9:  Konala se na jaře 2010 v ČB. V ČR. A právě z této konference vzniká sborník. 
Devítka znamená rozvinutí. Konference byla úspěšná, odborníci o ni projevili zájem. A toto je 
významné: 6 znamenalo zavinutí, devět symbolizuje rozvinutí. Jako všechno v životě má 
plus a minus, tak i naše konference se pohybují v tomto horizontu. Je to taková specifická 69, 
slovy šedesát devítka, která vyjadřuje tento rozpor. Ale ne jako rozpor trvalý, ale postupně se 
rozvíjející. A třeba, možná, že při dalším pokračování InteRR se bude v budoucnu mluvit o 
96, slovy devadesát šestce. Kdo ví?  
 
A co bude dál? 
 

10, slovy deset 
 
InteRRa 10: Bude se konat zřejmě v době kolem 10. 12. 2010. Není to také symbolické? 
Neboť ten den se slaví svátek lidských práv, nemýlím-li se. Desítka pro nás znamená také 
výročí i nový začátek. A bude to desáté konání konferencí InteRRa. Bude to dvacet let od 
začátku demokratizace našeho školství v nových podmínkách po sametové revoluci. A bude 
to třicáté setkání Hnutí spolupracujících škol R (zkráceně Hnutí R). Není to symbolická hra 
čísel? A navíc: tato výroční konference se bude konat na Univerzitě Jana Evangelisty 
Purkyně, kde se to všechno začalo, kde bylo první setkání Hnutí R v roce 1994. Tam založil 
doc. PhDr. Jiří Vomáčka, CSc. Ústav pro studium romské kultury a také Hnutí 
spolupracujících škol R. V tomto roce by mu bylo osmdesát let. I k tomuto jeho bohužel již 
nedožitému výročí bude směrována InteRRa 10.  Pracovní název konference: „Dvacet let 
práce s etnickými a marginálními skupinami“. 

 
11, slovy jedenáct 
 
InteRRa 11:    Jedenáctka znamená dvě jedničky, tedy výborné. Pokud bude platit příslib 
Pedagogické fakulty Palackého univerzity, bude se konat konference v Olomouci a ponese 
název „Multikulturalismus v práci s etnickými a marginálními skupinami“.  
 

12, slovy dvanáct 
 
InteRRa 12:    A dvanáctka? Už jich bude plný tucet konferencí. O šest více oproti té 
InteŘŘe, kterou jsme charakterizovali jako nejúspěšnější, ale která naznačila zavinutí a 
nepokračování konferencí na jednom místě. InteRRa 12 se bude konat na Univerzitě 
Pardubice a ponese název „Resocializační pedagogika a její role při práci s etnickými a 
marginálními skupinami“.  
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Zdá se vám, že toho máme hodně rozplánováno? Ovšem. Plánovat se musí a univerzity, které 
přislíbily, respektive osvícení lidé z těchto univerzit, potvrzují, že idea inteRRy je živá a 
může jít dál.  

 
A kde bude InteRRa 13?  
 
To ještě nikdo neví. Anebo ví, ale ještě to nikomu neřekl. Třeba to řekne nám, kteří jsme 
organizovali tuto konferenci InteRRa 9 v Českých Budějovicích. A věřte, řekne to těm 
správným lidem, kteří chtějí pokračovat. 
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1 PLÉNUM  
 
Metody práce v podání mezinárodních odborníků.  Úvodní 
poznámky k plenárnímu jednání 

Jaroslav Balvín (ČR) 
 
Plenární jednání je na každé konferenci vstupem do problematiky. Kromě zahajovacích 
projevů se již představí odborníci, kteří se zabývají různorodými problematikami. 
Mezinárodní vědecké konference, na nichž participují různé vysoké školy a univerzity, jsou 
příležitostí k prezentaci rozsáhlejších a dlouhodobějších výzkumů, stejně jako i aktuálních 
vědeckých i pedagogických úkolů, které odborníci z té které školy řeší. 
Plénum InteRRy 9 bylo kompaktní a odborníci, kteří zde vystupovali, pocházeli jak z České 
republiky, tak ze Slovenské republiky a z Polska. Ve sborníku jsou jejich referáty rozděleny 
podle obsahu na čtyři části: 
 

1. Metody práce a ti, kteří je realizují. 
2. Metody práce s romskými komunitami. 
3. Metody práce s jinými, odlišnými. 

      4.   Dobré příklady práce s odlišnými 
 

V první části se představil jeden z nejstarších specialistů v oblasti multikulturní výchovy 
Miroslav Dědič, jehož metody práce s dětmi rozdílných národností jsou inspirativní pro práci 
s etnickými a marginálními skupinami i v současné době. 
Velmi zajímavé a obsažné referáty byly ty, které jsou soustředěny v druhé části pléna. 
Zabývaly se souborem etických, sociálních i zdravotních otázek ve vztahu k romským 
komunitám. Z oblasti pedagogické byly vynikající referáty Kláry Laurenčíkové z Ministerstva 
školství ČR a Zdeňka Svobody z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně o zvláštních školách a 
důvodech zařazování romských žáků do nich. Bohužel, tyto referáty ve sborníku nebyly do 
sborníku odevzdány a proto anechaly pouze vynikající dojem na místě konferebce. 
Podobný osud stihly i příspěvky Beaty Jacimczak a Doroty Podgorské z Polska, které se 
zabývaly jinakostí v pedagogice a které měly být umístěny ve třetí části pléna. Proto je v této 
části zařazen referát autorské dvojice Smolík-Slavík, která se sugestivním přednesem zaujala 
posluchače tématikou školního vyjednávání. 
Do poslední části pléna jsme zařadili vynikající příklad dobré práce polské nadace PROM 
s romskou komunitou ve Wroclavi. 
Již plénum ukázalo zajímavost i vědeckou fundovanost příspěvků, které měly v další části 
konference zaznít v sekcích. 
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1.1 Metody práce a ti, kteří je realizují 

Metody práce s etnickými a marginálními skupinami a osobnosti, 
které je používají: úvod 
 

Jaroslav Balvín (ČR) 
 
Na začátku pléna vystoupil PhDr. Miroslav Dědič. Tento první ředitel první romské internátní 
školy z padesátých a šedesátých let svou učitelskou přirozenou autoritou a zanícením vždy 
zaujme posluchače. Jeho dikce, zřetelné a přesvědčivé tóny jeho hlasu, které podtrhují obsah 
jeho výpovědi o multikulturním přístupu k žákům různých národností, přecházejí vždycky na 
posluchače s nakažlivou naléhavostí.  
Miroslav Dědič vychází nejenom z toho, že chce přiblížit situaci multikulturní výchovy 
mladým lidem, kteří o tom nevědí často vůbec nic. Dědičovo vyprávění, Dědičův učitelský 
příběh je svědectvím o konfliktu dobra a zla, které přivedlo v relativně nedávné době na smrt 
miliony lidí.  
Dědičovo svědectví je o učitelskíém étosu, který může být proti tomuto zlu, v rámci možností, 
které dává snad nejvíce současná demokracie a občanská společnost, účinným prostředkem 
obrany a zároveň nadějí do budoucna, že se tyto události již nikdy opakovat nebudou. 
Ony se však opakovaly i v poválečné době. A stále se ještě v různých podobách ve světě 
opakují. Etnická katastrofa v Jugoslávii, etnická válka v Rwandě, násilí v Iráku, Afganistánu, 
násilí způsobené gangy na Sicilii, ale i uprostřed naší reality. To jsou některé projevy stále 
existující etnické nenávisti. 
Dědičův postoj k dětem různých národností, Dědičův nesiřitelný postoj k „chlapcům 
z dělnické strany“, Dědičovy vzpomínky na odešlé židovské kamarády, Dědičovo řešení 
rozporu mezi nenávistí k Němcům za války a učitelským vztahem k německým dětem po 
válce, to je příběh učitelské a občanské cesty k humanismu a k úctě k člověku bez ohledu na 
jeho národnost.  
V tom jsou a budou Dědičova vyprávění a prezentace na každé z dalších konferencí potřebné 
a užitečné. Pro odborníky všech oblastí, nejenom pedagogické, kteří pracují s etnickými a 
marginálními skupinami.  
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Význam naší práce s etnickými a marginálními skupinami 
(Pozn.: doslovný přepis přednášky PhDr. Miroslava Dědiče) 
 

Miroslav Dědič (ČR) 
 
Kolegyně a kolegové, vážení přátelé, 
 
pro mě úplně platí to, co tady bylo řečeno mezi nejstaršími. Protože já zřejmě mezi Vámi, jak 
tu sedíme, nejstarší budu. Neboť že by tady byl někdo ročník 1925 nebo dokonce ještě starší, 
tomu prostě nevěřím. Já jsem se tedy narodil v roce 1925. Pamatuji ještě první republiku, my 
jsme ještě seděli ve školních lavicích 28. října a poslouchali jsme pana prezidenta Tomáše 
Masaryka, když k nám z rozhlasu hovořil. Mým úkolem tedy není, abych tady rozebíral vědní 
poznatky z oblasti mezinárodních vztahů a mezilidských vztahů vůbec. Byl jsem pozván 
proto, že jsem tedy pamětník a z toho, co jsem zažil a co si pamatuji, Vám chci předat několik 
skutečností, které zejména ta mladá generace, ta nejmladší, má jenom matné poznatky, 
zkušenosti v podstatě vůbec žádné a otázka postojů, jak víte, vždycky pramení z toho, co 
člověk zažil anebo co se učil. A to samozřejmě je velice působivé.   

Otázka mezilidských vztahů, to je otázka mít se vzájemně rádi, anebo se nenávidět. A 
Vy víte, že i současná aktuální situace není nikterak ideální. Když otevřete televizi a sledujete 
to, co se ve světě děje, averse a nenávist mezi národy, mezi křesťany a muslimy, mezi 
východem a západem, mezi jednotlivými národnostmi, Palestinci a Židy a tak dále, tak víte, 
že to není něco, co by bylo pasé, že to je aktuální a že je prostě nutno s tímhle tím, abych tak 
řekl, seznamovat mladou generaci. Já když si uvědomím, když vidím v televizi mládence 
z dělnické strany, kteří prostě rozsévají kolem sebe nenávist, tak si říkám, jak to můžete 
chlapci tohle to dělat. Vy o tom nevíte nic. Vy nevíte o tom, kolik miliónů lidí zahynulo 
v různých nenávistných institucích za druhé světové války? Oni si prostě neuvědomují, že to 
je tahle ta averze, která vznikla tenkrát ze zákona.  

Mnozí lidé, víte, dneska se vyjadřují k současné demokracii. Já když to sleduji, 
s ledasčím taky nesouhlasím a leccos se mi nelíbí. Ale vážím si jedné věci, že mohu říci, to co 
si myslím a nemusím se bát, že mi za to přijdou vyrazit zuby, anebo mě pošlou na šibenici. 
V tom je rozdíl mezi demokracií a mezi totalitním systémem, víte? A ty totalitní systémy, ty 
byly kruté ze zákona. Nepáchali zlo, protože v nich to zlo bylo. Oni byli k tomu vedeni a 
dokonce to byl ideál. Zajisté, že zejména vy starší, víte, že podle zákona, bylo lidstvo 
rozděleno do tří kategorií: jedni, kteří budou patřit k té ideální vedoucí vrstvě, ano? A to byli 
samozřejmě Hitlerovi nacisté, anebo Mussoliniho fašisté, kteří ovládnou celý svět, a ten jim 
bude podřízen. A ti, kteří se přizpůsobí, ať jsou z kteréhokoliv národa, tedy i z českého, tak 
samozřejmě budou respektováni. Perspektivně pokud jde o nás, český národ, se to týkalo těch, 
kteří perspektivně buď oni, nebo alespoň jejich potomci budou patřit k německému 
vedoucímu národu.  

A pak byla druhá skupina a to byli ti, kteří byli už apriorně odsouzeni k tomu, aby 
pracovali manuálně. Pro ně byla lopata a krumpáč. A tím to končilo. A pak byla třetí 
kategorie, a to byli ti, kteří byli odsouzeni k likvidaci, ať byli jacíkoliv. A to byli Židé a 
Cikáni. Ti byli podle zákona odsouzeni k likvidaci. Ne, že by se prostě mezi nimi něco 
diferencovalo. Já si to pamatuju dobře. Vzpomínám si, to jsou takové glosy, když přišel 
ředitel školy do třídy na českobudějovickém gymnáziu v České ulici a postavil se před třídu a 
obrátil se k našemu spolužáku Bedřichu Kolmanovi, dobře si pamatuji to jméno dodnes, a 
říká: „Bedříšku, ty už s náma nemůžeš chodit, víš?“ Bedříšek vstal, sklonil hlavu a říkal: „Já 
vím, pane řediteli.“ Protože byl Žid. Patřil samozřejmě k vysoce ekonomicky postavené 
českobudějovické rodině. Byl to velice nadaný a úspěšný student, ale skončil v Osvětimi. Tak 
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jako celá řada ostatních. To jsou takové glosy. Já vám chci jenom naznačit, abyste si 
uvědomili, co to bylo za zlo.  

Vzpomínám si, jak jsme v Lanově třídě stáli před elektrou, tam je dodnes promítací 
plátno a dodnes tam běží filmy, ano? Jsme se tam prostě dívali na ty vývěsky, kde běžel 
italský film Hannibal. A vzpomínám si, jak jsem s kamarádem Milanem, jehož otec byl 
majorem v armádě, jsme se na ty vývěsky dívali a Milan říká: „To bude zase pěkná kravina.“ 
Načež přiskočila dáma se zeleným kloboučkem a se štětkou za kloboučkem, popadla ho pod 
krkem, začala s ním cloumat ze strany na stranu a říkala: „Ty půjdeš na Gestapo a oni ti tam 
říct, co ty nesmět říct.“ Samozřejmě se jí vyškubnul a utíkali jsme Lanovkou a skončili jsme 
až na předměstí. Jsme si říkali: „Ne do školy, ne do školy.“ Aby neřekli: „To byly študenti.“ 
Čili, to znamenalo, kdybychom se byli dostali na to Gestapo, tak byli jsme rádi, kdy jsme 
vyšli ven jenom s vyraženými zuby. Protože i za takovouhle nesmyslnost, v podstatě, to 
někdy končilo smrtí. To byl prostě, to byla nenávist mezi lidmi, podle zákona. Přestupoval 
zákon ten, který toho druhého chtěl mít rád. Ten kdo projevil prostě třeba k Židům nebo 
k Cikánům lidský cit, tak ten byl odsouzen, aby odešel do vězení. Přitom si uvědomme, 
prosím Vás, to není averze a nenávist k Němcům, protože koncentrační tábory nebyly 
vymyšleny pro jiné lidi. Byly vymyšleny v první řadě pro Němce. Protože Dachau, 
Buchenwald a ty další lágry, byly v první řadě vytvořeny pro německé obyvatelstvo. A teprve, 
když Hitler obsazoval další země, tak se tam dostávali další a další. Samozřejmě i my.  

Já musím radši přejít k jinému tématu, protože toho času tolik nemáme. Mám hovořit 
k problematice národností. Ten náš vztah k Němcům prostě a tak dále, k jiným národům za 
války, to už jsem Vám naznačil. Skončila válka a já jsem se dostal do pohraničí na 
Karlovarsko a dostal jsem se do školy, kde byly slovenské děti a děti Volyňských Čechů. 
Převážná většina byly slovenské děti. A zase, za první republiky, my jsme prostě Slovensko a 
Slováky měli samozřejmě velice rádi. To se běžně říkalo: „To jsou naši nejbližší, to jsou naši 
bratři.“ A tak dále. No pak přišla válka, to období, to rozdělení. Vy víte prostě, jaké to bylo. A 
zase, ne že by Slovensko prostě bylo v nějaké situaci, že by mělo být nenáviděno. Zase, jak na 
tom byli chudáci. Já jsem hovořil s celou řadou z nich, kteří byli v armádě, kteří  museli 
prostě bojovat na Východní frontě, ze které utíkali a dostávali se potom v rámci povstání na 
Slovensko, ano? Uvědomil jsem si, když jsem přemýšlel nad tím dilematem, co tedy náš vztah 
ke Slovensku a tak dále. Jsem si uvědomil, je to lidská bída. Protože to byli přestěhovaní 
právě z oblasti Slovenska.  

Pro Vás, pakliže jste někteří ze Slovenska, nebude bez zajímavosti, že jsem tam žil 
s přímým potomkem slovenského junáka Juraje Jánošíka. On se se svou rodinou přestěhoval 
z Jánošova nad Těrchovou do oblasti Karlovarska. No proč? Ve válce, tam kde bydleli, na 
Těrchové, jim zničili domy, prostě byly rozbombardované, vypálené a tak dále. Takže našli 
prostě svoje sídlo v českém pohraničí, které bylo po německém obyvatelstvu vlastně 
liduprázdné. Tam jsem se prostě s nimi sžil a pochopil jsem, že opravdu jsme si rovni a jsme 
si blízcí. Že k tomu, aby se třeba nenáviděl Čech se Slovákem, byli zase systematicky vedeni 
politickým systémem. Že to nebyl lidský cit, který by prostě tohle to způsoboval.  

Samozřejmě, že i dodnes mám celou řadu známých a velice blízkých na Slovensku. 
Mohl bych jmenovat prostě, protože jsme byli ve velice úzkém kontaktu. V té době kdy jsme 
byli pohromadě jako jeden stát. Byl jsem potom dva roky na vojně, a když jsem se vracel 
z vojny, tak jsem nastupoval zase v pohraničí v Podkrušnohoří. A tam jsem přišel prostě do 
školy, abych byl naprosto konkrétní, znáte možná Vejprty a předměstí Vejprt se jmenuje 
Nové Zvolání. Německy to bylo Neue Schrai. A na okrese prostě mě tenkrát přidělili do 
Nového Zvolání. A já jsem tam nastupoval na čtyřtřídku, ano, a přišel jsem do třídy a v té 
třídě přede mnou stálo třicet sehnutých hlav, dívčích a chlapeckých. A když jsem nahlédl do 
třídního výkazu, tak jsem zjistil, až na dvě tři děti, jsou to všechno děti německé. A já jsem 
najednou prostě zatrnul a říkal jsem si: „A ty je teď máš učit? Potom co jsme zažili za války? 
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Tyhle ty děti? A s těmi tady budeš žít a s těma se máš přátelit?“ Pak jsem se zamyslel a říkal 
jsem si: „No tak, jsem tady, tak to snad zkusím.“ A uvědomil jsem si zase jednu věc. A to 
vám chci říct, prostě, jaký vliv má třeba rodinná výchova a výchova prostě ve společnosti ve 
které vyrůstáme. Já jsem s rodiči jako dítě navštěvoval shromáždění Jednoty Bratrské, kde 
platilo především: „Miluj bližního svého, jako sebe samého.“ A nejen to: „Milujte i nepřátele 
své a dobře čiňte těm, kteří Vám ubližují.“ Totiž, když má někdo někoho rád, protože ten 
druhý ho má rád, no bylo by nelogické, aby ho neměl rád. Ale jako správné a na první pohled 
nelogické je, že mám rád někoho, kdo mě nenávidí, kdo mě nemá rád. Ovšem někdo musí 
s tím začít. A přesvědčit může jenom ten, kdo má prostě ve svém srdci cit, ano? Ve vztahu 
k tomu druhému. To znamená, já jsem se nad tím zamyslel a říkal jsem si: „Tak to zkusím, 
prostě s těmi dětmi.“ Byly to ty nejstarší od dvanácti do patnácti let, kteří už samozřejmě 
zažili tu Hitlerovskou školu. Ale já jsem si současně uvědomoval: „To jsou chuděrky děti. 
Táta v Rusku v zajetí nebo jim padnul na frontě, ano? Máma chuděrka je tady sama. Pakliže 
jsou někteří dospělí, tak dělají tady na uranových dolech.“ Byli to vesměs přesídlenci ze 
Šumavy do Podkrušnohoří. Tak jsem si prostě řekl: „Nedá se nic dělat, prostě ber je tak jako 
všechny ostatní děti.“ A mohu Vám říct naprosto otevřeně a upřímně, že tolik pozitivního a 
abych řekl srdečně milého, jsem nezažil jako právě s německými dětmi. Byly to opravdu zase 
jenom chuděrky, které si zažily své.  

Já Vám jenom přečtu, já Vám potom pošlu nějaké publikace, protože já jsem si od 
čtrnácti psal deník. Čili to co jsme zažili za války a potom jako kantor a tak dále, mám 
všechno zaznamenáno v denících a podle toho jsem zpracoval několik publikací. Tak já Vám 
přečtu jenom závěr třeba z práce s německými dětmi. Záznam je z dvacátého devátého června 
devatenáct set padesát. Byl tehdy čtvrtek: „Už jsem se loučil mnohokráte, ale tolik pláče 
nebylo ještě nikdy. Snad to bylo tím, že jsem byl první, který se jim, jako dětem vesměs 
německým upřímně věnoval. Patrně jsem jim opravdu k srdci přirostl. Dělal jsem opravdu, co 
bylo v mých silách. Pohlížím na zasedací pořádek visící zasklený na skříni. Hovoří ke mně 
známou řečí. Musím si ho vzít s sebou. Bude mi připomínat tu rušnou dobu, sběh událostí, 
přímo boj s prostředím, který skončil tak smířlivě. Byly to přerody, přes nepochopení ba 
téměř nenávist až k vzájemnému porozumění a smířlivosti.“ Pamatuji, jak jsem se domníval, 
že se s německými dětmi nikdy úzce nesblížím, že vždy zůstane mezera. Ale musím 
konstatovat, že jsem se mýlil. V dětech není rozdílů. Situace byla totiž taková, to říkám tady 
mladé generaci, po válce, při práci s Němci, s německými dětmi ve školách platilo - 
diferenciace. To jsou Němci! Ty za to mohli! Za tu válku, za to všechno, co bylo. I když 
chuděrky děti se tenkrát teprve narodily a byly malé a tak dále, ano?  

Například chodily z Ameriky dodávky čokolád, sladkostí, banány, pomeranče, co po 
válce vůbec nebylo a najednou se začala chodit takzvaná Unra. To sem posílalo a přicházelo 
to do škol. Ale platilo jedno: to je jenom pro české děti. Ne pro německé. Dovedete si 
představit tu hrůzu. Vy byste to těžko pochopily, ale bralo se to jako samozřejmost. Ty jsi 
Němec, Němec, Němka, Němka, tu máš Pepíčku, tady máš čokoládu a banán, ano? Mařenko, 
tu máš čokoládu, tu máš pomeranče, ano? Němec, Němec, Němec, nic. No to bylo prostě 
hrozné. Já si vzpomínám, jak ve mně zatrnulo, jak jsem přišel za ředitelem a říkal jsem: 
„Nezlob se, ale tohle já dělat nebudu. Já radši nedám nikomu nic, než těm třem českým dětem 
budu dávat a ty ostatní na mě budou koukat smutně. To radši si to vezmi do své třídy. Já 
nedám nikomu nic a bude to lepší.“ Samozřejmě, že jsme potom se dohodli, že to budeme 
dávat všem, v rámci učitelského sboru. Dostal každý jenom třeba půl pomeranče, ale dostalo 
se na všechny. Ale zase, víte, jaký byl resultát? Přijel inspektor, vynadal řediteli, že nás 
nevede dobře, že neplníme příkazy dané shora, ano? Dostal tenkrát příkaz, že mě má prostě 
vyhubovat, dát mě prostě písemný trest, ano? A že se mám srovnat a plnit příkazy shora, no. 
Jaký byl prostě výsledek? Podal jsem žádost o rozvázání pracovního poměru. Dojel jsem na 
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krajský úřad, ale tam mě řekli: „Vrať se zpátky, my musíme politiku vůči německým lidem u 
nás změnit. Vždyť jsou to česko-slovenští občané.“ Takže se změnila situace.  

Protože čas běží, tak prosím Vás, pokud jde o děti romské. Já jsem se potom dostal 
z Podkrušnohoří na Šumavu zpátky domů a to byla práce s dětmi romskými. Tam byla 
založena první škola ve vojenském prostoru Boletice, kdo z Vás je Jihočech, tak ví, kde jsou 
Boletice. Tam byl správcem vojenského prostoru jistý doktor Pól. Byl to právník. Začínal 
v roli kapitána a končil jako podplukovník, ano? A ten v té vesnici, Cikáni přestěhovaní ze 
Slovenska, prostě plná vesnice, říkal: „Jediná cesta, jak tady pro to něco udělat, udělám pro ně 
školu.“ S vojáky upravili jedno selské stavení a prostě zařídil tam školu. Všichni mu tenkrát 
říkali: „Ty jsi hlupák. Cikáni nikdy do školy nechoďěj´ a chodit nebudou.“ To byla skutečnost 
v padesátých letech. Nebyla povinná docházka pro cikánské tehdy, tedy romské děti, ano?  

Skutečnost byla prostě taková, že se na ně všichni dívali jako na podřadnou vrstvu, 
která není kultivovatelná. No já jsem se vrátil teda do jižních Čech a inspektor mě říkal: 
„Heleď máš tady možnost, můžeš jít do Hořic nebo do Mokré a mám tady ještě jednu školu, 
ale ta je pro Cikány, tam tě nepošlu. On ten hlupák, ten Pól…“ Můžete ho znát za Trnkovým 
keřem, Na pytlácké stezce, znáte? Z televize? To byl doktor Pól. Ten, který tu školu založil, to 
byl ten prostě zakladatel této první cikánské školy u nás, ano? Takže prostě škola se rozjela, 
ovšem jaké to bylo, když mě inspektor řek´: „Máš tady tyto možnosti a říkám ti a tam tě 
nepošlu. V Květušíně je to škola pro Cikány. Ale tam pošlu, až tuhle z vojny někdo, protože 
je to ve vojenském prostoru.“ Já jsem prostě se nad tím zadumal a říkal jsem si: „Učil jsi 
slovenské děti, učil jsi německé děti a říkal sis, že už tě nemůže nic překvapit, a byli tam i 
reemigranti z Volyně, reemigranti z Balkánu, z Francie a tak dále. A najednou prostě rarita. 
Škola pro cikánské děti. Já jsem prostě řek´ inspektorovi: „Já si beru tu školu pro ty cikánské 
děti.“ On mi říkal: „Buď si naivní idealista anebo hlupák. Tak dobře, když sis to vybral, tak 
tam můžeš jít.“  

Já jsem tam nastoupil. Nebudu tady líčit mizerábl, který tam byl. Samozřejmě, že to 
bylo na první pohled beznadějné. Děti prostě vyšli z toho prostředí, jak byly zvyklé od mala. 
Praly se mezi sebou, plivaly po sobě, mně nadávali: „Čo učitel taký vol, nám bude porúčať?“ 
Tak to začínalo, taková byla situace v začátcích. Ovšem zase, děti byly resultát prostředí. 
Nemohli být jiné. To jsem pochopil prostě, že ty děti za to nemohou. No a jaký byl výsledek? 
Přes zimu jsme se sblížili, skamarádili, ano? Přišlo jaro a stalo se to, co prostě všichni Pólovi 
říkali: „Cikáni sbalí rance, odejdou a my tu školu stejně zavřem´, protože Cikáni do školy 
nechoděj´ a chodit nebudou.“ I stalo se začátkem dubna v roce devatenáct set padesát jedna, 
přišly děti jeden den do školy a říkali: „Pane učiteli, my se budeme stěhovat pryč.“ Já jsem šel 
na náves se s nimi rozloučit, protože doktor Pól mě volal: „Zajeď tam, já tam nemůžu. 
Všichni se na mě dívají jako na blbce. Dojdi se rozloučit za mě. „ Tak jsem tam šel, a když 
jsem se prostě rozloučil s dospělými, jsem se obrátil na děti a řekl jsem: „Děti, jestli si 
myslíte, že to ve škole bylo lepší, než tam kde budete teďko putovat s maminkou a s tatínkem. 
Já na Vás čtrnáct dní počkám.  A můžete dál chodit do školy.“ Kdybych to neměl zapsané 
v deníku a neměl v živé paměti, tomu bych sám nevěřil. Děti utekly od mámy, od táty 
z Podkrušnohoří a dvanáctý den stály před školou. Smutné v roztrhaných šatech, hladové, 
špinavé a říkali: „Vy jste říkal, že když se vrátíme, že můžeme zase chodit do školy.“ A tím 
vznikla internátní škola pro cikánské děti. Rodiče už se nevrátili, protože je nechtěli znovu 
zaměstnat na vojenském statku. Ale děti prostě vlastně založily první internátní školu pro 
cikánské děti.  

Čas kvapí, já to nebudu protahovat. Prosím Vás, chci jenom zdůraznit jedno, že člověk 
je resultátem vlivu rodičů, školy a prostředí, v němž vyrůstá. A my jak jsme tady 
shromážděni, jsme těmi tvůrci prostředí. Je naší povinností, kdo na tomhle úseku pracujeme, 
abychom pozitivně ovlivňovali myšlení lidí. Aby se z nich perspektivně mohli stát lidé 
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vzájemně se respektující. Nebudeme dělit lidi na to, ten je Čech, ten je Slovák, ten je Němec, 
ten je Cikán.  

Ten je slušný a ten je neslušný. Tenhle ten je spolehlivý a tenhle ten nespolehlivý. 
Takové dělení je logické. Ale ne podle toho, jakou má barvu pleti anebo jakým jazykem 
hovoří.  

Děkuji Vám za pozornost a pošlu Vám tadyhle prosím Vás ty publikace, abyste se 
mohli podívat, že Vám tady nebalamutím. To je: vzpomínky na válku, vzpomínky na práci se 
slovenskými dětmi, na práci s německými dětmi a tadyhle ty tři publikace na práce s dětmi 
romskými. 
 
 
Kontakt:  
PhDr. Miroslav Dědič 
Chlumany 11 
384 22 Vlachovo Březí 
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1.2 Metody práce s romskými komunitami 

Metody práce s romskými komunitami: úvod 

Alena Kajanová, David Urban (ČR) 
 
Metody sociální práce s romskými komunitami se opírají o mnoho teoretických východisek 
sociální práce a reflektují nejnovější poznatky z oblastí humanitních věd i zdravotnictví. 
Nevytvářejí však žádný jednotný ucelený koncept. Tato situace vychází z výrazné 
nehomogenity romských komunit nejen v jednotlivých zemích a lokalitách, ale též ze 
specifických problémů, s nimiž se v daných regionech romské komunity potýkají a které 
sociální práce musí reflektovat. V neposlední řadě, také sociální politiky jednotlivých zemí 
přistupují k sociálním otázkám romské minority diferencovaně.  

 
Odlišné socioekonomické podmínky života romské komunity například ve 

východoslovenské romské osadě a českém velkoměstě, podtrhují individuální přístup, který se 
stává jedním z hladvních proncipů sociální práce s Romy a který byl opakovaně zdůrazňován 
také v konferenčních příspěvcích. 

 
V plénu zaznělo několik příspěvků na téma Metody práce s romskými komunitami. 

Byly zahájeny příspěvkem Etické a sociálne problémy rómskej menšiny žijúcej v 
segregovaných lokalitách doc. PhDr. Ivicy Gulášové, PhD. (Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.), doc. PharmDr. Pavla Beňa, CSc. (Trnavská univerzita v 
Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce), RNDr. Zuzany Bačíkové (Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva, Považská Bystrica) a MUDr. Jána Breza (Lekárska fakulta 
Univerzita Jána Amosa Komenského, Bratislava), který upozorňuje na sociální 
determinovanost zhoršeného zdravotního stavu obyvatel romských osad na Slovensku, 
potvrzenou pološným výzkumným šetřením.  

Možnostmi řešení v podobě konkrétních projektů realizovaných v těchto lokalitách za 
podpory Evropského sociálního fondu, EEIG Bruxeles a Norského finančního mechanismu, 
se zabývá článek Vzdelávanie a ochrana zdravia v rómskych komunitách - skúsenosti, formy 
pomoci a realizované projekty h. doc. Ing. Karla Komárka, PhD. z fakulty zdravotníctva KU 
Ružomberok. Poukazuje především na význam projektů zaměřených na dlouhodobé 
zvyšování vzdělanosti dětí a jejich matek v segregovaných rómskych osadách, které by bylo 
zaměřené také na zdravotní uvědomění (především z hlediska preventivních opatření). Kladně 
hodnotí dále programy rekvalifikace romských žen, stejně jako vytváření vzdělanostní 
platformy a pracovních míst pro romské asistentů, kteří by působili přímo ve svých 
komunitách.  

Vzdělávání romských dětí z poněkud jiného úhlu se věnuje také text Nepodnetné 
prostredie a osamelé dieťa doc. PhDr. Heleny Kuberové, PhD. (Fakulta zdravotníctva 
Katolícka univerzita v Ružomberku). Článek předkládá výsledky pilotního průzkumu, které 
ukazují, že již děti na 1. stupni ZŠ se cítí osaměle, nemají kamarády, či jsou dokonce 
spolužáky šikanovány pro odlišné sociální prostředí, z něhož pocházejí.  

Nástin možných pozitivních změn v problematice vzdělávání Romů v zemích střední 
Evropy přináší příspěvek dr. Łukasze Kwadranse (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu) Edukacja Romów – propozycje pozytywnych zmian.  
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Interakcie pri realizácii terénnej sociálnej práce v rómskych 
komunitách  

Lenka Vaverková (SR) 
 

Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá vzťahmi majority a rómskej národnostnej menšiny, najmä vzťahmi, 
ktoré sa menia, keď člen majority začína pracovať ako terénny sociálny pracovník v rómskej 
komunite. V príspevku sú obsiahnuté priame vyjadrenia terénnych sociálnych pracovníkov na 
prostredie, zmenu vzťahov s okolím, susedmi, ale aj narušenie vzťahov v rodine.  
 
Abstract 
Report is concerned with relationships of majority and roma national minority, especially 
with relationships that change when a member of majority is starting to work as a field social 
worker in roma community. In this report are contained direct expressions of field social 
workers about environment, change of relationships with environment, neighbors but 
relationships violation in a family as well. 
 
Kľúčové slová: 
Terénny sociálny pracovník. Rómska komunita. Prostredie. Interakcie. 
 
Key words: 
Field social worker. Roma community. Environment. Interactiones.  
 
Klienti sociálnych terénnych pracovníkov sú často ľudia, ktorí sú súčasťou zoskupení 
udalostí, ktoré nemôžu ovplyvniť. Niekedy ide o prípady natoľko právne zložité, že ich aktéri 
beznádejne prešľapujú na mieste. Inokedy sú to kauzy jednoduché, ale k ich vyriešeniu chýba 
dostatok trpezlivosti či dobrej vôle. V oboch prípadoch je to však klient, ktorého sociálna 
situácia sa pri neriešení problému neustále zhoršuje (skúsenosti a analýza práce sociálnych 
terénnych pracovníkov).  
 
 Sociálny terénny pracovník sa neopiera o silu inštitúcií, má minimálne výkonné 
právomoci. Jeho pracovným nástrojom je trpezlivosť, dôvera a znalosť osady, v ktorej pôsobí. 
Mnohokrát práve sociálny terénny pracovník dokáže osobitným nasadením prevážiť ten 
pomyselný jazýček váh  a prípad sa začne vyvíjať k lepšiemu.  
 
 Právne rozbory, ktoré nasledujú po každej kauze a riešení prípadu, si kladú za cieľ 
upozorniť na problematické momenty platné pre širší okruh sociálnych problémov. Tiež 
ukazujú, že ak právom nie je prípad riešiteľný, je možné nájsť i iné riešenie na uspokojenie 
oboch strán. 
 Sociálny terénny pracovník často sprevádza svojho klienta na úradoch, dopomáha mu 
pri orientácii v samotnom väčšom meste a na úradoch, poukazuje na ich kompetencie 
a mnohokrát pomáha vypisovať potrebné tlačivá.  
 
 Terénny sociálny pracovník najmä (skúsenosti a analýza práce sociálnych terénnych 
pracovníkov):  

• ponúka služby sociálne právneho poradenstva občanom trpiacim sociálnou exklúziou, 
• záujemcom poskytuje služby sociálne právneho poradenstva , 
• vyjednáva s klientom podmienky pre poskytovanie ďalších služieb, 
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• vyjednáva s klientom spôsoby riešenia jeho problémov, 
• pomáha klientovi riešiť problémy, 
• doprevádza klienta k poskytovateľom ďalších sociálnych služieb, 
• spolupracuje pri riešení problémov klientov so všetkými lokálnymi autoritami – 

obecný úrad, škola, lekár, farár a pod., 
• vykonáva kontinuálne terénne šetrenie o potrebách klientov v rámci lokality, 
• formuluje v spolupráci s lokálnymi autoritami priority lokálnej sociálnej politiky 

s ohľadom na záujmy klientov, 
• vyhľadáva spolupracovníkov medzi bývalými klientmi a vytvára štruktúru 

dobrovoľných aktivistov, 
• pripravuje klientov na zapojenie do ďalších rozvojových programov, 
• spolupracuje so subjektami realizujúcimi rozvojové programy v lokalite, 
• spolupracuje s komunitnými a ďalšími pracovníkmi rozvojových programov v obci, 
• účastní sa profesijných vzdelávacích programov. 

 
Je možné vymenovať praktické problémy a činnosti, ktorými sa zaoberá najviac. 
 
Typické problémy klientov vyžadujúce priamu intervenciu (skúsenosti a analýza práce 
sociálnych terénnych pracovníkov): 

• trvalé pobyty v obci (poradenstvo pri porušení zákona zo strany obce) 
• vyplácanie sociálnych dávok a ďalších platieb (predovšetkým keď nie sú vyplácané 

zákonné dávky, dôchodky a pod.), 
• konflikty klienta s okolím (susedmi, obcou, inou inštitúciou – mediácia konfliktu), 
• diskriminácia, porušovanie práv klienta (poradenstvo, mediácia, sprostredkovanie 

odbornej právnej pomoci). 
 
Terénni pracovníci sa stretávajú s rôznymi problémami klientov. Problémy môžeme 
rozdeliť do tematických oblastí(skúsenosti a analýza práce sociálnych terénnych 
pracovníkov) : 

• bývanie – splátkové kalendáre, opravy bytov, zaistenie ubytovania, hospodárenie 
s rodinným rozpočtom, upratovanie domov a jeho okolia, 

• sociálne dávky – jednorázové dávky sociálnej starostlivosti, dávky sociálnej 
starostlivosti, dávky štátnej sociálnej podpory, vyplňovanie formulárov, 

• sociálne služby – zaistenie opatrovateľských služieb, 
• písanie písomností – žiadosti, odvolania, 
• zdravotníctvo – osveta (sexuálny život, príprava k rodičovstvu), udržiavanie čo 

najvyššej možnej hygieny, zaistenie očkovania detí i dospelých, 
• voľnočasové aktivity – besiedky, upratovacie brigády, súťaže, doučovanie, výlety. 

 
Množstvo krátkodobých prípadov je vyriešených. Okrem nich sú v štádiu riešenia dlhodobé 
prípady, najmä úžerníctvo, pri ktorom dochádza k najväčším konfliktom a často 
k ohrozovaniu života sociálneho terénneho pracovníka a taktiež jeho rodiny.  
 
Sociálny terénny pracovník sa svojou každodennou prítomnosťou v osade stáva jej súčasťou 
a členom. Nadväzuje osobné vzťahy a postupne ho rómska komunita zasväcuje do osobných 
problémov a vťahuje do každodenného dejiska. Stáva sa blízkym príbuzným jednotlivých 
rodín, čomu nasvedčujú častejšie sa vyskytujúce pozvania na rodinné oslavy, volanie za 
krstných rodičov, pomoc pri vyberaní mena dieťaťa a pod.  
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Sociálni terénni pracovníci pracujú vo všetkých oblastiach, ktoré sú potrebné a sprevádzajú 
klienta počas celého života. Najmä v oblasti sociálnej, kde spolupracujú s kompetentnými 
úradmi. V oblasti zdravotnej spolupracujú najmä s obvodnými lekármi, detskými lekármi 
a štátnym zdravotným ústavom. V oblasti vzdelávania je to najmä spolupráca s materskými, 
základnými, špeciálnymi školami a strednými a učňovskými školami, ktoré navštevujú ich 
klienti a deti klientov. Úzko spolupracujú s komunitnými centrami, ktoré  mnohokrát   sami   
zakladajú  a  aktivizujú  občanov,  aby  ich  v plnej  miere využívali a pomáhali pri ich 
zakladaní. Zakladajú a sprostredkúvajú zakladanie predškolských klubov a predškolských 
zariadení, ktoré nahrádzajú materské školy tam, kde neexistujú. Práca sociálneho terénneho 
pracovníka je v našich podmienkach veľmi obšírna (skúsenosti a analýza práce sociálnych 
terénnych pracovníkov).  
 
Ak chce sociálny terénny pracovník pracovať čo najviac a najlepšie v svojej oblasti 
a zaoberať sa výlučne sociálnou oblasťou je potrebné, aby v danej komunite nepracoval sám. 
Nestačí ani to, ak má pomocníkov. Je potrebné aby v komunite pracovali spolu sociálny  
terénny  pracovník,  zdravotný  asistent  a  komunitný  pracovník.  Každý  z nich  sa venuje 
svojej oblasti, navzájom spolupracujú. Tak je možné dosiahnuť najlepšie výsledky práce.  
 
       Kto je teda vlastne sociálny terénny pracovník? Je takmer nemožné na túto otázku 
odpovedať, ale sú niektoré vlastnosti ktoré by mal mať. Mal by byť predovšetkým nadaný 
veľkou toleranciou a rešpektom k názorom a rozhodnutiam druhých ľudí, vrátane klientov 
a úradníkov. Ďalej musí byť trpezlivý a nikdy nikoho netlačiť k rozhodnutiam v mene 
urýchlenia jednaní alebo riešení. Musí mať výborné schopnosti komunikovať s ľuďmi, 
vyjednávať a hľadať to čo je spoločné. Musí byť schopný počúvať a nachádzať vo 
výpovediach to podstatné. A nakoniec musí byť obdarený pokorou a nemať ambície zmeniť 
svet. 
 
     V rozdanom dotazníku sme sa pýtali terénnych sociálnych pracovníkov na dôvody 
rozhodnutia pre túto prácu, čo im na nej vyhovuje a naopak, čo prekáža.  Odpovede sú rôzne, 
no v niektorých zásadných veciach sa všetci zhodli. Väčšina z nich už mala praktické 
skúsenosti s prácou s Rómami, či už na komunitnej úrovni, alebo ako pedagógovia. Možnosť 
zlepšenia podmienok Rómov, konkrétna pomoc, spolupráca s organizáciami im bola 
motiváciou pre túto prácu a poslaním ich života, ale aj odstránenie predsudkov, či už 
u nerómov alebo Rómov, „uvedomenie si majority, že Rómovia a nerómovia sú si rovní“ 
(odpoveď z dotazníka KSP). „... na prvý pohľad nie je veľmi príťažlivá a atraktívna. Ale po 
určitej dobe človek zistí jej klady, a stane sa pre neho príťažlivou prácou plnou zvláštnych 
výziev.“ (odpoveď z dotazníka KSP) 
 
   Ďalšia časť sa rozhodla pre túto prácu z dôvodu ich nezamestnanosti. Zaujímavé je to, 
že sa všetci s touto prácou zhodli a vykonávajú ju nielen ako svoje povolanie ale aj ako 
poslanie. Toto dokazuje aj odpoveď na otázku: „V čom Vám táto práca nevyhovuje, 
prekáža?“  Tu sa stretávame s odpoveďami typu: nízke právomoci, vzdialenosť medzi obcou 
a rómskou osadou, no zásadnejšie problémy tu nenachádzame. Jedným z problémov je strata 
súkromia pri terénnych sociálnych pracovníkoch, ktorí bývajú v blízkosti svojho pracoviska 
a klientov. Jednou z negatívnych odpovedí je nespoľahlivosť, nedochvíľnosť 
a nedisciplinovanosť klientov, no predovšetkým ich zlá hygienická situácia klientov.  
 
 Čo táto práca prináša terénnym sociálnym pracovníkom? 
Vnútorné uspokojenie, pomoc ľuďom v núdzi, potrebnosť, rôzne vnímania a postoje ľudí, 
nové kontakty, sebarealizáciu a sebapoznanie, radosť.  
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„Strašne veľa. Nikdy by som tomu neuverila, keby som nepracovala v tejto oblasti. Je to 
počnúc od usporiadania si hodnôt vo svojom živote, až po praktické skúsenosti, ktoré sociálny 
pracovník nadobudne pri riešení konkrétnych problémov. Mám pocit, že soc. Pracovník sa 
stáva istým bojovníkom za práva iných. Sociálny pracovník sa neustále vzdeláva a formuje 
pri riešení zlých stavov. Aj sociálny pracovník sa môže ľahko stať klientom. Môžem mať tie 
isté problémy ako oni. A prežitou skúsenosťou vieme, ako niektoré situácie riešiť.“ (odpoveď 
z dotazníka KSP). 
 
 Tieto úprimné odpovede sú dôkazom toho, že sociálna práca a stotožnenie sa  s touto 
prácou nie je len povolaním a funkciou, ale aj životným poslaním.  
 
   Prijatie sociálnych terénnych pracovníkov v rómskej komunite bolo zväčša 
pozitívne. Uľahčené to mali tí, ktorí už pracovali v tejto komunite alebo priamo z nej 
pochádzajú. Tí, ktorí túto prácu začali robiť bez predošlých skúsenosti najviac pomohol 
dobrovoľný člen komunity, z ktorého sa stal asistent sociálneho terénneho pracovníka.  
 
Zaujímavé je to, že sa na týchto pracovníkov začala inak pozerať majorita, teda nerómska 
časť obyvateľstva obcí. Niektorým sociálnym terénnym pracovníkom status stúpol a majorita 
ho začala brať ako pomocníka a komunikátora medzi rómskou a nerómskou časťou obce. 
Druhá časť majority sa pohŕdavo pozerala a túto prácu si vôbec nevážila. „S výsmechom 
a podradným spôsobom. Jednoducho niektorí ľudia nedokážu pochopiť, že niekomu v živote 
pomáham. V tom, že pomáham biednym, bezdomovcom a navyše rómskej komunite. Akoby 
sa sociálny pracovník postavil proti majorite. Keď začne človek pracovať v tejto oblasti, stratí 
niekoľko priateľov.“ (odpoveď z dotazníka KSP). Aj takéto sú odpovede a skúsenosti. Záleží 
to už od predošlých vzťahov medzi majoritou a rómskou komunitou, a tiež na predošlých 
vzťahoch a postavení sociálneho terénneho pracovníka.  
Niektorých opýtaných sociálnych pracovníkov pozitívne podporuje v tomto smere a v tejto 
práci rodina. Toto vidia ako základné pozitívum a podporu voči tzv. syndrómu vyhorenia.  
 
   Spolupráca so samosprávou a úradmi sa vo väčšine zlepšila a je dobrá, no žiaľ, nájdu 
sa aj také úrady, a hlavne jednotlivci zamestnaní na týchto úradoch, ktorí spôsobujú konflikty. 
Tieto konflikty sú zväčša vyvolané nepochopením postavenia sociálneho pracovníka a jeho 
pracovnej náplne.  
 
Čím sa najviac odlišuje práca terénneho sociálneho pracovníka od práce úradníkov? Toto sú 
najčastejšie odpovede: 

- práca v teréne, 
- kontakt s klientovou širokou rodinou, 
- kontakt s prostredím klienta, 
- empatia, 
- asertivita, 
- pozitívne prijatie každého klienta, 
- neobmedzený čas, 
- komunikácia neúradným jazykom, 
- rešpektujem návrhy klienta, 
- osobné, dôverné rozhovory s klientom. 

 
Z uvedených odpovedí vidíme, že práca terénnych sociálnych pracovníkov sa líši najmä 
prístupom ku klientom.  
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 Terénni sociálni pracovníci najviac spolupracujú so svojimi asistentmi, čo je 
prirodzené, so zdravotnými asistentmi v obciach, kde pôsobia, s ďalšími sociálnymi 
a terénnymi pracovníkmi a so svojou koordinátorkou. Spolupracujú aj medzi sebou, či už je to 
v jednej obci  kde pôsobia viacerí, ktorí majú podelené prípady a často aj klientelu podľa 
geografického rozloženia. Spolupracujú aj navzájom medzi sebou, medzi jednotlivými 
obcami. Ak sa v obci nachádza komunitné centrum, je využívané zväčša ako priestor na rôzne 
aktivity a stretávanie sa s klientmi, na administratívu. Aktívna je tu spolupráca 
s koordinátorkou, ktorá je v mnohých prípadoch aj supervízorom. Niektorí terénni sociálni 
pracovníci nevedia čo je supervízia, iným zasa chýba. Úlohu koordinátorky vidia hlavne 
v pomoci pri riešení ťažších prípadov, v koordinácií, vo vybavovaní potrebných zmlúv 
a dohôd s miestnymi úradmi, mestami a obcami. Dôležitým prínosom sú pravidelné mesačné 
porady terénnych sociálnych pracovníkov, na ktorých majú možnosť vymieňať si vzájomné 
skúsenosti a radiť si v konkrétnych krokoch riešenia problému. 
 
„Je veľmi vhodné, ak v obci, ktorej pracuje sociálny pracovník sa nachádza komunitné 
centrum. Závisí to aj od medziľudských vzťahov. Je veľmi vyhovujúce na vykonávanie 
administratívnej činnosti a uskladnenia príslušných dokumentov. Výhodou týchto centier je 
ich vybavenosť technikou, ktorú sociálny pracovník potrebuje pri svojej práci.“ (odpoveď 
z dotazníka KSP). Myslím, že tieto slova vystihujú všetko.   
 
      Pri otázke: „Aké charakterové vlastnosti Vám najviac pomáhajú pri práci?“ boli 
odpovede vo väčšine zhodné: 

- tolerancia, 
- diskrétnosť, 
- ochota pomáhať, dobrosrdečnosť, 
- trpezlivosť, vedieť si vypočuť klienta, 
- ľudskosť, empatia, asertivita, 
- komunikatívnosť, výrečnosť, 
- otvorenosť. 

 
Naopak, aké charakterové vlastnosti prekážajú: 

- tvrdohlavosť,  
- prchkosť, netrpezlivosť, 
- precitlivenosť, 
- dôverčivosť, 
- neviem povedať nie. 

 
      Pri práci sociálneho terénneho pracovníka je veľmi dôležitá a  kľúčová komunikácia 
medzi klientom a sociálnym terénnym pracovníkom. Komunikáciu musíme prispôsobiť 
klientovi. Ide tu o aktívnu komunikáciu prejavujúcu sa prelínaním role komunikátora 
a recipienta v jednej osobe. Sociálny pracovník je tu v úlohe komunikátora, teda hovoriaceho, 
aj recipienta, teda počúvajúceho.  
 
   Je veľmi dôležité objasnenie významu toho, čo klient hovorí. Z tohto aspektu je 
dôležité (Tokárová et al., 2003, s. 434):  
 
1. Vedieť aktívne počúvať – načúvať klientovi – znamená to neprejavovať zlozvyky,  ktoré 
sa vyskytujú pri počúvaní. A to: 

 keď prejavuje netrpezlivosť, 
 keď naše myšlienky predbiehajú hovoriaceho, 
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 keď si myslíme, že vieme, čo nám chce povedať, a preto počúvame len čiastočne,  
 keď sa často rozptyľujeme a nie sme sústredení na obsah, 
 keď sa naše myšlienky túlajú, 
 keď sa niekedy bránime pochopiť zmysel, lebo slová hovoriaceho nás ohrozujú, 
 keď sme „hluchí“ vďaka emóciám a citom, 
 keď radšej hovoríme sami.  

 
Nemusíme súhlasiť s klientom, ale aj tak si ho vypočujme. Aktívne  a empatické počúvanie je 
v sociálnej práci nesmierne dôležité.  
Aktívne počúvanie rozdeľujeme do troch fáz : 

1) Reflexia – počúvanie, čo klient hovorí, zvažovanie a spracovávanie    
hovoreného, vlastná reflexia odovzdaná klientovi. 
2) Empatia – počúvanie aj videnie toho, čo klient prežíva, pokus o súzvuk, 
rezonanciu s klientom a slovné pomenovanie ako klientovi asi je.  
3) Rozhodnutie – načúvanie zámerom klienta, jeho snahám a smerovaniu. 

 
2.  Vedieť pracovať s otázkami pri riadení rozhovoru – otázky je potrebné  
     formulovať jasne a pre klienta zrozumiteľne. 
 
3.  Doceniť prvý kontakt s klientom – sociálny pracovník má profesionálny záujem  
      motivovať klienta, zaangažovať ho. 
 
4.  Doceniť ukončenie rozhovoru – ukončenie rozhovoru je dôležité rovnako, ako          
      prvý kontakt.  
      Na záver dostane od nás klient podporu a dôveru v jeho vlastné sily. 
 
5.  Doceniť význam a pôsobenie prostredia – každé prostredie so sebou „nesie“ aj  
     sociálno-psychologickú atmosféru.  
 
6.  Poznať podmienky, za  ktorých  dochádza k zlyhaniu komunikácie – k chybám    
     komunikácie    dochádza   z    rôznych   dôvodov:   komunikátor    vysiela   správu,  
     informáciu, smerom k recipientom prostredníctvom komunikačného kanálu, recipient 
nesprávne dešifroval informáciu alebo neposkytol spätnú väzbu, že prijal informáciu.  
 
  Sociálny terénny pracovník sa venuje prevažne rómskym občanom v hmotnej 
a sociálnej núdzi, ktorí sú ochotní riešiť svoje problémy. V mnohom to záleží aj na sociálnej 
úrovni rómskej komunity. Vzťahy s klientmi sú vo väčšine prípadov kladné, postavené na 
vzájomnej dôvere.  Klienti sa často snažia hodiť zodpovednosť za riešenie problému na 
sociálneho pracovníka. To však nie je správne. Podľa toho sa klienti k sociálnemu 
pracovníkovi aj správajú. Pri riešení problému je mnohokrát účastná aj rodina, najmä keď sa 
jej to týka. Najviac nápomocnými sú asistenti terénnych sociálnych pracovníkov, 
koordinátorka a právnik. Najviac navštevovanými úradmi pri riešení problémov je úrad práce, 
súd, sociálne odbory, zdravotná a sociálna poisťovňa, ale tiež príslušná materská škola 
a základná škola. Tu je dôležité, aby sociálny terénny pracovník nestratil dôveru v riešenie 
prípadu, aby nestratil dôveru a podporu vlastnej rodiny ak chce prípad uviesť do úspešného 
konca. Aj keď sa pohľady majority na túto prácu odlišujú, často stratí priateľov, v tejto práci 
získa ozajstných priateľov a nezabudnuteľný pocit, keď pomôže inému človeku.  
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Etické a sociálne problémy rómskej menšiny žijúcej segregovaných 
lokalitách 
 
Ethical and Social Problems of Roma Minority Living in Segregeated 
Localities 

Ivica Gulášová,  Zuzana Bačíková,  Ján Breza,  Pavol Beňo (SR) 
 
 
Abstrakt 
Obyvatelia v sociálno-ekonomicky znevýhodnených oblastiach nemajú z rôznych dôvodov 
rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a k ďalším oblastiam 
spoločenského života. Sú to napr. zdravotne postihnutí, nezamestnaní, deti, seniori, utečenci, 
bezdomovci a Rómovia žijúci v separovaných a segregovaných osadách a lokalitách. 
Prostredníctvom cielených stratégií a zdravotnej politiky sa  snaží verejné zdravotníctvo o 
znižovanie nerovností v zdraví u týchto ohrozených skupín populácie (vulnerable group). Na 
Slovensku je preukázateľne najviac ohrozenou skupinou rómska komunita žijúca v 
segregovaných a separovaných lokalitách, o ktorej sa hovorí, že je najchudobnejšou z 
chudobných. Zhoršený zdravotný stav tejto komunity s najväčšou koncentráciou rómskych 
obyvateľov v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji sa vo zvýšenej miere podieľa 
na nákladoch na liečbu, pracovnej neschopnosti, hospitalizácii a invalidite. Zrealizovanými 
štúdiami sa potvrdilo, že hlavnými determinujúcimi faktormi, ktoré ovplyvňujú kvalitu 
zdravotného stavu rómskej populácie sú najmä: nedostatočná úroveň zdravotného 
uvedomenia, nízky štandard osobnej hygieny, komunálnej hygieny, bývania, ekologická 
rizikovosť prostredia, nezdravé stravovacie návyky, zvyšujúca sa miera užívania alkoholu a 
tabakových výrobkov (aj počas gravidity), rozrastajúca sa závislosť na drogách. K cieľom 
starostlivosti o zdravie ľudí tejto komunity patria opatrenia zamerané na elimináciu, resp. 
minimalizáciu počtu osôb ovplyvnených spomínanými determinujúcimi faktormi, vrátane 
očkovania a zvýšenia povedomia v sexuálnej oblasti a reprodukčnom zdraví . 
 
Abstract 
The people living in socio-economic disadvantaged areas do not have  the same  approach to 
the aducation, health care, employment and other spheres of social life  because of various 
reasons. Those people are e.g.: disabled people, unemployed people, children,  seniors, 
refugees, homeless people and  Roma ethnic, who  live in separated and segregeated colonies 
and localities. The public health makes the effort to lower the unequality in health in these 
endangered vulnereble groups by means of direct strategies and health policy. In Slovakia  
the most endangered group is  the Roma community that lives in segregeated and separated 
localities and it is said  that they are the poorest of the poor ones. 
The worsed  state of health of this community with the biggest concentration in Prešov, 
Košice and Banská Bystrica regions  has the big share at the increased threatment costs, 
incapacity to work, hospitality and disability. The  realised studies have confirmed that the 
main determinant factors that affect the quality of health state of Roma  population are 
mainly: unsatisfactory level of  health awareness, low standard of personal hygiene, 
communal hygiene, living, ecological risk environment,.unhealthy eating  habits, increasing 
consumption of alcohol and tabacco products (also during pregnancy), growing dependance 
on drugs. The aims of health care for this community are directed at the measures that will  
eliminate or minimize the number of people effected by these determinants including 
Tvaccinations and raising awareness on sexual and reproductive health. 
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Faktory ovplyvňujúce zdravie. 
 
Key words: Disadvantaged communities. Roma community. Unequality in health.  Poverty.  
Determinants of health state. 
 
 
Súčasný pokrok a rast ekonomiky Slovenskej republiky, tak ako aj pokrok iných krajín sveta, 
je nerozlučne spojený s dobrým zdravotným stavom populácie, ktorý  je aj predpokladom 
k hospodárskemu a trvalo udržateľnému rozvoju. Obyvatelia v sociálno-ekonomicky 
znevýhodnených oblastiach sú často frustrovaní. Vznikajú a postupne narastajú rozdiely 
medzi jednotlivými skupinami obyvateľov. Zväčšujú sa aj rozdiely medzi bežnou populáciou 
a znevýhodnenými skupinami obyvateľov. 
 Znevýhodnené komunity sú skupiny obyvateľov, ktoré  z rôznych objektívnych a 
subjektívnych príčin nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, 
zamestnanosti a k ďalším oblastiam spoločenského života. Medzi znevýhodnené skupiny 
obyvateľov zaraďujeme napr. zdravotne postihnutých, nezamestnaných, deti a mládež, 
seniorov, utečencov, bezdomovcov a rómsku komunitu žijúcu v separovaných a 
segregovaných osadách a lokalitách. 

 
 Z hľadiska začleňovania sa do spoločnosti rozoznávame tieto typy rómskych rodín: 
  1. Integrované rómske rodiny 
  2. Čiastočne integrované rómske rodiny 
  3. Neintegrované rómske rodiny (Mojtová, 2008). 
 
 V reálnom živote spoločnosti už desiatky rokov púta najväčšiu pozornosť 
najzaostalejšia časť rómskej menšiny, a to tá, ktorá žije v marginalizovaných, segregovaných 
zdravotne rizikových osadách s vysokou koncentráciou obyvateľstva. Práve u Rómov žijúcich 
v osadách sa najčastejšie stretávame s celou škálou problémov (sociálno-ekonomické, 
edukačné, zdravotné). 
 Rozdiely medzi jednotlivými skupinami obyvateľov prerastajú do rôznych foriem 
nerovností. V súčasnej spoločnosti môžeme pozorovať rôzne formy nerovnosti. Z pohľadu 
zdravotného stavu spomenieme len tie formy, ktoré priamo ovplyvňujú zdravie a to: 
- nerovnosť v zdraví (v prístupe k prevencii, k zdravotnej starostlivosti, v súčasnom 

zdravotnom stave, morbidite, mortalite, atď.) 
- nerovnosť v príjmoch 
- nerovnosť v spotrebe a životnom štýle (nerovnosť životných šancí) 
- nerovnosť statusová (symbolické vyjadrenie nerovnosti) 
- nerovnosť v schopnostiach a nerovnosť šancí na trhu práce 
- nerovnosť vo vzdelaní a v prístupe k vzdelaniu 
- nerovnosť v rozdelení vplyvu a moci. 
 
 Jednou z priorít verejného zdravotníctva je znižovať nerovnosti v zdraví. Toto úsilie je 
realizované predovšetkým prostredníctvom cielených stratégií podpory zdravia a zdravotnej 
politiky cielenej na najviac ohrozené skupiny populácie (vulnerable groups), t.j. skupiny, v 
ktorých zdrojom nerovností môžu byť rozdiely etnické, sociálne, vekové atď. Medzi takéto  
 
 
skupiny obyvateľov patria predovšetkým segregovaná rómska komunita, bezdomovci a 
utečenci, drogovo závislí, zdravotne postihnutí (telesne a mentálne), seniori, deti, atď. 
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Problémy komunít drogovo závislých, zdravotne postihnutých, seniorov, detí a mládeže, 
prípadne ďalších komunít, sú riešené na Slovensku prostredníctvom vládou schválených 
národných programov (Havelková, 2005).  
 Preukázateľne najviac ohrozenou skupinou populácie na Slovensku je predovšetkým 
rómska komunita žijúca v segregovaných a separovaných osadách a lokalitách, ktorá u nás 
patrí medzi najviac znevýhodnenú skupinu populácie. Hovorí sa o nej ako o najchudobnejšej 
z chudobných. Nízky príjem je spravidla hlavným znakom chudoby. Ale aj nízke vzdelanie, 
nižšia šanca zamestnať sa, zlý zdravotný stav a narušené životné prostredie ich vylučuje z 
minimálne akceptovaného života spoločnosti. Zhoršený zdravotný stav znevýhodnenej 
rómskej komunity oproti majoritnej populácii sa vo zvýšenej miere podieľa na zvýšených 
nákladoch spoločnosti na liečbu, pracovnú neschopnosť, hospitalizáciu a invaliditu a je 
jednou z objektívnych príčin marginalizácie tejto komunity (Ginter, 2003). Členovia rómskej 
komunity, ktorí sú integrovaní do majoritnej spoločnosti sa zúčastňujú programov a projektov 
podpory zdravia, ktoré sú realizované úradmi verejného zdravotníctva a sú určené pre celú 
populáciu. 
 
Zdravotný stav rómskej komunity v Slovenskej republike - súčasný stav  
V Slovenskej republike (SR) žije popri Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku najpočetnejšia 
rómska komunita v Európe. Medzinárodné organizácie zamerané na menšiny uvádzajú 
väčšinou pre SR až príliš vysoký počet Rómov - graf  č. 1. 
 

 Graf č.1 

Predpokladný podiel Rómov v krajinách strednej a 
východnej Európy( v %)

0,2

0,6

3,1

4,0

5,7

10,8

11,0

11,1

0 2 4 6 8 10 12

Slovensko

Rumunsko

Bulharsko

Mďarsko

Albánsko

Česko

Slovinsko

Poľsko

 
percentuálny podiel v populácii 

 
 Priestorovú distribúciu rómskeho obyvateľstva v SR podľa posledného sčítania 
obyvateľstva v roku 2001 uvádza tabuľka č. 1. Najväčšia koncentrácia obyvateľov rómskej 
národnosti je v prešovskom kraji, za ním nasledujú košický a banskobystrický kraj. 
 
Tabuľka č.1: Priestorová distribúcia rómskeho obyvateľstva 
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Zdroj: sčítanie ľudu, domov a bytov v r. 2001, Základné údaje. ŠÚ SR 
  
  
 
Rizikové faktory 
 V rokoch 2001-2002 bola pod vedením Úradu verejného zdravotníctva SR v 
spolupráci s organizáciou UNICEF - Nadáciou InfoRoma, regionálnymi úradmi verejného 
zdravotníctva, miestnymi a obecnými úradmi, Národnými úradmi práce a mimovládnymi 
organizáciami realizovaná štúdia Zdravotný stav žien a detí žijúcich v chudobných 
komunitách SR. Jej cieľom bolo získať informácie o zdravotnom stave a zdravotných 
potrebách chudobnej populácie v SR. Základnou výberovou vzorkou bola domácnosť žijúca v 
sociálne znevýhodnených podmienkach. Za hlavné kritérium chudoby boli vybrané dva 
ukazovatele - miera nezamestnanosti a dávky sociálnej pomoci pre ľudí v hmotnej núdzi. Na 
vypočítanie výberovej vzorky boli použité oficiálne údaje o počte poberateľov dávok 
sociálnej pomoci v 79 okresoch SR. Keďže významnú časť obyvateľov chudobných komunít 
na Slovensku tvorí rómske etnikum žijúce v segregovaných rómskych osadách, boli konečné 
zistenia aplikované na túto menšinu (UVSR, 2003). 
 Výsledky z populačnej štúdie "Zdravotný stav detí a žien žijúcich v chudobných 
komunitách" a výskumu " Výživa a životný štýl troch etnických skupín SR (ktorý realizoval 
Ústav preventívnej a klinickej medicíny a bývalý Štátny fakultný zdravotný ústav v rokoch 
2001-2003 a bol zameraný na slovenskú, maďarskú a rómsku skupinu)" potvrdili, že hlavné 
determinujúce faktory ovplyvňujúce nižšiu kvalitu zdravotného stavu znevýhodnenej rómskej 
populácie sú v súčasnosti najmä: 
- nedostatočná úroveň zdravotného uvedomenia 
- nízky štandard osobnej hygieny 
- nízky štandard komunálnej hygieny - absencia zdrojov pitnej vody, kanalizácie, chýbajúci 

odvoz smetí, absencia sociálnych zariadení 
- nízky štandard bývania a ekologická rizikovosť prostredia, s ktorou súvisí znečistené a 

zdevastované životné prostredie (alarmujúci je stav najmä v izolovaných rómskych 
osadách, v ktorých  kvalita bývania často nezodpovedá základným hygienickým 
požiadavkám: absentuje zásobovanie zdraviu nezávadnou pitnou vodou, chýba 
kanalizácia, odpadové jamy a smetiská, odvoz smetí, absentujú sociálne zariadenia, 
pretrváva veľká preľudnenosť na malej ploche, často v jednej miestnosti) 

- nezdravé stravovacie návyky, nevyhovujúca výživa 
- zvyšujúca sa miera užívania alkoholu a tabakových výrobkov 
- rozrastajúca sa závislosť na drogách a tým zvýšené riziko infekcie vírusom HIV a 

hepatitídy B a C. 

Územie Počet      obyvateľov 
spolu 

Počet       obyvateľov 
rómskej   národnosti    

Podiel     obyvateľov 
rómskej   národnosti 
(v%) 

Bratislavský kraj 
Trnavský kraj 
Trenčiansky kraj 
Nitriansky kraji 
Žilinsky kraj 
Prešovsky kraj*  
Košický kraj 

599 015 
551 003 
605 003  
713 422 
692 121 
789 968 
766 012 

755  
3 163 
1 574 
4 741 
2 795 
15 463 
31 653 
29 803 

0,13 
0,57 
0,26 
0,66 
0,40 
2,34 
4,01 
3,89 

SR 
 

5 379 455 89 920 1,67 
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 Všetky tieto faktory sa odzrkadľujú aj v krátkej dĺžke života obyvateľov segregovanej 
rómskej populácie - vysokej novorodeneckej a dojčenskej úmrtnosti, nízkom priemernom 
veku zomrelých v porovnaní s majoritnou skupinou, vysokou frekvenciou ochorení, 
chronickými chorobami, trvalým znížením fyzickej a mentálnej výkonnosti.  
 Výsledky z populačnej štúdie Zdravotný stav detí a žien žijúcich v chudobných 
komunitách SR ukázali, že: 
- najväčšia časť segregovaných rómskych komunít žije v osadách - 36,8 % za nimi 

nasleduje vidiek - 33,6% a mesto 26,9%. Čo sa týka typu obydlia, 13 % domácností žije v 
chatrčiach, karavanoch a podobných nevyhovujúcich obydliach. Na jednu chatrč a 
karavan pripadá 6 obyvateľov. Na jednu miestnosť pripadajú v priemere 3 ľudia a v 
chatrčiach až 5 ľudí, kým v celoslovenskom meradle na jedného obyvateľa pripadá jedna 
miestnosť. Najviac domácností chudobných komunít je 5 členných a viac ako 50 % 
domácností je 6 a viacčlenných. V segregovaných rómskych komunitách sú domácnosti s 
4-8 deťmi. 

- vodovod je u obyvateľov osád zdrojom pitnej vody v 55% prípadov, potom nasleduje 
studňa v 27,4 % prípadov a atypické zdroje sa vyskytli v 5,1 % prípadov. 52 % 
domácností vodu pred použitím neprevára. Toalety typu latríny a suché záchody dosiahli u 
obyvateľov karavanov a chatŕč 86% , v osadách 78% prípadov. 

- na pranie používajú v 42% prípadov vaňu, sud či potok, kuchynský riad sa v 52% 
prípadov umýva v dreze, v osadách prevláda umývanie riadu vo vedre, kadi, sude. 

- fajčí 60% žien v reprodukčnom veku a muži zo 70% domácností, alkohol pijú viackrát do 
týždňa; muži zo 17,4% domácností a 1,5% žien. 0,6% žien priznalo časté pitie alkoholu v 
tehotenstve, konzumácia drog neprekročila u žien 1,3% u mužov 2,2% - často 
zneužívanou drogou je cenovo dostupný toluén. 

- 68% obyvateľov segregovaných rómskych komunít uviedlo základné vzdelanie, 12% 
uviedlo ukončené SOU a 6,5% osobitné. Na otázku "Vie čítať muž/žena" označilo 81% 
mužov a 82% žien odpoveď, že ťažko. 

- 67% žien zo segregovaných rómskch komunít nepoužíva žiadny spôsob plánovania 
rodičovstva, z ostatných 33% žien má väčšia časť zavedené vnútromaternicové teliesko a 
časť užíva hormonálnu antikoncepciu. 

- vedomosti týkajúce sa zdravia a jeho ochrany sú u obyvateľov segregovaných rómskych 
komunít na nízkej úrovni: o AIDS nepočulo 22 % žien a aj časť tých, čo o AIDS počula, 
nevedela, v čom spočíva nebezpečenstvo tohto ochorenia, o spôsobe prenosu nevedelo 
38% žien. 

- v sledovanej populácii prevláda nepravidelná, nesprávne zložená, vysokokalorická výživa 
(ŠZÚSR, 2002). 

 
 Ciele ošetrovateľskej starostlivosti v segregovaných lokalitách: 
- eliminovať zdravotné problémy, predchádzať novým zdravotným problémom, 
- očkovanie proti infekčným chorobám, 
- sprístupniť prenatálnu starostlivosť, zlepšiť zdravotný stav matiek a detí (Ralbovská 

2009), 
- skvalitnenie výživy, 
- osvojenie základných hygienických návykov, 
- zvýšenie povedomia v sexuálnej oblasti a reprodukčnom zdraví, 
- zníženie počtu tehotenstiev mladistvých, 
- znižovanie závislostí od alkoholu a iných drog, 
- prevencia, odhalenie a kontrola chronických ochorení, 
- zlepšiť prístup Rómov k zdravotnej starostlivosti (UVSR, 2003). 
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Trendy v zdravotnom stave rómskej komunity 
 Na základe možných získaných zdrojov a v nich uvedených dát možno skonštatovať, 
že zdravotný stav väčšiny občanov rómskej národnosti je horší ako u nerómskej populácie 
žijúcej na Slovensku. Dokonca všetky dostupné údaje vypovedajú o zhoršovaní a zlom 
zdravotnom stave najmä v stále sa rozširujúcich izolovaných rómskych osadách, v ktorých 
pretrváva alarmujúca zdravotná situácia. Katastrofálne životné podmienky, nízke zdravotné 
uvedomenie a nízka zaočkovanosť naznačujú, že trend zvýšeného rizika výskytu infekčných 
ochorení u obyvateľov rómskeho etnika bude pokračovať. Zvlášť je vysoké riziko výskytu 
ochorení, ktoré súvisia s nízkym hygienickým štandardom, a ktoré sa vyskytujú v epidémiách. 
Taktiež chronické ochorenia ako srdcovocievne ochorenia a cukrovka sa u dospelej rómskej 
populácie stávajú čoraz väčšou hrozbou. 
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Vzdelávanie a ochrana zdravia v rómskych komunitách - 
skúsenosti, formy pomoci a realizované projekty 
 
Education and protection of health in Romany communities - experience, 
forms of assistance and implemented projects 
 

Karel Komárek (SR) 
 
 
Abstrakt 
Príspevok je zameraný na skúsenosti a praktické realizácie projektov, ktoré boli podporené 
Európskym sociálnym fondom, EEIG Bruxeles a Nórskym finančným mechanizmom. Projekty 
sú koncipované tak, aby okrem ťažiskového zamerania na zlepšenie zamestnanosti žien 
z rómskej komunity a marginalizovaných skupín vytvorili tiež svojim dopadom a obsahom 
podmienky ako pre zlepšenie zdravotného stavu rómskej komunity, tak aj hygienických 
podmienok a povedomia predovšetkým v segregovaných rómskych osadách. V rámci 
projektov je aj možnosť špecializovaného pôsobenia na deti z týchto komunít, ktorých matky 
sa zúčastňujú vzdelávania, špeciálnej starostlivosti o ne a zlepšovania ich návykov nenásilnou 
formou.  
 

Abstract 
This contribution is directed on experience and practical realizing of projects, which were 
supported by European social fund, EEIG Bruxelles and Norway grand. The projects are 
conceived in such way, so except of centroidal sight to improve employment rate for women 
from gypsy ethnic and marginalismitic groups, it creates by its own impact and with the 
content of condition, how to get better health state in gipsy community, health conditions at 
the same time, and aware first of all in segregated gipsy settlements. Within the scope of  
projects, there are a specialized activity for children of these communities, where motherhood 
is attended to learn, there is some particular care for them and betterment of their habits in 
unforced way. 
 

Kľúčové slová: Rómske etnikum, zdravotný stav rómskej populácie, faktory ovplyvňujúce 
zdravotný stav, oblasť zdravotníctva 

 
Key words: gypsy ethnic, health position of the gypsy´s population, health conditions, field of 
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Úvod 

 Je všeobecne známe, že problematika rómskeho etnika je dlhšiu dobu považovaná za 
celospoločenský problém. Diskutuje sa o ňom na rôznych úrovniach. Snažili sme sa priblížiť  
k tejto problematike v oblasti, ktorá nám je najbližšia. Je to zdravotníctvo. V oblasti 
zdravotníctva v rómskych komunitách absentujú základné znalosti. A práve vyškolené 
adeptky – odborne spôsobilé sociálne opatrovateľky a asistentky zdravotnej starostlivosti by 
mali pôsobiť v sociálne slabších komunitách, prioritne rómskych, čím sa zvýši zdravotné 
uvedomenie rómskeho etnika a miera zdravotnej prevencie.  
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Poznatky a skúsenosti z realizácie projektov v tejto oblasti prinášajú ucelený pohľad na život, 
ochranu zdravia a vôbec osobnosť človeka. Pozornosť je venovaná sociálne slabším skupinám 
a vybraným etnickým menšinám, kde poznatky o ochrane zdravia vo väčšej miere absentujú. 
Na základe našich skúseností, analýz, po odborných diskusiách  s  členmi riešiteľského 
kolektívu a ďalšími externými spolupracovníkmi, ale aj na základe diskusií a návrhov 
zástupcov rómskych komunít pokračujeme v našich aktivitách v tejto oblasti.  
V rámci perspektívnych plánov rozširujeme našu činnosť v oblasti edukačných aktivít 
rómskej populácie ku zdravému životu. Domnievame sa však, že je potrebné zabezpečiť 
zvýšenie znalostí predovšetkým v oblasti nácviku praktických činností, pričom ide 
o záležitosť dlhodobú, ktorú nie je možné riešiť len nárazovými, krátkodobými aktivitami.  
   Z uvedeného dôvodu preto uvažujeme v  dotknutých rómskych komunitách zriadiť tzv. 
„centrá zdravotníckej pomoci“, ktoré by boli legalizované cestou Úradu splnomocnenca vlády 
SR pre rómske komunity a Ministerstva zdravotníctva, v ktorých by FZ KU zabezpečila 
prechodnú praktickú činnosť našich poslucháčov v rámci výučbových programov 
ošetrovateľstva. V centrách by prechodne  pracovali aj odborníci všetkých zainteresovaných 
inštitúcií a tieto centrá by sa mohli stať prvotným stupňom aktivít pri realizácii postupných 
opatrení pri zlepšovaní zdravotnej situácie v rómskych komunitách. 
Stav zdravia rómskeho etnika na Slovensku je všeobecne ohrozovaný a  sú známe negatívne 
ukazovatele v stave zdravia, v postojoch k zdraviu, k spôsobu života napr.:  
 

• Znižuje sa stredná dĺžka života,  
• Vyššia dojčenská úmrtnosť, invalidizácia, vyšší výskyt infekčných chorôb,  
• Vyššie percento úmrtí na ochorenia srdcovo- cievneho systému, nádorové ochorenia, 

metabolické ochorenia ( obezita, cukrovka), 
• Nízka zaočkovanosť, reálna hrozba epidémií, 
• Časté hospitalizácie rómskych detí predovšetkým preto, že rodina sa nedokáže včas 

odhadnúť skutočnú závažnosť zdravotného stavu,  
• Nízka hygienická úroveň, 
• Odlišuje sa reprodukčné správanie - vek prvých pôrodov je okolo 17 rokov, často 

prichádzajú ženy k pôrodu bez prenatálnych vyšetrení,  
• Fajčenie nielen u mužov, žien, tehotných, ale aj detí, vyskytuje sa užívanie alkoholu 

a drog 
• Hepatitída a tuberkulóza, predpoklady na AIDS, absentujú poznatky a potreba 

prevencie.  
 

Naše realizované projekty sú koncipované tak, aby okrem ťažiskového zamerania na 
analýzu zdravotného stavu vybraných skupín rómskej populácie a marginalizovaných skupín 
vytvorili tiež svojim dopadom a obsahom podmienky ako pre zlepšenie zdravotného stavu 
rómskej komunity, tak aj hygienických podmienok a povedomia predovšetkým 
v segregovaných rómskych osadách. V rámci projektov je tiež možnosť špecializovaného 
pôsobenia na deti z týchto komunít, ktorých matky sa zúčastňujú vzdelávania v projekte ESF, 
špeciálnej starostlivosti o ne a zlepšovania ich návykov nenásilnou formou. Skúsenosti a 
výsledky budú implementované v ďalšej práci s rómskou komunitou v rámci komunitných 
centier stredného a východného Slovenska. 
Realizáciou projektov je sledovaný okrem hlavného cieľa tiež nepriamo aj zámer zvyšovania 
zdravotného uvedomenia rómskeho etnika (v  súlade so snahou o rozvíjanie preventívneho 
pôsobenia vzniku ochorení, epidémií, úrazov, dodržiavania zdravého spôsobu života). 
Realizácia projektov podporuje tiež vznik lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie v meste 
Ružomberok medzi mestom Ružomberok, Katolíckou univerzitou, občianskym združením 
a členmi novej rómskej generácie, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 
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obcou Rudňany a ďalšími lokalitami. Postupne sa do našich aktivít zapájajú aj ďalšie 
vedecké, vzdelávacie a zdravotnícke inštitúcie. Pripravujeme v súčasnosti rámcovú dohodu 
o spoločnom vedecko-výskumnom pracovisku („Spoločné pracovisko Úradu vlády SR 
a vedeckých, vzdelávacích a zdravotníckych inštitúcií v SR pre marginalizované skupiny“). 
 
1.  Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných rómskych žien 
 

Veľký význam pre rómske komunity má rodina, a to nielen v úzkom ponímaní rodičov 
a detí, ale vo veľmi širokom rozsahu. Najmä pre segregované skupiny Rómov široká rodina 
predstavuje zázemie, istotu a ochranu. Hlavou rodiny je formálne otec, ale prakticky väčšinou 
žena, pretože podľa môjho názoru práve ona formuje rodinu,  pretože muži mnoho raz kvôli 
strate zamestnania neboli schopní uživiť rodinu. Tento fakt pôsobí deštrukčne nielen na 
životnú úroveň postihnutých rodín, ale aj na samotných mužov, ktorí strácajú svoje životné 
poslanie. Možno aj preto sa s mužmi vo všeobecnosti ťažšie komunikovalo a spolupracovalo. 

Ženy sú obrovskou oporou pre rómske rodiny aj v tých najťažších obdobiach. Úlohou 
ženy je postarať sa o deti a o jedlo. Mnohé rómske ženy zvládajú svoju úlohu aj v tých 
najdrsnejších pomeroch. To ich robí ešte silnejšími a žiaľ, kontraproduktívne, ešte viac 
oslabuje pozíciu mužov. Deti sa odmalička identifikujú s rolou muža či ženy. Zatiaľ čo 
dievčatá majú jasné vzory a na svoje poslanie matky sa tešia a pripravujú tým, že matke 
pomáhajú s opaterou mladších súrodencov, chlapci často krát nemajú pozitívny vzor a ani 
nevedia, čo by v živote mohli, či chceli robiť. U chlapcov sa v oveľa väčšej miere prejavujú aj 
ďalšie negatívne javy, ako sú závislosti na alkohole, omamných látkach, či na hracích 
strojoch.  

TUvedená práca a analýza projektu Európskeho sociálne fondu (ESF)0F0F0F0F0F0F0F

1
FTT priamo nadväzuje 

na teoretické a praktické výsledky prebiehajúceho projektu (v súčasnosti skúmame jeho dopad 
na cieľovú skupinu) Fakulty zdravotníctva (FZ) Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý je 
zameraný na vzdelávanie rómskych žien v oblasti zdravotníctva a ochrany života. Jeho 
cieľom bolo vyškoliť 300 rómskych žien v dlhodobom zdravotníckom kurze v meste 
Ružomberok a v obci Rudňany. 

TFrekventantky kurzu získali vedomosti v oblasti ošetrovateľstva, v prevencii ochorení, v 
starostlivosti o novorodencov, deti, dospelú populáciu a starších ľudí. Získajú informácie a aj 
praktické a niektoré teoretické návyky pri starostlivosti o chorých, pri poskytovaní prvej 
pomoci u závažných akútnych chorobných stavoch, v obväzovej technike, pri realizácii 
zdravej výživy, pri podávaní potravy, ale aj pri podávaní liekov. Zvláštna pozornosť sa venuje 
problematike hygienickej starostlivosti a protiepidemiologickým opatreniam. 

TEdukačná problematika sa zamerala najmä na výchovu ku zdravému spôsobu života, ďalej 
sociálnej starostlivosti, náuke o výžive, zdravému rodičovstvu, prevencii častých infekčných 
chorôb. Na základe doteraz realizovaných šiestich vzdelávacích kurzov, ktoré sa uskutočnili v 
Ružomberku a Rudňanoch bolo potrebné prehodnotiť ďalší postup realizácie vzdelávania a 
doplniť ho o nové aktivity. 

                                                 
T

1
T KOMÁREK, K.- LACKO, A. a kol.: Vzdelávanie a rekvalifikácia nezamestnaných žien 

s prednostným zameraním na ženy z rómskeho etnika na získavanie vedomostí a zručností 
v oblasti ošetrovateľstva, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o novorodencov, hygieny 
a životného štýlu pre výkon práce opatrovateliek a asistentiek zdravotnej starostlivosti 
v prostredí rómskej komunity a sociálne odkázaných občanov v okrese Ružomberok a obci 
Rudňany. Európský sociálny fond. Projekt Fakulty zdravotníctva KU Ružomberok v 
spolupráci s PF KU Ružomberok, SAV a partnermi projektu, Ružomberok 2005, (projekt č. 
2005/2.2./01/055). 
 



 44

TNa základe doposiaľ získaných skúseností1F1F11F1F1F1F1F

2
FTT v rámci realizovaného projektu je faktom, že 

projekt priniesol závažné zistenia o nedostatkoch v myslení Rómov v uvedených smeroch ale 
aj čiastkové pozitívne výsledky. Sú však prítomné niektoré skutočnosti a skúsenosti, u 
ktorých v celej Európe absentuje vhodná analýza s následnými eventuálnymi inováciami. 
Dôležitou skutočnosťou je fakt, že sami realizátori nepoznajú podrobne život a životné 
podmienky nimi školených Rómov. S  potrebnou presnosťou nezistili hygienické podmienky 
ich života, sociálne problémy, zdravotný stav kolektívu, problémy hlavných chorobných 
stavov, celkovú morbiditu a mortalitu a všetky problémy, s ktorými táto skupina populácie 
zápasí. Štúdium doterajšieho stavu v Európe ukazuje na absenciu unifikovaných metód na 
meranie uvedených faktorov v živote Rómov a sociálne odkázaných skupín obyvateľstva. 

TUkazuje sa potreba prehĺbiť špecializované informácie o zdravotnej situácii rómskej 
komunity, o hlavných zdravotných problémoch o infekčných a parazitárnych chorobách, 
prítomnosti hlavných chorobných stavov, o strednom veku života, spôsobe výživy, o 
prijímanej nutričnej hodnote stravy, o hlavných príčinách mortality atď. Dôležitú úlohu 
zohrávajú tiež informácie o špecifikách prístupov rómskych obyvateľov k riešeniu všetkých 
problémov, s ktorými sa denne stretávajú2F2F2F2F2F2F2F2F

3
FTT. 

Je nutné získať mnohé potrebné informácie od príslušných štátnych a zdravotníckych 
orgánov, v oblasti ktorých rómske komunity žijú a prioritné zameranie riešenia problémov v 
oblasti zdravotnej úrovne života uvedených skupín obyvateľstva. Celý problém treba riešiť 
formou cieleného odborného výskumu, ktorý však musí byť medzinárodne štandardizovaný.. 
Komplexná štúdia o uvedených problémoch zatiaľ v Slovenskej republike, ale aj v iných 
dostupných literatúrach chýba. Získané výsledky by boli zaujímavé pre príslušné 
zainteresované orgány aj pre celú spoločnosť nie len u nás, ale aj v zahraničí. Na získanie 
uvedených potrebných informácií vidím niekoľko ciest: 

1.  Oficiálne podklady od štátnych orgánov/demografické údaje, údaje zdravotnícke, 
sociálne, kultúrne, o vzdelaní atď./ 

2.  Získavanie informácií cestou anonymných dotazníkov/ich vyplňovanie za spolupráce 
kolektívov riešiteľov.T 

3.  Aktívna depistáž a cielené vyšetrenie populácie s cieľom získať informácie o 
najdôležitejších problémoch, ktoré nás zaujímajú, priamo v rómskych komunitách.T 

4.  Získanie informácii z Európskych registrov TBC, napríklad z Národného registra 
TBC vo Vyšných Hágoch, so zameraním na záujmové lokality, a aktívne 
vyhľadávanie kontaktov v súčinnosti s pľúcnymi strediskami.T 

Zdravotnícka fakulta KU by uvedené ciele mohla plniť aj v rámci výučbového procesu so 
zapojením nielen učiteľov, ale aj študentov. Získané podklady by sa mohli stať predmetom 
analýzy a realizačných aktívnych výstupov k ich riešeniu. Na realizáciu uvedeného výskumu 
je potrebné zabezpečiť spoluprácu FZ KU, miestnych štátnych orgánov, ale aj rómskych 
predstaviteľov a rómskych aktivistov. 

Je potrebné si uvedomiť, že pozitívne výsledky v zlepšení zdravotnej situácie rómskeho 
obyvateľstva môžu priniesť len cielené, dobre premyslené a dlhodobo koncipované opatrenia, 
na realizácii ktorých sa zúčastnia spoločenské orgány, zdravotnícke a sociálne inštitúcie, ale 
predovšetkým aktívne aj príslušníci rómskej komunity.3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3FTF3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F

4
FT Akákoľvek izolovaná 

                                                 
T

2
T KOMÁREK, K. – LACKO, A.: Vzdelávanie žien v oblasti zdravotníctva a k ochrane života. 

In Zborník ochrana života, konferencia s medzin. účasťou, str. 132-139. Žakovce 2006.  
 
T

3
T MALÍKOVÁ, K.- KOMÁREK, K.: Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav rómskeho etnika 

v okrese Ružomberok.  Ružomberské zdravotnícke dni 2007. Zborník, str. 331-346.  
 
T

4
T KOMÁREK, K. A KOL.: Záverečná monitorovacia správa pre SOP Ľudské zdroje č. 

2005/2.2/01/055, 2008, obdobie (01.06.2006 / 30.09.2008) 
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jednostranná aktivita sa ukáže ako neúčinná. Bolo by potrebné uvedenú problematiku v 
príslušných orgánoch podrobne analyzovať a stanoviť ďalšie postupy. Vhodné by bolo 
prediskutovať, či by nebolo možné v sledovaných komunitách zriadiť „centrá zdravotnej 
pomoci", ktorá by bola prevádzkovaná vyškolenými aktivistami. Tieto centrá by sa mohli stať 
prvotným stupňom aktivít pri postupných opatreniach pre zlepšovanie zdravotnej situácie v 
rómskych komunitách. V týchto centrách by mohli prechodne, v rámci praxe pracovať a 
pomáhať aj študenti vhodných vysokých škôl a ich fakúlt, ako na Slovensku FZ KU a PF KU, 
fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a do všetkých aktivít by bolo vhodné 
zapojiť aj konzultačné pracoviská v Poprade, Levoči aj Košiciach, premyslieť ich aktivitu v 
spádových regiónoch, koordináciu s Ústavom romologických štúdií UKF Nitra ako aj 
príslušných ústavov SAV v Košiciach a Bratislave. 4F4F4F4F4F

5
FT 

Ďalším realizovaným projektom je medzinárodný projekt s názvom „Analýza 
zdravotného stavu a spôsobu života rómskeho etnika a sociálne slabších skupín – prevencia, 
výchova, vzdelávanie“ (EEIG-EU/P-Ku/11.16/09), ktorý bol podporený Fundation of  
European Economic Interest Grouping EEIG-BRUXELES v roku 2009. Spomínaný projekt 
hlbšie analyzuje nami zistené zdravotné a sociálne problémy a spôsob života vo vybraných 
regiónoch. Ukazuje sa, že vzdelávanie a časté opakovanie aktivít má prioritný význam pri 
formovaní nami opisovaných skupín a napomáha pri riešení zistených problémov. Okrem 
toho je možné pri vzdelávaní v rámci diskusie získavať odpovedi nielen na pálčivé 
a chúlostivé problémy, ale do určitej miery aj mapovať zdravotné a sociálne problémy 
skúmaných lokalít. Na základe toho môžeme reagovať na zistené problémy a zo 
zdravotníckeho hľadiska aj urobiť opatrenia na nápravu, čo sa nám do určitej miery darí. Je 
ale potrebné si uvedomiť, že pomoc vybraným skupinám rómskeho etnika nie je možná bez 
znalosti ich tradícií a histórie. Projekt  podporuje do určitej miery aj tieto dôležité 
a neopomenuteľné aktivity. 
 
2. Systém vzdelávania a výchova asistentov z rad Rómov  
 

V oblasti zdravotnej výchovy vo vybraných rómskych komunitách do určitej miery 
absentujú základné znalosti. A práve odborne vyškolené adeptky – odborne spôsobilé sociálne 
opatrovateľky a asistentky zdravotnej starostlivosti by mali pôsobiť v sociálne slabších 
komunitách, prioritne rómskych, čím sa zvýši zdravotné uvedomenie a miera zdravotnej 
prevencie. Súčasný zdravý životný štýl si vyžaduje vedomosti a  vzdelávanie v oblasti 
zdravotnej problematiky. Prvá pomoc je neoddeliteľnou súčasťou liečenia rozličných 
ochorení a náhlych ochorení. Poskytnúť prvú pomoc je prvoradou povinnosťou každého 
človeka. Správne poskytnutá prvá pomoc už zachránila život mnohým postihnutým a prispela 
k ich rýchlejšiemu a úplnému uzdraveniu. Patrí tak medzi najušľachtilejšiu ľudskú činnosť. 
Toto do určitej miery absentuje najmä u skupiny sociálne slabších ľudí, ktorí si  vyžadujú 
pozornosť, aby sa lepšie začlenili do našej spoločnosti. 

Systém vzdelávania je koncipovaný s cieľom poukázať na možnosti zlepšenia 
podmienok a zdravotného stavu sociálne slabších ľudí, hygienických podmienok a povedomia 
predovšetkým v segregovaných rómskych osadách. V rámci príručky je  pozornosť zameraná 
aj na deti zo sociálne slabších rodín, ktorých matky sa budú zúčastňovať vzdelávania, 
špeciálnej starostlivosti a zlepšovania ich návykov teoretickou a najmä praktickou formou. 
                                                                                                                                                         
KOMÁREK, K. A KOL.: Správa o dopadoch projektu pre SOP Ľudské zdroje, 2008. 
 
T

5
T KOMÁREK, K. – LACKO, A..- MALÍKOVÁ, K.: Vzdelávaním k ochrane života. Ochrana 

života, konferencia s medzin. účasťou. Žakovce 25.-26.9. 2008. In Zborník ochrana života, 
konferencia s medzin. účasťou, str. 118-127.  
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Nami vypracovaná príručka bude slúžiť ako metodický materiál pre adeptov na funkciu 
zdravotného asistenta, resp. pre pracovníkov orgánov zdravotníckej a sociálnej starostlivosti 
štátnej správy v regiónoch alebo príslušných útvarov samosprávy vyšších územných celkov.  

Skúsenosti a formy pomoci zjednocujú inštitúcie, ktoré sa snažia zamerať svoju 
pomoc na vzdelávanie – základný pilier pre vedomostnú spoločnosť. Spolupráca s ETP 
Slovensko prispela k realizácii projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom 
Slovensku“ SK - 0101/2009, ktorý bol podporený Nórskym finančným mechanizmom, kde je 
naša fakulta spoluriešiteľom. Projekt podporuje zmenu vytváraním mostov medzi odborníkmi 
a komunitami - "premosťovaním" a budovaním ľudského, sociálneho a ekonomického 
kapitálu v dvanástich komunitách a ich premenu na komunity celoživotného vzdelávania.  

Cielená pozornosť je zameraná na Intergeneračné vzdelávanie - pre všetky vekové 
kategórie v komunitnom centre (KC) so zameraním sa na mladých ľudí s osobitnými 
potrebami, na nezamestnaných a sociálne vylúčených, ženy a mladé dievčatá. Projekt reaguje 
na dlhodobo nedostatočne riešené problémy5F55F5F5F5F5F5F5F

6
FT: 

 
- značne nerozvinutý ľudský, sociálny a ekonomický kapitál 
- generačná chudoba 
- zlé stravovacie návyky 
- vysoký počet závislých na drogách (alkohol, tabak, omamné látky) 
- priemerná dĺžka života Rómov je asi o 10 rokov nižšia ako Nerómov 
- pôrodnosť rómskych matiek približne dvakrát vyššia ako nerómskych, pričom Rómky 

majú svoje prvé dieťa v omnoho mladšom veku ako nerómske ženy 
- veľmi segregované osady, v ktorých žije viac ako 120 tisíc Rómov na Slovensku 

(deti sú zle pripravené na školu, často ich umiestňujú do špeciálnych škôl alebo majú 
malú šancu sa uplatniť v rámci existujúceho systému) 

- rodiny len zriedka majú prístup k pôžičkám a keď, tak len od úžerníkov 
- rozšírený a inštitucionálny rasizmus a diskriminácia prenikajú do zamestnania, 

vzdelávania a bývania 
- subštandardné podmienky bývania, dokonca pripomínajúce podmienky tretieho sveta 
- endemická nezamestnanosť 
- pasca sociálnych dávok odvádzajúca ľudí od snahy obstarať si platené zamestnanie 
- nízke sebavedomie alebo sebadôvera 

 
Generačná chudoba na Slovensku je jedna z najvážnejších výziev, ktorým čelí naša 

spoločnosť, v ktorej stále existuje sociálne vylúčenie niektorých ľudí z účasti na rozhodovaní, 
zamestnaní a materiálnych zdrojoch a z integrácie do širšej komunity. Ľudia, obzvlášť 
minorita (Rómovia), často zažívajú kombináciu nevyhovujúceho bývania, obmedzeného 
prístupu k sociálnym a iným službám, k infraštruktúre, geografickú izoláciu, ba až 
ghetoizáciu, spojenú s nízkou úrovňou vzdelania, vysokým počtom ľudí, ktorí nemajú 
dokončené úplné základné vzdelanie, vysokú nezamestnanosť. 

Všetky tieto faktory vedú k chudobe, ktorá sa dedí z generácie na generáciu. Sociálne 
vylúčenie Rómov je viacrozmerné, sú vylúčení z účasti na rozhodovaní, majú ťažkosti sa 
zamestnať, nemajú dostatok materiálnych a iných zdrojov a sú celkovo vylúčení z integrácie. 
Naviac, nie sú zvyknutí brať zodpovednosť za svoj život a život v svojej komunite. 

                                                 
T

6
T Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku /Projekt SK - 0101/2009, 

príloha 3 štúdia uskutočniteľnosti. ETP Slovensko 2009/. 
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Všetky vekové skupiny Rómov sú postihnuté, obzvlášť mladí ľudia, ktorých pozícia je 
sťažená kvôli nedokončenej školskej dochádzke. Priemerná nezamestnanosť u Rómov je 72 
% a v niektorých rómskych osadách dosahuje až 100 %. 

Tradičné riešenia sú odsúdené na neúspech. Vyžadujú sa nové prístupy, ktoré 
zaobchádzajú s ľuďmi nie ako s obeťami, ale považujú ich za rovnocenných účastníkov a 
riešiteľov problémov, ktorí sú zodpovední voči sebe, svojej rodine a komunite. Projekt 
podporuje zmenu vytváraním mostov medzi odborníkmi a komunitami – „premosťovaním“ a 
budovaním ľudského, sociálneho a ekonomického kapitálu v dvanástich komunitách a má 
tieto inovatívne prvky: 
 

- realizuje sa v existujúcich KC, ktoré poskytujú služby v rozsahu aký nie je nikde inde 
na Slovensku 

- obsahuje prístup „od kolísky po hrob“, všetko spôsobmi, ktoré sú na Slovensku 
priekopnícke KSP, iní odborníci a laické osoby budú vyškolení ako tréneri, čím sa 
zabezpečí udržateľnosť výsledkov 

- stavia na existujúcich efektívnych partnerstvách všetkých sektorov vybudovaných 
v zvolených lokalitách 

- zdôrazňuje sa sociálna mobilizácia, rozvíjanie životných zručností a osobnej 
zodpovednosti jedincov 

 
Podporujú sa komplexné integrované lokálne riešenia zabezpečujúce sociálnu solidaritu. 
 

Cieľovou skupinou tohto projektu sú rodiny a jednotlivci zažívajúci generačnú 
chudobu, prevažne z rómskej menšiny. Projekt poskytne podporu a služby aj Nerónom, ktorí 
žijú v generačnej chudobe. Projekt má ambíciu vytvoriť 12 komunít celoživotného 
vzdelávania v 12 mestách a obciach, ktoré trpia sociálnou a ekonomickou nerovnosťou (Stará 
Ľubovňa, Nálepkovo, Moldava n/Bodvou, Šimonovce, Hodejov, Ostrovany, Spišské 
Podhradie, Rudňany, Veľké Kapušany, Jablonov, Turňa n/Bodvou, Kokava n/Rimavicou) s 
cieľom pomôcť ľuďom vymaniť sa z generačnej chudoby. Lektori plne spätí s cieľovou 
skupinou budú sprostredkúvať priekopnícke, netradičné metódy rozvoja zdrojov 
znevýhodnených ľudí a budú od nich vyžadovať, aby si sami pomohli a začali sa spoliehať na 
seba. 
Tri vzájomne prepojené moduly reagujú na potrebu posilniť ľudský, sociálny a ekonomický 
kapitál: 
 
a) BUDOVANIE ĽUDSKÉHO KAPITÁLU - Intergeneračné vzdelávanie - poskytovanie 
tradičných a inovatívnych školení, tréningov a kurzov pre všetky vekové kategórie v KC so 
zameraním sa na mladých ľudí s osobitnými potrebami, na nezamestnaných a sociálne 
vylúčených, ženy a mladé dievčatá: 
• Deti a mládež: kurzy pre (I) mladé nastávajúce a dojčiace matky na zlepšenie pre- 
a postnatálnej starostlivosti - „Mladá mamička“; (II) „Predškolská príprava“ - pre deti a ich 
matky na prípravu detí do školy; pre mládež (III) Sexuálna a protidrogová výchova (sexuálne 
zdravie, tehotenstvo dospievajúcich dievčat a prevencia proti zneužívaniu omamných látok a 
drog); (IV) tvorivá dielňa Kultúra a história Rómov (vrátane holokaustu); (V) „Mimoškolské 
aktivity“ na povzbudenie a rozvoj talentov (umenie, šport); (VIa) „Nebojme sa peňazí“ - 
finančné vzdelávanie 
• Dospelí: kurzy pre tých, ktorí žijú v chudobe (VIb) „Nebojme sa peňazí“; (VII) 
„Križovatky“ (témy, napr. zdravé vzťahy, spoľahlivosť, emocionálna inteligencia, kritické 
myslenie, plánovanie kariéry). 
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• Odborníci z miestnych samospráv, škôl, úradov práce a neziskového sektora – školenie 
(VIII) 

- „Mosty z chudoby“ - napomáha hlbšie porozumieť generačnej chudobe a bariéram 
brániacim zmene a vymaneniu sa z chudoby a vytvára mosty medzi odborníkmi a 
komunitami; (IX) „Proces premeny“ pre mentorov. 

 
b) BUDOVANIE SOCIÁLNEHO KAPITÁLU - (I) Budovanie kapacít a vzťahov 
v komunitách – rôzne spoločenské a kultúrne akcie v KC pripravené v spolupráci s 
menšinami a inými miestnymi aktérmi a rozvíjajúce sociálny kapitál; (II) Sociálna integrácia 
a stabilizácia rodín – poskytovanie inovatívnych, integrovaných komplexných služieb 
(vzdelávanie, sociálna, právna, zdravotná asistencia a pracovné poradenstvo) v KC pre všetky 
vekové skupiny vedúcimi KC. Mentori rôznych profesií, skúseností a veku - prevažne 
Nerómovia budú pomáhať rodinám spoločensky sa začleniť a podporovať ich pri získaní a 
udržaní si pracovného miesta. Dôraz sa bude klásť na ženy a mladé dievčatá. 

Zatiaľ čo vo viacerých komunitách na Slovensku pracujú sociálni a komunitní sociálni 
pracovníci, poskytujúci sociálne poradenstvo a sprevádzanie klientov, rozdiely v službách 
navrhnutých v tomto projekte sú v poskytovaní komplexných integrovaných služieb, medzi 
ktoré patrí: 

 
• vzdelávanie všetkých vekových skupín so zameraním sa na mimoškolské a 

voľnočasové aktivity detí a mládeže a práca s deťmi 
• sociálna asistencia a sociálne poradenstvo 
• právne poradenstvo 
• zdravotná asistencia a zdravotná prevencia a osveta 
• pracovné poradenstvo a vyhľadávanie práce pre klienta, pomoc pri príprave 

podnikateľských zámerov 
• pomoc pri riešení zadlženosti 
• pomoc pri zlepšovaní bývania pomocou podporných projektov (HFHI a OSI) 
• zaangažovanie mentorov do práce s klientmi a vytváranie mostov medzi majoritou 

a minoritou 
 

Právne a zdravotné poradenstvo a osvetu budú vykonávať odborníci – právny poradca 
a kvalifikovaný zdravotný poradca podľa požiadaviek z jednotlivých KC. Mentori, tútori, 
komunitní sociálni pracovníci a lektori budú pomáhať klientom spoločensky sa začleniť a 
podporovať ich pri získaní a udržaní si pracovného miesta. Dôraz sa bude klásť na ženy a 
mladé dievčatá. 
 
c) BUDOVANIE EKONOMICKÉHO KAPITÁLU - Ekonomická stabilizácia - (I) pracovné 
poradenstvo - sa bude poskytovať v KC vedúcimi KC, aby dlhodobo nezamestnaní získali 
prácu alebo dotáciu na založenie malého podniku; (II) pracovné zaškolenie sa bude 
organizovať v spolupráci s úradom práce a miestnymi podnikmi; (III) zaškolenie „Zlepši si 
zručnosti“ sa bude realizovať pri výstavbe nových bytov (využijúc dotáciu z Ministerstva 
výstavby SR v spolupráci so samosprávou) a pri rekonštrukciách, ktoré zlepšia existujúce 
byty a domy (pomocou mikropôžičiek od HFHI a úspor klientov a bonusu OSI). 

Hlavnou úlohou je pomôcť dlhodobo nezamestnaným ľuďom vrátiť sa do práce a tak sa 
postupne integrovať do spoločnosti. Komunitní sociálni pracovníci budú zabezpečovať v 
komunitných centrách podpornú službu pracovného poradenstva: 

• hľadaním zamestnania a spájaním ponuky s dopytom 
• pomocou pri zaistení dotácií z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre začatie 

podnikania 
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• pomocou pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia nezamestnaným byť úspešnými 
• zabezpečením školenia/mentorovania klientov pri: 

 príprave životopisov 
 príprave a vypĺňaní žiadostí 
 výučbe správnych techník na prijímacie pohovory 
 pri príprave zmlúv (pracovných) 
 podmienkach pracovných zmlúv 
 pracovnom práve a povinnostiach vyplývajúcich z pracovných zmlúv 
 výpovediach 
 daniach a poistení 

 
KSP vyškolení ako osobní poradcovia klientov budú v úzkej spolupráci s úradmi práce, 

sociálnych vecí a rodiny pomáhať a radiť klientom taktiež pri hľadaní práce. Pracujúc so 
samosprávami, miestnymi občianskymi združeniami, organizáciami a súkromnými osobami z 
neziskových organizácií budú povzbudzovať nezamestnaných ľudí, aby využili svoj talent a 
zručnosti, aby začali vyrábať výrobky alebo poskytovať služby, prípadne si založili malý 
podnik, resp. živnosť. Taktiež pre tých, ktorí prejavia záujem o založenie živnosti alebo 
malého podniku komunitný sociálny pracovník poskytne poradenstvo ako získať dotáciu z 
úradu práce, pomôže pri príprave podnikateľského plánu a žiadosti predkladanej na úrad 
práce.  

Dôraz sa bude klásť na pomoc pri vytváraní pracovných príležitostí pre zaškolených 
klientov (vrátane napr. v rámci existujúcich alebo novo zakladaných sociálnych podnikov) a 
tiež aj na zaistenie preškolenia a rekvalifikácie na práce, o ktoré je dopyt na trhu práce. V 
komunitných centrách budú mať klienti príležitosť získať informácie o práci, školeniach a 
budú mať prístup k databáze a vyhľadávaniu práce cez internet. 
 
Záver 
 

Na základe doposiaľ získaných skúseností v rámci realizovaných projektov je nutné 
zdôrazniť, že projekty prinášajú závažné zistenia a parciálne pozitívne výsledky. Sú však 
prítomné niektoré skutočnosti a skúsenosti, u ktorých by bola vhodná analýza s následnými 
eventuálnymi inováciami. Dôležitou skutočnosťou je fakt, že sami nepoznáme podrobne život 
a životné podmienky našich poslucháčov. Nepoznáme presne hygienické podmienky ich 
života, sociálne problémy, zdravotný stav kolektívu, problémy hlavných chorobných stavov, 
celkovú morbiditu a mortalitu a všetky problémy, s ktorými táto skupina populácie zápasí. 

Ukazuje sa potreba prehĺbenia špecializovaných informácií o zdravotnej situácii rómskej 
komunity, o hlavných zdravotných problémoch o infekčných a parazitárnych chorobách, 
prítomnosti hlavných chorobných stavov, o strednom veku života, spôsobe výživy, hlavných 
príčinách mortality atď. Dôležitú úlohu zohrávajú tiež informácie o špecifikách prístupov 
rómskych obyvateľov k riešeniu všetkých problémov. Ide o začiatok cesty k doriešeniu 
problému, pretože nie všetci rodičia, sú tak uvedomelí, že im na vzdelávaní detí naozaj záleží. 
Absencia v dochádzke do škôl, snaha vyhnúť sa vzdelávaniu pretrváva u skupín s najnižšou 
životnou úrovňou, niekedy až s nezáujmom o budúcnosť potomstva.  

Predsudky  a stereotypy, ktorým rómske komunity čelia, sú okrem iného aj výsledkom 
našich nedostačujúcich vedomostí o sociálnych a kultúrnych špecifikách  tejto menšiny. Zlá 
zdravotná situácia rozhoduje o nízkom veku dožitia Rómov. Nedostatočné hygienické 
podmienky a obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti je tiež výsledkom geografickej 
marginalizácie a absencie  základnej sociálnej infraštruktúry. 

Výskyt infekčných chorôb, tuberkulózy, hepatitídy a iných epidémií vážne ohrozuje 
zdravotný stav vybraných skupín Rómov. Nerovnoprávne postavenie rómskych žien v 
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rodinnej hierarchii sa podieľa na nízkej vedomostnej úrovni v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia v rómskych komunitách. Nedostatočné informácie a tabuizácia 
sexuálnej problematiky má za následok šírenie pohlavne prenosných ochorení, predčasného a 
neplánovaného rodičovstva, nepravidelných resp. občasných návštev v prenatálnych 
poradniach, rastúceho percenta onkologických ochorení prsníkov či pohlavných orgánov a 
pod. Rómske ženy často čelia diskriminácii pri návštevách lekára i počas liečenia, výnimkou 
nie sú ani segregované izby v pôrodníckych oddeleniach. Aby sme predišli týmto problémom, 
je dôležité identifikovať rizikové faktory, ktoré ohrozujú rómsku komunitu v príslušnej 
lokalite, pričom je dôležité sústrediť pozornosť na Rómov žijúcich v segregovaných osadách. 
Ak vieme definovať problém, je možnosť plánovať aktivity a zapojiť do ich riešenia 
kompetentné osoby, akými sú zdravotnícki, komunitní a sociálni pracovníci.  

Rodí sa veľa detí, ľudia umierajú v priemere skôr ako majorita, Rómovia sú veľmi 
mladým spoločenstvom. Preto aj moja práca bude orientovaná na potreby rómskej rodiny 
a systém vzdelávania zameraný na ženy. Predstava, že Rómovia nie sú v rámci spoločnosti 
plnohodnotní a preto vzdelávateľní, by som povedal pretrváva veľa storočí ako nesprávny 
mentálny model. Ale vrcholné štátne inštitúcie správne došli k záveru, že vzdelávanie je 
jediná cesta k dokonalej zmene a  zavedená povinná školská dochádzka pre rómske deti je 
toho dôkazom. 
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Abstrakt 
W tej pracy wskazano warunki zmiany niekorzystnej sytuacji edukacyjnej Romów. 
 
Abstract 
This paper treats about possible conditions of positive changes of Romany Education. 
 
Kluczowe słowa: Edukacja. Romowie. Międzykulturowość. Integracja. 
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Zebrane podczas prowadzonych przez autora badań dane oraz ich analiza pozwoliły na 
potwierdzenie tezy, że edukacyjna rzeczywistość i polityka oświatowa państw skierowana do 
Romów są niezadowalające6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6FTF6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F

7
FT. Pomimo wielu działań w dziedzinie szkolnictwa 

mniejszościowego czy edukacji międzykulturowej Romowie w trzech badanych krajach 
wciąż znajdują się w trudnej sytuacji edukacyjnej ze względu na wieloletnie zaniedbania 
poprzednich systemów politycznych, tworzących model oświaty narodowej bez zwracania 
uwagi na inność romskiego ucznia, jego tożsamość i język. Rządy we wszystkich trzech 
krajach podjęły próby asymilacji Romów i w ten sposób chciały rozwiązać ich problemy oraz 
poprawić położenie życiowe. Jednak działania te zawiodły i na progu transformacji 
społeczność romska była najsłabiej wykształconą i najbardziej zaniedbaną grupą obywateli 
Czech, Polski i Słowacji.  
 Dopiero od 1989 r. zaczęto dostrzegać wagę problemu i podjęto próby poprawienia 
sytuacji edukacyjnej Cyganów, która nie pozostaje bez wpływu na inne niekorzystne czynniki 
świadczące o ich trudnym położeniu społecznym. Edukacja staje się obecnie najważniejszym 
wyzwaniem dla Romów i przede wszystkim dla państw przez nich zamieszkałych, a nawet 
całej Unii Europejskiej. Niski poziom wykształcenia tej społeczności, brak odpowiednich 
kwalifikacji zawodowych, trudne warunki mieszkaniowe i bytowe stwarzają nowe problemy  
i nie pozwalają na wyjście z marginalizacji społecznej. To właśnie edukacja może pomóc 
Romom w zerwaniu z dotychczasowym stylem życia, poprawie sytuacji materialnej  
i pozwolić na równoprawne uczestnictwo we wszystkich sferach życia społecznego7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7FPF7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F
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 Obecnie jednym z największych problemów, obok niewielkiej świadomości 
edukacyjnej Romów i niskiego poziomu ich wykształcenia, jest segregacja szkolna, 
polegająca na umieszczaniu dzieci w klasach, szkołach romskich, a także nagminnym 
kierowaniu ich do szkół specjalnych. European Roma Right Center zwraca uwagę na to, że w 
roku 1990 około 21,4% wszystkich uczniów romskich uczęszczało do szkół dla dzieci 
opóźnionych umysłowo na Słowacji. Romowie w tych szkołach stanowili ponad 65%. ERRC 
opisuje podobną sytuację w Czechach. Na podstawie jednak informacji zebranych przez 
autora można stwierdzić, że problem ten jest także zauważalny w Polsce. Oczywiście nie ma 
on takich rozmiarów, chociażby ze względu na dużo mniejszą liczbę Romów. Na Słowacji 
studia dotyczące tej tematyki prowadzi Centrum Metodyczne w Preszowie. Ważną rolę  
w badaniach, tworzeniu i realizacji programów edukacji Romów odgrywała właśnie ta 
instytucja oraz Narodowy Instytut Edukacji w Bratysławie. 
 Badania autora prowadzone dzięki stypendium International Visegrad Fund 
potwierdziły także, że każdy z trzech krajów wypracował swoje własne programy rządowe  
i szkolne, różniące się momentem wprowadzenia, charakterem, sposobem realizacji 
projektów w ramach szkolnictwa mniejszościowego. Najbardziej zaawansowani w pracach na 
rzecz podniesienia świadomości edukacyjnej i poziomu wykształcenia wśród Romów są 
Czesi i Słowacy. Polska, zapewne ze względu na mniejszą liczbę społeczności romskiej, 
późno włączyła się w działania oświatowe oraz pracę nad poprawą sytuacji Romów. 
Wszystkie trzy państwa mają do odrobienia straty wynikające z kilkudziesięciu lat zapóźnień 
w tej kwestii. Należy także podkreślić, że bez wsparcia, ale także nacisków środowiska 
międzynarodowego (m.in. Unii Europejskiej, Rady Europy, UNDP oraz rządów 
poszczególnych państw członkowskich, szczególnie Wielkiej Brytanii), programy romskie 
prawdopodobnie powstałyby jeszcze później albo nie powstałyby w ogóle. Romowie nadal 
nie pozostawaliby w orbicie zainteresowań polityków i władz państw.  
 Różny jest udział organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją romską  
w tworzeniu projektów i programów dla tej społeczności. Słowacja i Czechy, zapewne ze 
względu na liczebność populacji Romów, są dużo bardziej zaawansowane w realizacji 
autorskich projektów niż Polska. Wcześniej wprowadziły instytucje asystenta romskiego, 
nauczyciela wspomagającego, asystenta pracownika socjalnego i romskiego doradcy. Przy 
rządzie czeskim i słowackim działają specjalne urzędy do spraw Romów, które jednak według 
opinii samych zainteresowanych nie spełniają swoich zadań. W Polsce substytutem takiego 
urzędu jest odpowiednia komórka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  
i w Urzędach Wojewódzkich. 
 Analiza kolejnego problemu potwierdziła, że pomimo działania na terenie Czech, 
Polski i Słowacji szeregu organizacji romskich i ich szczególnego zaangażowania w edukację 
Romów można mieć pewne wymagania dotyczące skuteczności tych zabiegów. Przede 
wszystkim nie nastąpiło jeszcze pełne włączenie Romów i organizacji romskich w proces 
edukacji, tworzenia projektów na ich rzecz i szukania nowych rozwiązań. Powoli następuje 
poznawanie programów i metod działania w innych krajach oraz edukowanie społeczeństw 
większości. Poszerzanie wiedzy o romskiej grupie etnicznej może pozwolić na postęp we 
wdrażaniu idei edukacji międzykulturowej jako interakcji. Najważniejszym elementem 
wydaje się jednak podniesienie poziomu wykształcenia społeczności romskiej i walka ze 
szkolną segregacją, która jest szczególnym problemem Czech i Słowacji. Na przykład w 
Polsce, poza klasami romskimi na Podkarpaciu, taka izolacja uczniów w szkole raczej nie 
występuje. Ważne jest także, aby zmienić sposób selekcji uczniów trafiających do szkół 
specjalnych. Należy zwrócić uwagę na zdolności emocjonalne, intelektualne i ewentualne 
zaniedbania edukacyjne, a nie sprawność posługiwania się przez dzieci romskie językiem 
większości. 
 Czechy, a szczególnie Słowacja, są w odróżnieniu od Polski krajami, gdzie duża liczba 
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osób reprezentujących różne środowiska i zawody jest zaangażowana w działalność na rzecz 
poprawy sytuacji społecznej i edukacyjnej Romów. W pierwszych dwóch krajach istnieje też 
większa grupa romskiej inteligencji oraz prowadzone są zajęcia cyganologiczne i badania  
w uniwersytetach oraz innych instytucjach naukowych. Tym właśnie m.in. różni się edukacja 
romska w trzech krajach wybranych do badań. 
 Na zakończenie warto zatem zestawić wnioski i rekomendacje dla twórców 
programów edukacji romskiej i innych osób zaangażowanych w realizację projektów na rzecz 
Romów. Stanowią one zarazem zbiór oczekiwań wynikających z analizy literatury. W tym 
opracowaniu wielokrotnie korzystano z prac Andrzeja Mirgi, Eksperta Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W jednej z nich zostały zawarte także propozycje 
dla rozwoju edukacji Romów, które autor tej pracy rozbudował zgodnie z oczekiwaniami 
zmiany niezadowalającej rzeczywistości8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8FPF8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F
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Należy we współpracy z organizacjami romskimi i reprezentantami różnych środowisk 
stworzyć całościowe podejście do kwestii edukacji na bazie istniejących programów 
rządowych i realizowanych projektów. W przygotowaniu takiego programu należy kierować 
się ideą edukacji międzykulturowej, ale przede wszystkim brać pod uwagę wiedzę dotyczącą 
problematyki romskiej, wszystkich czynników kulturowych, społecznych, ekonomicznych  
i politycznych, które mogą wpływać na scholaryzację Romów. Można korzystać z programów 
rządowych i projektów realizowanych z powodzeniem w innych krajach. Urzędy do spraw 
Romów w Czechach, Polsce i Słowacji czy inne instytucje powołane w celu poprawy 
położenia tej społeczności i edukacji tej grupy powinny się kontaktować ze sobą, wymieniać 
się doświadczeniami i danymi dotyczącymi efektów dotychczasowych działań. Można także 
nawiązać współpracę transgraniczną dla poprawy sytuacji Romów żyjących w Polsce  
i Słowacji, ponieważ społeczność romska po obu stronach oddzielających te kraje gór żyje  
w najtrudniejszych warunkach. Podobne współdziałanie byłoby możliwe np. pomiędzy 
gminami Kotliny Kłodzkiej, zamieszkiwanymi przez Romów, a rejonem Nachodu czy 
Broumova po czeskiej stronie. 

Rządy trzech krajów i administracja szkolna powinny zapewnić uczniom romskim 
równe szanse w dostępie do edukacji. W związku z tym odpowiednie instytucje musiałyby 
stworzyć warunki do pozytywnego zwrotu w stronę podwyższenia jakości i efektywności 
kształcenia oraz wychowania romskich dzieci.  

Należałoby poświęcić uwagę poprawie sytuacji socjalnej romskich uczniów i ich 
rodzin, bowiem jak wspominano, ma ona wpływ na frekwencję szkolną i wyniki w nauce. 
Wiele dzieci ma trudności z dojazdem do szkół (obszary wiejskie), ich rodzice nie mają 
środków na zakup podręczników i przyborów szkolnych. Romowie powinni w edukacji 
swoich dzieci widzieć bezpośredni powód poprawy sytuacji bytowej oraz dostrzegać szansę 
awansu społecznego następnych pokoleń. Rządy mogłyby tworzyć i rozwijać system 
stypendialny dla zdolnych uczniów romskich, ale także pomoc w postaci stypendiów 
socjalnych dla najbardziej potrzebujących. 

Administracja szkolna powinna eliminować wszelkie formy dyskryminacji, aktów 
nietolerancji i rasizmu w szkołach, które byłyby skierowane do dzieci romskich. Należy 
stworzyć odpowiednie narzędzia, mechanizmy służące monitorowaniu takich zdarzeń. 
Władze szkolne powinny zadbać także o odpowiednie systemy szkoleń dla nauczycieli, 
pedagogów, wychowawców, aby nie tylko osoby mające bliski kontakt z uczniami romskimi 
(asystenci i nauczyciele wspomagający), ale także inni pracownicy (nawet administracyjni) 
poznali specyfikę społeczności romskiej. Takie działania mogłyby wspomagać przyjmowanie 
postaw bardziej otwartych na odmienność i szacunek dla inności romskiego ucznia. 
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Dodatkowo w ramach zajęć z historii, języka polskiego czy godzin wychowawczych można 
prowadzić lekcje przybliżające uczniom, będącym przedstawicielami większości, ich 
romskich kolegów i budować tolerancję wobec odmienności. W myśl edukacji 
międzykulturowej, zawierającej się w paradygmacie współistnienia na terenie szkoły,  
w zespołach klasowych powinno następować wzajemne poznanie i czerpanie z obu kultur 
(interakcja prowadząca do integracji). 

Romskie klasy, szkoły i nagminne kierowanie dzieci romskich do szkół specjalnych, 
które są elementami segregacyjnych działań w obszarze edukacji, powinny zostać zmienione 
bądź całkowicie zlikwidowane. Romscy uczniowie mogą właściwie nabywać kompetencji 
potrzebnych do życia w społeczeństwie (odpowiednio się socjalizować, kształcić  
i wychowywać) jedynie w klasach integracyjnych, konstruowanych zgodnie z ich wiekiem 
oraz poziomem intelektualnym. Należy zapewnić właściwe funkcjonowanie w takich klasach 
i szkołach dzięki instytucji asystenta romskiego oraz nauczyciela wspomagającego, a także 
wprowadzenie systemów stypendialnych i innych działań zmierzających do poprawy sytuacji 
socjalnej uczniów i rodzin Romów. Szkoła miałaby stać się miejscem kontaktu  
i współistnienia odmiennych kultur, w którym rozwijane będą idee edukacji 
międzykulturowej. W ten sposób należy rozumieć znalezienie złotego środka pomiędzy 
szkolnymi gettami a asymilującą szkołą masową. 

Międzykulturowe modele edukacji należy wprowadzić do szkół, do których 
uczęszczają reprezentanci mniejszości narodowych i etnicznych. Wprowadzenie programów 
edukacyjnych włączających elementy kultury, historii i języka Romów byłoby pożądane. 
Takie eksperymenty przeprowadza się na Słowacji. Pozwoliłoby to na zachowanie tożsamości 
romskiej i budowanie pozytywnej oceny swojej społeczności oraz pochodzenia. 

Ważne jest także, aby reprezentanci społeczności romskiej, liderzy, członkowie 
organizacji i stowarzyszeń zaangażowanych w edukację romską brali udział w konsultacjach 
na temat istotnych zmian. Powinno się także korzystać z wiedzy oraz pomocy ekspertów 
zajmujących się oświatą mniejszości narodowych i etnicznych. Należy stworzyć warunki do 
włączania wykształconej romskiej elity w tworzenie i realizowanie polityki edukacyjnej tej 
społeczności. Powinno się wspomagać romskich studentów, którzy aktualnie zdobywają 
wyższe wykształcenie, i przyszłych adeptów uniwersytetów oraz włączać ich efektywnie do 
realizacji programów rządowych, a także innych projektów skierowanych do własnej 
społeczności. 

Wychowanie przedszkolne, klasy zerowe/przygotowawcze i włączanie dzieci 
romskich do szkolnictwa powszechnego powinno być wspierane oraz umożliwiane w 
bliskości miejsc zamieszkania tej społeczności. Tworzenie romskich organizacji 
edukacyjnych mogłoby pomagać w takich działaniach (istnieją takie instytucje pozarządowe 
we wszystkich trzech badanych krajach). 

Konieczne jest podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców i dzieci romskich. 
Można to przeprowadzić za pomocą publicznych mediów, ale przede wszystkich dzięki 
współpracy lokalnych organizacji w celu włączania całych rodzin do procesu kształcenia 
dzieci, edukacji dorosłych, pokazywania przykładów pozytywnych modeli itp. Romscy 
rodzice powinni angażować się w sprawy swoich dzieci, będących uczniami. Władze szkolne 
i nauczyciele mają do odegrania bardziej aktywną rolę w stworzeniu przyjaznego środowiska 
dla romskich wychowanków. Bardziej wykształceni, wyżej wykwalifikowani nauczyciele  
i pedagodzy, rozwijający swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi romskimi, powinni być 
pozytywnie wzmacniani, motywowani poprzez nagrody finansowe i inne formy awansu.  
 Oczywiście autor ma świadomość, że ograniczony charakter pracy nie pozwolił na 
dokładne zajęcie się wieloma kwestiami. Dlatego może przedstawione rezultaty wydają się 
zbyt ogólne, sprawozdawcze. Badania przeprowadzone przez autora stanowią podstawę 
rozważań, które z powodzeniem można rozwijać, bowiem proces edukacji i jego analiza  
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w trzech krajach są złożonym problemem. 
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Nepodnetné prostredie a osamelé dieťa   
 
NON-STIMUALTING ENVIRNONEMNT AND LONELY CHILD 
 

Helena Kuberová (SR) 
 
 
Abstrakt 
Učenie rôznym formám sociálnej interakcie a komunikácie s rôznymi ľuďmi je typické pre 
každého človeka. Výsledkom tohto učenia je človek s primeranými spoločenskými vzťahmi, 
postavením, sebavedomím, ktorý rešpektuje mravné i právne normy spoločnosti. Tento 
výsledok je podmienený vhodnou, adekvátnou komunikáciou takéhoto jedinca. Osamelosť 
človeka negatívne ovplyvňuje tento výsledok a znižuje jeho šance na plnohodnotný život.  
V príspevku podávam informácie o jednotlivých príčinách osamelosti, problémoch ktoré 
spôsobuje a tiež oboznamujem s informáciami, ktoré sme zistili prostredníctvom pilotnej 
štúdie zameranej na zisťovanie príčin osamelosti. 
Výchova detí z nepodnetného prostredia je náročná pre celú spoločnosť.  V rodinách, ktoré 
sú ochotné prevziať na seba zodpovednosť za výchovu svojho dieťaťa je zjavný pokrok v 
školských výsledkoch dieťaťa. Pôsobenie tímu  odborníkov na rodičov a rodinu z málo 
podnetného, až nepodnetného prostredia má veľký  význam nielen pre zvýšenie kvality života 
týchto detí, ich integráciu do spoločnosti, ale aj pre zlepšenie celospoločenských podmienok 
krajiny.   

 
Abstract 
Learning various forms of social interaction and communication with different people is 
typical for every person. The result of such learning is a person with adequate social 
relationships, social status, self-confidence, who respects moral and legal norms of society. 
This result is conditioned by appropriate, adequate communication of such individual. 
Loneliness negatively influences this result and it cuts down his chances for a fruitful life. 
This article brings information about different causes of loneliness, problems it causes and 
I also present information gained via pilot study focused on determination of causes of 
loneliness.  
Educating children form non-stimulating environment is demanding for all society. In families 
that are willing to take over the responsibility for their child´s education the progress in the 
child´s school results is evident. Team of specialists and their influence on parents and family 
from not very stimulating and non-stimulating environment has a great impact not only on 
enhancing the quality of life of these children but also on improving overall social conditions 
of the country. 
 
Kľúčové slová: Osamelosť, samotárstvo, dobrovoľné samotárstvo, málo podnetné a 
nepodnetné prostredie 
 
Key words: loneliness, lonesomeness, chosen loneliness, not very stimulating and non-
stimulating environment 
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Škola, spoločnosť a osamelosť 
V školskom prostredí dochádza z rôznych dôvodov k osamelosti. Dochádza k nej u nadaných 
detí, jedináčikov, detí z nepodnetného prostredia, rómskych detí a detí ktoré sa určitým 
spôsobom odlišujú od svojich vrstovníkov. 

V školskom prostredí majú problémy nadané deti, tiež jedináčikovia, ktorí pripadajú 
svojím rodičom a príbuzným, ktorí nemajú primeraný kritický odstup, ako mimoriadne 
nadané. „Najmä vysoko nadané deti majú výrazné problémy so sociálnou integráciou, 
zaradením do kolektívu a začlenením v rámci skupiny. Vyskytujú sa u nich adjustačné 
problémy, ktorých základnými faktormi môžu byť napríklad: perfekcionizmus, 
nonkonformizmus, idealizmus, vývinová asynchrónia, schopnosti divergentného myslenia, 
zvýšená dráždivosť, vnímavosť a nerealistické očakávania a ciele. Nadané deti sa vymykajú 
prijatým a očakávaným normám. V bežnej škole sú často negatívne hodnotené podľa 
atypických prejavov správania a nespĺňajú predstavy o vynikajúcom žiakovi“  (Laznibátová, 
J., 2003. s. 260). 

Vrstovníci skôr oceňujú také vlastnosti, ako je družnosť, telesná zdatnosť, vtipnosť, 
motorická obratnosť, spontánnosť v hrách. V školskom prostredí sa stávajú osamelými aj takí 
jedinci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom odlišujú od svojho okolia. Býva to v prípade, že sú 
inej rasy, inej kultúry, ale aj deti choré, zdravotne postihnuté a na úplnom okraji sú 
v spoločnosti mentálne postihnutí, lebo majoritná spoločnosť nie je pripravená na spolužitie 
s takto postihnutými jedincami. V súčasnosti sa do pozornosti dostáva aj otázka utečencov 
a azylantov, ktorí sa v majoritnej spoločnosti taktiež môžu cítiť osamelo. „Rodinné zázemie 
v utečeneckých táboroch môže nielen zaistiť uspokojenie základných fyzických potrieb 
dieťaťa, ale i zmierniť psychické strádanie plynúce z  náhleho odlúčenia“ (Berthiaume, Ch., 
4H176H176H182H182H182H182H182H182H186H187H187HH187H187H187H187H186H186H186H186H189H189H189H189H189H191H191H191H191Hhttp://www.unhcr.cz/teaching/ov_sheet_03.htmUT 

„Deti so špecifickými poruchami učenia nie sú handicapované len tým, že s omnoho 
väčším úsilím dosahujú určité výkony v škole. Dostávajú sa tiež do náročných sociálnych 
situácii, a preto sú vystavené dvojnásobnej frustrácii. Prežívajú svoj neúspech a v dôsledku 
toho nie sú dostatočne pozitívne prijímané svojím okolím“ (Pokorná, V., 2001. s. 121).  
„Dá sa povedať, že odmietanie vrstovníkmi a negatívna socializácia zvyšuje u detí so 
špecifickými poruchami učenia riziko výskytu pocitov osamelosti“ (Margalit, Tur-Kaspa, 
Most. 1999, 5H177H177H183H183H183H183H183H183H187H188H188HH188H188H188H188H187H187H187H187H190H190H190H190H190H192H192H192H192HTUhttp://www.w.i-psychologia.sk/view-37.php?id_cat=900-28k (2007-3-13).  
„V školskom prostredí často pozorujeme deti s poruchami správania, ktoré odmietajú ostatní 
spolužiaci a aj niektorí učitelia. Najčastejšie sa prejavujú formou nesprávnych návykov, 
záškoláctvom, agresivitou a pod. Učitelia považujú tieto prejavy za negatívne rysy dieťaťa 
a menej sa zaoberajú tým, aké príčiny toto správanie vyvolali“( Zelinková, O., 1999. s. 164). 

Takíto jedinci vo všeobecnosti nevedia dobre odhadnúť spoločensky vhodné spôsoby 
správania, preto na seba pútajú pozornosť okolia aj neprijateľným spôsobom. Následne to 
zhoršuje ich včleňovanie do kolektívu a tak vyhľadávajú nové „sociálne príležitosti“. Takíto 
jedinci s poruchami správania mávajú tiež problémy v štúdiu, úspechu neprikladajú veľkú 
pozornosť, často sa podceňujú a majú viac nepriateľov ako priateľov. Súčasne mávajú sklon 
k nehodám a neraz bývajú postihnutí poruchami učenia, komunikačnými poruchami, 
úzkostnými poruchami a poruchami nálady. 

„Deti s hyperkinetickou poruchou nebývajú obľúbené u svojich vrstovníkov, často im 
nestačia pri hre, svojou „zbrklosťou“ môžu spoločnú činnosť pokaziť, na ostatné deti 
prenášajú svoj nepokoj, nevedia počkať, až na ne príde rada, sú netrpezlivé“(Pokorná, V., 
2001. s. 121).  

Jednou z ďalších príčin osamelosti je šikanovanie. Najčastejšie bývajú šikanovaní 
citliví, tichí, utiahnutí, nepriebojní, slabší, pomalší, jedinci, ktorí sa navyše odlišujú od 
ostatných, farbou pleti, názormi, vierou, rečou, nejakou telesnou odlišnosťou, či sociálnym 
postavením (dieťa osamelej matky a pod.). Zarážajúce je, že šikanované bývajú aj deti, ktoré 
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sa dobre učia, ochotne pomáhajú, sú usilovné a svedomité. Prejavy šikanovania je potrebné 
poznať a predchádzať im. K šikanovaniu dochádza v škole počas prestávok, keď nie je 
prítomná dospelá osoba. Šikanovaním vedúcim k osamelosti je aj to, keď sa niektorí jedinci 
ocitajú samy, nemajú kamarátov, spolužiaci ich prehliadajú, odmietajú, nechcú vedľa nich 
sedieť ani sa s nimi hrať či zobrať ho do družstva pri súťažiacich alebo počas prestávky. 
„Deti sú zavčasu vťahované do spoločenských súvislostí. Sú konfrontované s informáciami, 
ktoré ich často zaťažujú a presahujú ich možnosti. Zanechávajú v nich strach, pocit 
bezmocnosti, rezignácie a úbohosti“( Rogge, J. U., 1999. s. 89). 

Prejavy šikanovania s následkom osamelosti sú rôzne, od modrín, cez roztrhané 
oblečenie až po nepokojný spánok, zhoršený prospech, kradnutie, strata chuti do jedla. Takýto 
jedinec chodí do školy neprirodzenou cestou, je nešťastný, smutný alebo popudlivý. Nemá 
žiadneho priateľa a domov si spolužiakov tiež nevodí. Stáva samotárom a je ešte vo väčšom 
ohrození. Následky šikanovania trvajú často až do dospelého veku. Na vznik osamelosti 
druhotne pôsobí aj televízne spravodajstvo a programy, ktoré sa zaoberajú katastrofami alebo 
problematickými udalosťami, ktoré vzbudzujú strach a  neistotu   z budúcnosti, odlúčenia,  
a opustenosti. 
  
Rómska rodina a škola 

Úspešnosť výchovy a vzdelávania dieťaťa v škole je závislá od spôsobu života 
rómskej rodiny, teda do akej miery je dané prostredie podnetné, alebo nepodnetné. Nositeľom 
tradície v živote je hlavne rodina. Rómska rodina je veľká. Nielen kvôli počtu detí, ale aj pre 
rodinné súžitie viacerých generácií. Rómska rodina bola a dodnes zostala patriarchálnou, teda 
muž mal vyššie postavenie ako žena, ale len navonok. V domácnosti sa v prvom rade 
k problémom vyjadruje žena. Pozoruhodná, ale zároveň nesmierna hodnotná je úcta Rómov 
k svojim matkám a starým rodičom 

Dnes sa aj rómskej rodiny dotýkajú také spoločenské problémy, ako je rozvod, či jej 
rozpad. Súvisí to s častou neprítomnosťou jedného člena rodiny v dôsledku jeho pobytu vo 
výkone trestu alebo v ústavnej starostlivosti. Je smutné, že nielen rodičia, ale už aj ich 
maloleté deti podliehajú alkoholu, fetovaniu, fajčeniu a drogám. Následne narastajú konflikty 
medzi členmi rodiny, ale aj konflikty s verejnosťou. Za príčiny súčasnej situácie vo 
vzdelávaní rómskych detí a mládeže môžeme považovať dejinné okolnosti, ale aj príčiny 
sociálneho charakteru Rómov. V priebehu sociálneho učenia dieťaťa je veľmi nebezpečná 
rola nezamestnaného alebo invalidného otca a matky v rodine. Rodičia vzhľadom k nízkemu 
vzdelaniu nekladú dôraz na vzdelanie svojho dieťaťa, ktoré s veľkým predpokladom bude 
v budúcnosti žiť v rovnakých životných podmienkach. Takéto podpriemerné a nevyhovujúce 
hygienické a zdravotné podmienky sa odrážajú aj v zdravotnom stave detí, v ich častejšom 
fyzickom a psychickom i mentálnom postihnutí. Socializáciu sťažujú aj ďalšie činitele: 
sociálno – psychologická izolácia rodín, uvedomenie si odlišnosti hodnotového systému 
a prostredia, ktoré ich obklopuje. Znížená jazyková gramotnosť, rozvrat rodín, krízové 
spoločenské situácie sú v skutočnosti zábranou ich sociálno – kultúrneho rozvoja a integrácie 
do širšej spoločnosti. Mnohí rodičia sú pologramotní až negramotní. Často sa stáva, že takíto 
rodičia nevedia, kedy sa im narodili deti a dokonca ani nemajú o tom potrebný úradný doklad. 
Deťom nevytvárajú podmienky na vstup do materskej alebo základnej školy, nevedú ich 
k osvojovaniu kultúrnych návykov a sebaobslužnosti. Rómske deti prichádzajú do prvých 
ročníkov neraz kognitívne, citovo i sociálne nedostatočne pripravené, bez osvojenia návykov, 
podmieňujúcich ich školskú úspešnosť (Bačová, V., 1992). 

V rómskej rodine je výchova úplne iná oproti európskej, nakoľko v európskej rodine 
sa veľký dôraz kladie na výchovu k samostatnosti a individualite. Ibaže rómske dieťa toto 
nepotrebuje, pretože svoj život strávi medzi množstvom svojich príbuzných, kde sa uplatňuje 
kolektívne rozhodovanie a zodpovednosť za rozhodnutia preberá celá societa. Rómske dieťa 
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nemá v rodine individuálny význam, nie je naň koncentrovaná všetka pozornosť 
a starostlivosť, pretože je spravidla od začiatku jedno z mnohých. Rómske deti nevyrastajú 
v ideálnom a podnetnom prostredí, práve naopak, túlajú sa po uliciach, veľa času trávia 
s rodičmi pri hracích automatoch, zúčastňujú sa zábav, diskoték, kde je im prístupný alkohol. 
Takýto spôsob života u nich postupne spôsobuje izoláciu od ostatnej spoločnosti a keď sa im 
nedostáva podpory ani zo strany rodiny, nastáva u nich rozvoj osamelosti. Oblasť vzdelávania 
a vzdelania Rómov, zmenou aj nepodnetného prostredia na podnetné sa zdá byť kľúčom na 
postupnú zmenu ich spoločenskej pozície. Všetky ostatné problémy, vrátane integrácie 
Rómov do spoločnosti, na túto otázku nevzdelanosti nenadväzujú, ale vyplývajú z nej. Mladí 
Rómovia dodnes nepoznajú žiaden vzťah medzi vzdelaním, ekonomickým a sociálnym 
úspechom. Účelom školy je dať  každému prostriedky k vlastnej nezávislosti.  

Pri odstraňovaní problémov je nevyhnutná interdisciplinárna spolupráca medzi 
jednotlivými vednými disciplínami, problematika si zároveň vyžaduje aj komplexné riešenia 
na celoštátnej a regionálnej úrovni. Veľký podiel v rámci starostlivosti o rómsku populáciu 
zohráva ošetrovateľstvo, medicína, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo a sociálna práca 
(Komárek, K., 2009 s. 43). Činnosť ošetrovateľstva (sestier) spočíva hlavne v identifikácii 
rizikových faktorov, ktorým predchádza dôkladné posúdenie komunity (mesto, dedina, 
segregované osady) s prihliadnutím na spôsob života a etnické odlišnosti. Na základe 
identifikácii aktuálnych zdravotno-sociálnych problémov je možná ošetrovateľská 
intervencia, prevencia a zdravotno-výchovné pôsobenie ( Malíková, K.- Komárek, K., 2007 s. 
331-346).  
 
PRIESKUM OSAMELOSTI 

Cieľom pilotného prieskumu zameraného na osamelosť bolo vymedziť problém 
osamelosti jedincov na ZŠ, predovšetkým na 1. stupni ZŠ a identifikovať jej príčiny 
a následky. Pred jeho realizáciou som predpokladala, že už na ZŠ sa nachádzajú deti, ktoré 
sa cítia osamelo, čo v ich ďalšom živote môže byť príčinou vzniku rôznych problémov a 
ochorení. Prostredníctvom dotazníka som sa snažila overiť si tento predpoklad priamo u detí, 
ako to vnímajú a cítia oni sami. Ďalším predpokladom bolo, že osamelosť spôsobuje zmeny 
ich správania a zaujímalo ma, aké správanie iných detí v ich okolí si všímajú a ktoré spôsoby 
správania u spolužiakov im prekážajú až do tej miery, že sa s nim odmietnu kontaktovať.  

Sledovanou skupinou bolo 124 žiakov prvého stupňa základných škôl,  ktorí boli 
z rôznorodého sociálneho prostredia. Vyskytovali sa medzi nimi aj žiaci z málo podnetného 
a nepodnetného prostredia ich počet nie je sledovaný. Podmienkou bolo, aby  sa respondenti 
dobrovoľne chceli zapojiť do prieskumu vyplnením dotazníkov a školu konkrétne 
necharakterizujem z dôvodu ochrany osobných údajov respondentov. Rozdelenie žiakov 
podľa ročníkov a pohlavia vidno v tabuľke 1. 

 
Tabuľka 1 Rozdelenie žiakov na 1. stupni ZŠ podľa ročníkov a pohlavia 
  chlapci dievčatá Spolu  (124) 
Ročník AP % AP % AP % 
prvý 1 0,8 3 2,4 4 3,2 
druhý 5 4,1 7 5,7 12 9,7 
tretí 28 22,7 35 28,4 63 51,0 
štvrtý 20 16,2 25 20,3 45 36,5 
 
Analýza a interpretácia výsledkov dotazníka pilotného prieskumu 
 
Otázka č. 1: Cítiš sa sám, keď nie so svojimi kamarátmi? 
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Touto otázkou som chcela zistiť, či sa deti bez kamarátov cítia osamelo. Mohli použiť 
odpovede áno, nie a neviem. 
 

áno
nie

neviem

 
Graf 1 Cítiš sa sám, keď nie so svojimi kamarátmi? 
 

Áno odpovedalo 55 detí - 44,4%, nie odpovedalo 69 -55,6%, detí a neviem neuviedlo 
ani jedno dieťa. Podľa týchto výsledkov sa väčšina detí necíti osamelo bez svojich kamarátov. 
Otázka č. 2: Koľko máš najobľúbenejších priateľov? 
 

Deti mali v tejto otázke možnosť výberu počtu od 0 do viac ako 5, pričom som 
sledovala hlavne koľkokrát sa objaví číslo 0, čo by predovšetkým malo dokazovať možnosť 
výskytu osamelosti. Odpovede sú spracované v tabuľke č. 2 

Z tabuľky sú najzaujímavejšie výsledky, ktoré vyjadrujú odpovede s najväčším 
a najmenším počtom priateľov. 
 
Tabuľka 2 Počet najobľúbenejších priateľov u žiakov na 1. stupni ZŠ 
Počet najobľúbenejších priateľov AP % 
5 a viac  75 60,0 
4 21 16,8 
3 12 9,6 
2 10 8,0 
1 5 4,0 
0 1 0,8 
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Graf 2 Počet najobľúbenejších priateľov 
 

75 - 60% detí, žiakov 1. stupňa uviedlo, že majú viac ako 5 najobľúbenejších 
kamarátov a našlo sa 1 dieťa, (dievča- prváčka), ktorá uviedla, že nemá nijakých priateľov.  
 
Otázka č.3: Myslíš si, že v tvojej triede je spolužiak, s ktorým sa väčšina ostatných 
spolužiakov nechce rozprávať, alebo kamarátiť? 
 
a) áno, poznám jedného 
b) áno, je ich viac ako jeden 
c) nie, nemám takého spolužiaka 
 
 

áno, poznám 
jedného

áno, viac ako 
jeden

nie, nemám 
takého 

spolužiaka

 
Graf 3 Výskyt neobľúbeného spolužiaka v triede 

 
Áno, poznám jedného, odpovedalo 47 - 37,9%. detí, áno, je ich viac ako jeden 

odpovedalo 16 - 12,9%. (spolu viac ako polovica si myslí, že v triede existuje niekto, kto je 
ostatnými odcudzovaný!) Odpoveď nie, nemám takého spolužiaka uviedlo 61 – 49,2%. 
 
 
Otázka č. 4: Je niekto vo vašej triede koho nemáš rád? Respondenti mohli odpovedať áno 
a nie.  
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ánonie

 
Graf 4 Počty respondentov vyjadrujúcich sa či majú spolužiaka, ktorého nemajú radi 

 
Áno odpovedalo 69 - 55,6% detí a 56 - 44,4% odpovedalo nie. Táto otázka sa stala 

východiskovou pre otázku č.5. 
 
Otázka č.5: Uveď dôvod prečo ho nemáš rád spolužiaka: Respondenti mohli v tejto otázke 
voľne odpovedať. Ich 40 odpovedí je uvedené tabuľke v absolútnych číslach výskytu.  

Dôvody, ktoré uviedli vo svojich odpovediach sú pre prieskum dôležité, pretože môžu 
predstavovať príčiny vedúce k vylúčeniu žiaka so svojej skupiny. 
 
Tabuľka 3 Dôvody, pre ktoré dieťa na 1. stupni ZŠ nemá rado spolužiaka 
Dôvody, pre ktoré dieťa na 1. stupni ZŠ nemá rado 
spolužiaka AP (69)

1. Robí mi zle, klame  8 
2. Je zlý, drzý a stále provokuje 14 
3. Nekamaráti sa so mnou 3 
4. Nadáva mi a robí mi zlé veci 2 
5. Nie je to môj tip 2 
6. Bije ma a rozkazuje mi 2 
7. Vždy sa do všetkého stará 2 
8. Vyháňa ma od PC a robí mi zle 2 
9. Pľuje mi do tváre a odpisuje 2 
10. Nadáva odvráva a bije sa, robí všetkým zle 2 
11. Nechce sa so mnou hrať, ani rozprávať 1 
12. Bije ma, bráni mi ísť na WC 1 
13. Je „ukecaný“ a robí mi zle 1 
14. Stále prehovára mojich kamarátov, aby sa so 

mnou nekamarátili 
1 

15. Niekedy ma bije a nehrá sa so mnou 1 
16. Vždy sa „nadurdí“ 1 
17. Je „sprostý“ 1 
18. Je zlá, ubližuje a bije deti. Robí všetko zlé 1 
19. Robí mi zle, podpichuje ma aj so svojimi 

spojencami 1 
20. Je zlý, nie je obľúbený a má zlé známky 1 
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21. Veľmi smrdí 1 
22. Drzo sa ku mne správa a posmieva sa mi,  1 
23. Prezýva ma 1 
24. Otravuje ma 1 
25. V druhej triede mi robil zle 1 
26. Robí zle, otravuje mňa aj mojich kamarátov 1 
27. Pohádal som sa s ním 1 
28. Vysmieva sa mi a do všetkého sa stará 1 
29. Dakedy vyrušuje 1 
30. Myslí len na seba 1 
31. Do všetkého šprtá a stúpa nám na nohy 1 
32. Cez prestávku chodí po celej triede 1 
33. Stále sa vychvaľuje 1 
34. Je otravný 1 
35. Stále vyrušuje a nemôžem sa dobre učiť 1 
36. Vyhráža sa mi, že mi dá pred dom potkana 1 
37. Stále nám robí zle a mňa stále potkýna 1 
38. Je zlý, otravuje každého a pani učiteľku nepočúva 1 
39. Stále sa niečo pýta a prezýva ma 1 
40. Neznáša ma, robí mi zle, pľuje ma 1 

 
Z tabuľky je jednoznačné, že už deti na 1.stupni uvádzajú také spôsoby správania pre 

ktoré nemajú radi svojho spolužiaka, ktoré môžu viesť postupne u niektorých jedincov 
k osamelosti. Sú nimi aj také vážne dôvody, ako zloba, drzosť, agresivita a nadávky, často 
ako začínajúce formy šikanovania! 
 
Otázka č.6: Označ z uvedeného odpovede, v prípade ktorých sa trápiš: 
 
• keď sa ti spolužiaci posmievajú?   AP = 81 t.j. 66,4% 
• keď sa ti niečo nepodarí, dostaneš zlú známku AP = 77 t.j. 63,1% 
• keď nie si s maminkou, ockom?   AP = 44 t.j. 35,5%  
• keď si sa zašpinil (a)?     AP = 10 t.j. 8,2% 
• keď má niekto niečo krajšie oblečené ako ty? AP =   6 t.j. 4,9% 
• keď ti nemá, alebo nechce nikto pomôcť s úlohami AP = 10 t.j. 8,2% 
 

Respondenti mohli označiť aj viaceré odpovede. Z výsledkov odpovedí detí je zrejmé, 
čo ich najviac trápi.  
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zašpinil som sa

niečo sa mi nepodarí

posmievajú sa mi

nie som s rodičmi

nikto mi nechce pomôcť

niekto je krajšie 
oblečený

 
Graf 5 Vyjadrenie respondentov prieskumu, čo ich najviac trápi 
 
 
Otázka č. 7: Myslíš, že ťa majú tvoji spolužiaci radi? V dotazníku mohli respondenti 
odpovedať áno, nie a neviem. 

áno

nie

neviem

 
Graf 6 Vyjadrenie respondentov prieskumu, či ich podľa nich spolužiaci majú radi 
 

Áno uviedlo103 - 83,1% žiakov. Nie si myslí 20 – 16,1% detí, prevažne dievčat. 
Neviem uviedol 1 – 0,8 %.  (každý 5 žiak si myslí, že ho spolužiaci nemajú radi!).  
 
Otázka č.9: Chceš byť niekedy sám?  Respondenti, mohli odpovedať formou áno, nie.  

ánonie

 
Graf 7 Vyjadrenie respondentov prieskumu, či chcú niekedy byť sami 
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Áno odpovedalo 60 - 48,4% žiakov. Nie odpovedalo 64 - 51,6%, detí ktoré nechcú byť 
nikdy samotné.  
 
Otázka č. 10: Myslíš, že ťa majú radi tvoji rodičia a blízki? Respondenti mohli odpovedať 
áno, nie a neviem.  

áno

nie
neviem

 
Graf 8Vyjadrenie respondentov prieskumu, či si myslia že ich rodičia majú radi 
 

Áno uviedlo112 – 90,4 % žiakov. Nie si myslí 10 – 8,0 % detí (!). Neviem uviedli 2 – 
1,6 %.  
Otázka č. 11: Pomáhajú a poradia ti rodičia, keď máš nejaké problémy? Respondenti mohli 
odpovedať áno, nie a neviem.  

áno

nie neviem

 
Graf 9 Vyjadrenie respondentov prieskumu, či si myslia že im rodičia pomáhajú a poradia 

Áno uviedlo102 – 82,3 % žiakov. Nie si myslí 20 – 16,1% detí. Niekedy uviedlo 2 – 
1,6 %.  
Otázka č. 12: Myslíš, že ťa má rád (rada) tvoj učiteľ(učiteľka)? Respondenti mohli 
odpovedať áno, nie a niekedy. 

áno

nie

neviem

 
Graf 10Vyjadrenie respondentov prieskumu, či si myslia že ich učitelia majú radi 
 

Áno uviedlo 47 - 37,9% respondentov, žiakov (? ). Nie si myslí 61 – 49,2% (!). 
Neviem uviedlo 16 - 12,9%. 
 
Otázka č. 13: Pomáhajú a poradia ti učitelia, keď máš nejaké problémy? Respondenti 
mohli odpovedať áno, nie a niekedy. 
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áno

nie

niekedy

 
Graf 11 Vyjadrenie respondentov prieskumu, či si myslia že im učitelia pomáhajú a poradia 
 
Áno odpovedalo 47 - 37,9%. Nie si myslí 35 – 28,2 % detí. Niekedy uviedlo 42 – 33,9 %.  
 
 
Otázka č. 13: Bolieva ťa ráno pred odchodom do školy napr. hlava, alebo brucho? ? 
Respondenti mohli odpovedať áno, nie a niekedy. 

áno

nie

niekedy

 
Graf 12 Vyjadrenie respondentov prieskumu, či majú ráno pred odchodom do školy nejaké 
bolesti 
 
Áno odpovedalo 8 – 6,5%. Nie 96 – 77,4 % detí. Niekedy uviedlo 20 – 16,1%. 
 
Zhrnutie výsledkov prieskumu 

Osamelý je ten, kto sa vyskytuje sám, je osamotený, opustený, prázdny a tiež ten, 
ktorý je bez ľudí.  Z pilotného prieskumu vyplynulo, že už na 1. stupni ZŠ sa nachádzajú deti, 
ktoré nemajú kamaráta, ktoré sú dobrovoľnými samotármi a tiež deti, ktoré sú do samoty 
odsúdené niekým iným a prežívajú pocity osamelosti z emocionálneho, či sociálneho 
hľadiska. To môže spôsobovať mnohé psychické problémy, ktoré v neskoršom živote môžu 
tvoriť základ pre rozvoj niektorých psychosomatických ochorení. Z výsledkov odpovedí 
vyplynulo, že každý 5 žiak si myslí, že ho spolužiaci nemajú radi, čo hodnotím ako dosť 
veľký počet, ktorý môže vyjadrovať aj to, že aj žiaci v mladšom školskom veku sa dokážu 
kriticky vyjadriť k svojej osobe.  

Medzi možné príčiny osamelosti, ktoré jednoznačne z prieskumu vyplynuli možno 
zaradiť nevhodné, nežiaduce, agresívne správanie spolužiakov, ale čo je veľmi vážne, aj 
nezáujem zo strany dospelých, učiteľov a žiaľ aj niektorých rodičov. Takéto správanie môže 
tiež viesť k ďalším nežiaducim formám správania na školách ako je šikanovanie 
a záškoláctvo, čo sa odrazí v ďalších problémoch, ktorých následky sa postupne prejavia na 
druhom stupni ZŠ a neskôr v živote daného jedinca.  

Z dotazníka a odpovedí respondentov na otázku, či si myslia, že ich rodičia majú radi, 
je zarážajúci ich dosť vysoký počet tých, ktoré si myslia, že ich rodičia nemajú radi a tiež aj 2 
deti, ktoré nie sú si isté láskou rodičov. Zarážajúce sú aj výsledky odpovedí na posledné 2 
otázky dotazníka. Skoro polovica žiakov si myslí, že ich učitelia nemajú radi a skoro tretina 
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z celkového počtu respondentov odpovedalo, že im učitelia nepomôžu a neporadia v prípade 
ich problémov. (!)  
 
ZÁVER 

Osamelosť je tak významný faktor rozhodujúci o kvalite života človeka a vážnejší 
problém ako by sme predpokladali. Závažné je to, že pilotný prieskum dokázal, že už deti na 
1. stupni ZŠ sa  cítia osamelo, kedy to málokto predpokladá.  

V rodinách dnes rodičia často v honbe za kariérou a ekonomickým zabezpečením 
rodiny zabúdajú na svoje deti a iné blízke osoby. Rovnako učitelia zrejme nestačia pôsobiť 
facilitujúco a empaticky u všetkých detí. Hlavnými dôvodmi problémov sa stávajú všeobecné 
životné neistoty, nedostatok pracovných miest a financií. Tak sa postupne zhoršujú 
medziľudské vzťahy, ktoré sa priamo podieľajú na zhoršovaní životných podmienok 
v bežných rodinách, ale najmä v rodinách v málo podnetnom a nepodnetnom prostredí. 
Zvyčajne aj z týchto dôvodov sa rodičia rozchádzajú za prácou, alebo úplne – rozvádzajú sa. 
Deti ťažko znášajú, keď ich opúšťajú tí, ktorí mu majú byť oporou. Deti sa tak ocitajú vo 
svete, ktorému nerozumejú, pre ktorý nie sú pripravené a nemajú v ňom istotu. Najviac 
stresujúcim faktorom sa stáva práve neistota, obava a strach z budúcnosti. Chýbajúci rodičia 
a ich láska môžu v ich neskoršom živote spôsobiť také následky, ktoré sa môžu prejaviť 
nielen v oblasti emocionálnej, psychickej, ale aj antispoločenskej. Osamelosť dieťaťa 
nesmieme prehliadať a podceňovať, pretože človek – samotár, prichádza o možnosť 
prospešne prežiť plnohodnotný život. Vzhľadom na to, že sa v spoločnosti vyskytujú aj 
tragické následky osamelosti jedincov, (žiaľ aj detí v mladšom školskom veku), je potrebné 
tento problém v spoločnosti riešiť na každej úrovni. Náročnosť doby, ktorú prežívame sa 
prenáša aj do života našich detí. Možnosti riešenia týchto závažných problémov sú jedine 
v jednotnom výchovnom pôsobení rodiny a školy. Všetkým spoločne by malo záležať na 
každom jednotlivcovi, na každom dieťati, lebo tým si pripravujeme zázemie, keď budeme 
odkázaní na ich starostlivosť v našej starobe. 
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1.3 Metody práce s jinými, odlišnými 
 

My a oni? Úvod 

Jaroslav Balvín (ČR) 
 
Do třetí části v rámci referátů v plénu bylo zařazeno vystoupení sehrané dvojice Slavík-
Smolík z Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. Jejich vystoupení, mimochodem jako sehrané dvojice, prezentující 
zajímavé a aktuální téma, vycházelo ze společenské potřeby řešit konflikty, které mohou 
vzniknout a také reálně vznikají ve školách s přítomností romských a neromských žáků.  
Autoři popisují, že hledání nových metod řešení těchto konfliktů vychází z tzv. romské 
dekády, která se zabývá i otázkami vzdělávání a vytváření podmínek pro nekonfliktní soužití 
romských a neromských žáků ve školách. Tato situace je ztížená tím, že tito žáci pocházejí 
v dosti případech z vyloučených lokalit, které negativním způsobem ovlivňují jednání žáků 
z nich pocházejících. 
Přítomnost těchto žáků zákonitě vytváří otázku vztahů, která se nejjednodušeji může vyjádřit 
zájmeny MY a ONI. Tento vztah není jen otázkou komunikační atmosféry školy, ale je i 
odrazem klimatu společnosti a vztahu mezi majoritou a minoritami obecně. Cílem školy jako 
instituce, která připravuje občany v dominantní vazbě na občanství a nikoli etnicitu by mělo 
být budování vztahu JÁ a TY ve smyslu Buberovy filozofie spolupráce a vzájemné tolerance, 
nikoliv konfliktu. 
Jedním z dobrých metod, které mladí vědečtí a pedagogičtí pracovníci z ústecké univerzity 
předložili, je projekt budování pozice školního mediátora, týmu pro řešení školních konfliktů 
a tvorbu metod, které tento tým používá. Tyto metody práce s etnickými a marginálními 
skupinami v prostředí školy jsou aktuální nejenom ve vztahu k Romům, ale i k dětem cizinců. 
Jsou dobré proto, aby se nevymykaly konflikty z rukou školy a jejich pracovníků a nebyly 
řešeny živelně samotnými žáky a rodiči podle zákonitostí jejich vlastní morálky. Tak jako 
tomu bylo např. v jedné pražské škole, kde český žák napadl žáka arménské národnosti a 
dříve než mohl ředitel vynést spravedlivý trest nad českým žákem, rodiče arménského žáka si 
to přišli vyřídit s čekým žákem a inzultovali jej stejně jako on inzultoval arménského žáka 
předešlý den. 
Inu, jiný kraj, jiný mrav. A aby se tak u nás v našich krajích nestávalo, nebo alespoň co 
nejméně, k tomu byl užitečný i projekt, o němž vědecky informovala dvojice odborníků z Ústí 
nad Labem.    
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Školní vyjednavač jako nedoceněný prostředek nespecifické 
intervence 
 
School negotiator as underrated symbol of non-specific intervention 
 

Michal Slavík, Arnošt Smolík (ČR) 
 
 
Abstrakt: 
 Příspěvek je věnován problematice sociokulturně znevýhodněného (romského) žáka a 
eventuálním konfliktům v prostředí české školy. Vymezeny jsou základní možnosti vzniku 
konfliktní situace a jejího možného řešení v obecné i konkrétnější rovině. Zpracována je zde 
dvouvrstvá koncepce řešení, zabývající se činností pedagoga, intervenčního týmu, školního 
vyjednavače a školního mediatora. 
 
Abstract: 
This article deals with issues of specification of intervention from the point of view of 
location. Special attention is paid to concrete intervention in schools. They demonstrate 
application based on right and wrong realia on marginalized individual. The final part of the 
text  is devoted to principles of school negotiator's function and their activity in solution of 
school conflicts. 
 
Klíčová slova: sociálně vyloučená lokalita, romské dítě, konflikt, intervenční tým, školní 
vyjednavač, mediace 
 
Key words: social excluded localiti, romany children, conflict, interventional team  
 
 
Český školský systém a romské dítě 
Česká republika je jednou ze zemí zapojených do realizace „Dekády romské inkluze“ (2005–
2015). Jedná se o iniciativu dvanácti zemí střední a jihovýchodní Evropy, která spojuje 
zúčastněné vlády, mezinárodní instituce a romskou občanskou společnost v procesu zahájení 
aktivit na posílení sociálního začlenění Romů jako priority regionální a evropské politické 
agendy; výměny zkušeností; zapojení Romů do rozhodování, která se jich týkají; využití 
mezinárodních zkušeností a odborných znalostí s cílem urychlit řešení náročných otázek 
romské integrace a zvyšování povědomí veřejnosti o situaci Romů žijících v podmínkách 
sociálního vyloučení prostřednictvím celospolečenské diskuse. Cíle „Dekády romské inkluze“ 
jsou plněny v oblasti vzdělání, zaměstnanosti, zdravotní péče a bydlení. Vzdělávání Romů je 
také předmětem meziresortního dokumentu „Koncepce integrace romské komunity“ 
schváleného vládou ČR, ze kterého vyplývají úkoly pro všechny resorty včetně školství. Cíle 
koncepcí v oblasti vzdělávání jsou zaměřeny na podporu školní úspěšnosti sociálně 
znevýhodněných romských dětí v hlavním vzdělávacím proudu, podporu při dosahování 
kvalifikace, a tím vytvoření podmínek pro lepší uplatnění na trhu práce.  

Současná situace romských dětí ve vzdělávání v České republice je dána dlouhodobým 
vývojem, a problémy z ní vyplývající jsou hluboce zakořeněné. Přes absenci etnicky 
podmíněných statistických údajů lze z jednotlivých odhadů neziskových organizací a 
konkrétních kazuistik některých dětí či mladých lidí, kteří absolvovali základní vzdělání, 
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usuzovat na častou nízkou školní úspěšnost romských dětí, tedy na zvýšené množství 
specificky i nespecificky konotovaných výchovných a vzdělávacích problémů.  

    Z výše uvedených zdrojů lze také vyvodit, že nízkou školní úspěšností jsou postiženy 
především ty romské děti, které žijí v prostředí sociálně vyloučených lokalit či v prostředí 
sociálním vyloučením ohroženém. Jedním z nejzajímavějších příspěvků k zefektivnění státní 
intervence je koncept integrace dítěte z popisovaných lokalit na podkladě jeho 
sociokulturního znevýhodnění. Podmínkou i východiskem je tvorba konceptu individuálního 
vzdělávacího plánu pro takového jedince. Dále pak vymezení konkrétních podmínek pro 
danou instituci tak, aby pro ni byla integrace výhodná a zajímavá. Pomocí v řešení této situace 
může být např. i doučování, realizované různými neziskovými organizacemi a žařízeními – 
např. Salesiány Dona Boska (Urban, Kajanová, 2008). 

Konkrétní opatření jsou směřována do oblasti předškolního, základního a středního 
vzdělávání, do oblasti pregraduálního a postgraduálního vzdělávání pedagogických 
pracovníků a zvyšování informovanosti rodičů romských dětí v oblasti vzdělávání.   

V oblasti přípravy pedagogických pracovníků byly v minulém období zahájeny programy 
směřující do pregraduální přípravy. Většina veřejných vysokých škol zařadila do 
akreditovaných programů témata zaměřená na podporu integrace dětí z romských sociálně 
vyloučených lokalit. Dalším záměrem vyplývajícím ze situace je příprava  
a realizace dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských poradenských zařízení, 
orientovaného na specifika v oblasti vzdělávání těchto žáků, na poradenské intervence a 
diagnostiky ve vztahu k dětem socializujícím se ve specifických podmínkách sociálního 
vyloučení. Ve všech plánovaných programech bude zaměřena pozornost na spolupráci 
s rodiči a rodinami romských dětí. 
 
Sociálně vyloučená lokalita, zdroj odlišné socializace romského dítěte. Realita versus 
mýtus 
 
     Lze konstatovat, že stejně jak prochází transformací majoritní společnost, tak se 
transformují i ghetta. I zde bylo možné vysledovat prvky neplatnosti starých norem a 
vytváření nových. Změny ale probíhaly na odlišných východiscích, s nepochopenou 
klientelou a v nových sociálních podmínkách. Intervence ze strany v této době spíše 
připomínaly výchovu přehnaně opečovávaného dítěte. V současné době se při práci 
s konkrétním Romem vytvářejí konkrétní postupy, které předpokládají některá ne zcela 
správná východiska. Romské dítě je vnímáno jako jedinec, který se pohybuje rovnoměrně na 
ose tradiční minorita – majorita. Díky svému romství se nedokázal on ani jeho rodina 
orientovat v hodnotách majoritní společnosti, a proto je nutné mu je přibližovat. V postupech 
majoritní společnosti je začleněna snaha pochopit a popsat mentalitu romského společenství i 
romského jedince, a to např. prostřednictvím uměle koncipovaného „Pravého romství“ nebo 
prostřednictvím tradice a společných kulturních znaků. Problém však nastává při aplikaci 
stávajících vědomostí o romském etniku, kdy pracovník přistoupí k reálnému případu v duchu 
úvahy, že pokud jeho klient nejeví známky osvojení majoritních hodnot a nemá k majoritně 
už 9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9FTF9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F
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FT navázané vzorce chování, musí mít naopak vzorce chování a hodnoty tradiční romské 

kultury, tak jak byla žita v minulosti. V takovém případě se vychází ze statického vnímání 
kultury. Takto ale tito jedinci nefungují. V oblasti práce s jedincem ze sociálně vyloučené 
lokality, je v současnosti příliš mnoho informačního balastu, než aby bylo možné přijmout 
efektivní strategie a dát jim podobu systémových opatření. 

                                                 
T

10
T Jedná se o již zmíněný  rozsudek Velkého senátu ve věci č.57325/00 – D.H. a ostatní proti České republice. 
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Na podkladě vymezení romského aspektu, můžeme používat spíše označení romské děti z 
prostředí sociálně vyloučených lokalit, sociokulturně znevýhodněné, odpovídající kategorii 
sociálního znevýhodnění. 
     Jednou z často akcentovaných charakteristik lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách 
je velmi nízká míra dosaženého vzdělání (Elichová, 2006, s. 152-166, či Urban, 2009 a 
Urban, Kajanová, 2009). Hodnota vzdělání, zejména je-li poskytováno tradiční 
institucializovanou formou, je vnímána rozporuplně. Postoj rodičů ke vzdělání dětí je 
zpravidla výrazně determinován mírou jejich dosaženého vzdělání v korelaci s mírou jeho 
faktické uplatnitelnosti. Rodiče dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách mají zpravidla 
základní nebo nedokončené základní vzdělání, často získané na zvláštní škole, tato úroveň je 
tedy akceptovatelnou laťkou i pro jejich děti. Škola nadto rodičům nepřinesla prakticky nic, 
čím by mohli ovlivnit svou životní situaci. Rodiče, kteří navštěvovali a případně i dokončili 
učňovská zařízení, ve většině případů trpí dlouhodobou nezaměstnaností a dovednosti nabyté 
v průběhu vzdělávání jsou na současném otevřeném trhu práce, s ohledem na zvyšující se 
nároky i případné diskriminační faktory, takřka neuplatnitelné. V přirozeném okolí sociálně 
vyloučených jedinců nadto velmi často zcela absentují osoby, jež je možné vnímat jako vzory 
úspěchu dosaženého prostřednictvím vzdělání. Následné vnímání hodnoty vzdělávání jakožto 
velmi sporné je tak, z pohledu obyvatel sociálně vyloučených lokalit, logickým důsledkem 
tohoto stavu(Svoboda, 2008). 
 
Dítě ze sociálně vyloučeného prostředí jako možný zdroj konfliktů v české škole 
 
     V kontextu se zmíněnými skutečnostmi je možné považovat školu, kam jsou zařazeny děti 
se sociálně vyloučené lokality za potenciální zdroj specificky konotovaných problémů a 
konfliktů. Konfliktní situace může mít svůj zdroj mezi několika protagonisty: 
 

1. Dítě – učitel:  
Příklad: a)směrem k dítěti z minority vzniká konflikt na běžné výchovné situaci srozumitelné 
oběma stranám, obě strany mají odlišné stanovisko (např. pocit spravedlnosti) 
                     b)vzniká konflikt, který je specifický a obě strany mají nesmiřitelné stanovisko 
vzniklé z odlišného chápání situace na podkladě nespecifické odlišnosti sociální zkušenosti 
(intelekt, životní zkušenost, role etc.) jedna ze stran, nebo obě neuchopují sociální realitu 
kompatibilně 
                      c) vzniká specifický konflikt na podkladě specifické sociokulturní odlišnosti, 
opět jedna ze stran, nebo obě neuchopují sociální realitu kompatibilně 

2. Učitel – učitel: 
     Příklad: neshoda v koncepci, v intervenci, etc. vše směrem k dítěti 

3. Dítě - dítě  
     Příklad: a) dítě z majority versus dítě z minority 
                   b)dítě z minority versus dítě z minority 
                   c)dítě z majority versus dítě z majority – děti se atakují pejorativním označením 
minority a konfliktu jsou přítomny děti z dané minority, intervence ke konfliktu i celé skupině  

4. učitel - vedení školy (institucí, dále jen školy): 
Příklad: jeden z protagonistů konfliktu má koncepčně jiný přístup k dítěti z minority 

5. rodič – škola: 
    V této rovině mohou v konfliktu se školou vystupovat rodiče: 

- majoritní mezi sebou (zastávají odlišné stanovisko k minoritě , velmi zřídkavé) 
- minoritní rodiče mezi sebou 
- majoritní směrem ke škole (jako problém vnímají koncepci školy směrem k minoritě) 
- minoritní směrem ke škole 
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Příklad: a)Rodič z minority má problém se školou běžného rázu a je potřeba vysvětlit 
nespecifickou intervenci směrem k dítěti 
b)Rodič z minority má problém se školou běžného rázu a je potřeba vysvětlit specifickou 
intervenci směrem k dítěti 
c)Rodič z minority má problém se školou specifického rázu a je potřeba vysvětlit specifickou 
intervenci směrem k dítěti 
d) Rodič z minority má problém se školou specifického rázu a je potřeba vysvětlit 
nespecifickou intervenci směrem k dítěti 
    

6. Rodič – učitel,  viz analogie konflikt rodič – škola, pedagog je vždy představitelem 
instituce 

7. škola - zřizovatel 
Nejčastěji pokud chce škola vystupovat jako komunitní instituce v lokalitě s větším 
množstvím minoritních obyvatel. Opět spíše otázka koncepce a jejího financování. Zřizovatel 
nemá ze zákona nárok zasahovat do jiných sfér školy, včetně metodiky. Bohužel se tak může 
nepřímím tlakem přes finance dít. 

8. konflikty při kolektivním vyjednávání: 
Pokud škola funguje jako komunitní subjekt, konflikt mezi dvěma znesvářenými rodinami, 
jejichž problém se přenesl i na půdu školy  

9. Rodič – dítě (cizí): 
Příklad: a) majoritní rodič – minoritní dítě 
             b) minoritní rodič – minoritní dítě 
             c) majoritní rodič – majoritní dítě (zde uvedeno pouze pro úplnost) 
 
V pozadí všech kategorií a vzniklého konfliktu je často otázka sociální úspěšnosti a přijímání 
přiměřených sociálních strategií konkrétního nebo abstraktního dítěte v prostředí školy.  
Významným kritériem pro volbu intervence je také závažnost konfliktní situace. Tu obvykle 
poměřujeme z pohledu závažnosti pro jednotlivé účastníky a podle jejího společenského 
dopadu. 
Pokusíme se z důvodu zefektivnění vztahů v naší klasické vzdělávací instituci  představit 
dvouvrstvý model forem intervence v případě konfliktní situace na její půdě.  
 
První vrstva řešení konfliktu vyžaduje možnost docílení sdílení výsledků zavedením stálých 
vzorců vzájemné spolupráce. Tou se obvykle začíná. Za takové situace zúčastnění na 
konfliktu využívají konflikt cílů k výsledku prospět všem členům. Dilema je tím vyřešeno. 
Pokud to charakter konfliktu dovolí: konflikt je například méně závažný, nijak specifický, 
jako první ho řeší zainteresovaný učitel (případy 1,2,3,5). Může jít o vyučujícího danému 
předmětu, o třídního učitele, školního psychologa, školního speciálního pedagoga, 
výchovného poradce, metodika prevence. Půjde obvykle o řešení face to face.  
 
Řešení konfliktu prostřednictvím třetí strany, druhá vrstva 
 
Jedná se o situaci, konflikt, kdy dyáda nebo skupina neuspěje při formulaci a aplikaci vzorce 
kooperace. Stačí, aby jeden ze zúčastněných na konfliktu odmítl spolupráci. Může také jít o 
situaci, kdy snaha o spolupráci existuje na obou stranách, ale strany nemají dostatek 
osobnostní výbavy pro vymezení vzorce kooperace. Jedná se o tzv. nekooperativní situaci. 
Vzniká nutnost tento vzorec řešit za pomoci zásahu třetí strany. Podle Shepharda jsou 
vymezeny strategie na podkladě 1) procesní kontroly a 2) rozhodovací kontroly. Vznikají tak 
role 1) stimulu, 2) vyšetřovatele, 3) posuzovatele, 4) prostředníka. Role vyšetřovatele je spíše 
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charakteristická pro první stupeň řešení konfliktů. Následující role jsou v realitě zastoupeny 
následujícími konkrétními možnostmi intervence.  
 
 
Třetí strana je: a) zaangažována přímo v řešení – intervenční tým - stimul 
                        b) zaangažována nepřímo v řešení – školní vyjednavač- posuzovatel 
                        c) třetí strana je zcela neangažovaná – mediátor- prostředník 
 
Intervenční tým  
Projekt vznikl v původní podobě jako reakce na situaci v oblasti preventivních aktivit 
základního školství. Jednalo se původně o vytvoření funkčnějšího modelu práce pedagoga při 
předcházení a výskytu sociálně patologických jevů a pro případ řešení konfliktní situace 
(případ 1-5). Pokud se vyskytne taková situace, může být řešena v krátkodobém modu a 
dynamika třídy jako sociální skupiny se příliš nemění. Obvykle reakce angažovaných 
pedagogů nepřekročí rámec krizové intervence. Řešení  pak spočívá na bedrech třídního 
učitele, v lepším případě dojde k poradě či zásahu s podpůrnou osobou jakou je výchovný 
poradce, metodik prevence soc. patologických jevů nebo v extrémně pozitivním případě se 
školním psychologem (event. speciálním pedagogem). Došli jsme k názoru na podkladě 
ověřování, že se tak nevyužívá celkový potenciál odborníků a že často do řešení případu 
vstupuje jednostranný pohled na věc. Objevují se prvky rigidity a vytrácí se invence.  
     Východiskem se jevil pracovní tým, který je pod odborným vedením svoláván na tvorbu 
postupu v konkrétní situaci a na práci s psychosociálním klimatem třídy. Tým pracuje jako 
poradní skupina, aby došlo ke konsensu mezi subjekty za aktivního nasazení pedagoga, nebo 
sám intervenuje do problémové situace. 
Celá činnost se obvykle zahajuje na podkladě řešení krizových situací ve třídách, přijímání 
opatření i poskytování podpory směrem k nápravě negativního dopadu na jedince i třídu jako 
sociální skupinu. Jde o získání smysluplného a motivujícího výchozího bodu pro činnost se 
školní třídou, eventuálně s výchovnou skupinou. Z pohledu prevence se jedná o primární a 
sekundární prevenci (a o krizovou intervenci), přecházející do situace podporování pozitivní 
změny dítěte.  Z psychosociálního hlediska se jedná o zkvalitňování sociálních kompetencí 
jedince a psychosociálního klimatu malé skupiny (školní třídy, výchovné skupiny).  
Z pohledu konfliktu jde o nastavení realizace možností, které nebyl pedagog  (např. třídní 
učitel) schopen vymyslet, sám si na ně netroufá a nebo osobnostně selhal. Projekt je postaven 
na základě nutnosti podpořit výkon povinností třídního učitele, metodika prevence základního 
školství (event.  výchovného poradce). Stejně tak v oblasti náhradní rodinné péče podpořit 
výkon povinností etopeda, psychologa a vedoucích vychovatelů. 
      Tvořená pracovní skupina musí projít výcvikem odborníků zvenčí a po dosažení určité 
úrovně činnosti je převzata lidmi z dané instituce. Doba výcviku se počítá v takovém případě 
na dva až tři měsíce. Může ale i prodělat výcvik mimo instituci, minimum nebylo zatím 
stanoveno. Členy týmu jsou metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel a pokud na 
škole je tak speciální pedagog nebo psycholog. Je reálné začlenit i další osoby, pokud mají 
odborné a osobnostní předpoklady pro práci tohoto typu. Není vyloučena ani osoba z vedení 
instituce (ředitel, zástupce). Ideálem pak je práce ve dvojí rovině. První je práce na vlastním 
růstu pedagoga v týmu. Druhá rovina je práce na sociální skupině typu školní třídy a 
výchovné skupiny.  
     Tým začíná okamžitě pracovat na konkrétních případech. Pokud nejsou problémy, vybírá 
se nejprogresivnější třída s ohledem na osobnostní růst jejích členů, včetně pedagoga. 
Vedoucí týmu si totiž mají vychovat i nástupce, kteří tým na dané škole převezmou.  
Třídní učitel (kmenový vychovatel) se samozřejmě podílí na řešení konkrétního případu. Je 
mu poskytována zpětná vazba ostatními členy týmu a vedením týmu. Tým vede dvojice. Zde 
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je požadavek na nadstandardní orientaci v problematice dynamiky skupiny, než je obvyklé u 
řadového pedagoga. Oba vedoucí mají rozdílné role.  
     Jako první zde má být zastoupena mužská, otcovská autorita. Jejím úkolem je řízení a 
vymezování norem, poskytování tzv. neopečovávající zpětné vazby, ale i úloha arbitra ve 
sporných situacích. Zařadit sem jde i úloha cenzora přijatelných postupů pro tým. Invenční 
tým se může dostat při své tvorbě i na pole tzv. „černé pedagogiky“. Vzniká tak nutnost říci 
například kategorické „ne“. Tedy navrhovaný postup je pro tým, pro tuto skupinu, či pro toto 
dítě nepřijatelný.10F10F10F10F10F10F10F10F10F10F10F10FTF10F10F10F10F10F10F10F10F10F10F10F10F10F10F10F10F10F

11
FT Dále má úlohu supervizora a má možnost jít kdykoliv na náslech. 

     Druhá vedoucí osoba týmu, ženská autorita, má v popisu práce, uhlazovat příliš ostré hrany 
vedoucího číslo jedna, vyjednávat s ním z pozice rovnoprávného partnera, vnášet více 
emočního vhledu do týmu i skupiny a poskytovat zpětnou vazbu členům týmu stravitelnějším 
způsobem (neřídí, doprovází, lze říci, že i souzní)11F11F11F11F11F11F11F11F11F11F11F11FTF11F11F11F11F11F11F11F11F11F11F11F11F11F11F11F11F11F

12
FT.  

Na této úrovni práce se může  objevit několik zajímavých efektů. 
 
Pedagogové – členové týmu mohou mít některé negativní postoje: 
 -  na podkladě nejistoty z výkonu  
-  objevují se jedinci, kteří jsou zvyklí radit ale ne vstupovat do  
    interakce s druhou osobou 
-  obavy, že jejich autorita nesnese konfrontaci tohoto typu,      
    s dospělou osobou či dítětem 
      -obavy z neinformovanosti o problematice 
      - vadí jim téma 12F12F12F12F12F12F12F12F12F12F12F12FTF12F12F12F12F12F12F12F12F12F12F12F12F12F12F12F12F12F

13
FT 

 
Pravidlem, by mělo být, že každý má možnost z týmu vystoupit, a to aniž bude odsuzován 
ostatními jeho členy. 
     Růst týmu je podmínkou efektivnější práce. Jednotlivým členům je ze strany vedoucích 
poskytována zpětná vazba, stejně tak jsou jednotliví členové vedeni k tomuto umění. Snahou 
je, aby se každý z nich dokázal podívat na situaci z několika různých úhlů, měli snahu ptát se 
a uměli se ptát. Na dynamice skupiny a jedince v ní lze najít spojnice k odpovědi proč. Proč 
jev nastal, jak osoba proti mně uvažuje, jak přemýšlí, k jakým možným závěrům ji její 
myšlenkový tok může limitovat. Zlepší se nastavení jedince pro pochopení motivů druhé 
osoby, empatie. Zde dochází k dalšímu mezníku při práci s dospělými. Jde o situaci, kdy jsou 
schopni přijmout za své uvažování založené na podobnosti sebe s osobou v interakci. Tedy 
pokud došel jedinec k určitému závěru, nakolik se to podobá mému usuzování a nakolik se 
lišíme. Kde je v odlišnosti skryta efektivita nebo neefektivita. Přirozeně také co mohu převzít 
od druhého, co převzít nechci a proč. Opačným pólem tohoto postupu je rigidita a stereotyp. 
Vhodné pro konflikt závažnější, vyžadující větší variabilitu řešení, vyšší zkušenost. 
 
Školní vyjednavač (tzv. zaujatý mediátor) 
Vyjednávání konfliktu jedincem, který je vycvičen v zásadách komunikace a dosahování 
konsenzu či kompromisu. Může se jednat o motivy logicky utilitárního nebo i emočně 
utilitárního charakteru (udržení selfkonceptu, vážnosti, úcty, udržení si tváře etc.). Může být 
zaujatý a může být představitelem jedné strany. Nesmí ale být angažován na bezprostředním 
zisku z vyjednávání. Nevyjednává pro sebe ale pro svou instituci či klienta (případy 1-5). 
Vychází se z premisy, že strany jsou ochotny jednat se zaujatým mediátorem, pokud se jeho 
postoj projevuje před počátkem mediace (Pruit a karnevale, 1993). 
                                                 
T

11
T S nadsázkou a humorem, získala tato role různá označení – „táta, otec, superego, ten přísný, bůh otec, etc“. Je 

ale obvyklé, že navzdory generovému označení, tuto roli vykonává žena.  
T

12
T Terénní názvy „matka, mamča, Id, ta hodná, etc“. Zde může bez problému v roli vystupovat muž. 

T

13
T Například, nezpracované téma vlastní sexuality, ohrožovalo v případě šetření náhradního sexuálního projevu  
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1. Podnět  
2. Schůzky se stranami konfliktu – jedná se o individuální schůzky, při kterých je zjišťován     

klientův pohled na věc, a které by měly vést k rozhodnutí, zda se chce sejít s druhým  
účastníkem řízení. 

3. Přímá a nepřímá mediace – společná schůzka, popř. schůzky, pokud se účastníci (nebo 
jeden účastník) nejsou ochotni setkat, probíhá vyjednávání prostřednictvím mediátora. Za 
jeho pomoci se hledá řešení. 

4. Možné výstupy z mediace13F13F13F13F13F13F13F13F13F13F13F13FTF13F13F13F13F13F13F13F13F13F13F13F13F13F13F13F13F13F

14
FT  

5. Kontrola plnění uvedených povinností a omezení  
   
Osoba školního vyjednavače může být a často i bývá členem výše popsaného intervenčního 
týmu. Zajišťuje si tak informovanost o problému, který intervenční tým vyhodnotil jako pro 
něho neuchopitelný. Může také iniciovat svou formu řešení jako eventualitu v brainstormingu. 
Nezanedbatelná je i možnost kombinovat činnost intervenčního týmu a školního vyjednavače.  
 
Školní mediátor  
Vychází se z koncepce mediace v prostředí právní legislativy. Řešení se obvykle aplikuje na 
složité a náročné konflikty, u kterých nehrozí nebezpečí z prodlení. Prvním pravidlem 
mediace je skutečnost, že je dobrovolná. Žádnou ze stran nemůžeme do tohoto způsobu řešení 
konfliktu nutit. Právním základem mediace je dohoda o mediaci, která je uzavírána mezi 
stranami sporu. Samotný proces pak probíhá v mezích uzavřené dohody. Nechává řešení zcela 
na stranách konfliktu. Ony mají kontrolu nad konečným řešením dané situace. Mediaci řídí 
dva aspekty: 1)zájem o cíle stran, 2)vnímání společného základu. Tedy pravděpodobnost, že 
strany dosáhnou dohody).  Podstatným rysem mediace je okolnost, že mediátor může jednat 
se stranami odděleně. Role mediátora je zcela nestranná, nemá soudit, ale snažit se sladit 
požadavky zúčastněných tak, aby se z možných variant řešení konfliktu vybrala ta, která je 
přijatelná pro obě strany. Zároveň by se měly vyjasnit příčiny a následky konfliktu. Mediátor 
také dbá na vyvážené rozdělení komunikačního procesu a prostoru k vyjádření obou stran a 
usměrňuje jednání v zájmu dosažení cíle mediace. 
Při aplikaci se vychází ze základní filozofie mediace tak, jak je výše popisována. Celý 
koncept je realizován následujícím způsobem: Ve vybraných školách, se v rámci školních rad 
vytvořila podsekce pro řešení konfliktů pomocí mediace. Tato platforma je tvořena ze 
zástupců rodičů, učitelského sboru, kteří nejsou v managementu školy a žáků školy. Jejím 
hlavním úkolem je řešit složité konflikty ve škole pomocí mediace. Složitými konflikty máme 
na mysli právě ty konflikty, které nejsou řešitelné běžnými prostředky. Celou strukturu 
mediace popisuje L. Holá (2003, s. 144-145) takto: 

1. Každý, kdo je účastníkem konfliktu, smí požádat o mediaci. Mediace je jim také 
doporučována jako příležitost ke snížení napětí ze vzniklého konfliktu, či jako alternativa ke 
kázeňskému řízení, které by jinak musel podstoupit. 

2. Mediační výbor vybere pro daný konkrétní případ dvojici studentů – mediátorů. 
3. Určení mediátoři se mohou účastnit mediace pouze za podmínky, že vyučující s jejich 

odchodem z výuky souhlasí. Učitel podepisuje zvláštní, k tomu účelu vytvořenou žádanku. Je 
třeba, aby bylo jasně stanoveno právo učitele i mediátora na odmítnutí  účasti v mediaci (např. 
nevyhovuje–li některému stanovený čas, brání–li mediátorovi v nestranném výkonu role 
osobnostní překážka, domnívá-li se učitel, že účast studenta-mediátora je ve výuce nezbytná). 

                                                 
T

14
T  Viz § 4, odst. 2, písm. b, zákona č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě. 
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4. Mediátoři se odeberou do místnosti určené k mediaci. Tam jsou k dispozici materiály 
s metodickým popisem mediace, dále jsou zde evidovány všechny proběhlé mediace a kopie 
uzavřených smluv. Práci začínajících mediátorů zpočátku sledují (buď přímo v místnosti, 
nebo formou poradního orgánu ve vedlejší místnosti) supervizoři z řad zkušených studentů-
mediátorů. 

5. Proces začíná výkladem základních pravidel (norem) mediace. Studenti - účastníci 
konfliktu – písemně stvrzují, že se předloženými normami budou při procesu mediace řídit. 
Mediátor tak na sebe nebere roli řešitele problémů, ale pouze roli průvodce studentů při jejich 
jednání o řešení konfliktu. Pokud studenti přijatá procesní pravidla poruší, v tom okamžiku 
mediace končí a oni dále podstupují klasické disciplinární řízení. 

6. Sezení končí, jakmile dojdou účastníci konfliktu k dohodě a podepíší ji. Osvědčuje se, 
pokud mediátor znovu připomene všem zúčastněným diskrétnost jednání. 

7. Studenti potom obdrží písemnou smlouvu jako výsledek jejich řešení. Kopie smlouvy 
je registrována v kartotéce. 
 
Tedy s odkazem na strukturu popisovanou L. Holou vybere školní samospráva, respektive její 
podsekce pro řešení konfliktů na základě doporučení jednotlivé členy zmíněné platformy. 
Volby probíhá následujícím způsobem:  

• Ze žáků jednotlivých tříd sedmých ročníků na vybraných základních školách (druhých 
ročníků u škol středních), kde projekt probíhá, čtyři vhodné kandidáty na výcvik mediátora. 

• Obdobný výběr probíhá i u členů z řad rodičů a učitelů. Zásadním kritériem je, že učitelé 
nejsou v managementu školy a rodiče nejsou vázání na zřizovatele. Taktéž by se měli tito 
členové těšit obecné autoritě zmíněné komunity. 
 Kurz mediátora trvá cca dva měsíce a stejnou dobu i samotné zavádění do praxe ve školním 
prostředí. Mediátoři pracují ve dvojicích a jejich mediace jsou sledovány a reflektovány 
supervizorem. Supervizor taktéž dohlíží na strukturu a proces mediace samotné. Otázky 
náboženské, etnické a otázky genderové odlišnosti nehrají u mediátora roli, tedy mediací se 
mohou řešit i konflikty mající základ v sociokulturní odlišnosti. Tyto konflikty se mohou 
projevit např. v souvislosti s výukou cizinců a azylantů. O tomto dosud málo řešeném tématu 
v ČR publikuje Z. Svoboda (2008). Dětský mediátor tak může sehrát svou důležitou roli také 
v oblasti interkulturní výchovy a přispět k rozvoji její metodiky.  

Chtěli jsem ukázat, že pomocí mediace se dají řešit nejen velice závažné trestné činy, 
ale že mediace může posloužit i ve výchovném procesu a může sloužit právě i při bourání 
osobních antipatií. Je také zřejmé, že mediace není všespásná, ale může to být jedna z cest, 
jak učit, aby při řešení svých konfliktů o nich strany hovořily dříve, než tento konflikt přejde 
do neřešitelné situace. Je samozřejmé, že se takovýmto případům neubráníme, ale když 
nastanou, pak je naším cílem přivést a pomoci jim ke smírné cestě a s tím současně je naučit 
přijmout za takové jednání plnou odpovědnost.        
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1.4 Dobré příklady práce s odlišnými 
 

Příklady dobré práce: úvod 
 

Jaroslav Balvín (ČR) 
 
 
Velmi milé a užitečné bylo vystoupení předsedy občanskéh sdružení z Polska. Janusz 
Balkowski s přehledem a zanícením, jemu vlastním, prezentoval práci tohoto občanského 
sdružení z Wroclawi, které je v Polsku známo svým širokospektrálním záběrem na pomoc 
zejména v oblasti sociální a vzdělávací. 
 
V záběru občanského sdružení je vzdělání stejně tak jako sociální práce, volnočasové aktivity 
dětí stejně jako vydávání publikací ilustrujích život Romů v historii či mapujících odborně 
situaci Romů v Polsku a v Evropě. 
 
Fundacja Integracji PROM spolupracuje na mezinárodním poli s různými institucemi a 
pravidelně se úspěšně zúčastňuje řešení grantů v rámci Vyšegradu. Osobně komunikuji 
s představiteli PROMU, kteří se vyznačují dělností a vstřícností, zanícením pro věc. Je to 
práce pro romskéé komunity ve Wroclawi, která se stává velmi známou v Polsku i 
v zahraničí. 
 
PROM spolupracuje i s občanským sdružením Romů a městským úřadem ve Wroclawi. Tato 
komunikace nabývá podobu dobrého příkladu aplikovaných metod a postupů pro práci 
s etnickými a marginálními skupinami, které jsou nejenom vhodné pro prezentování na 
konferencích, ale také využitelné pro následování v rámci celé Evropy. 
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Fundacja Integracji  Spolecznej „PROM” 
 
Foundation of integration „PROM” 
 

Janusz Balkowski (PL) 
 
Fundacja Integracji Społecznej „Prom" jest organizacją pozarządową skupiającą osoby 
zainteresowane niesieniem świadomej i skutecznej pomocy. Nazwa Fundacji symbolizuje 
podstawowe jej zadania: „Prom” – łączy to, co odległe; przybliża to, co nieznane;  jednoczy 
to, co odrzucone. Zrzeszamy wokół siebie pracowników oświaty, nauczycieli, animatorów 
kultury, terapeutów, studentów oraz wolontariuszy. Naszą misją jest edukacja, integracja oraz 
aktywizacja różnych środowisk, w tym grup dyskryminowanych, marginalizowanych i 
narażonych na wykluczenie społeczne. Beneficjentami naszych działań są dzieci i młodzież z 
rodzin wielodzietnych  i dysfunkcyjnych, zagrożonych bezrobociem i patologiami, 
mniejszości narodowe oraz osoby niepełnosprawne, głównie z problemami psychicznymi.  
Staramy się przeciwstawiać wykluczeniu społecznemu stwarzając naszym  podopiecznym  
możliwości edukacji i rozwoju, poszerzania horyzontów.   
Na co dzień:   

• Prowadzimy świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu, z pełnym 
programem dydaktyczno - wspierającym (pomoc w nauce, nauka języków obcych, 
zajęcia artystyczne i sportowe, komputerowe, pomoc terapeutyczna i psychologiczna, 
dożywianie). 

• Organizujemy kolonie letnie, półkolonie i zimowiska oraz przeróżne imprezy 
integracyjne      i okolicznościowe, jak również wyjścia i wyjazdy edukacyjne dla 
wszystkich naszych podopiecznych. 

• Prowadzimy, cieszące się dużym uznaniem, punkty bezpłatnych porad socjalno - 
prawnych na terenie miasta Wrocławia. Podstawowym ich zadaniem jest edukacja w 
zakresie znajomości praw, procedur ich dochodzenia i wiążących się z tym 
konsekwencji. Porady udzielane są głównie w zakresie prawa pracy, prawa 
mieszkaniowego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz spraw 
dotyczących mniejszości narodowych. Nasi prawnicy są bardzo zaangażowani i co 
najważniejsze skuteczni.  

• Wraz ze stowarzyszeniem „Nie Jesteś Sam" (www.niejestessam.net)  
współorganizujemy działalność placówki dziennego pobytu (Klubu Pacjenta) dla osób 
z problemami zdrowia psychicznego psychicznymi i ich rodzin.  

• W ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej we współpracy z 
Bankiem Żywności we Wrocławiu organizujemy rozdawnictwo produktów 
żywnościowych                   dla najbardziej potrzebujących. Naszą pomocą objętych 
jest kilkaset osób ze społeczności romskiej we Wrocławiu.  

Od 2004 roku we Wrocławiu realizowany jest Rządowy Program na rzecz społeczności 
romskiej         w Polsce. Inicjatorem działań jest Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Urząd 
Miejski we Wrocławiu, w pracach aktywnie uczestniczą organizacje pozarządowe. Głównymi 
celami Programu jest zniwelowanie różnic, jakie dzielą Romów od reszty społeczeństwa, 
pomoc w trudnej sytuacji materialnej, poprawa stanu edukacji oraz zdrowia, propagowanie 
kultury romskiej. Ważnym elementem jest również przeciwdziałanie przestępstwom 
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popełnianym na tle etnicznym oraz walka  z negatywnym stereotypem Cygana w 
społeczności polskiej. Od początku realizacji programu Fundacja „Prom” stara się realizować 
powyższe cele . 
Członkowie Fundacji przystąpili do realizacji Rządowego Programu na rzecz społeczności 
romskiej   w Polsce  we wrześniu 2003 roku.   
Swoją pracę na rzecz społeczności romskiej rozpoczęliśmy od organizacji Integracyjnego 
Wieczoru Kultury Romskiej na Brochowie w październiku 2003 roku.  Wieczorek spełnił 
swoje podstawowe zadanie - integracja lokalnej społeczności romskiej ze społecznością 
polską. Zaprezentowana została muzyka i tańce cygańskie. Młodzież pochwaliła się swoimi 
dokonaniami artystycznymi ( zespół pieśni i tańca, występ Break Dance, recytacja romskich 
wierszy). Przeprowadzone zostały konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Impreza 
zakończyła się wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek oraz wspólnym śpiewaniem. 
W działania na rzecz społeczności romskiej Fundacja starała się włączać zarówno romską, jak                
i polską część społeczności lokalnej, aby zapobiec konfliktom i nieporozumieniom, 
zniwelować  wzajemne stereotypy i uprzedzenia. W 2004 roku Fundacja „Prom” 
zorganizowała wyjazd integracyjny w Góry Stołowe dla seniorów z Brochowa, którego 
efektem było zaktywizowanie części uczestników do działań na rzecz lokalnej społeczności. 

 
Ilustracja 1. Świetlica integracyjna na Brochowie. 

 Jednym z głównych rodzajów działalności Fundacji „Prom” jest prowadzenie świetlic 
środowiskowych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk ze szczególnym 
uwzględnieniem udziału dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Dlatego we wrześniu 2003 
roku otworzyliśmy integracyjną świetlicę polsko – romską na Brochowie, jednej z dzielnic 
Wrocławia z dużym skupiskiem Romów. Powstało Centrum Edukacji i Kultury dla dzieci 
romskich i polskich, wówczas był to jeszcze projekt pilotażowy.  
Świetlica integracyjna na Brochowie dla dzieci romskich i polskich w latach 2003-2006 
obejmowała swoimi działaniami dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzież 
pochodzenia romskiego. Świetlica  funkcjonowała codziennie w godzinach 13.00 – 18.00 
zgodnie z planem opracowanym przez wychowawców. W ramach zajęć wychowawcy 
prowadzili indywidualne nauczanie dzieci, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia komputerowe 
oraz artystyczne: teatralne, taneczne, muzyczne, sportowe. Dzieci brały udział w licznych 
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wycieczkach oraz wyjściach do miejsc kultury. W roku 2006 świetlicę zaczęło prowadzić 
Towarzystwo Rodziców Dzieci Romskich „Neło Drom – Nowa Droga”. 
We wrześniu 2008 roku swoją działalność rozpoczęła założona przez Fundację  kolejna 
Integracyjna Świetlica Środowiskowa „Zakątek Krasnoludka”, która powstała w ramach 
projektu „Stworzenie integracyjnej świetlicy środowiskowej w dzielnicy Stare Miasto we 
Wrocławiu sposobem  na integrację społeczną dzieci zagrożonych wykluczeniem”. 

 
 
Ilustracja 2. Świetlica integracyjna „Zakątek Krasnoludka” przy ulicy Ruskiej. 

Nasza świetlica  jest miejscem przyjaznym dzieciom, w którym mogą one bezpiecznie 
spędzać wolny czas, pod okiem doświadczonych pedagogów rozwijać swoje pasje i 
zainteresowania. Placówka działa przez pięć dni w tygodniu od godziny 15.00 do 19.00.  
Najmłodsi podopieczni            to sześcio- i siedmiolatki, przygotowujące się do rozpoczęcia 
szkolnej edukacji. Zapewniamy wspólne odrabianie lekcji, indywidualne korepetycje, podczas 
których dzieci mogą ćwiczyć nowy materiał lub nadrabiać szkolne zaległości. Gorąco 
zachęcamy dzieci pochodzące z romskich rodzin do wspólnej nauki z polskimi dziećmi, 
inicjując i ułatwiając w ten sposób integrację obu tych środowisk. Chcemy, aby nasi 
podopieczni przechodząc przez kolejne szczeble szkolnej edukacji byli otwarci, tolerancyjni, 
kreatywni, wolni od uprzedzeń i stereotypowego myślenia.  
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Ilustracja 3. Przegląd młodych talentów romskich, Marcinowo 2006. 

 W ramach zajęć proponujemy dzieciom naukę języka angielskiego, zajęcia z komputerem, 
warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne. Raz w tygodniu prowadzimy zajęcia z języka 
polskiego dla dzieci romskich. Chcąc rozbudzić w dzieciach ciekawość świata i pasję 
poznawania, kiedy tylko nadarza się ku temu okazja, przenosimy nasze zajęcia do galerii, 
teatrów, zabieramy je na spotkania z ciekawymi ludźmi. Raz w miesiącu dla dzieci regularnie 
uczęszczających na świetlicę organizujemy wycieczkę poza miasto.  

 
Ilustracja 4. Zaproszenie na wystawę zdjęć Chad’a Evans’a Wyatt’a „Roma 
Rising”/”Romskie Odrodzenie”, 2007. 

 
Romowie przez stulecia funkcjonowali na marginesie społeczeństwa Europy, czego efektem 
jest nieznajomość, także w naszym kraju, obyczajów i tradycji romskich. Konieczne jest 
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zatem podjęcie próby zaktywizowania lokalnych społeczności romskich do działań 
kulturotwórczych.  
W ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej od 2004 roku 
organizowane są różnorodne imprezy integracyjno-okolicznościowe.  Co roku Fundacja 
organizuje dla wszystkich świetlic  m.in. Wielki Bal Karnawałowy, Andrzejki, Mikołajki, 
Wigilię, Festyn z okazji Dnia Dziecka.  
We wrześniu 2006 roku  Fundacja „Prom” wraz ze Stowarzyszeniem „Romani Bacht” 
zorganizowała „Przegląd młodych talentów romskich”, który odbył się w Muzeum Ludowym 
w Marcinowie koło Trzebnicy. W przeglądzie swoje umiejętności zaprezentowały amatorskie 
romskie zespoły wokalno-taneczne. Wystąpiły grupy z Wrocławia, Świebodzic, Wałbrzycha, 
Kamiennej Góry. Głównymi celami przeglądu była promocja młodych talentów i nawiązanie 
współpracy pomiędzy grupami           z różnych miast, a co za tym idzie aktywizacja 
społeczności romskiej. Wszystkie biorące udział w przeglądzie zespoły zostały uhonorowane 
pamiątkowymi pucharami oraz dyplomami. Nie zależało nam na wyłonieniu najlepszych, 
chodziło o to, aby pozwolić pokazać się młodym artystom, pomóc poznać innych 
wykonawców. Impreza zakończyła się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku. 

 
Ilustracja 5. Wigilia, 2008. 

Tradycją stały się organizowane przez Fundację corocznie od 2004 Integracyjne Wigilie dla 
dzieci ze świetlic środowiskowych, ich rodzin, osób z problemami psychicznymi, 
społeczności romskiej oraz wszystkich pracowników, sympatyków i wolontariuszy Fundacji 
„Prom”. Spotkania wigilijne mają na celu szeroko pojętą integrację różnych grup społecznych 
oraz wspólne świętowanie.           Co roku Fundacja organizuje wypoczynek letni i zimowy 
dla podopiecznych ze świetlic środowiskowych. Realizując założenia Programu na rzecz 
społeczności romskiej zapewnia udział       w koloniach dzieciom romskim. Corocznie w 
wyjazdach bierze udział około 100 dzieci polskich                 i romskich. W wielu wyjazdach 
towarzyszyli nam rodzice romscy, wspomagając pracę wychowawców. 
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Ilustracja 6. Konkurs „Romowie moi sąsiedzi”. 

Od roku 2006 Fundacja jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu pt. „Cyganie - moi 
sąsiedzi”. W roku 2007 rozszerzyliśmy zasięg konkursu i rozesłaliśmy zaproszenia do wielu 
organizacji               na całym świecie zajmujących się Romami. Celem konkursu było 
propagowanie wśród młodych ludzi zainteresowania kulturą romską i szacunku dla prawa 
Romów do odrębności etnicznej oraz walka      z negatywnym stereotypem Cygana. Podczas 
trzech edycji konkursu napłynęło kilka tysięcy prac stworzonych przez dzieci, młodzież oraz 
dorosłych z różnych krajów. Wśród nich były prace plastyczne, wywiady, opowiadania, eseje, 
zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne. Efektem konkursu jest 
zgromadzenie bogatego zbioru „dzieł sztuki” dotyczących społeczności romskiej. Oprócz 
atrakcyjnych nagród głównych (komputery, odtwarzacze mp3) wyróżnieni uczestnicy 
konkursu otrzymali książki o tematyce romskiej oraz pamiątkowe dyplomy. Jedną z prac, 
która uzyskała nagrodę główną Fundacja wykorzystała na okładkę wydanej przez siebie 
książki dr Łukasza Kwadransa pt. „ Edukacja Romów w Europie Środkowej. Studium 
porównawcze  na przykładzie Czech, Polski i Słowacji”. 
Walcząc z negatywnym stereotypem Cygana w  2007 roku Fundacja zorganizowała wystawę 
„Roma Rising” /”Romskie Odrodzenie” autorstwa amerykańskiego fotografa Chada Evansa 
Wayatta. W wernisażu, który odbył się  we wrocławskim Muzeum Etnograficznym wziął  
udział sam autor. Wystawa „Roma Rising” odrzuca powszechny wizerunek Cygana - 
pokazuje fotografie Romów biorących czynny udział w powstawaniu społeczeństwa 
obywatelskiego w Republice Czeskiej; osób, które wiodą ciekawe życie, osiągnęły sukces, 
pozostając jednocześnie w związku ze swoją kulturą      i społecznością.  
Realizacja zadań związanych z pomocą mniejszości romskiej unaoczniła nam ogrom 
problemów,       z jakimi borykają się rodzice dzieci uczęszczających do naszych świetlic. W 
związku z tym od 2005 roku rozpoczęliśmy świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i 
socjalnych, początkowo tylko dla społeczności romskiej, następnie dla mieszkańców okolic, 
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w których znajdują się nasze świetlice.    W roku 2008 ruszył  projekt „Bezpłatne poradnictwo 
prawne dla Romów narażonych na wykluczenie społeczne we Wrocławiu” finansowany ze 
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten ma sprzyjać integracji społecznej 
Romów, zwiększaniu ich zaradności życiowej oraz edukacji w zakresie praw i obowiązków 
obywatelskich.  W roku 2009 udało nam się zwiększyć ilość punktów konsultacyjnych oraz 
ilość godzin ich otwarcia dzięki dotacji na realizację projektu: „Masz prawo! Program 
poprawy dostępności społeczności romskiej do pomocy prawnej” finansowanego ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG. 
Ostatnimi czasy można zauważyć postępującą aktywizację romskich liderów, którzy poprzez 
działania społeczne chcą wspomóc swoją społeczność. Jednym z przejawów tego procesu jest 
powstawanie stowarzyszeń romskich, które w ostatniej dekadzie intensywnie rozwinęły swoją 
działalność, a celem ich jest poprawa sytuacji swojej grupy i jej integracja obywatelska oraz 
promocja własnej kultury. Członkowie Fundacji od kilku lat pomagają organizacjom romskim 
na Dolnym Śląsku w realizacji zadań kulturalnych oraz społecznych, realizują zadania na 
rzecz poprawy sytuacji społeczności romskiej  oraz szeroko pojętej integracji.               

 
Ilustracja 7. Wyjazdowe warsztaty dla liderów społeczności romskiej oraz 
przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych pracujących na 
rzecz Romów,  Tarnów, 2005. 

Od roku 2004 Fundacja „Prom” współpracuje ze Stowarzyszeniem Romów we Wrocławiu 
„Romani Bacht” oraz Towarzystwem Rodziców Romskich „Neło Drom – Nowa Droga”.  
Nasza Fundacja pomaga organizacjom w pisaniu projektów i sprawozdań, udostępnia im 
posiadaną bazę sprzętową , wspólnie z nimi organizuje wyjazdy dzieci na kolonie oraz 
imprezy integracyjne. 
W kwietniu 2005 roku zorganizowano wyjazdowe warsztaty dla liderów społeczności 
romskiej oraz przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych 
pracujących na rzecz Romów. Głównym celem było nawiązanie współpracy i wymiana 
doświadczeń z innymi organizacjami na Dolnym Śląsku zajmującymi się podobną 
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działalnością. Podczas trzydniowego wyjazdu do Krakowa i Tarnowa uczestnicy spotkali się 
z przedstawicielami małopolskiej społeczności romskiej. Zwiedzili wystawę poświęconą  
kulturze i historii Cyganów w Muzeum Regionalnym w Tarnowie oraz wystawę dotyczącą 
martyrologii Romów podczas II wojny światowej w Muzeum w Auschwitz - Birkenau .  
 W roku 2007 Fundacja była organizatorem Polsko – Czeskiego spotkania liderów 
społeczności romskiej z przedstawicielami instytucji i organizacji pracujących ze 
społecznością romską w obu krajach. Spotkanie odbyło się w Pradze, udział w nim wzięło 50 
osób z Polski i Republiki Czeskiej reprezentujących stowarzyszenia, organizacje oraz władze 
lokalne. Uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami rządu Czech, organizacjami 
pracującymi ze społecznością romską w Pradze oraz dziennikarzami z romskiego Radia Rota.              

 
Ilustracja 8. Polsko-Czesko-Słowackie spotkanie organizacji pracujących z mniejszością 
romską, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, 2008. 

Rok później w 2008 w spotkaniu i warsztatach uczestniczyli dodatkowo przedstawiciele 
Republiki Słowackiej. Spotkanie zorganizowano w Nitrze na Słowacji wspólnie z 
Uniwersytetem Konstantyna Filozofa z Nitry.     
Spotkanie pozwoliło nam zacieśnić współpracę z czeskimi partnerami, nawiązać nowe 
kontakty z partnerami ze Słowacji. Poznaliśmy wiele nowych sposobów rozwiązywania 
problemów narastających wokół mniejszości Romskiej, alternatywnych metod pracy i 
współpracy z jej przedstawicielami. Kolejne spotkania stały się okazją do wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk, udało nam się stworzyć podstawę do opracowania wspólnej 
międzynarodowej strategii współpracy z mniejszością Romską.  
We wrześniu 2009 roku idea spotkań międzynarodowych będzie kontynuowana, tym razem 
spotkanie zostanie zorganizowane  w Budapeszcie z udziałem przedstawicieli z Węgier. 
 Od 2005 roku  Fundacja prowadzi stronę internetową programu romskiego, którą zarządza do 
dnia dzisiejszego (www.romowie.info), zrealizowaną ze środków Rządowego Programu na 
rzecz społeczności romskiej w Polsce. Na stronie prezentujemy organizacje realizujące 
program romski     na Dolnym Śląsku. Znajduje się tam bogata galeria zdjęć z realizacji 
poszczególnych projektów. Zamieszczamy na niej artykuły dotyczące historii, kultury oraz 
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problemów, z którymi boryka się społeczność romska. Na stronie można znaleźć adresy i 
dane kontaktowe do ważniejszych organizacji romskich działających w Polsce.  
Propagując wiedzę o Romach oraz walcząc z negatywnym stereotypem Cygana wśród 
społeczności polskiej, Fundacja „Prom” w  ramach działalności wydawniczej wydała: 

1. W grudniu 2008 książkę „ Romowie-Roma-Romanies. Historia w obrazkach” w 
czterech wersjach językowych (Polska, Angielska, Polska Roma oraz Bergitka Roma), 
ukazującą historię społeczności romskiej w Polsce i Europie. 

 

 

Ilustracja 9. Romowie-Roma-Romanies. Historia w obrazkach. 

2. Pracę dr Łukasza Kwadransa „Edukacja Romów w Europie Środkowej. Studium 
porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji 
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Ilustracja 10. Ł. Kwadrans, Edukacja Romów w Europie Środkowej. Studium 
porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wałbrzych-Wrocław, 2008. 

 

3. W roku 2009 Fundacja podpisała z Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze 
porozumienie o współpracy oraz wymianie doświadczeń dotyczących społeczności 
romskiej. 

4. Pod koniec 2009 roku ukazał się zbiór prac naukowych i esejów pod tytułem 
„Situation of Roma Minority in Czech, Poland and Slovakia”. Autorami 
zgromadzonych w publikacji prac są osoby czynnie działające w Programach na 
Rzecz Społeczności Romskiej. Wydanie tej pozycji było możliwe dzięki 
prowadzonym przez Fundację działaniom międzynarodowym w ramach  grupy państw 
wyszehradzkich.   
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W roku 2009 rozpoczęto prace nad powstaniem Biblioteki wiedzy o społeczności romskiej w 
Polsce. Obecnie pracownicy Fundacji gromadzą książki, czasopisma, materiały źródłowe, 
dokumenty oraz katalogują informacje zamieszczane w prasie oraz Internecie na temat 
Romów. W roku 2010 bibliografia oraz najciekawsze materiały będą zamieszczone na stronie 
internetowej www.romowie.info.   
Fundacja Integracji Społecznej „Prom” poprzez swoje działania stara się przeciwstawiać 
wykluczeniu społecznemu stwarzając swoim beneficjentom możliwości poszerzania 
horyzontów, edukacji i rozwoju. Pomagamy wkraczać im w fascynujący świat wiedzy i 
tolerancji dla drugiego człowieka. Wszystkich otaczamy życzliwą opieką, tworzymy 
bezpieczną atmosferę sprzyjającą osiąganiu sukcesów, rozwijaniu umiejętności, budowaniu 
poczucia własnej wartości. 
 
„Prom" jest organizacją otwartą i twórczą, odważnie podejmującą się trudnych zadań.                        
W najbliższych latach Fundacja wraz z partnerami z innych krajów Unii Europejskiej będzie 
chciała aplikować o środki na realizację dużych, międzynarodowych projektów na rzecz 
społeczności romskiej. 
Opracowała: Monika Dróżdż 

 
Ilustracja 11.  
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2 PRVNÍ SEKCE  
 
Multidimenziální spektrum metod: úvodní poznámky k první sekci 

Jaroslav Balvín (ČR) 
 
 
Metody práce s etnickými a marginálními skupinami jsou širokospektré. Každý profesionál 
neuplatňuje svoji činnost pouze otrocky podle předepsaných metod, které se naučil v době 
svého studia. Sociální pomoc a práce v pomáhajících profesích je různotvará, i když má svoje 
specifika podle objektu i místa působení.  
Texty odborníků prezentují metody práce ve třech oblastech. Od práce s romskými 
komunitami až po práci s jinak odlišnými skupinami. V každé oblasti najdou uplatnění 
několikeré přístupy, které ukazují i originalitu autora. Ten se ukazuje nejenom jako 
akademicky vzdělaný teoretik, ale ve většině případů i profesionál z praxe. 
Tato situace je ukázkou toho, že teorie se s praxí skutečně snoubí jako nerozlučná dvojice. A 
úroveň tohoto spojení si čtenář příspěvků může vyhodnotit sám. 
Spojení teorie s praxí je jedním z nejvýznamnějších charakteristik dosud vydávaných 
sborníků InteRRy. Do budoucích setkání na univerzitách v Česku a na Slovenska, a doufáme i 
v Polsku a jinde bychom rádi zachovali tento zdravý trend. Abychom mohli sledovat vývoj 
v oblasti práce s etnickými a marginálními skupinami. 
I tento sborník v první sekci ukazuje různotvarost a pluralitu příspěvků. Jedná se o texty 
spojené s edukační i sociální prací v romských komunitách,  o metody multikulturní a 
interkulturní práce s odlišnými, o odlišné společenské skupiny a motivaci v práci sociálních 
pracovníků. V textech specialistů se najdou i polemické názory stejně tak jako názory shodné, 
vyjádřené ovšem mnoha prostorově a časově konkrétními podobami.  
Do budoucna budeme moci těžit z výzkumů, které byly v této sekci prezentovány. Sborníky 
nejsou jenom pro uveřejnění příspěvků každého z nás. Tím, že se zúčastníme konference, 
stáváme se součástí komparativního procesu, který znásobuje naše vědecké i pedagogické 
síly. Takže souhrn řady sborníků v minulosti i v budoucnu bude tvořit intelektuální potenciál, 
z něhož je možno čerpat pro praxi. 
InteRRa 9 navazovala na inteRRy předchozí. A také na tzv. Dni sociální práce. Protože se tato 
konference spojila s inteRRou na InteŘŘe 8, ukázalo řadu možností, jak spolupracovat a jak 
čerpat ze společných myšlenek. Myslím, že je prospěšné, aby i delegáti konference InteRRa 9 
se mohli seznámit s výsledky konferencí Dni sociální práce konané v Nitře. Proto uvádíme 
v literatuře základní zdroje, které vznikly především zásluhou docentky Lenky Haburajové-
Ilavské a profesora Vojtěcha Tkáče, PhDr. Lenky Vavrekové a dalších. Úroveň výsledků 
z těchto konferencí je zvyšována i účastí tak kvalitních odborníků na sociální práci, jakými je 
např. profesorka Anna Žilová. 
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2.1 Metody edukační a sociální práce s romskými 
komunitami 
 

Metody edukační a sociální práce s romskými komunitami: úvod 

David Urban  (ČR) 
 
Vzdělání je považováno za jeden z nejdůležitějších nástrojů integrace romských komunit. 
Příspěvky první sekce tvoří dvě tématické skupiny. První z nich se týká mnoha aspektů 
edukace romských dětí a mládeže – ať již se jedná o deskriptivní analýzy školní úspěšnosti 
romských dětí a mládeže, postojů ke vzdělání, či specifických metod užívaných ve vzdělávání 
této cílové skupiny. Kvalitu příspěvků nesporně zvyšuje jejich práce s příklady dobré praxe.  
 Integraci dětí ukrajinského a vietnamského etnika a dětí etnických Romů do českých 
základních škol se věnuje příspěvek Mgr. Dagmar Kubátové, Ph.D. (PF UJEP v Ústí nad 
Labem, Katedra primárního vzdělávání) K problematice integrace dětí národnostních menšin 
do prostředí české školy. Autorka se zabývá vztahem respondentů k učitelům, škole a 
integraci žáků sledovaných minorit mezi žáky majority.  
 
 Mnoho odborníků poukazuje na to, že pouze malé procento romských dětí navštěvuje 
z různých důvodů mateřskou školu, což může mít negativní vliv na jejich předškolní 
připravenost. Jazykové kompetence rómskych detí v mateřské škole je název příspěvku, 
v němž Bc. Alena Szőkeová (Materská škola Dolnočermánska, Alokovaná trieda Orechov 
Dvor, Nitra) popisuje aplikaci Rozvojového jazykového programu pre rómske deti zo sociálne 
znevýhodněného prostredia.  

Faktory vlivu rodinného prostředí se zabývá další příspěvek: Podmínky výchovy 
v romských sociálně vyloučených rodinách a jejich možný vliv na rizikové chování romské 
mládeže PhDr. Moniky Šišlákové, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií). 

Specializovanému vzdělávání romských dětí se věnuje PhDr. Eva Farkašová, CSc. 
(Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie) v článku s názvem Edukácia 
zameraná na (rómskeho) žiaka zaměřuje na experimentální ověření obsahové a metodické 
stránky výuky u romských žáků v nově zřizovaných specializovaných třídách I. stupně 
základních škol. Speciální přístup ke vzdělání romských dětí a mládeže představuje též tzv. 
výchovný styl dona Bosca, italského kněze, který se v 19tém století věnoval chudým dětem a 
mládeži. Salesiáni dona Bosca v současnosti pracují v oblasti vzdělávání a volnočasových 
aktivit s romskými dětmi a mládeží ohroženými či zasaženými sociální exkluzí, jak reflektuje 
článek  Užití  výchovného stylu Jana Boska při práci s romskou mládeží Mgr. Pavla Kuchaře, 
Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta).  
 PaedDr. Stanislav Cina (Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity) ve svém 
příspěvku Analýza niektorých súčasných postojov rómskych rodičov k vzdelaniu, k 
možnostiam vzdelávania svojich detí, reflektuje spolupráci romských rodičů se školou, 
jakožto jednu z významných složek motivace ke vzdělání a poukazuje na možnosti jejího 
zlepšení.  

Školní psycholog, bohužel, dosud není profese, která by byla na základních školách 
běžná, ačkoli plní bezesporu noho funkcí zlepšujících kvalitu vzdělávacího procesu.  
Otázkami pomoci školního psychologa učiteli v případě problémového chování dětí 
pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí se zabývá PhDr. Dagmar Kopčanová: 
Problémové správanie rómskych a sociálne znevýhodnených detí v škole: pohľad školského 
psychológa, diskutuje roli školního psychologa jako mediátora, která může předcházet 
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konfliktům ve škole. Poruchám chování, respektive některým významným specifikům, která 
musí brát v úvahu pedagog při realizaci podílu své práce na efektivní resocializaci romského 
dítěte s poruchou chování v zařízení typu dětského domova se školou a výchovného ústavu, se 
věnuje článek Jana Richtera Pedagog v zařízení náhradní výchovné péče a problematika 
uchopení dítě z prostředí sociální exkluze - vybrané postřehy z oblasti sociokulturních 
specifik. 
 
 Druhá skupina příspěvků první sekce je zaměřena na terénní sociální práci s romskou 
minoritou, jakožto jednu z nejpoužívanějších metod sociální práce s touto cílovou skupinou. 
Význam etických aspektů v sociální práci reflektuje příspěvek Dôstojnosť a etické hodnoty v 
sociálnej práci s rómskym etnikom Doc.PhDr. Mária Dávidekové, PhD. (Trnavská univerzita, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce). Souladem teoretického vymezení metod sociální 
práce s romskou minoritou a jejími praktickými aplikacemi se zabývá doc. PhDr. Tibor 
Loran, PhD. (Vysoká  škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, Ústav rómskych 
európskych štúdií) v příspěvku Dilemy sekvenciálneho prepojenia metód sociálnej práce 
s intervenciami a cieľovým stavom vo vzťahu k marginalizovaným rómskym spoločenstvám. 

Sekci uzavírají dva příšpěvky zaměřené na konkrétní aspekty terénní sociální práce a 
komunitní práce s romskou minoritou: Sociálny pracovník v úlohe riešenia sociálnych 
problémov v rómskej rodine - PhDr. Soňa Dvorská, PhD. (Katolicka Univerzita, Ružomberok, 
Pedagogicka fakulta), Význam terénní sociální práce pro romskou komunitu v Jihočeském 
kraji Mgr. David Urban, Ph.D. a Vendula Kašparová (Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Teologická fakulta). 
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Analýza niektorých súčasných postojov rómskych rodičov k 
vzdelaniu, k možnostiam vzdelávania svojich detí 
 
Analysis of some current attitudes of Romany parents to education, to their 
children and possibilities to education 
 

Stanislav Cina (SR) 
 
 
Abstrakt 
Autor skúma rodinné prostredie rómskeho žiaka, mieru jeho sociálneho zanedbania. 
Rozoberá edukačné a osobnostné predpoklady rómskeho žiaka a jeho vplyv na úspešnosť 
v školskom prostredí. Autor vychádza zo súčasného stavu spolupráce rómskej rodiny so 
školou a poukazuje na možnosti jej zlepšenia. Vychádza z názorov známych pedagógov 
a navzájom ich porovnáva. 
 
Abstract  
 The author studies the family surroundings of Roma pupil, the rate of his social neglect. He 
analyses the educational and personal conditionof Roma pupil and its influence on success in 
schol surroundings. The author describes the present state of cooperation of Roma family 
with schol and points out the way how make it better. He presents the ideas of famous 
teachers and compares these ideas mutually. 
 
Kľúčové slová: rómska rodina, sociálne prostredie, rodinné prostredie, výchova, jazykové 
prostredie, rómsky rodič, rómsky žiak 
 
Key words: Roma family, social surroundings, family surroundings, education, language 
surroundings, Roma parents, Roma pupil 
 
 
Časť rómskej komunity je charakterizovaná ako populácia, ktorá žije v marginalizovaných 
podmienkach fyzicky (osady a kolónie mimo obcí) i v zmysle sociálnej izolovanosti, vo 
veľmi chudobných podmienkach materiálno-ekonomických – väčšina dospelých členov 
komunity je dlhodobo nezamestnaná a je odkázaná na sociálnu podporu štátu. Na uvedenú 
situáciu vplýva aj nízka vzdelanostná úroveň dospelej populácie, s čím súvisí malá možnosť 
uplatniť sa na trhu práce v zmysle získania trvalého pracovného miesta. K uvedeným 
ťažkostiam prispieva aj postoj časti sociálne marginalizovaných Rómov k vzdelaniu a 
vzdelávaniu, ktoré nepatrí medzi ich priority. 
     Rómska rodina – rodičia sa nezaujímajú o školu, pokiaľ sú ich deti karhané a trestané. 
Akonáhle sú v škole „chválené a spokojné“, vzbudzuje to u nich až taký záujem o školu, že sú 
schopní čakať učiteľa pri škole, aby ho pohostili kávou vo svojej osade. To je pozitívny 
moment, ktorý sa dá využívať v dynamike sociálnych vzťahov detí (v triede a blízkom okolí). 
Rómske deti sú sociálne vedené láskou k matke, eticky a morálne (v klasických rómskych 
skupinách) vajdom.                Viaže ich sociálna súdržnosť a vzťah ku „gadžom“. Svoje deti 
milujú a ich láska je viac v krajných polohách rozmaznávania a trestania. Pomerne skoro 
sociálne (i sexuálne) dospievajú. K „bielym deťom“ si nezvyknú vytvárať intenzívne sociálne 
vzťahy. Neplatí to v prípadoch, keď rómska rodina je viacgeneračne súčasťou bielej 
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komunity. Vtedy sa pri nich nestretávame ani s pokrikmi „cigáň“, „gadžo“ (Ďuričeková, 
1996).  
     Rómske deti sa v rýchlosti a následnosti vývinu biologických funkcií neodlišujú (výrazne) 
od ostatných detí, preto by aj ich psychosociálny rozvoj mohol byť taký ako u ostatných detí. 
Že to tak nie je, je pravdepodobne (okrem iného) ovplyvnené: 
- zvykmi a tradíciami rómskych rodín, 
- postavením rómskeho dieťaťa v škole a postojmi okolia voči nemu. 
     Napriek pomoci štátu a iných neštátnych organizácií je sociálne prostredie súčasných 
Rómov stále nevyhovujúce. V súvislosti so zmenami našej spoločnosti, ktoré nastali v 
poslednom desaťročí a ktoré mnohokrát prinášajú ťaživú ekonomicko-sociálnu situáciu do 
slovenských rodín, vzrastá sociálna patológia. Veľa rómskych rodín je neúplných, častý je 
výskyt asociálneho konania, prítomný alkoholizmus rodičov aj detí, a pod., čo všetko prináša 
rad negatívnych následkov. Deťom začína chýbať stabilnejšie prostredie úzkeho rodinného 
kruhu, ktoré by im poskytovalo možnosti identifikácie (pozitívnej) so vzorom otca, matky, čo 
je jeden z predpokladov socializácie detí. Deti sú veľmi skoro zaťažované starostlivosťou o 
mladších súrodencov, čím výchova a prenos hodnôt, ale i spôsob správania môže byť 
neprimeraný ich veku. Prostredie rómskej rodiny sa takto pre deti môže stať vysoko 
deprivačný a retardačný činiteľ. 
    Napriek tomu, že vzdelaniu a informáciám sa v spoločnosti prikladá veľký význam a 
vzdelanie sa považuje za kľúčové pri snahách o primerané začlenenie Rómov ako celku do 
majoritnej spoločnosti, zatiaľ sa nedarí spolupracovať dosť efektívne na tomto poli 
(Farkašová, 2003). U rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia musí proces 
výchovného pôsobenia, ktorého cieľom je príprava a motivácia detí na získavanie odborného 
vzdelávania aspoň na stredoškolskej úrovni, začínať prakticky nielen od počiatkov povinnej 
školskej dochádzky, ale už v predškolskom veku.       
     Nevyhnutná je pritom práca s rodinou žiaka, ktorej podpora a pozitívny postoj k získaniu 
odbornosti sú rozhodujúce pre úspech takéhoto postupu. Naším cieľom je podpora profesijnej 
orientácie rómskych žiakov, ktorá sa začína primeraným vyhodnotením úrovne jeho 
psychického vývinu a odhadom učebného potenciálu; pokračuje prípravou a aplikáciou 
modelov výučby zameranej na rozvíjanie ich schopností, predpokladov, záujmov, motivácie a 
ašpirácií, a to počas celej povinnej školskej dochádzky (Kovářová, Petrasová 2003). V 
prvom rade treba riešiť problémy v edukačnom procese u časti rómskych žiakov. Početné 
výskumy a prieskumy zaznamenávajú určité faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú vzdelávacie 
výsledky rómskych žiakov. Potvrdzuje sa v nich vysoká neúspešnosť rómskych žiakov vo 
vzdelávacom procese. Mimoriadne problémovým sa javí začiatok ich vzdelávania: deti sú v 
prevažnej väčšine vychovávané iba vo svojej rodine, nechodia do predškolských zariadení 
(materská škola) a vplyvom odlišných tradícií, zvyklostí a kultúrnych vzorcov správania nie 
sú pripravené na typ vzdelávania, ktorý sa etabloval v majoritnej spoločnosti – nedostatočne 
ovládajú vyučovací jazyk, nemajú dostatok poznatkov, skúseností a zručností, ktoré si 
osvojujú deti z majority v rodine a v materských školách a na ktorých sú postavené 
požiadavky školy (Farkašová, 2003) P

 
P.  

     Proces ich socializácie prebiehal v súlade s požiadavkami rómskej rodiny, kde sa však 
mnohé oblasti akcentujú odlišne, a preto ich adaptácia na podmienky školy býva 
problematická (napr. dôraz na výkon a osobnú zodpovednosť pri výchove detí vo väčšinovej 
populácii verzus dôraz na emocionalitu a kolektívne rozhodovanie, resp. podriadenie sa 
„komunitnému duchu“). V čase začiatku povinnej školskej dochádzky, t.j. okolo 6. roku veku, 
sa obvykle posudzuje pripravenosť na školu detí prostredníctvom psychologických metodík. 
Tieto sú zostavené tak, že po obsahovej i formálnej stránke zodpovedajú zámeru daného testu. 
Obsahujú úlohy, vyžadujú činnosti a úkony, ktoré sú známe deťom z bežnej populácie z ich 
predchádzajúceho výchovného vedenia. Podobne aj podnetový materiál (obrázky, verbálny a 
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performačný testový materiál) je takého typu, s akým tieto deti majú skúsenosti a vo svojich 
odpovediach, reakciách dokážu preukázať určitú úroveň vývinu sledovanej funkcie, ako je 
rečový vývin (slovná zásoba, komunikačné zručnosti), oblasť poznania (oboznámenosť s 
predmetmi, situáciami a javmi z okolia, s ich detailmi a funkciou), sociálno-emocionálna 
vyspelosť, veku primeraná samostatnosť a pod. Vo všetkých takto sledovaných oblastiach sa 
zisťujú výrazné nedostatky u veľkého percenta rómskych detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia a ich výsledky nedávajú predpoklad úspešného začlenenia sa do štandardného typu 
vzdelávania v základných školách. Podmienky v bežných školách nie sú vytvorené tak, aby 
akceptovali situáciu detí z odlišného socio-kultúrneho zázemia. Súčasne s tým koncepcie vo 
vzdelávacom systéme nepočítajú so žiakmi so špeciálnymi edukačnými potrebami, nakoľko 
počet žiakov v triedach je vysoký, takže učitelia nemajú priestor, aby sa takýmto deťom 
venovali individuálne (Petrasová 2003).  Ďalším negatívom je nepripravenosť vyučujúcich 
na prácu s takýmito deťmi (vedomosti zo špeciálnej pedagogiky). V neposlednom rade je to 
náročnosť vzdelávacieho obsahu v záväzných kurikulách, ktoré sú kritizované, ale doposiaľ 
bez efektu reálnej nápravy. Všetky uvedené okolnosti prispievajú k ťažkostiam, ktoré časť 
rómskych žiakov má už od začiatku zaškolenia do bežných škôl.  
     Hodnotový systém bežnej rómskej rodiny má svoje nesporné špecifiká. Rómske dieťa 
vyrastá v rodine s charakteristickou štruktúrou. Rómovia boli zvyknutí žiť v rodine – skupine, 
ktorá bola i je v súčasnosti väčšia ako iné rodiny v európskom regióne. Zo sociologického 
hľadiska ide o rodinu viacgeneračnú, v ktorej úplne prirodzene získava viacej 
bezprostredných vzorov pre svoj život. Okrem rodičov a mladších detí tvorí rodinný kruh aj 
staršia generácia.  Súčasná škola je pre rómske deti „cudzou inštitúciou“, do ktorej chodia 
nerady, pretože nerešpektuje ich etnickú, kultúrnu, sociálnu, jazykovú a psychickú odlišnosť.  
Vzťahy v rodine sú síce presne hierarchizované, podľa nich sa prejavuje úcta k starším, ale na 
druhej strane slovo každého – i malého dieťaťa – má rovnakú váhu. Deti sú teda vychovávané 
nebáť sa povedať svoju myšlienku a nečakať na udelenie slova. V škole sú potom takéto deti 
chápané ako nevychované a drzé. 
      Jazyková výchova v rómskych rodinách prebieha úplne inak. Ak rómska matka rozpráva 
so svojim dieťaťom len vtedy, ak od neho niečo chce a množstvo dotykov slúži ako 
komunikácia, v ktorej nie sú potrebné slová, neprekvapuje, že rómske deti začínajú rozprávať 
neskôr a keď už hovorí, nemajú  rovnakú jazykovú výchovu ako deťom napr. slovenských 
matiek.  Nedostatkom rómského dieťaťa nie je dvojjazyčnosť alebo neznalosť „vyučovacieho 
jazyka“ – rómske šesťročné dieťa nevie žiadny jazyk, v ktorom by mohlo byť vyučované. 
Slovná zásoba je malá, slová sú mnohoznačné, všeobecné, nepresné.           
      Tiež pochopenie, čo je poriadok a disciplína, je v rómskych rodinách iné. Malé deti sa 
dlhšiu dobu obsluhujú, nie sú vedení k sebaobsluhe. Postavenie staršej sestry v rodine je 
významné, takmer všetko robí za ostatných a v dôsledku toho nemá dosť času na seba., 
nezriedka má aj najhorší prospech v škole.  
     Už sme sa zmienili, že i napriek hierarchizácie rómskej rodiny sú deti rovnocennými 
účastníkmi rozhovorov. To môže na neznalého pôsobiť ako nevychovanosť. Deti chcú svoju 
múdrosť prejaviť bez vyzvania a keď je za to kritizované, cítí sa ukrivdené a upevňuje sa v 
ňom predsudok, že nerómsky svet je absurdný a nepriateľský. Zo všetkých uvedených 
sociokultúrnych podmienok rodinného života rómskych žiakov vyplýva aj charakter ich 
vzťahu ku škole. Ak dieťa chodí do školy rado, rodičia dbajú o jeho výchovu, aby sa 
„odvďačili“ učiteľom za to, že sa starajú o ich milované deti. Ak však učiteľ ich dieťa 
pokarhá alebo poníži, prichádza o všetky ich sympatie a ochranárska ruka rodiča sa prejaví 
v tom, že prestane púšťať svoje dieťa do školy. Takisto to je aj s účasťou Rómov na školských 
podujatiach. Sila i slabina rómskeho žiaka je v jeho rodine. Ak sa nám podarí podchytiť 
rodinu a získať ju pre vzdelávanie, získame i žiaka. Veľkú budúcnosť v tomto smere vidíme 
v etablovaní komunitných centier, ktoré navštevujú dospelí Rómovia spolu so svojimi deťmi. 
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Ich cieľom je vyrovnávať deficity vo výchove i vzdelaní, ktoré u nich vznikli v minulosti, aby 
dnes oni sami dokázali pomôcť svojim deťom.     
     Sociálna úloha rómskej rodiny kompenzuje absenciu vzťahov iného charakteru (školské, 
pracovné, vzťahy s majoritným obyvateľstvom a pod.). Deti sú  s dospelými v stálom 
fyzickom a sociálnom kontakte, nikdy nie sú sami. Na základe socializačnej funkcii rómskej 
rodiny dochádza k identifikácii s rodinou. Pre rómske deti sú členovia širokého príbuzenstva 
blízkymi príbuznými, ku ktorým ich spája pokrvné príbuzenstvo, ale i rodinné tradície vrátane 
priestorovej blízkosti. Ľahko nadväzujú kontakt s každým, kto ich akceptuje, ich sociálne 
vzťahy sú početné, ale nie sú diferencované. Takýmto spôsobom sa rozvíja ich sociálne 
vnímanie a správanie. 
    V období raného detstva sú deti vo veľkej miere závislé od svojich rodičov. Rodičia sú prví 
učitelia dieťaťa. Rodina poskytuje dieťaťu pocit bezpečia, starostlivosť, zabezpečenie potrieb. 
To, čo sa dieťa naučí doma, vo svojej rodine je základ pre ďalšie vzdelávanie. Rodičia 
ovplyvňujú hodnoty detí, ich postoje, správanie, zdravie, sebaúctu, pripravenosť na školu atď. 
Rodinu v tomto poňatí netvorí iba tradičná rodina otec – matka – deti, ale aj iní, ktorí vstupujú 
do života dieťaťa (tety, strýkovia a starí rodičia). Učiteľ a asistent učiteľa sú pre dieťa ďalší 
dospelí, ktorí preberajú starostlivosť v období výchovy a vzdelávania. 
        Zaangažovanosť rodín predstavuje časť prebiehajúceho procesu. Vzťah rodiča a učiteľa 
sa postupne formuje a vyvíja. Vedomosti rodičov sa obohacujú, schopnosti pedagogického 
zboru sa zdokonaľujú a vytvárajú sa stále nové prepojenia. Vzhľadom na rôznorodosť rodín, 
treba zvoliť rozmanité stratégie a individuálny prístup ku každej z nich. 
     Morrison (1980) rozdeľuje zaangažovanosť rodiny do 5 stupňov: 

1. Rodičia poskytujú pomoc škole raz za čas. 
2. Schopnosti rodičov sa akceptujú ako zdroje poznatkov a využívajú sa v triede. 
3. Rodičia sa stávajú dobrovoľnými pomocníkmi učiteľov. Učitelia modelujú a riadia ich 

činnosť na vyučovaní. 
4. Rodičia sa podieľajú na rozhodovaní a plánovaní. Vytvárajú rodičovský poradný 

výbor. 
5. Rodičia sa zapájajú do obhajovania širších záujmov školy i komunity. 

     Na každom stupni majú rodičia príležitosť vzájomne sa vyučovať a učiť zručnosti jeden 
od druhého. Schopnosti rodičov sa budú vyvíjať priebežne. Niektorí rodičia považujú sami 
seba za menej schopných a budú sa do činnosti zapájať okrajovo. Iní sú pripravení okamžite 
sa zapojiť po vstupe ich dieťaťa do školy. Učiteľ sa musí pripraviť na to, aby pomohol a 
podporil rodičov na akomkoľvek stupni (Morrison, 1980). Citlivo vyvážená podpora umožní 
schopným rodičom pracovať nezávislejším spôsobom a menej asertívni alebo menej 
sebavedomí rodičia sa môžu postupom času zdokonaľovať. 
     Učitelia a asistenti učiteľov môžu rozvíjať a podporovať zaangažovanosť rodiny citlivým 
prístupom, akceptujúcim rozdielnosť jednotlivých rodín. Táto citlivosť sa môže vyvinúť na 
základe dôkladného poznania každého rodiča. Budovanie na objavených schopnostiach a 
prednostiach je základom úspechu rodičov. Postupne, krok za krokom sa vzťahy budú 
prehlbovať a rodičia získajú stále väčšie právomoci. Ako učitelia, tak aj rodičia majú záujem 
o primeraný rozvoj osobnosti dieťaťa. Učiteľ poskytuje rodičom informácie týkajúce sa 
vývinu dieťaťa a informuje ich o vlastných skúsenostiach s dieťaťom. Rodina tiež poskytuje 
učiteľovi špecifické informácie o dieťati (Epstein, 1996). Tento proces vzájomného 
odovzdávania informácií a spoločný záujem robia z nich spojencov. Vytvorenie otvorenej a 
na dôvere založenej komunikácie si vyžaduje určitý čas. Niektorí rodičia majú negatívne 
skúsenosti zo svojich školských čias a cítia sa nepríjemne v kontakte so školou a učiteľmi. Iní 
majú názor, že učiteľ vie všetko najlepšie a z toho dôvodu mu nekladú otázky. Aj učitelia 
môžu mať negatívne skúsenosti (napr. rodičia ich poúčali, ako majú deti vychovávať a čo 
majú učiť).  
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    Jednou z najdôležitejších podmienok výchovy žiaka je jednota výchovného pôsobenia 
školy a rodiny. Prípadná nejednotnosť alebo protirečivosť má škodlivý dopad na celkový 
vývin detí. Následkom takého stavu býva strata dôvery voči školy alebo rodine. Preto v 
záujme čo najúčinnejšieho rozvoja osobnosti žiaka je, ak sa podarí pedagogickému kolektívu 
vtiahnuť rodičov do spolupráce so základnou školou a zapojiť ich do výchovného 
spoločenstva prostredníctvom rôznych alternatívnych foriem výučby. Takto chápaná 
spolupráca sa opiera o pozitívne postoje učiteľov k rodičom, postupne stráca formálny 
charakter a utvárajú sa v nej medzi rodičmi a učiteľmi trvalejšie vzťahy. 
     O. Baláž (l987) zistil, že spoluprácu školy a rodiny ovplyvňuje širšie sociálne prostredie, 
do ktorého sú zaradené. Všeobecne možno povedať, že ako najsilnejšie pôsobiaci faktor sa 
prejavuje veľkosť lokality a sociálne zloženie obyvateľstva v mieste bydliska rodiny a 
pôsobiska školy. Myslíme si, že rovnako dôležité faktory spolupráce rodiny so školou je 
vzdelanie rodičov, ich pracovné zaradenie a hodnotová orientácia.  
     Vieme, že vzdelanie je na stupnici hodnôt Rómov veľmi podceňované, ale tiež vieme, že 
kvalitné vzdelávanie detí sa neuskutoční bez ich rodičov. Preto je nutné rómskych rodičov 
zoznamovať s rôznymi možnosťami vzdelávania ich detí a vysvetliť im, akú dôležitú úlohu vo 
vzdelávaní majú samotní rodičia.  
      Z hľadiska učiteľa je pre efektívne výchovné pôsobenie na dieťa dôležité poznať rodinné 
podmienky, v ktorých žiak žije. To umožňujú návštevy učiteľa v rodinách žiakov. Spoznanie 
rodinného pozadia učiteľovi pomôže voliť primerané formy individuálneho prístupu k 
žiakovi.  
     Je všeobecne známe a potvrdzuje to aj Hvozdíkov výskum (l973, s. 43), že „ … práve u 
neprospievajúcich žiakov je spolupráca rodiny so školou neuspokojivá, často sa obmedzuje na 
epizodický styk a u mnohých chýba vôbec“. 
     Spolupráca rodiny a školy by nemala byť v žiadnom prípade zameraná len na odstránenie 
už existujúcich negatívnych javov a výchovy detí, ale v utváraní pozitívnych vlastností. To si 
však vyžaduje dlhodobú a systematickú spoluprácu.  
     Epsteinová (1995) uvádza, že z uvedených šiestich typov zaangažovanosti školy, rodiny a 
komunity komunikáciu možno považovať za najdôležitejšiu, pretože do veľkej miery 
ovplyvňuje všetky ostatné. Bez dobrej obojstrannej komunikácie je rodičovská výchova, 
dobrovoľná pomoc v triede, domáca príprava, rozhodovanie aj partnerstvo s komunitou 
ohrozené. 
     Epsteinová ďalej uvádza, že zlepšenie komunikácie medzi školou a rodinou prináša 
žiakom, rodičom i učiteľom nasledujúce výsledky: 
Žiaci: 
- Uvedomujú si svoje pokroky a skutky potrebné na udržanie alebo zlepšenie výkonov. 
- Lepšie chápu ciele školy a zásady týkajúce sa správania, školskej dochádzky a iných oblastí. 
- Sú lepšie informovaní o aktivitách a programoch školy. 
- Uvedomujú si vlastnú úlohu v partnerstve, preberajú na seba úlohu sprostredkovateľa a 
komunikátora. 
Rodičia:  
- Chápu program školy a jeho zámer. 
- Sledujú a uvedomujú si pokrok dieťaťa. 
- Efektívne reagujú na problémy dieťaťa. 
- Kontaktujú sa s učiteľmi a bez problémov komunikujú so školou a jej pracovníkmi. 
 
Učiteľ: 
Rozšíria a využijú komunikáciu s rodičmi, uvedomujú si vlastnú schopnosť jasne 
komunikovať. 
Cenia si a využívajú komunikáciu s rodičmi. 
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Lepšie chápu názory rodičov na program školy a pokroky ich detí. 
     Fakt, že výchova v rómskych rodinách nesmeruje k rozvoju individuality dieťaťa, je 
potrebné rešpektovať, chápať, že rómske deti nie sú vedené k tomu, aby mali vlastné 
individuálne ambície. Na prežitie v súčasnom svete je však vedomie individuálnej 
zodpovednosti nevyhnutné a je potrebné deti k nemu citlivo viesť (Farkašová, 2003). 
Spolupráca učiteľov a rodičov na partnerskej úrovni je predpokladom, že učitelia pochopia 
špecifiká výchovy v rómskych rodinách a budú citlivo viesť deti s pomocou rodičov k tomu, 
aby si osvojili nielen vedomosti, ale aj zručnosti, ktoré im umožnia sociálne začlenenie do 
školského prostredia a rozvoj ich schopností v maximálnej miere.  
     Ak sa na výchove a vzdelávaní zúčastňujú rodinní príslušníci, deti majú pozitívnejší vzťah 
k škole, ľahšie sa učia a dosahujú lepšie výsledky. Rodičia by mali vedieť, čo sa deje v škole, 
a aktívne sa podieľať na vzdelávacom procese. V prípade väčšej zaangažovanosti rodičov 
majú títo možnosť lepšie spoznať schopnosti svojich detí, zistiť, čo od nich škola očakáva a 
ako môžu oni sami podporovať svoje deti v učení (Farkašová, 2003). Rovnako dôležité je, 
aby aj učitelia poznali rodinné pomery detí a mohli im tak poskytnúť všetko, čo je potrebné 
pre rozvoj ich schopností a zručností. Je dôležité, aby učitelia prevzali iniciatívu pri zapájaní 
rodín do vlastných rúk, pričom musia kultivovať svoje komunikačné zručnosti (voliť aj v 
tomto prípade individuálny prístup) a voliť taký postup či stratégiu pri zapájaní rodičov do 
pedagogického procesu, resp. do diania v škole, ktorý bude akceptovať rozdielnosť 
jednotlivých rodín. Keď učiteľ prichádza do kontaktu s deťmi a rodinami z inej kultúry, môže 
dôjsť k mylnému vzájomnému posudzovaniu činov, ktoré je založené na už naučených 
postojoch, prejavujúcich sa v očakávaniach voči iným. Učitelia si musia uvedomiť, že každý 
do vzťahov prináša jedinečnosť vlastnej kultúry, ňou zaužívané spôsoby komunikácie, 
mravné normy, správanie i možnosti riešenia problémov. Obidve strany môžu do vzťahu 
prinášať stereotypy, vedomé alebo podvedomé postoje voči tým, ktorí sú odlišní. Pri 
začleňovaní rodičov do školského prostredia môže v niektorých prípadoch nastať disharmónia 
vo vzťahu rodič – učiteľ, čo môže byť spôsobené osobnostnými alebo inštitucionálnymi 
faktormi. Príčinou môže byť nedostatok času, pocity menejcennosti či nekompetentnosti 
alebo predsudky 
 
Vzdelávanie rodičov 
 
V rámci  vzdelávacích aktivít  rodičov je nutné mať na pamäti, že 
- informácie sa nutne sprostredkúvajú všetkým rodinám, ktoré ich potrebujú alebo prejavia o 
ne záujem. Nie je vhodné sa uspokojiť s odovzdaním informácií iba tým rodičom, ktorí sa na 
vzdelávacom podujatí zúčastnili. 
- je veľmi dôležité, aby všetky informácie určené rodinám boli jasne formulované, využiteľné 
a spojené s dosiahnutím lepších výsledkov ich detí v škole. Primerané plánovanie a príprava 
sú nevyhnutnou súčasťou vzdelávania rodičov. Dôležité je zistiť, o čo majú rodičia záujem. 
Na získanie uvedených informácií sa často využívajú dotazníky. 
     Dobrú príležitosť na vzdelávanie rodičov poskytujú stretnutia rodičov v škole. Keď sa 
rodičia zúčastňujú vzdelávacích aktivít, preberajú na seba úlohu žiakov. Zapájajú sa do 
diskusie, kladú otázky, vyjadrujú svoje názory a návrhy, vypracúvajú úlohy a získavajú 
informácie. 
 
Žiaci 
- Pociťujú väčšiu kompetentnosť rodiny, cítia úctu voči rodičom. 
- Prejavujú sa pozitívne osobnostné kvality, zvyky, presvedčenia, hodnoty, ku ktorým sú v 
rodine vychovávaní. 
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- Rovnováha medzi časom stráveným pomocou v domácnosti, inými činnosťami a domácimi 
úlohami. 
- Dobrá alebo zlepšená dochádzka. 
- Uvedomenie si dôležitosti školy. 
 
Rodičia 
- Uvedomujú si poslanie rodičovstva. 
- Rozumejú vývinovým zákonitostiam, vytvárajú domáce prostredie podporujúce dieťa ako 
žiaka. 
- Uvedomujú si vlastné možnosti v rodinnej výchove. 
- Pociťujú podporu zo strany školy a iných rodičov 
 
Učiteľ 
- Spoznáva rodinné prostredie detí, kultúru, záujmy, ciele, potreby a názory rodín, z ktorých 
deti pochádzajú. 
- Prejavuje úctu voči snahám a osobitostiam rodín. 
- Porozumie mnohostrannosti osobnosti detí. 
- Využíva možnosť podeliť sa o informácie týkajúce sa vývinu dieťaťa. 
     Informácie sa nutne sprostredkúvajú všetkým rodinám, ktoré ich potrebujú alebo prejavia o 
ne záujem. Neuspokojiť sa s odovzdaním informácií iba tým rodičom, ktorí sa na 
vzdelávacom podujatí zúčastnili. Je veľmi dôležité, aby všetky informácie určené rodinám 
boli jasne formulované, využiteľné a spojené s dosiahnutím lepších výsledkov ich detí v 
škole. Primerané plánovanie a príprava sú nevyhnutnou súčasťou vzdelávania rodičov. 
Dôležité je zistiť, o čo majú rodičia záujem. Na získanie uvedených informácií sa často 
využívajú dotazníky. 
     Za dôležité sa považuje uvedomenie si zmeny vzťahov hlavne na úrovni rodič – učiteľ a 
pod ich spoločným vplyvom aj zmenu vzťahov detí ku škole. Hľadajú a prezentujú sa rôzne 
spôsoby nadväzovania kontaktov s rodičmi a vytvárania vzťahov vzájomnej spolupráce a 
dôvery. Spoločným spojivom je angažovanosť rodičov do činnosti školy v rámci rodičovstva, 
komunikácie, dobrovoľníckych programov, učenia sa doma, rozhodovania a spolupráce so 
školskou komunitou. Týchto šesť typov zapojenia rodičov slúži ako návod na ich spoluprácu 
so školou, vytváranie vlastných školských aktivít a programov. Každý z nich má rôzne 
špecifiká a vlastné zameranie. Sústredíme sa na pomoc rodičom stať sa lepšími rodičmi, 
umožniť im, aby nadobudli zručnosti a vedomosti potrebné pri výchove a vzdelávaní svojich 
detí prostredníctvom rozhovorov, besied, diskusných klubov, prednášok, pracovných dielní a 
pod. 
     Nik nie je schopný ovplyvniť život a budúcnosť detí tak, ako jeho rodičia. Oni sú 
najlepšími učiteľmi svojich detí. Spôsob, ako s nimi zaobchádzajú, a príklady, ktoré im 
dávajú, ich učia o tom, aký je život. Bez ohľadu na to, aké staré sú deti, v rodičovstve je 
skutočná sila. Ak táto sila nie je využitá, alebo ak je zneužitá, deti sa môžu cítiť bezcenné, 
môže im chýbať istota a nemusia byť schopné učiť sa a dosahovať výsledky. Potom ich 
prístup a správanie budú nasmerované proti ich vzdelávaniu a úspešnému zvládaniu životných 
situácií. Deti sú sústavne aj pod inými vplyvmi, ktoré ich formujú. Rodičia však môžu 
vplývať na to, ako ostatné sily budú ovplyvňovať ich detiP

 
P(Petrasová 2003).  . 

 
Možnosti skvalitnenie spolupráce školy s rómskou rodinou 
  Internátne vzdelávanie by mohlo byť pozitívnym prínosom najmä pre deti zo 
znevýhodnených sociálnych podmienok, teda pre deti, ktorým chýbajú viaceré základné 
materiálne i duchovné potreby a podmienky pre ich pozitívny rozvoj v oblasti sociálnej 
(primeraná strava, ošatenie, priestor na učenie sa a domácu prípravu, na odpočinok a pod.) 
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Tieto podmienky a potreby mnohým rómskym deťom žijúcim v stiesnených priestorových, 
materiálnych a sociálnych podmienkach v početných rómskych rodinách, veľmi chýbajú.  
Rómske osady ani mestské getá takéto podmienky neposkytujú a ani ich poskytovať nemôžu. 
Internátne školy sú schopné dané podmienky poskytnúť. (Godla, 2004).  
    Takýto spôsob výchovy a vzdelávania rómskych žiakov je akousi prevenciou pred 
pôsobením  málopodnetného sociálneho prostredia, z ktorého rómsky žiak vychádza. Pokiaľ 
sa takáto forma pedagogického vplyvu realizuje pravidelne a sústavne, je viac než 
pravdepodobné, že prvé merateľné ukazovatele prospechu na seba nenechajú dlho čakať. 
     Systematická výchovná a vzdelávacia činnosť, rozvoj mimoškolskej odbornej a záujmovej 
činnosti, pravidelná študijná príprava, rozvoj kultúry – pedagogická a odborná starostlivosť, 
možnosť individuálneho prístupu k žiakovi, fungovanie rómskych asistentov – asistentiek 
učiteľa, resp. vychovávateľov, to sú činitele, ktoré rómskemu žiakovi v súčasne prevažujúcom 
spôsobe života chýbajú a vo vlastnom rómskom prostredí sa s nimi nemôže stretnúť, no 
zároveň tieto činitele pre svoj komplexný rozvoj bytostne potrebuje. Internátny systém 
výchovy a vzdelávania môže mnohým rómskym deťom poskytnúť to, čo doma nemajú. 
Myslím si, že zodpovedný rodič, a to je jedno akej farby pleti je, dbá, aby jeho dieťa dostalo 
potrebnú výchovu a vzdelanie potrebné pre život, aby si osvojilo potrebné sociálne návyky, 
aby sa naučilo dobre komunikovať v štátnom, t. j. vyučovacom jazyku a rozvíjalo aj 
komunikáciu vo vlastnom materinskom jazyku, ak si to jeho rodičia želajú (Godla, 2004).  
 
Jednoduché metódy navodenia pozornosti rómskych rodičov ku škole a k jej aktivitám 
(Petrasová, 2003) : 
 
Pozorovanie v škole 
- Podporuje rodičov, aby prišli do triedy, pozorovali činnosť alebo sa hrali so svojimi deťmi. 
Asistencia učiteľovi 
- Rodičia môžu pomáhať v triede pri rôznych činnostiach, obohatiť ich svojimi zručnosťami 
alebo záujmami, pomôcť pri organizovaní podujatí, doprave, môžu priniesť materiály 
potrebné na projekty, pomôcť pri upratovaní, či výzdobe triedy atď. 
Poradný výbor rodičov 
- Poradný výbor rodičov je skupina rodičov, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby mohli pomôcť 
pri plánovaní a realizácii programu. 
Členstvo rodičovského združenia, Rady škôl  
- Rodičia rómskych a znevýhodnených detí sa zapájajú do života triedy aj tak, že sa podpisom 
zaviažu a stanú sa členmi rodičovského združenia, spolku priateľov školy, Rady školy a 
organizácií, ktoré napomáhajú škole.  
Aktivity jednotlivých rodín 
- Vzájomné aktivity rodičov predstavujú možnosť spájania menej skúsených rodičov so 
skúsenejšími, možnosť nadviazania nových kontaktov, pomoc novým rodičom pri orientácii v 
programe alebo jednoducho príležitosť pre rodičov vymeniť si skúsenosti. Skupinové 
činnosti, do ktorých patria spoločné stretnutia rodičov, sú organizované za účelom podpory a 
socializácie. 
Informácie a vzdelávacie aktivity pre rodičov 
- Škola poskytuje rodičom informácie týkajúce sa tém, o ktoré prejavili záujem, napr. o 
vývine dieťaťa. Tieto aktivity môžu organizovať učitelia alebo rodičia. 
Spoločenské podujatia pre rodičov, učiteľov a asistentov učiteľov 
- Niektoré aktivity môžu naplánovať zo spoločenských dôvodov – na podporu vzájomného 
spoznávania a spoločného využitia voľného času. 
Spolupráce rodičov s inštitúciami v mieste bydliska 
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- V niektorých prípadoch škola nie je schopná sama splniť potreby rodiny, ale môže im 
pomôcť skontaktovať sa s potrebnými inštitúciami. Ide o záležitosti ekonomického 
charakteru, zamestnanosti, zdravotníckych služieb atď. 
Knižnica 
- Škola si môže vytvoriť knižnicu pre rodičov, v ktorej budú mať možnosť nájsť a vypožičať 
si zaujímavé knihy, časopisy, audio alebo videozáznamy a filmy. 
 

Literatúra: 
BALÁŽ, O.: Výchova, činnosť,  spoločenské  prostredie. Bratislava: Veda, 1987. 
TĎURIČEKOVÁT, M.: Sociálne vzťahy a rodinné prostredie rómskych detí. Zborník z 
konferencie s medzinárodnou účasťou „Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. - Prešov: Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996. s. 172 
EPSTEIN, J.: School/Family/Community Partnership: Caring for the Children We Share. 
Phi Delta Kappa, May, 1995, s. 701 – 712 
FARKAŠOVÁ, E.: Špecifiká profesijnej orientácie rómskych žiakov, VÚDPaP, 2003, 
Bratislava, s. 2 ,4,8,12 
GODLA, F.:RNL. č. 656-663, 14.ročník, 2004, s. 8 
HVOZDÍK, J.: Psychologický rozbor školských neúspechov žiakov. 2. vyd., Bratislava: SPN, 
1973 
KOVÁŘOVÁ, E – PETRASOVÁ, A: Sila pozitívneho rodičovstva. Inovácie v škole. Zborník z  
konferencie 15. – 17. november 2002 Štrbské Pleso. Dolný Kubín, Vrábeľ 2003, s. 79 – 82.) 
MORRISON, P.: Parent Empowerment and Child Care Regulation. Young Children, 48(6), 
1980, s. 9 – 12. 
PETRASOVÁ, A.: Využitie stratégie EUR ako prostriedku eliminácie funkčnej negramotnosti 
rómskych žiakov. Prešov, MPC 2003 

PETRASOVÁ, A.: Projekt Phare – Zlepšenie podmienok sebarealizácie Rómov vo 
vzdelávacom systéme – SK0002.01, s 28, 2001 

 
 
Kontakt: 
Cina Stanislav, PaedDr. 
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity 
Konštantínova 6 
080 01 Prešov 
e-mail: stanislav.cina@vlada.gov.sk 
tel. 0915 332 766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107

Dôstojnosť a etické hodnoty v sociálnej práci s rómskym etnikom  
 
Dignity and ethical values in  social work with Romany ethnic minority   
 

Mária Dávideková (SR) 
 
 
Abstrakt 
Každý ľudský život má jedinečnú, neopakovateľnú a neodňateľnú hodnotu a dôstojnosť, ktorá 
vyplýva zo samej podstaty „byť človekom“. Hlavným poslaním každého z nás je byť človekom 
zodpovedným vo všetkých rovinách – byť zodpovedný k sebe samému, k okolitému svetu 
a samozrejme k tým, ktorí potrebujú našu pomoc – ku klientom. Celkom prirodzene sa týchto 
rovín dotýka každá činnosť v rámci sociálnej práce, ktorá je pomocou, podporou, službou 
a sprevádzaním. Preto si len veľmi ťažko vieme predstaviť túto činnosť s absenciou etických 
súvislostí. Sociálna práca je založená hlavne na rešpekte k hodnotám a dôstojnosti všetkých 
ľudí. Skúmanie hodnôt nesporne patrí medzi najdôležitejšie etické témy pre pomáhajúce 
profesie. V príspevku sa zameriavame na dôstojnosť a niektoré vybrané etické hodnoty 
v sociálnej práci s rómskym etnikom. 
 
Abstract: 
Every human life has its unique, unrepeatable value and dignity, which result from a heart of 
a matter “to be a human”.  Main mission of every man is to be a human responsible in all 
areas –to himself/herself, outside world and clients who need our help.  Naturally, every 
social activity concerns each of these areas, i.e. help, support, service and attention. That is 
why it is difficult  to imagine this activity without ethical connections. Social work is mainly 
based on the respect to values and dignity of all people.  Monitoring values belongs to the ost 
important ethical issues for helping professions.  We focus on the dignity and some classified 
ethical values in the social work with Romany ethnic minority.   
 
Kľúčové slová: Dôstojnosť .Klient .Etické hodnoty. Rómske etnikum. Sociálny pracovník. 
Život. Etika. Právo. 
 
Key words: Dignity. Client. Ethical values. Romany ethnic minority.  Social worker. Life. 
Ethics. Law.  
 
 
Ľudská dôstojnosť v pomáhajúcej profesiii sociálneho pracovníka nie je len predstavou 
a ideou o statuse človeka, jeho postojoch v sociálnej práci , ale je to najdôležitejšie právo 
človeka, ktoré veľmi úzko súvisí s právom človeka na život (Mráz, 2001). 
 
Život určite predstavuje základnú a východiskovú hodnotu, podstatu našej subjektivity 
a základný prejav bytia. V hierarchii hodnôt patrí životu (vlastnému i životu ako takému) 
popredné miesto. Dôstojnosť človeka vyjadruje nie len jeho hodnotu, ale tiež aj jeho 
rovnoprávnosť, slobodu a autonómnosť. V dôstojnosti vyslovujeme bytostnú pravdu 
o človeku ako jedinečnej a neopakovateľnej osobe. Každý človek si zasluhuje úctu a vážnosť, 
bez rozdielu na národnosť, vierovyznanie, je dôležité rešpektovanie dôstojnosti aj 
špecifických skupín a komunít v našej spoločnosti. Právo ľudskej dôstojnosti musí byť hlavne 
právom svedomia každého človeka  a malo by byť základom každého sociálneho vzťahu. 
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Proces uznania  ľudskej dôstojnosti trval celé tisícročia, dnes je rešpektovaný, ochraňovaný 
a pokúšame sa toto právo človeka aj zrealizovať v každodennom živote a aplikovať ho do 
sociálnej praxe. 
Sociálna práca je založená na rešpekte k hodnote a dôstojností všetkých ľudí a na právach, 
ktoré z toho vyplývajú. Sociálni pracovníci majú podporovať a chrániť fyzickú, psychickú, 
duchovnú integritu a blaho každého jedného klienta. To znamená: 

1. URešpektovanie práva na sebaurčenieU – sociálni pracovníci majú rešpektovať 
a podporovať ľudské právo na uskutočňovanie vlastného výberu a rozhodnutí 
nezávisle na ich hodnotách a životných rozhodnutiach, za predpokladu, že to neohrozí 
práva a legitímne záujmy druhých ľudí 

2. UJednať s každým klientom ako s celostnou bytosťouU – sociálni pracovníci sa musia 
zaujímať o „celého“ človeka – klienta  či už v rámci rodiny, komunity, spoločenského 
a prirodzeného prostredia a usilovať sa o porozumenie všetkých aspektov týkajúcich 
sa života človeka 

3. UPodporovať právo na spoluúčasťU – sociálni pracovníci majú podporovať plné 
zapojenie sa a účasť ľudí – klientov, ktorí využívajú ich služby, takým spôsobom, aby 
mohli dosiahnuť zmocnenie vo všetkých aspektoch rozhodovania a konania, ktoré 
zasahujú do ich životov 

4. USociálni pracovníci majú zodpovednosť čeliť negatívnej diskrimináciiU na základe 
takých charakteristík, ako sú schopnosti, vek, kultúra, rod alebo pohlavie, sociálno-
ekonomické postavenie, politické názory, farba pleti, rasové alebo iné charakteristiky, 
sexuálna orientácia, alebo aj duchovné presvedčenia 

5. UUznanie rôznorodostiU – sociálni pracovníci majú rozpoznať a hlavne rešpektovať 
etnickú a kultúrnu rôznorodosť v spoločnostiach, kde pracujú, brať do úvahy 
individuálne, skupinové a komunitné odlišnosti 

6. USociálni pracovníci majú povinnosť čeliť sociálnym podmienkamU, ktoré prispievajú 
k sociálnemu vylúčeniu, stigmatizácii, alebo útlaku, pracovať smerom k inkluzívnej 
spoločnosti.  

     Na základe uvedeného si dovolím uviesť, že sociálna práca je založená na rešpektovaní 
ľudskej dôstojnosti. Uvedenú skutočnosť deklaruje aj samotná Montrealská definícia sociálnej 
práce , (2000) ktorá okrem iných skutočností hovorí, že princípy ľudských práv a sociálnej 
spravodlivosti sú pre sociálnu prácu zásadne dôležité (Strieženec, 2001). 
 Ľudskosť by mala patriť k základným vlastnostiam, ktorými disponuje sociálny pracovník. 
Sociálny pracovník je dennodenne konfrontovaný s neľahkými osudmi, má častokrát zásadný 
vplyv na život klientov, vstupuje do najintímnejších medziľudských vzťahov. Vo svojej práci 
každodenne prichádza do kontaktu s novými klientmi,  pričom hlavným cieľom je pomáhať 
klientom vyriešiť ich neľahkú životnú situáciu.. Každý jeden z klientov má svoju ľudskú 
dôstojnosť, ktorú by mal sociálny pracovník rešpektovať. Musí sa vyhýbať predsudkom voči 
svojim klientom. Pri svojej práci je veľmi dôležitý Etický kódex sociálneho pracovníka, ktorý 
s dôležitými hodnotami ako je rešpektovanie práv klienta, dôvernosť a mlčanlivosť , 
prvoradosť jeho záujmov , vyzdvihuje etickú zodpovednosť hlavne  voči klientovi. Etika je 
neoddeliteľnou  každodennou súčasťou práce sociálnych pracovníkov. 
   Etika je spojenie najvšeobecnejšieho s najsúkromnejším, je filozofiou ľudskosti, 
filozofiou života. Je to vedná disciplína, ktorá sa zaoberá morálkou, mravnou stránkou života 
človeka, jeho vonkajšieho prejavu, jednania a vzťahu k ľuďom. Navyše sa usiluje viesť 
človeka k dobru, skúma ľudské správanie z hľadiska jeho morálnej hodnoty a usiluje nájsť 
meradlo, ktoré by umožnilo človeku rozhodnúť, čo je dobro, čo je zlo, čestnosť, nečestnosť 
(Mráz, 2001). 
    Ku kľúčovým pojmom v etike patrí hodnota. Hodnoty predstavujú nevyhnutnú súčasť 
nášho života, sú výrazným zdrojom motivácie . Hodnoty môžeme chápať ako čokoľvek, čo 
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má pre nás význam, v konkrétnom zmysle sú to veci, ktoré stoja za to, aby sa po nich túžilo . 
Etické hodnoty majú svoj základ v dobre, ktoré predstavujú, sú poznateľné a uskutočniteľné 
iba v priestore slobody a sú teda vlastné iba človeku. Dodržiavanie etických zásad a správania 
je zvlášť dôležité v pomáhajúcej profesii sociálnej práci. Špecifikom pomáhajúcich 
profesií je skutočnosť, že klient je v závislej pozícii od pomáhajúceho pracovníka.  
A aké by mali byť etické  hodnoty v sociálnej práci? Malo by byť samozrejmosťou, že už 
„samotná práca“ je hodnotou. Známy český filozof F.X.Šalda hovorí: “Jediným spôsobom 
ako spoznať čo v kom väzí, je pripustiť ho k práci“. 
Vzhľadom k tomu, že  sa zaoberáme hodnotami v sociálnej práci, môžeme ich rozdeliť do 
niekoľkých skupín: 

1. Hodnoty mravného vedomia 
2. Hodnoty povahových vlastností človeka 
3. Hodnoty medziľudských vzťahov 
4. Hodnoty ľudského konania. 

Zamyslime sa bližšie nad tým čo znamenajú jednotlivé skupiny hodnôt pre sociálnu prácu : 
 Všeobecne je zakorenená predstava, že mravnosť je vecou vrodeného citu, a je jednotlivcom 
„daná zhora“. Určite je to tak, pretože niektorí ľudia sú skutočne viac citliví na javy, ktoré 
vyžadujú mravné hodnotenie .V rámci hodnôt mravného vedomia môžeme hovoriť o určitých 
etických princípoch, pravidlách. Pre sociálnu prácu  je najdôležitejším princíp humanizmu – 
princíp ľudskosti  ( z lat.homo=človek, humanitas=ľudský) ktorý je aj princípom lásky a úcty 
k človeku. Princíp humanizmu nám káže nežiť v živote iba pre seba, ale hlavne pre tých 
druhých, ktorí nás potrebujú. Humanizmus je postoj, ktorý vychádza z viery v ľudské 
schopnosti , zdôrazňovania ľudskej dôstojnosti človeka. Pojem ľudská dôstojnosť vychádza 
z filozofie zakotvenej vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Každý človek ako príslušník 
ľudstva -  v našej práci -sociálny klient si zasluhuje vážnosť, česť a úctu. 
Druhým, nemej dôležitým princípom je princíp čestnosti a svedomitosti v sociálnej práci. 
V požiadavke svedomitosti ide hlavne o disciplinovanosť a sebadisciplínovanosť v prístupe 
k plneniu povinnosti. Svedomitosť v sociálnej práci znamená „byť na strane dobra a postaviť 
sa proti zlu“. Čestnosť a svedomitosť sú hodnoty, ktoré si žiadajú mravnú čistotu vo všetkých 
morálnych dimenziách človeka. 
  UDo druhej skupiny hodnôtU – skupiny povahových vlastností človeka, môžeme zaradiť 
vlastnosti sociálneho pracovníka, ktoré sú obsiahnuté v Etickom kódexe sociálneho 
pracovníka (1997) : úcta a slušnosť, dôveryhodnosť, zdvorilosť, bezúhonnosť, vytrvalosť, 
taktnosť, rozvážnosť. Určite sa v sociálnej práci nepripúšťa akákoľvek hrubosť, vulgárnosť, 
pretože etika v sociálnej práci musí vždy  smerovať k ochrane ľudskej dôstojnosti. 
   UHodnoty medziľudských vzťahov U –skupina hodnôt , ktoré sú primárne v ľudskom konaní 
vôbec, nehovoriac o sociálnej práci, ktorú by človek bez takýchto etických hodnôt ani nemal 
vykonávať – priateľstvo, láska, altruizmus, empatia a prosociálnosť. Vykonávať prácu 
v sociálnej oblasti života bez priateľstva a lásky k človeku by bolo nemožné. Rozmerom 
konania, podtextom každého kroku v sociálnej práci by malo byť biblické „milovať budeš 
blížneho ako seba samého“. Altruizmus predstavuje morálnu zásadu, ktorá od človeka 
vyžaduje potlačiť vlastný egoizmus a obetovať svoje záujmy v prospech záujmov iných ľudí, 
vyžaduje nezištnú službu ľuďom ako zásadu svojho rozhodovania a konania. Empatia zase 
predpokladá schopnosť človeka vžiť sa do situácie , problému iného človeka, znamená vidieť 
očami druhého človeka a cítiť jeho srdcom. Prosociálnosť znamená schopnosť a ochotu 
spolupracovať, vedieť sa dohodnúť, byť ochotným urobiť pre druhých niečo bez očakávania 
protihodnoty, alebo odmeny. 
   UHodnoty ľudského konaniaU. K uvedeným hodnotám patrí – dobrý skutok, charita, 
filantropia. Sociálnu prácu nie je možné realizovať bez obetavosti, pomoci a dobročinnosti. 
Hodnoty ľudského konania sú prejavom vzťahu človeka k druhým ľuďom. V súčasnosti je 
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medziľudská komunikácia často charakteristická vzájomnou izoláciou ľudí. Jej následkom je 
nevšímavosť, neochota pomôcť iným, ľahostajnosť a egoizmus. Tieto hodnoty sú v rozpore so 
samou podstatou sociálnej práce, ktorá je založená na hodnotách spolupráce, tolerancie, 
ľudskosti, ochote pomáhať. Kľúčom k zdravým a plnohodnotným medziľudským vzťahom je 
„schopnosť mať uši pre city, prosby a problémy iných“, odsunúť do úzadia vlastné želania. To 
si však vyžaduje čas, silu, kompromisy a ochotu riskovať. 
Významným prvkom v sociálnej práci, v profesii sociálneho pracovníka je aj sociálne cítenie. 
Sociálne cítenie je emócia vyvolaná morálnymi, alebo duchovnými príčinami a príčinami 
bezprostredne organickými. Nemôžme stotožňovať sociálne cítenie s altruizmom ako 
mravným princípom spočívajúcim v nezištnej pomoci-službe iným ľuďom, v ochote obetovať 
pre ich dobro osobné záujmy. Človek, ktorý je istým spôsobom strádajúci, môže byť 
osamotený, môže byť vo svojom okolí neakceptovaný. Nemôže však mať trvalý pocit 
vlastného nerealizovania sa. Sociálne cítenie sa vzťahuje na rešpektovanie všeobecne 
prijatých hodnôt sociálneho života. Sociálne cítenie nie je v žiadnom prípade súcit. 
  V tejto súvislosti si opäť pripomeňme, že sociálna práca je špecifická odborná činnosť, 
ktorá smeruje k zlepšovaniu vzájomného prispôsobovania sa jednotlivcov, rodín, skupín a ich 
sociálneho prostredia. V súčasnosti je vnímaná ako multidisciplinárna až transdisciplinárna 
vedná oblasť, ktorá disponuje špeciálnymi metódami práce a teoreticky  je zameraná na 
oblasť sociálnej starostlivosti o jednotlivca, skupinu, komunitu či spoločnosť, ako aj na 
prípravu odborníkov v tejto oblasti ( Levická, 2004). 
    Sociálni pracovníci pracujú a komunikujú  aj s príslušníkmi národnostných a etnických 
menšín (vrátane rómskeho etnika) sú si vedomí dôležitosti spoznávať ich kultúru, históriu, 
jazyk.  

Pokiaľ ide o sociálnu prácu s príslušníkmi rómskej menšiny, javí sa komunitná sociálna 
práca v mnohom ohľade ako účelná a efektívna. Pripájame sa k tomuto konštatovaniu 
a dodávame, že to platí aj pre prácu s príslušníkmi marginalizovaných skupín vôbec. 

Využívanie sociálnej práce s komunitou je v niektorých prípadoch nutné, lebo zatiaľ sa 
javí v niektorých oblastiach ako jediná priechodná forma. I dobre mienené sociálne a politické 
opatrenia, zdravotné, výchovné, hygienické opatrenia sa nestretávajú s predpokladaným 
výsledkom, pokiaľ nie sú komunitou prijaté. Týka sa to aj rómskej komunity. 
(Pavelová,Ľ.,Tvrdoň,M.2006). 
    Aj keď Rómovia žijú na území Slovenska už od začiatku 14.storočia, sú pre väčšinu 
majoritného obyvateľstva stále nepoznaní. Väčšine je cudzí spôsob ich života, rodové tradície, 
spôsob myslenia a vnímania sveta.  Rómovia sú majoritou vnímaní ako celok negatívne pre 
nevhodné správanie, nesprávne hygienické návyky, životosprávu, hodnotovú orientáciu. Tieto 
negatívne postoje často bránia hlbšiemu poznaniu a pochopeniu rómskych špecifík. Rómovia 
vždy boli odlišní od majority a stále mali nízke sociálne postavenie, čo vo veľkej miere platí 
dodnes. 
V tejto časti príspevku chceme poukázať aj na hodnotový systém tejto našej komunity. 
Rómovia majú odlišný hodnotový systém od majoritnej spoločnosti, odvíja sa od toho ako 
myslia, cítia, žijú. Medzi najnápadnejšiu hodnotu Rómov zaraďujeme ich skupinovú 
súdržnosť. Všetky problémy sa snažia prekonať spoločne, pričom rozhodujúce slovo má 
prirodzená autorita – vajda. 
Negatívnym dôsledkom mimoriadnej skupinovej súdržnosti je neochota rómskej 
rodiny/komunity dovoliť jednotlivcovi sa presadiť, byť odlišný, zmeniť sa. Ak sa to snaží 
zrealizovať, hrozí mu vylúčenie. Ďalšou veľmi charakteristickou hodnotou Rómov je ochota 
deliť sa. Autor Zeman (2006) opisuje hodnotový systém Rómov nasledovne: 

- nemajú vzťah k majetku, nemajú korene v niektorej krajine, putujú tam, kde dostanú 
viac peňazí ,kde nájdu lepšie podmienky na prežitie, 

- uchovávajú si zvyky, tradície, 
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- na prvom mieste je u nich rodina, 
- stačí im prežiť, nikam sa neponáhľajú, ak majú peniaze a čo jesť, kde bývať – sú 

spokojní, 
- nemajú dostatok záujmu o vzdelávanie, hygienické návyky, zamestnanie, 
- návyk a potreba telesnej blízkosti pramení aj z chudoby a tlačenia sa v jednej 

miestnosti, 
- neschopnosť byť sám, 
- uniknúť pred nebezpečenstvom – základná schopnosť 
- citová spontánnosť, živý temperament 

Rozpad hodnotového systému rómskeho spoločenstva súvisí so stratou vlastnej národnej 
identity a tradícií. Zákazom kočovania a násilného usadenia väčšiny Rómov postupne strácali 
svoje tradície, zvyky, obyčaj, hodnoty. V dôsledku technického pokroku priemyselnej výroby 
prišlo k zániku tradičných rómskych remesiel a tým prišli aj o stratu identity a hodnôt. 
Po roku 1989 sa v našej spoločnosti zmenilo postavenie Rómov v oblasti sociálnej, kultúrnej, 
vzdelanostnej a ekonomickej. K riešeniu ich problémov bolo potrebné pristúpiť legislatívne 
a v roku 1991 boli uznaní vládou SR za národnosť. V uvedenom roku sa práve zásady vládnej 
politiky zmenili tým spôsobom, že každý občan je zodpovedný sám za seba, za svoju rodinu, 
jednak hmotne tak aj morálne. Štát nastupuje pri uvedených problémoch ako posledný .Veľmi 
zásadným problémom sa stala nezamestnanosť, vzdelanie a bývanie. 
  Právo na rozvoj vlastnej kultúry je pre národnostné a etnické menšiny nevyhnutné pre ich 
plnohodnotný a slobodný život. Prirodzenou túžbou rómskej minority je dosiahnuť 
akceptovanie majoritnou spoločnosťou 
O dôležitosti a potrebnosti sociálnej práce v modernej sociálnej spoločnosti nemožno 
pochybovať a rovnako nemožno pochybovať o tom, že túto prácu môže vykonávať len 
profesionál, ktorý má nielen vedomosti, skúsenosti, zručnosti, ktorý koná v súlade s etickými 
normami a hodnotami, ale ktorý má aj „srdce na pravom mieste“. 
   Každý kto prijme normy, princípy i hodnoty sociálnej práce, ktoré tvoria základnú časť 
tohto povolania, musí jednať v zhode s nimi nielen vo svojom profesionálnom, ale aj 
v súkromnom živote. 
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Sociálny pracovník v úlohe riešenia sociálnych problémov 
v rómskej rodine. 
 
TThe social worker role in soluting social problems in the Roma family. 
 

Soňa Dvorská (SR) 
 
 
Abstrakt 
„Rómsky problém“ sa zvýraznil v oblasti etnického uvedomenia, výchovy a vzdelávania, 
ekonomickej a sociálnej problematiky, charakterizovanej sociálnou pomocou, ako sú bytové 
problémy, problémy zamestnania a negatívne spoločenské prejavy.  
Tak ako je ukazovateľom stavu danej spoločnosti jej ekonomická vyspelosť,  je ňou aj    
sociálna situácia. Preto je dôležité, aby mala daná spoločnosť funkčnú sociálnu sieť, sociálne 
inštitúcie a najmä kvalifikovaných odborníkov  - sociálnych pracovníkov.   
Počas celého vývoja spoločnosti sa stretávame so zmenami, ktoré ovplyvňujú vývoj 
jednotlivca alebo skupín. Situácie, ktoré nastanú v dôsledku nepriaznivých vplyvov na človeka 
sa môžu javiť ako problémové. 
 
Abstract 
T"Roma problem", the highlight of ethnic awareness, education, economic and social issues, 
compounded by social assistance such as housing problems, employment problems and 
negative social manifestations. As an indicator of the state of its economic maturity, it is the 
social situation. It is important that the company should have a functional social network, 
social institutions and particularly of skilled professionals - social workers. 
TThroughout the company's development, we meet with the changes that affect the development 
of individuals or groups. Situations that occur due to adverse effects on humans may prove 
problematic.T 

 
Klíčové slova: Rómska rodina. Sociálny pracovník. Sociálny problém. Sociálna práca. 
 
Key words: TRoma family. Social worker. Social problem. Social Work.T 

 
 
Rómska rodina 
Rómovia majú svoj poriadok, ktorého sa držia a práve on im pomáha prežiť aj za veľmi 
ťažkých podmienok. Majú vysoko vyvinutý zmysel pre súdržnosť. Napríklad ak deťom 
zomrú rodičia, ostatní sa o ne postarali, tak isto sa vždy starali o chorých a starých. Tieto 
pravidlá existujú v niektorých osadách dodnes. 
V súčasnosti žije asi 80% rómov závislých od sociálnej siete štátu. Sú to rôzne dávky 
a projekty ktorými sa štát snaží pomôcť tejto komunite. Naopak v roku 1990 bolo len 20% 
nepracujúcich rómov. 
Rodina mala a má v živote Rómov veľký význam. Zabezpečuje svoje obnovovanie, výchovu 
detí a ich ochranu. Najviac sa tešia deťom, ktoré pre nich znamenajú bohatstvo a šťastie. 
Rodina je základom ich existencie, vyznačuje sa mnohopočetnosťou. Dôvodom 
mnohodetnosti je uchovanie rodu, jeho sila, možnosť zabezpečenia obživy a starostlivosť 
o starších členov rodiny v budúcnosti. Mimoriadnu úctu prejavujú Rómovia svojim matkám 
a starým rodičom. Mann (In: Portik, 2003, s. 21) tvrdí, že „pri spore matky a manželky, dá 
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muž za pravdu vždy matke.“ Starí mládenci a staré dievky zostávajú žiť so svojimi rodičmi.  
Siroty a starších ľudí opatrujú s veľkou láskou a úctou. Nie je možné umiestniť ich 
v starobinci, sirotinci alebo internáte. Chorý človek nikdy nezostáva sám. Jedinec nezostáva 
sám ani doma, ani vonku, ani na smrteľnej posteli. 
Rómske dieťa vyrastá v rodine zloženej z troch aj štyroch generácií dospelých. Bez nároku na 
generalizovanie je možné rómsku rodinu charakterizovať ako mnohopočetnú s dlhodobo 
vykazovanými znakmi nízkej ekonomickej, vzdelanostnej, kultúrnej a hygienickej úrovne 
(Liba, 2003). 
Dieťa je vždy prínosom do rodiny. Svet dieťaťa splýva so svetom dospelých. Rodičia sa 
obyčajne viac venujú prvým deťom, tie keď sú väčšie, starajú sa o svojich mladších 
súrodencov. Málokedy používajú tresty. Rómska rodina dodnes rieši vždy všetko spoločne. 
Súkromie je u nich  dosť zvláštna vec. Rodiny sú nesmierne veľké a za príbuzných sa 
považujú aj potomkovia z druhého a tretieho kolena. Rodiny sa medzi sebou často navštevujú, 
aj bez ohlásenia.  Róm, keď vstupuje do domu Róma, neklope.  
Podľa Magolenovej (2005, s. 64) prvá láska v rómskej komunite je zvyčajne aj posledná a je 
spojená hneď so zakladaním rodiny. V zmysle: „to čo je pekné, treba prežiť hneď a teraz.“ 
Ťažšie sa v komunite prežívajú aj citové sklamania. Rómovia žijú iba pre prítomnosť.  
V rozprávaní veciam a príbehom nedávajú presné časové rozpätie. Ak sa spýtame Rómov, 
kedy sa to stalo, nepovedia nám: včera, pred mesiacom... ale dávno, nedávno, len teraz 
niekedy, ale bližšie málokedy lokalizujú, a ak áno, tak väčšinou zle. 
Podľa  Šatánka (2004, s. 55) „rodina plní v spoločnosti niekoľko dôležitých funkcií, najmä 
biologickú, ekonomickú, sociálnu a psychologickú. Považujeme ju za najdôležitejšiu sociálnu 
skupinu, v ktorej človek žije a je členom. Svojim členom uspokojuje ich individuálne potreby, 
v nej sa získavajú a plnia role, ktoré sa stávajú súčasťou identity jedinca.“ 
M. Hübschmannová (In: Šatánek, 2004, s. 55) rozdeľuje podľa spôsobu života rómske rodiny 
do troch skupín: 
   1.  Rodiny, ktoré sa najviac integrovali a žijú usporiadaným životom s ostatným 
obyvateľstvom. Rodičia sú zamestnaní, niektorí získali aj pracovnú kvalifikáciu. Ich deti 
pravidelne navštevujú školu a prispôsobili sa svojmu okoliu. Sú spoločnosťou prijímaní. 
   2.   Rodiny, ktoré zatiaľ neakceptovali spoločnosťou uznávané normy, získavajú základné 
hygienické a pracovné návyky, ale ak pracujú, tak bez kvalifikácie. Deti navštevujú školu 
sporadicky, rodičia im nezabezpečujú dostatočnú výchovu a základné podmienky pre zdravý 
vývoj. Možno povedať, že nemajú potrebu sa vzdelávať a aktívne sa podieľať na tvorbe 
pozitívnych hodnôt spoločnosti. 
   3.  Rodiny, ktoré sú najzaostalejšie. Ich členovia nemajú záujem o zmenu svojho života  
a postavenia v spoločnosti. Žijú v nevyhovujúcich bytových podmienkach /najčastejšie 
v osadách/, pre ktoré sú charakteristické nevyhovujúce sociálne a hygienické podmienky. 
Pracujú len výnimočne, bez vážneho záujmu posielať svoje deti do školy a vo všetkých 
smeroch nevhodným prostredím vážne ohrozujú zdravý vývin a výchovu svojich detí.   
 V rómskej rodine je deľba úloh a z toho vyplývajúce postavenie. Muž je hlava rodiny, 
živiteľ, má hlavné slovo a jeho rozhodnutiam sa ostatní musia podriadiť. Mann (In: Portik, 
2003, s. 21) však dodáva, že „muž sa prezentuje ako autorita len navonok. V domácnosti sa 
k problémom vyjadruje v prvom rade manželka.“ Žena je zodpovedná za chod domácnosti, 
zabezpečuje každodenné potreby a obživu. Ženy vybavujú úradné záležitosti. Žena je určená 
len pre svojho muža a jej hodnota nespočíva v nej, ale v jej deťoch. Nerozhoduje sama, koľko 
bude mať detí. Ak má žena jedno dieťa, akoby to nebolo nič, ak má dva-tri „to nie je žiadna 
matka“. Čím má viac detí, tým viac úcty sa jej dostane. Jedno rómske príslovie hovorí: 
„Rómska žena má byť ako čerešňa a zarodiť raz do roka.“ O mladších súrodencov sa starajú 
staršie deti. U rómskych detí puberta nie je, mladí si hneď zakladajú rodinu, partnerské 
vzťahy vznikajú veľmi skoro. Staršie sestry spravidla zastupujú matku. Chyba, ktorú urobí 
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jedinec, sa hodnotí ako chyba celej rodiny. Urážka jedného člena rodiny je urážkou celej 
rodiny. Len malý počet detí z rómskych osád ide študovať. Rómovia sa veľmi boja o svoje 
deti. A aj puto medzi deťmi a rodičmi je veľmi silné 
V rómskej osade sa určitá väčšina ľudí identifikuje svojím rómskym menom – prezývkou. 
Občianske mená sa takmer vôbec nepoužívajú, niekedy majú aj samotní rodičia problémy, 
keď si majú spomenúť na oficiálne mená všetkých svojich početných detí. Výber mien sa 
obvykle riadi rodinnou tradíciou, veľká väčšina najstarších synov sa pomenúva po otcovi 
(Jakoubek, Jirt, 2004). 
 Zeman (2006, s. 100) hovorí, že „hodnotový systém Rómov sa odvíja od toho, ako 
sami myslia, cítia, žijú, čo sa prejavuje v ich rodinných vzťahoch, v ich vzťahu k práci, v ich 
spolužití medzi sebou a v spolužití s majoritnou spoločnosťou. Jedna z najnápadnejších 
hodnôt Rómov je ich skupinová súdržnosť, snažia sa byť spolu a všetky záležitosti prerokovať 
spoločne. Negatívnym dôsledkom mimoriadne silnej skupinovej súdržnosti je častá neochota 
rómskej rodiny a širšej komunity dovoliť jednotlivcovi, aby sa od nej v niečom odpútal, aby 
myslel a konal inak ako ostatní členovia komunity, a ak to urobí, hrozí mu vylúčenie.  
Hodnotový systém rómskej rodiny podľa Zemana (2006): 

- nemajú vzťah k majetku, nemajú „korene“ v niektorej krajine, putujú tam, kde dostanú 
viac peňazí, kde sú lepšie podmienky na prežitie 

- uchovávanie si starých zvykov a tradícii 
- na prvom mieste je pre nich rodina, o čom svedčí nejedno rómske príslovie napr.: 

„Jedna matka, jeden otec a veľa detí – v tom je sila Rómov“ alebo „Ak nie sú deti, nie 
je šťastie“ 

- rómske deti nebývajú tak často choré ako nerómske deti, sú otužilejšie 
- najhorším trestom je, keď ich rodina vyhodí z domu, čo prezrádza aj rómske príslovie: 

„Zle je tomu, kto je chudobný, ešte horšie tomu, kto je sám!“ 
- stačí im prežiť, nikam sa neponáhľajú, ak majú peniaze a čo jesť, kde bývať sú 

spokojní 
- nedostatok záujmu zo strany Rómov o vzdelávanie, hygienické návyky a zamestnanie 
- nesnažia sa získať majetok, nemigrujú vo veľkých skupinách. 

Rómska populácia ako tvrdí Vašečka (2000) sa odlišuje svojím reprodukčným správaním od 
reprodukčného správania majoritnej populácie. Jej najzreteľnejším prejavom je odlišná 
veková štruktúra Rómov v porovnaní s ostatným obyvateľstvom. Rómska rodina predstavuje 
úplne odlišný demografický typ ako rodina majoritnej  populácie. V oblasti partnerských 
vzťahov možno identifikovať napríklad vysoký počet skorých začiatkov sexuálnej aktivity 
a partnerského spolužitia (pred 18. rokom života) najmä u rómskych žien; začiatok spolužitia 
bez legalizovania vzťahu podľa noriem majoritnej spoločnosti u nadpolovičnej väčšiny 
rodičovských párov s následným sobášom i po mnohých rokoch spolužitia; nízku 
rozvodovosť. Podľa zistení Vašečku (2000) viditeľné sú odlišnosti pri porovnávaní počtu detí 
pripadajúcich na jednu rómsku ženu (4,2 detí), čo je takmer trojnásobok voči matkám 
nerómskej populácie (1,51). V prípade rómskych rodín žijúcich v zaostalých osadách je tento 
priemer detí na jednu rodinu až 7,8 detí. 
 
Sociálne problémy rómskej rodiny  
Bývanie 
Otázka bývania je u rómskeho etnika výraznejšie komplikovaná. Najstarší spôsob bývania je 
podľa historických údajov v kočoch, stanoch, jednoduchých prístreškoch a tiež využívali 
bývanie v podzemniciach. V našich osadách sú to bežné chatrče z dreva, hliny, slamy, 
prikryté plechom, využívajú bezplatný materiál. V súčasnosti si v niektorých osadách začali 
Rómovia uvedomovať podstatu bývania a za počali si budovať murované domy s klasikou 
strechou. Na zabezpečenie primeraných životných podmienok potrebujú pomoc štátu. 
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Otázka bývania Rómov sa vyznačuje nasledujúcimi charakteristikami:  
 koncentrácia Rómskych obyvateľov v bytoch, ktorých majiteľom je štát 
 nelegálne obsadzovanie bytov, bývanie bez nájomnej zmluvy, čím nezískajú príspevok 

na bývanie 
 dlhy na nájomnom, vysťahovanie, nevýhodné bytové ponuky  
 segregačná politika štátu, samosegregácia, z dôvodov rasových predsudkov, vznik 

„gét“ 
 výstavba bytových objektov na nelegálnom pozemku 
 zabezpečenie elektrického vedenia z bytových jednotiek platcov 
 výstavba nevhodných bytových jednotiek na nestavebných pozemkoch 

Na základe hmotnej núdze je im poskytovaný príspevok na bývanie, spojený s nákladom na 
bývanie za splnenia zákonných podmienok (Zákon č. 562/2008    Z. z.). 
Zdravotný stav 
Jeden z indikátorov šťastného života je zdravie. Je to najcennejšie čo máme a dosiahnuť 
dobrý zdravotný stav obyvateľov je spoločná zodpovednosť, ktorá si vyžaduje spoluprácu 
medzi všetkými zložkami spoločnosti. 
„Faktory ovplyvňujúce nižšiu kvalitu zdravotného stavu rómskej populácie, sú najmä: 

 nižšia vzdelanostná úroveň 
 nedostatočná informovanosť o zdraví  
 nízky štandard osobnej hygieny a bývania 
 ekologická rizikovosť prostredia 
 nezdravé stravovacie návyky a nízka fyzická aktivita 
 zvýšená miera užívania alkoholu a tabakových výrobkov 
 závislosť na drogách“ 

(Partners for Democratic Change Slovakia, 2007). 
 
Vzdelanie a nezamestnanosť 
Vzdelanie a nezamestnanosť Rómov patrí k nevyriešeným otázkam rómskej populácie. 
Môžeme povedať, že Rómovia sú málo vzdelaní a ich šanca uplatniť sa na trhu práce je 
obmedzená.  
Podstatne dôležitý význam má rodina a finančné prostriedky, ktoré im zabezpečia hlavné 
potreby k ich každodennému životu. Vzdelanie a výchova patria k základným atribútom 
rozvoja každej civilizovanej spoločnosti. Výrazne sa podieľajú na zvyšovaní vzdelanostnej 
a kultúrnej úrovne obyvateľstva a na spoločenskom vývoji. Vzdelanie je možnosť pracovného 
uplatnenia dôstojnejších životných podmienok, vyšší životný štandard.  Ťažko chápu, že len 
vzdelanie im pomôže pri hľadaní zamestnania, ktoré im zabezpečí  potreby rodiny. 
 
Chudoba 
„Chudoba rómskych rodín vyplýva predovšetkým z ich znevýhodnenej situácie na trhu práce. 
Príjmy dlhodobo nezamestnaných pozostávajú zo sociálnych dávok, ktoré vyrovnávajú 
životné minimum rodín“ (Matoušek, 2005, s. 66). Veľké percento Rómov žije vo veľkej 
biede. Závislosť na dávkach, nezamestnanosť, nízke vzdelanie, stratené pracovné návyky sú 
faktory, ktoré zvyšujú a spôsobujú riziko chudoby.  
„Chudobou všeobecne rozumieme sociálny jav, ktorý je charakteristický nedostatkom 
životných prostriedkov jednotlivca alebo skupiny. V porovnaní s pojmom bieda je chudoba 
považovaná za menej drastickú situáciu“ (Tokárová et al., 2007, s. 349). Vyhladované, bosé 
a špinavé deti nie sú ničím nezvyčajné skutočnosti, typické pre rodiny, ktoré žijú v biede.  
Na ekonomicky fungujúcu rodinu má vplyv mnohopočetnosť rómskych rodín. Veľký počet 
detí ovplyvní prísun peňazí, ale poskytnuté rodinné prídavky sú nedostatočným zdrojom na 
vyrovnanie potrieb a zabezpečenie funkcií rodiny, ktorú má rodina plniť. 
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Sociálna pomoc a sociálny pracovník 
Môžeme teda povedať, že na riešenie rôznych zložitých situácií v živote máme sociálnu prácu 
a sociálnych pracovníkov. Konkrétna pomoc štátu: koncepcie politiky SR v integrácií 
rómskych komunít, kompletný rozvojový program, sociálna práca terénnych a komunitných 
sociálnych pracovníkov, program podpory rómskych žiakov na stredných a vysokých školách 
a rôzne iné aktivity, podporujú nielen predchádzať nepriaznivým sociálnym problémom, ale 
aj spôsobom riešenia. 
Praktická sociálna práca v je priamym, zámerným a pripraveným kontaktom sociálneho 
pracovníka s rómskou rodinou, s cieľom sociálne diagnostikovať, plánovať a poskytnúť 
krízovú alebo bežnú intervenciu. Sociálna práca zahŕňa aj sociálno-technické opatrenia, 
účelné a odborné využívanie odborných nálezov, poznatkov a rozhodnutí v kooperácií 
s ďalšími odborníkmi v oblasti starostlivosti o človeka, v zmysle riešenia jeho problémov. 
Problém Rómov má veľa podôb, ale v prípade, že ho nebudeme riešiť, budeme ho ďalej 
vytvárať. Za asi najdôležitejšie úlohy sociálneho pracovníka môžeme považovať: 
predchádzanie vzniku nepriaznivých sociálnych udalostí; zisťovanie príčin sociálnych 
problémov; venovať pozornosť tým, ktorí sa nemôžu zapojiť do normálneho chodu 
spoločnosti; podporovať tvorbu sociálneho spolunažívania; povzbudzovať sociálneho klienta 
k správnym postojom; pomáhať prekonávať spoločenské ťažkosti; pomáhať klientovi 
orientovať sa v systéme nových informácií; vytvárať možnosti podieľania sa na vzdelávacom, 
kultúrnom a spoločenskom živote; spolupracovať s inými odborníkmi za účelom poskytnutia 
komplexnej ochrany; zhromažďovať informácie o konkrétnych sociálnych udalostiach; 
dodržiavať práva občanov (Schavel a kol., 2007). 
 „Sociálny pracovník je profesionál, ktorý pracuje s ľuďmi, je neustále v interakcii 
s človekom a jeho osobnosť by sa mala odvíjať od určitých osobnostných predpokladov, 
charakterových a povahových vlastností“ (Schavel a kol., 2007, s. 34). 
 Zo samej podstaty sociálnej práce prirodzene vyplýva požiadavka, aby jednou zo 
základných vlastností sociálneho pracovníka bola práve humánnosť, sociálny pracovník musí 
mať záujem o ľudí, o ich individuálne osudy a problémy. Počas komunikácie sociálneho 
pracovníka s klientom sa od sociálneho pracovníka očakáva, že bude disponovať schopnosťou 
empatického prístupu; schopnosťou komunikovať v jazykovej rovine klienta, ktorá je daná 
vekom, vzdelaním, profesiou klienta; schopnosťou asertívneho správania a schopnosťou 
nezaujatého objektívneho hodnotenia informácií. Medzi vlastnosti, ktoré by nemali chýbať 
v osobnostnej výbave sociálneho pracovníka patria: iniciatíva a dynamika, schopnosť vedieť 
kooperovať, zásadovosť a morálna integrita; schopnosť inštrumentalizácie (schopnosť 
využívať sám seba ako pracovný nástroj), schopnosť asimilácie a hlavne komunikácie. 
V komunitnej práci  je klientom celá komunita. Cieľom práce s komunitou je cieľavedomý 
proces zameraný na poznanie problémov v komunite, pri ktorom pôsobí sociálny terénny 
pracovník, dobrovoľník alebo empatická osoba, ktorá je ochotná riešiť problémy komunity. 
Cieľom je, aby členovia komunity vlastnými silami dokázali zvládať nepriaznivé situácie 
v živote, je to pomoc, k svojpomoci. 
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Edukácia zameraná na (rómskeho) žiaka 
 
Education centred on a (Roma) pupil 
 

Eva Farkašová (SR) 
 
 
Abstrakt  
Viaceré úpravy, ktoré sa realizujú v slovenskom školstve, majú za cieľ priblížiť vzdelávací 
proces možnostiam rôznych skupín detí. Jednou z foriem je zriadenie špecializovaných tried 
v základnej škole, čo umožňuje vytvoriť edukačné podmienky, ktoré rešpektujú špecifiká 
cieľovej skupiny žiakov. Experimentálne sa overuje obsahová a metodická stránka výučby 
uvedenou formou u rómskych žiakov I. stupňa ZŠ. V príspevku sa prezentujú aj niektoré 
výsledky z hľadiska pedagogického a psychologického. 
 
Abstract 
Various adjustments implemented in Slovak educational system are aimed to get near to 
possibilities of different groups of children. One of these forms are specialized classes in 
basic schools which enable to create educational facilities respecting specifics of the target 
group of pupils. Educational content and methodology of  this form are verified in classes 
with Roma children in grades 1-4. Some results from pedagogical and psychological 
perspectives are also presented in the paper. 
 
Kľúčové slová: Školská pripravenosť, špecializovaná trieda, edukácia zameraná na žiaka 
 
Key words: School readiness, specialized class, pupil centred education 
  
 
Viaceré faktory diferencujú Rómov najmä z marginalizovaných lokalít a/alebo zo sociálne 
znevýhodnených podmienok od majoritnej populácie. Týka sa to napríklad používania 
rómskeho dialektu v komunikácii (rozličné dialekty v závislosti od lokality na Slovensku) a 
kultúrno-sociologické atribúty, ktoré, bohužiaľ, nemožno vždy posudzovať v pozitívnom 
zmysle (napr. zachovávanie negatívnych postojov k všeobecným spoločenským hodnotám 
u niektorých členov). Medzi takéto črty patrí aj zaznávanie významu vzdelávania a nedôvera 
k inštitúciám, ktoré ho sprostredkúvajú. Prejavuje sa to okrem iného nepripravenosťou detí na 
vzdelávanie v bežných školských podmienkach, nakoľko tieto väčšinou nechodia do 
materskej školy a v domácom prostredí si osvojili tie zručnosti a poznatky, ktoré sú cenené 
v komunite, nie sú však postačujúce vo vzdelávacom procese (niekedy sú dokonca 
protichodné tým, ktoré sa uplatňujú v škole, napr. samostatnosť vs. spoliehanie sa na pomoc 
druhých, zameranie na budúcnosť vs. orientácia na prítomnosť ai.).  

Obraz rómskych detí zo sociálne znevýhodnených podmienok pred začiatkom školskej 
dochádzky je často charakteristický tým, že slabo alebo vôbec neovládajú vyučovací jazyk 
(ktorým je nielen štátny jazyk, ale aj jazyky menšín, najfrekventovanejší je maďarský jazyk), 
nemajú osvojené zručnosti a návyky, ktoré sú prejavom socializácie podľa kritérií 
väčšinového prostredia, aj mnohé ďalšie črty, ako ich uvádza napríklad S. Cina (2009) – 
nezáujem rodičov, nepodporovanie snahy vzdelávať sa, emocionálna nepripravenosť na 
(krátkodobé) odlúčenie od rodičov. Uvedené i ďalšie faktory  prispievajú k tomu, že 
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neposkytujú optimistický pohľad na vzdelávacie perspektívy a úspešnosť detí z takéhoto 
prostredia v škole. 

Inšpirujúcim môže byť pre nás pohľad na riešenie analogických otázok v zahraničí. I tu 
sa percipujú skupiny detí, ktoré „nezapadajú“ do predstáv o „štandardnom“ žiakovi a ktoré 
v edukačnom procese zlyhávajú. Problematika často býva riešená prostredníctvom rôznych 
programov, ktoré sa overujú a následne prenášajú do praxe. Snáď najznámejší je program 
„Head Start“, ktorý v USA funguje od 60. rokov minulého storočia a určený je predovšetkým 
deťom z rizikového prostredia nízko príjmových skupín obyvateľov rôznej etnicity. Program 
má pomáhať rozvíjať u detí kognitívne a sociálne zručnosti, pričom sa predpokladá významná 
úloha zapájania rodičov do edukačného procesu. Spolupráca má rôzne formy, napríklad 
návšteva školy a konzultácie s učiteľmi, účasť na vystúpeniach detí, dobrovoľné aktivity 
v prospech školy atď. Ako uvádza C. Waandersová a kol. (2007), zistilo sa, že výsledky detí 
sú lepšie, ak rodičia prejavujú záujem o vzdelávanie detí, angažujú sa do rôznych činností 
v súvislosti so školou. Záujem rodičov o školskú prácu a o výsledky svojich detí súvisí nielen 
s výškou ich vzdelania, ale aj so vzťahmi a klímou, ktorá „vládne“ v najbližšom prostredí či v 
komunite, v ktorej rodina žije. Inak povedané – spolupráca rodičov so školou je funkciou 
interakcie medzi faktormi rodiny, školy a komunity, nie je to len zodpovednosť a prístup 
samotnej rodiny. Poznanie faktorov, ako napríklad rodičmi vnímaný stres z nedostatku 
finančných prostriedkov, sociálna kohézia prostredia, môže pomôcť učiteľom lepšie 
nasmerovať úsilie na spoluprácu s rodinami žiakov. 

Štúdie dokumentujú, že efekt stimulovania rozvoja predškolákov z nízko príjmových 
rodín sa prejavuje ešte aj v strednom školskom veku (napr. Dearing a kol., 2009). Súčasťou 
kvalitnej starostlivosti je dostatok podnetov, ktoré vedú k dobrej pripravenosti na školské 
vzdelávanie. V prípadoch, keď rodina z rôznych dôvodov neposkytuje takého výchovné 
prostredie, vhodným riešením je stimulujúce prostredie predškolských zariadení. 

Uvádzané výsledky môžeme do istej miery aplikovať na problematiku vzdelávania časti 
Rómov u nás – rómski rodičia, často absolventi neukončeného základného vzdelania alebo 
špeciálnej ZŠ, žijúci v osade alebo v lokalite s vysokou nezamestnanosťou, neprikladajú 
vzdelaniu a dosiahnutiu odbornej kvalifikácie veľký význam, teda nepodporujú vzdelávacie 
aktivity svojich detí a školské výsledky nie sú pre nich dôležité. Tento významný prvok 
vonkajšej motivácie detí (záujem rodičov o ich prácu v škole) nie je prítomný. Uvedená 
oblasť je síce veľmi dôležitá, ale nie je jednoduché dosiahnuť výraznejšie či celoplošné 
zmeny. Samozrejme, že zaznamenávame parciálne pozitíva, ktoré často závisia od prístupu 
a práce konkrétnych ľudí – osobností v školskom i komunitnom prostredí (učitelia, sociálni 
pracovníci a dobrovoľníci, mimovládne organizácie, vzťahy a osobnosti v lokálnej rómskej 
komunite atď.). 

Na druhej strane – bez ohľadu na (negatívne) postoje rodičov a komunity, potrebné je 
pripraviť podmienky v samotnej škole tak, aby lepšie vyhovovali deťom prichádzajúcim 
z málo podnetného prostredia: učebný proces po obsahovej i formálnej stránke je totiž 
postavený na pomerne vysokých nárokoch na vstupnú úroveň kognitívnych, osobnostných 
a sociálnych premenných. Tieto reflektujú socio-kultúrne podmienky a situáciu majoritnej 
populácie a výchovné prístupy s intenzívnou podporou vzdelávania, čo zakladá už na začiatku 
veľké rozdiely a rozdielne predpoklady na úspechy v škole. 

Zaujímavým prístupom, ako „nečakať až na neúspech“ je model širokého preventívneho 
skríningu detí, aby sa identifikovali jednotlivci, u ktorých je riziko slabých výsledkov 
v akademickej oblasti a/alebo ťažkostí v emocionálnej sfére ako aj problémov v správaní. 
Uvedený prístup sa začal využívať v USA, ako o tom referujú T. A. Glover a C. A. Albers 
(2007).  Skríning sa realizuje dotazníkovou formou u všetkých žiakov (triedy, školy). Po ňom 
nasledujú diagnostické psychologické vyšetrenia s určením povahy a rozsahu problémov a  
následným nasmerovaním individualizovanej podpory a intervencie u detí so špeciálnymi 
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edukačnými potrebami. Doposiaľ existuje niekoľko podôb dotazníkov, ktoré sa líšia 
cieľovými oblasťami, obsahom, formami a odporúčanou frekvenciou (kontrolného) 
administrovania. Autori pripomínajú, že pri aplikovaní takýchto dotazníkov je potrebné 
zvážiť ich účelnosť, technickú primeranosť (normy, prediktívna hodnota, spoľahlivosť) 
a využiteľnosť v praxi. Okrem benefitov pre žiakov v podobe zlepšenia študijných výsledkov 
sa v štúdii v neposlednej miere pripomína zníženie finančných nákladov pri dlhodobom 
využívaní intervenčných programov (na vypracovanie individuálnych postupov, zácvik 
učiteľov, prítomnosť psychológa a asistentov ai.) oproti prístupom, keď sa otázky zlyhávania 
riešia ad hoc a/alebo nedôsledne. 

Vzhľadom na to, že spolupráca s rodinami „rizikových“ žiakov sa v našich podmienkach 
rozvíja pomaly a pozitívne výsledky sa dosahujú skôr lokálne než celoplošne, považujeme za 
účelnejšie zamerať sa na problematiku predchádzania neúspešnosti detí postupnými krokmi, 
pričom je potrebné iniciovať proces z opačnej strany – úpravami edukačných podmienok 
(zatiaľ iba) pre školopovinných žiakov. V tomto smere sa uskutočnilo niekoľko zmien (aj 
legislatívnych) a do praxe sa priebežne zavádzajú viaceré inovatívne postupy.  

V minulosti „filozofia“ prístupu k tejto otázke spočívala v očakávaní jednosmerného 
prispôsobovania sa detí učebným obsahom (kurikulum) a školským pravidlám, čo sa ukázalo 
ako nereálne. Treba však podotknúť, že v tých časoch fungovanie materských škôl pri 
osadách s rôznymi materiálnymi a finančnými výhodami pre rodiny prinášalo nepopierateľné 
pozitíva: napr. rómske deti MŠ navštevovali vo väčšom počte, ako je tomu v súčasnosti, ich 
socializácia a príprava na školu bola teda rozsiahlejšia. Čo chýbalo, bolo neprispôsobenie 
ostatných faktorov v edukácii i v sociálnej sfére. Zmeny v zmysle vytvárania vhodných 
podmienok v organizácii, obsahu a metódach v edukácii sa zavádzajú dosť pomaly napriek 
chápaniu ich nevyhnutnosti. 

Z tých úprav, ktoré boli v posledných rokoch zakotvené v našom školskom systéme, 
možno spomenúť významnú pomoc v podobe asistenta učiteľa, ktorý ovláda rómsky dialekt 
a tak môže lepšie sprostredkovať deťom informácie nielen prístupným jazykom, ale aj 
spôsobom, ktorý je deťom blízky. Jeho úlohou je aj pomoc pri komunikácii s rodinou žiaka. 
Ďalšou úpravou je možnosť zriaďovania nultých ročníkov, ktoré vychádzajú v ústrety deťom, 
ktoré nie sú dostatočne pripravené na vzdelávanie v bežnom prvom ročníku základnej školy. 
V nultom ročníku je učivo rozložené tak, že je ponechaný väčší časový priestor na 
osvojovanie jednotlivých krokov pri nácviku čítania a písania (zraková a sluchová 
diferenciácia, rozvíjanie jemnej motoriky ruky, slovnej zásoby, vyjadrovacích schopností), 
matematických predstáv, myšlienkových operácií atď. Druhá časť „prváckeho“ učiva sa 
preberá až nasledujúci školský rok – v prvom ročníku. Za optimálne však považujeme 
zavedenie povinnej predškolskej prípravy v materskej škole alebo v prípravnom oddelení v 
základnej škole. 

Orientačné zisťovanie školskej pripravenosti, ktoré sa v mnohých lokalitách SR realizuje 
už pri zápise do školy, ale najmä podrobnejšie, individuálne psychologické vyšetrenie 
napovedá, že mnohé rómske deti nedosahujú poznatky a skúsenosti, ktoré sa očakávajú už na 
začiatku edukácie, a teda je vysoko pravdepodobné, že v škole budú zažívať negatívne 
situácie a neúspechy. Ovládanie vyučovacieho jazyka je jednou zo základných požiadaviek, 
pretože porozumenie učiteľovmu slovu (komunikácia, pokyny, vysvetľovanie učebnej látky 
učiteľom; chápanie výrazov a pojmov deťmi, neskôr porozumenie čítanému textu, súvislostí 
ai.) je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné zvládnutie predkladaných poznatkov. 
V niektorých školách sa používa rómčina ako podporný jazyk pre začínajúcich žiakov – 
skúsenosti sú pozitívne. Prekážkou väčšieho rozšírenia takéhoto prístupu je predovšetkým 
nedostatok pedagógov ovládajúcich rómčinu, resp. učiteľov rómskej národnosti. 

Výsledkom testovania školskej pripravenosti má byť stanovenie optimálnych edukačných 
podmienok pre dané dieťa, teda pozitívne posúdenie silných a slabých stránok spolu 
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s odporučením vhodnej stimulácie, a nie hľadanie či len konštatovanie nedostatkov. Súčasťou 
by malo byť zisťovanie učebného potenciálu, t.j. testovanie smerovať tak, aby sa mohol 
prognózovať ďalší vývin v  kognitívnej oblasti, možnosti v rámci individuálnych 
predpokladov. Požiadavky, ktoré sa na psychológov v poradenských centrách kladú, sú 
niekedy nerealistické nielen z časového a personálneho hľadiska (testovanie veľkého počtu 
detí v rôznych lokalitách za krátku dobu s malým počtom pracovníkov), ale aj vzhľadom na 
možnosti psychodiagnostických nástrojov, ktoré majú k dispozícii (tu aj: nedostatok 
finančných prostriedkov na nákup nových, kvalitnejších testov s aktuálnymi parametrami). 
Typ očakávaní od výsledkov testovania, ktoré by už mali byť minulosťou (napr. stanovenie 
úrovne IQ), núti niekedy k neadekvátnym krokom, ako je napríklad návrh na odklad školskej 
dochádzky, ak z aktuálnych výsledkov vyplýva nedostatočné rozvinutie psychických funkcií 
a procesov dôležitých pre vzdelávanie. Zaostávanie sa však pobytom v málo podnetnom 
domácom prostredí neodstráni, naopak – premešká sa čas vhodný na intenzívnu prácu 
v školských podmienkach. 

Novou formou vychádzajúcou v ústrety možnostiam rómskych detí zo sociálne 
znevýhodneného a málo podnetného prostredia je zriaďovanie špecializovaných tried 
v základných školách. Účelom týchto tried je poskytnúť taký vzdelávací obsah, formy, 
uplatňovať metódy a postupy, aby sa deti prichádzajúce z domáceho prostredia bez 
inštitucionalizovanej prípravy dokázali adaptovať na školské požiadavky postupne, bez stresu, 
aby sa cítili uvoľnene, aby mohli zažívať úspech, kde by sa ich predpoklady podporovali 
v optimálnej miere. Triedy môžu byť v 1.- 4. ročníku (primárny stupeň) a zaraďujú sa sem 
deti, ktoré zaostávajú na sociálnom základe. V praxi sa stretávame aj s tým, že do 
špecializovanej triedy postúpia žiaci po absolvovaní nultého a prvého ročníka, ak sa zistí, že 
nie sú pripravení pokračovať podľa osnov bežného druhého ročníka. 

Kurikulum je vytvárané pre tieto triedy zvlášť, pričom zohľadňuje niektoré špecifiká 
rómskych detí a súčasne korešponduje s učivom preberaným v danom bežnom ročníku ZŠ. 
Zvýšená hodinová dotácia je v predmetoch, v ktorých deti majú najväčšie ťažkosti – 
slovenský jazyk a matematika, ale aj v tých, ktoré ich zaujímajú (prírodoveda), alebo 
v ktorých dosahujú úspechy (hudobná výchova, výtvarná výchova). V školskom vzdelávacom 
programe je možnosť zostaviť a prispôsobiť si vlastný učebný plán podľa konkrétnych 
podmienok a meniacej sa situácie. Obsah výučby je upravený tak, aby bolo viac priestoru na 
precvičovanie a opakovanie učiva, na didaktické hry, na tvorivé a aktívne činnosti. Súčasťou 
kurikula pre špecializované triedy sú metodické odporúčania týkajúce sa postupov, 
doplnkových aktivít ako aj upozornenia na citlivé miesta v prístupe, napríklad k hodnoteniu 
výkonu detí.  

V rámci experimentálneho overovania obsahového zamerania tohto typu výučby sa 
špecifikuje aj výber učebných pomôcok, ktoré školy dostávajú zadarmo. Pomôcky majú 
spĺňať nasledovné požiadavky: 

• Názornosť a farebná atraktívnosť (primeranosť pri prezentovaní učebnej látky, 
vzbudenie záujmu, posilnenie zapamätávania, motivácie a emocionálnej stránky), 

• Manipulačná jednoduchosť (možnosť rýchlej obsluhy, premiestňovania prvkov 
vyučujúcim aj žiakmi, zabezpečenie hygienickej nezávadnosti – napr. obrázky 
a kartičky z plastu), 

• Flexibilnosť pri využívaní (použitie na viacerých predmetoch, pri viacerých témach 
a vo viacerých situáciách), 

• Efektívnosť (vyváženie účelu, finančnej dostupnosti a prínosu pre rozvíjanie daných 
funkcií, schopností a zručností).  

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa kladie dôraz je organizácia a štruktúra vyučovacích hodín. 
Vzhľadom na nedostatočnú pripravenosť časti rómskych detí k systematickej školskej práci 
s potrebou koncentrovať sa na plnenie inštrukcií a zadaných úloh v danom časovom úseku 
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a na možnosti očakávať isté zmeny v návykoch, správaní, v prístupe k požiadavkám (napr. 
ovládať svoju impulzívnosť, oddialiť splnenie „príjemností“ ai.), potrebné je upraviť 
adaptačný proces. Tento trvá dlhšie než v bežných triedach, ponecháva sa väčší priestor na 
pohybové aktivity, vyučovanie je dynamickejšie, učiteľ má mať premyslený postup 
a pripravené materiály s viacerými alternatívami, ktoré môže pružne zaraďovať podľa 
aktuálnej situácie. 

Podľa priebežného sledovania, žiaci sa v špecializovaných triedach cítia dobre, pozitívne 
reagujú na vytvorené podmienky, prejavujú záujem najmä o predmet prírodoveda, ktorý 
svojím charakterom poskytuje veľa priestoru na vlastnú tvorivú činnosť, objavovanie, 
umožňuje chápať súvislosti v okolitom prostredí a v prírode s využitím názorných foriem. 
Úprava kurikula umožňuje deťom osvojovať si nové poznatky prijateľne a trvácnejšie; proces 
overovania bude obsahovať aj vedomostné testovanie. Na základe doterajších výsledkov sa 
zdá, že špecializované triedy predstavujú úspešnú formu, ako pomáhať riešiť ťažkosti detí, 
ktoré  nie sú pripravené vzdelávať sa v bežných triedach ZŠ. 

Existujú aj ďalšie formy približovania edukačných podmienok možnostiam rómskych 
žiakov z málo podnetného, sociálne znevýhodneného prostredia – tieto sú však zatiaľ v štádiu 
lokálnej verifikácie. 
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Význam terénní sociální práce pro romskou komunitu v Jihočeském 
kraji 
 
The Importance of social fieldwork for Romany community in South 
Bohemian region 
 

David Urban (ČR), Vendula Kašparová (ČR) 
 
 
Abstrakt: 
Článek se zabývá poskytováním služeb terénní sociální práce romským klientům ve městech 
Milevsko, Písek a České Budějovice. Snaží se poukázat na specifika terénní sociální práce 
s tak specifickou skupinou jako jsou Romové. Nastiňuje výhody a nevýhody terénní sociální 
práce pro romské uživatele. Článek ale nereflektuje jen pohled romských uživatelů, ale také 
pohled terénních sociálních pracovníků. 
 
Abstract: 
The article deals with rendition of services of social fieldwork for Romany customers in cities 
Milevsko, Písek and České Budějovice. This article refers the specifics of social fieldwork 
with specific group as the Romany. It reflects the advantages and disadvantages of social 
fieldwork for Romany users. The article doesn’t reflect only view of Romany users, but view of 
social fieldworkers too. 
 
Klíčová slova: Romové. Minorita. Majoritní společnost. Sociální vyloučení. Sociální práce. 
Terénní sociální práce.  
 
Key words: Romanies. Minority. Majority society. Social segregation. Social work. Social 
fieldwork. 
 
 
Úvod 
 V současné době je tématika týkající se romského etnika často skloňována. Z důvodu, 
že je to téma stále aktuální, můžeme říci, že se dotýká nás všech.  
 Jak si všichni jistě uvědomujeme, romská minorita se od většinové společnosti 
odlišuje. Tato komunita má jinou historii, hodnoty, zvyky, tradice, rituály a další odlišnosti. 
Nikdo po nich nemůže tedy požadovat, aby se chovali úplně stejně jako občané z majoritní 
společnosti. Ani lidé z majoritní společnosti by se svých hodnot vzdát jistě nechtěli. Je 
nezbytné tedy pochopit, že nikdo nemůže romské občany předělávat k obrazu svému, ale 
důležitá je zde snaha naučit Romy v české společnosti žít. Terénní sociální práce se snaží 
Romům pomáhat s jejich obtížnými životními situacemi a usnadnit jim tak adaptaci do české 
společnosti. Služby terénní sociální práce nejsou určeny jen romským uživatelům, ale právě 
Romové jsou velmi početnou skupinou, která tyto služby využívá. 
 Cílem tohoto článku je poukázat na možnosti využití terénní sociální práce (dále také 
TSP) v romské komunitě, respektive najít ta specifika TSP, která vhodným způsobem 
odpovídají na požadavky této cílové skupiny. V tomto článku předkládáme výsledky 
vlastního terénního šetření, které se opírají o výpovědi respondentů (Romů a terénních 
sociálních pracovníků, pracujících s romskou komunitou). Poukazujeme tak na pozitiva a 
negativa TSP z obou pohledů.  
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 Výzkum mezi zmíněnými respondenty proběhl ve třech městech Jihočeského kraje, a 
to v Milevsku, Písku a Českých Budějovicích. Dotazováno bylo deset romských klientů a tři 
terénní sociální pracovníci. Data byla získána metodou řízeného rozhovoru, který probíhal 
většinou okolo 15 minut.  
 
1. Sociální práce s romskými klienty 
 Romská menšina se od většinové společnosti v mnoha věcech odlišuje. Je to díky 
jejich jiným dějinám, hodnotám, tradicím. Proto je nezbytné, aby sociální pracovníci k této 
komunitě přistupovali jiným způsobem než k lidem z majoritní společnosti. Byly sestaveny 
základní pilíře sociální práce s romskými klienty, kterými by se sociální pracovníci v kontaktu 
s takovými klienty měli řídit. Nejsou to jediné body, které by pracovníci měli mít na paměti, 
ale jsou to body primární. Mezi tyto základní pilíře patří: „ Tsystematické znalosti o romské 
menšině, systematické znalosti o člověku i společnosti, které jsou nezbytné, nezbytné je také 
sebepoznání, dále hodnota a důstojnost každého člověka je východisko, úprava metod a 
technik běžně používaných v sociální práci je účelná a pozornost je třeba věnovat jednotlivci i 
jeho sociálnímu prostředí.“ (Navrátil, 2003, 202-208) Pro sociálního pracovníka je znalost 
těchto pilířů velmi důležitá, aby práce s jeho klienty byla efektivní. 

TKromě základních pilířů sociální práce s romskými klienty uvádí někteří autoři 
i praktické pokyny pro práci s Romy, které mohou být pracovníkům nápomocné. Do těchto 
praktických pokynů řadí: „TNespěchat, být trpělivý. Vnímat mimoslovní komunikaci a umět 
dávat informace i řečí těla. Nekritizovat negativně před velkým kolektivem, spíše v soukromí. 
Ověřovat si sjednané termíny. Nebát se blízkosti, dotyku. Nebát se emocí – svědčí o 
angažovanosti člověka, nikoli o výzvě k souboji. Mluvit jasně, věcně, stručně, konkrétně. 
Diferencovat, ke každému přistupovat podle individuálních potřeb. Používat zpětnou vazbu. 
Respektovat hodnotový systém romského etnika.“ (Navrátil, 2003, 206-207) (Šišková, 2001, 
148) 
 
2. Terénní sociální práce 
 „ TTerénní sociální práce je z hlediska zákona o sociálních službách realizována 
prostřednictvím terénních forem sociálních služeb. Sociální službou se přitom podle §3 a) 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách rozumí činnost nebo soubor činností 
zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění a nebo prevence 
sociálního vyloučení.T“ (Nedělníková, 2008, 10) 
 Specifikem, pro které se terénní sociální práce odlišuje od jiných forem je, že sociální 
pracovník vyhledává potenciálního uživatele služeb v jeho přirozeném prostředí a jejich další 
společná setkání pak ve většině případů neprobíhají v organizaci, kde pracovník působí, ale u 
klienta v jeho prostředí. (Nedělníková, 2008, 13) 
 „ TKvalifikovaná a účinná TSP je založena na důvěře a spolupráci mezi klientem 
a sociálním pracovníkemT.“ (Elichová, 2009, 64) Důvěra se v domácím prostředí klienta, se 
kterým jednáme, navazuje většinou snadněji než v kanceláři pracovníka. (Šarközi, pers. 2010) 

Terénní pracovník se snaží klienta, a to právě v jeho přirozeném prostředí, nepřímo 
naučit, jak by měl umět vhodně reagovat v každodenních situacích (při jednání na úřadech, při 
podávání žádostí, při hledání zaměstnání a podobných záležitostech), aby příště nepotřeboval 
pomoc pracovníka, ale dokázal si své záležitosti vyřídit sám.  

Podle organizace Člověk v tísni, o. p. s. využívají terénní pracovníci při své práci tyto 
metody: rozhovor s klientem, pomoc s listinami, vyjednávání mezi klientem a úřady, 
doprovod klienta, koordinační činnost, konzultace s odborníky, kontakt s dalšími institucemi a 
organizacemi, které se specializují na konkrétní problémy a pomoc v krizové situaci.  
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2.1. Cílové skupiny terénní sociální práce 

 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. vymezuje, že příjemcem terénních 
programů jsou lidé, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou rizikovým způsobem života 
nějak ohroženi. (Černá, Zajdáková a kol., 2008, 353) 

 „ TMezi nejčastější cílové skupiny patří osoby ze sociálně vyloučených lokalit, u kterých 
dochází ke kumulaci problémů (chudoba, dluhy, nezaměstnanost, lichva, špatný stav bydlení, 
špatný přístup ke službám, špatná kvalita vzdělání, kriminalita apod.), nebo osoby sociálním 
vyloučením ohrožené, osoby ohrožené závislostmi, osoby  poskytující placené sexuální 
služby, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dětmi (nezávisle 
na tom, v jaké lokalitě žijí) a osoby bez přístřešíT.“ (Nedělníková, 2008, 15) 
 Romové tvoří početnou cílovou skupinu terénní sociální práce, proto je důležité 
vytvářet organizace a terénní programy, které jim pomáhají. 
 
2.2. Cíle terénní sociální práce 
 Jedním z cílů poskytovaných služeb je vždy zastavit zhoršování sociální situace 
klientů. Dalším cílem je pak zlepšení jejich sociálních dovedností, životní úrovně, celkově 
jejich spokojenosti a zapojení do širších sociálních struktur a systémů.  

 Za cíle terénní sociální práce lze považovat: „Tprevenci sociálního vyloučení a jeho 
prohlubování, prevenci sociálně rizikových jevů, sociální začleňování, mírnění negativních 
důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost, zmírňování 
nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělávání, bydlení, atp., pomoc klientům 
získávat/znovu nabývat sociální kompetence, předávání informací.T“ (Nedělníková, 2008, 12-
13) 

 U romských klientů je základním cílem snižovat míru sociálního vyloučení a chudoby, 
jak u jednotlivců, tak u rodin prostřednictvím nabídek kvalitních a profesionálních sociálních 
služeb. (Dosoudilová, Poláčková, Klamková a kol., 2008, 68) 

2.3. Terénní sociální práce s romskou komunitou 
 „Terénní sociální práce je jedním z významných a účinných nástrojů, jak předcházet 
sociálnímu vyloučení jednotlivců, rodin či celých sociálních skupin z určitých interakcí a 
z provozu sociálních institucí, které jsou ve společnosti přístupné většině.“ (Nedělníková, 
2008, 9) 
 Základní pilíře sociální práce s romskou menšinou by měli mít sociální pracovníci 
zažité a měli by umět s nimi pracovat. Kromě již zmíněných pilířů by si pracovníci ale měli 
uvědomovat ještě další specifika a odlišnosti, které by mohly ovlivnit jejich práci s romskými 
klienty. Pracovníci by měli mít na paměti, že někteří klienti mohou mít zkušenosti 
s diskriminací, což může mít pak dopad na jejich společnou práci. Dále by pracovníci měli 
myslet na to, že životní styl většiny Romů je orientovaný na přítomnost, takže se často stává, 
že svoje problémy odkládají do budoucna. Romové také zdůrazňují význam rodiny a tak 
mnohdy potlačují svoji vlastní individualitu a proto na schůzky většinou nechodí sami, ale 
v doprovodu manžela, manželky, matky, otce a podobně. V rámci rodinných sítí někteří 
Romové podporují materiálními, ale také finančními prostředky další příbuzné, nezapomínat 
tedy na to, že mezi Romy existuje velká soudržnost. Romové mají i nedostatek dobrých 
zkušeností s prostředím mimo svoji lokalitu a svět majoritní společnosti a jeho instituce jsou 
pro ně někdy nesrozumitelné. Takže není ojedinělým případem, když romští klienti na 
úřadech nechápou, co po nich pracovníci požadují. (Poláčková, 2008, 408) Z tohoto důvodu 
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Romové pomoc terénních sociálních pracovníků vítají. Pracovníci by ale vždy měli klást 
důraz hlavně na samostatnost daného klienta, aby se snažil sám se svou situací něco udělat. 
 Při práci s romskými klienty je nezbytné jim věnovat dostatečné množství času, aby 
nám oni sami mohli sdělit problém, který je trápí a který je pro ně nejaktuálnější. Během 
rozhovorů pracovníka s klientem se pak pracovník snaží přijít na příčiny klientových potíží a 
společně se jim jde o to, problém co nejdříve odstranit. (Poláčková, 2008, 409) 
 Jako jednu z hlavních výhod terénní sociální práce lze vyzdvihnout, že je to sociální 
práce v terénu, tedy v přirozeném čase a prostoru klienta. (Moravec, Černý, Novák, 2002, 9) 
„Terénní pracovníci docházejí za svými klienty do jejich domácností, poznávají jejich 
přirozené prostředí.“ Domácí prostředí klientů je pro práci s Romy příznivé, protože klienti se 
doma cítí lépe a bezpečněji. Nepanuje zde tak formální atmosféra jako na úřadě, což Romové 
často velmi oceňují. V takovém prostředí je i pro terénních pracovníka snadnější navázat 
důvěru. A klient tak svému pracovníkovi sdělí možná i to, co by mu v kanceláři neřekl. 
Terénní práce je také charakteristická tím, že je poskytována bezplatně. Pro práci s Romy je 
bezplatnost služeb důležitá, protože mnozí Romové, kteří žádají terénního pracovníka o 
pomoc nemají finanční prostředky na to, aby si takovou službu zaplatili. (Kašparová, 2010, 
26) Za další specifikum terénní práce lze považovat, že pracovník může pracovat jak 
s jednotlivcem, tak s jeho rodinou a někdy i komunitou. Je také v bezprostředním kontaktu 
s prostředím, ve kterém klient žije. (Černá, 2008, 11) V případě romských klientů je práce 
s jejich okolím obzvlášť potřebná, protože Romové se utvářejí v rámci většího společenství 
lidí. Obklopuje je většinou početná rodina, která na ně má v mnoha případech velký vliv. Je 
tedy dobré, aby pracovník zohledňoval při práci s romským klientem i jeho sociální okolí. 
(Kašparová, 2010, 27) 
 Terénní sociální práce sebou nese ale i určitá negativa. Když pracovník dochází za 
klientem domů, není to schůzka úplně formální, a proto je pro pracovníka zde náročnější 
udržet si profesionální vztah. Může zde být i vyšší riziko syndromu vyhoření. A zároveň také 
zvýšené riziko práce v terénu, které poskytování terénních služeb přináší, obzvláště v sociálně 
vyloučených lokalitách. Pracovníkům zde hrozí nakažení nemocemi i různá další nebezpečí. 
Pracovníci totiž mnohdy chodí do terénu sami, nemají tak podporu nikoho dalšího, kdyby se 
odehrála nějaká nenadálá krizová situace. (Černá, 2008, 11-12) 
 Nemalou pozornost musíme věnovat i možnosti řešemní konfliktů, a to nejen uvnitř 
roské komunity, ale i s majoritní společností. Spory lze řešit velice efektivně mediací. Tomuto 
fenoménu ku příkladu ve školním prostředí se věnuje Slavík (2008, 2009). 
 Dá se tedy říci, že terénní sociální práce je pro romskou menšinu vhodnou metodou. 
Terénní pracovníci musí být ale při své práci více obezřetní než jejich kolegové například na 
úřadě, ale práce v terénu bývá oproti práci na úřadě často efektivnější. (Slivka, pers. 2010) 
 
2.4. Organizace a terénní služby v Jihočeském kraji 
 Organizací, které se věnují romské menšině a poskytují terénní služby můžeme 
v Jihočeském kraji napočítat několik. V některých městech tohoto kraje sídlí na městském 
úřadě romský terénní sociální pracovník a na krajském úřadě je pozice romského 
koordinátora.  
 V Jihočeském kraji momentálně působí přibližně 10-12 terénních sociálních 
pracovníků. Tento počet ale není stabilní. Mění se každý rok. Někdy je pracovníků méně, 
někdy více, například i okolo 22-26 pracovníků. Počty pracovníků se odvíjí hlavně od toho, 
kolik obce a města dostanou od státu finančních prostředků. Stát může i přispívat na zřízení 
samotné pozice terénního sociálního pracovníka, pokud obec toto místo ještě nemá a sama o 
to zažádá. Terénních sociálních pracovníků je v kraji ale stále málo. Často bývá problém 
v tom, že na úřadech mnohdy nejsou specializované pozice romského terénního pracovníka. 
Většinou mají pracovníci v náplni práce i jinou agendu, např. dávky sociálního zabezpečení, 
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sociálně-právní ochranu dětí, a další. Proto je důležité zřizovat neziskové organizace, které se 
budou věnovat jen romské menšině. (Slivka, pers. 2010) 
 Mezi organizace, které se věnují terénní sociální práce v Jihočeském kraji lze 
jmenovat například Diecézní charitu České Budějovice (terénní programy Poradny Eva), 
Městskou charitu České Budějovice (nabízí terénní program i nízkoprahová zařízení pro děti 
ze sociálně vyloučených lokalit, Farní charita Prachatice (program Most naděje), Charita 
Kaplice, Farní charita Týn nad Vltavou. V Písku působí společnost Člověk v tísni, pod kterou 
fungují Programy sociální integrace. Dále v tomto kraji působí několik center a sdružení 
s terénními programy, jako například KoCeRo komunitní centrum Romů, o. p. s. v Českém 
Krumlově, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. (terénní program Viktorie) také 
v Českém Krumlově, středisko Naděje, o. s. Písek.  
 
3. Terénní sociální práce v Milevsku, Písku a Českých Budějovicích z pohledu romských 
klientů a jejich sociálních pracovníků 
 Často se stává, že pokud se Romové setkají s nějakou problémovou situací, pokouší se 
jí nejdříve vyřešit sami nebo společně se svými blízkými a rodinou. Některé situace jsou ale 
natolik závažné, že pomoc blízkých zde nestačí. Poté se Romové většinou obracejí na 
terénního sociálního pracovníka, od kterého očekávají pomoc. Podle slov jihočeského 
koordinátora jsou terénní služby romskou menšinou v současné době hojně využívány. 
(Slivka, pers. 2010) Tuto informaci potvrzují i samotní Romové. Z výzkumu, který byl mezi 
nimi proveden vyplynulo, že terénní služby opravdu využívají pravidelně. (Kašparová, 2010, 
45) 
 Terénní sociální pracovníci svým klientům pomáhají s vyřízením mnoha záležitostí. 
Podle odpovědí klientů jsou to záležitosti, které se nejčastěji týkají jejich finanční stránky, 
zaměstnání a bydlení. (Kašparová, 2010, 45) 
 Pracovníkům se ale někdy stává, že jejich klienti na ně spoléhají až příliš. Může dojít i 
k situaci, kdy klienti svého pracovníka zneužívají. Žádají pracovníka o pomoc i s tím, co si 
zvládnou udělat sami, jak potvrdila i jedna terénní pracovnice. Snaha o změnu by tedy měla 
vycházet především od klienta. Pracovník mu pak s uskutečněním změny jen pomáhá. Na 
vyřešení problému se tedy stejným dílem podílí jak terénní sociální pracovník, tak i klient. 
(Kašparová, 2010, 45) 
 Co se týká využívání dalších služeb, podle provedeného výzkumu klienti zmiňovali, 
že žádné další služby kromě služeb terénní sociální práce nevyužívají. Na otázku, proč tomu 
tak je, nejčastěji uváděli, že to co potřebují, jim pomůže zařídit terénní sociální pracovník, 
takže se obracejí jen na něj. Klienti považují pracovníka za prostředníka mezi nimi a 
institucemi, kde se mnohdy setkávají s neochotou nebo si zde prostě nedokáží obstarat to, co 
potřebují. (Kašparová, 2010, 46) 
 Romští klienti byli také dotazováni na spokojenost s využívanými terénními službami. 
Větší část Romů se s žádným problémem v rámci terénní sociální práce nesetkala a 
pracovníkům nic nevytýkají. Ale pár klientů se přece jen setkalo s nepříjemnou situací, kterou 
nazvali spíše nedorozuměním, které se později vysvětlilo. (Kašparová, 2010, 46) 
 Mezi jednu z hlavních výhod terénní sociální práce patří, že je to práce v přirozeném 
prostředí klienta. (Černá, 2008, 11) V otázce, kde byli Romové dotazováni na výhody a 
nevýhody terénní sociální práce, často uváděli právě již zmíněné jejich domácí prostředí, 
které jim vyhovuje. Jiné výhody většinou nezmiňovali, ale tuto považovali za nejdůležitější, 
pro kterou terénní služby především využívají. Na žádné nevýhody si klienti většinou nemohli 
vzpomenout. Jeden klient jako nevýhodu uvedl, to co pro jiné je výhodou, a to, že terénní 
služby jsou poskytovány v jeho přirozeném prostředí. Nevyhovovalo mu to z toho důvodu, 
protože doma si s pracovnicí nemohl popovídat o všem, tak jak by chtěl, protože tam nemá 
dostatek soukromí. (Kašparová, 2010, 46) 
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 Z odpovědí, které se týkaly častosti, místa a také způsobu setkávání pracovníků a 
jejich klientů lze usoudit, že je to u každého klienta věc individuální a nelze to zobecňovat na 
všechny. Pracovníci své klienty navštěvují podle toho, jak je to u každého z nich zapotřebí. 
Většina schůzek se tedy odvíjí především od potřeb klienta. Během výzkumu zde nastal 
zajímavý okamžik. Většina dotázaných klientů totiž na otázku, zda by využívali stejné služby 
jako doposud, i kdyby museli za pracovníkem docházet jen do kanceláře, odpověděla ano, 
využíval/a. Zajímavé či překvapivé je to z toho důvodu, že v předchozí otázce sdělovali, že 
jim na terénní práci vyhovuje, že za nimi pracovník dochází až domů. Jejich odpovědi si tedy 
v tomto ohledu odporovali. Lze to ale vysvětlit tím, že klienti by sice nejraději využívali 
služby jen ze svého domova, ale zároveň pokud by potřebovali něco vyřídit a pracovník by za 
nimi sám nedošel, tak si uvědomují, že by jim stejně nic jiného nezbylo, než pracovníka 
navštívit na půdě jeho organizace či úřadu. (Kašparová, 2010, 46) 
 Klienti, ale i pracovníci byli také dotazováni na důvěru, jaká mezi nimi panuje. 
Terénní pracovníci mají na rozdíl od administrativních pracovníků možnost založit svůj vztah 
s klientem na důvěře. (Moravec, Černý, Novák, 2002, 9) Odpovědi klientů dokazují, že 
k pracovníkům důvěru opravdu mají. Někteří berou svého pracovníka skoro jako člena 
rodiny, takže mu věří opravdu hodně, zatímco jiní si důvěru k pracovníkovi teprve budují. 
Terénní pracovníci jsou oproti svým klientům s důvěrou obezřetnější. Při prvotním kontaktu 
svému klientovi vždy věří, ale snaží se si poté informace, který jim klient sdělí také ověřit, 
zda jsou pravdivé. Ale není pochyb, že důvěra je ve vztahu terénní pracovník a klient velmi 
důležitá a nezbytná. (Kašparová, 2010, 47) 
 Na výsledcích výzkumu lze tedy poukázat na to, že pro romské klienty je osoba 
terénního sociálního pracovníka velmi důležitá. Terénní pracovník je pro ně osobou, na kterou 
se mohou spolehnout, pokud si s něčím neví rady. Terénní pracovník je pro Romy také 
stěžejním prostředníkem mezi nimi a státními institucemi. Všichni lidé a Romové možná 
obzvláště, potřebují, aby za nimi stál někdo, komu věří a kdo bojuje za jejich práva, které oni 
leckdy ani sami neznají. Tyto závěry se shodují i s názory terénních pracovníků na otázku, 
jaký je podle nich význam terénní sociální práce právě pro romskou komunitu. (Kašparová, 
2010, 48) 
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Problémové správanie rómskych a sociálne znevýhodnených detí v 
škole: pohľad  školského psychológa 
 
Problem behaviour of Roma and other socially disadvantaged children in 
school: school psychologist´s view  
 

Dagmar Kopčanová (SR) 
 
 
Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá  otázkami pomoci školského psychológa učiteľovi  v situácii 
problémového správania sa rómskych a ďalších detí pochádzajúcich zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Definuje čo znamená psychické a fyzické násilie v škole 
adresované učiteľovi. Diskutuje rolu školského psychológa ako mediátora a uvádza niekoľko 
príkladov  ako môže školský psychológ pomôcť učiteľovi predchádzať  konfliktným situáciám 
v triede. 
 
Abstract 
Paper covers  the issues of school psychologist Tintervention to a  teacher  in a situation 
Twhen Roma and other pupils  from socially disadvantaged settings manifest their problem 
behaviour  .  
TSome  terms of psychical and physical violence in school  aimed at a teacher are defined and 
discussed.  The role of  school psychologist as a mediator  serves as an example  for effective  
help in preventing  the conflict situations in the classroom. 
 
Kľúčové slová: školský psychológ, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, fyzické 
a psychické násilie v škole, konflikty v triede. 
 
TKey words: School psychologist, teacher, school, psychical and physical violence, conflicts, 
defending strategies. 
 
 
Súčasná doba poznačená hektickým tempom tranzitnej spoločnosti a nárastom 
sociálno-patologických javov – násilia, agresivity, šikanovania, zvýšenej kriminality, 
toxikománie a ďalších,  intenzívne preniká do  životného modelu  a hodnotvorného systému 
detí a mládeže.  Mnohé negatívne modely si deti  a mládež osvojuje  aj  prostredníctvom 
násilia propagovaného v médiách (Huesmann, 2008) Do tretice, veľká časť detí, žiaľ, vyrastá 
v rodinnom prostredí, kde facka a násilie voči jednotlivým členom rodiny  sa vyskytujú ako 
nerozlučný prvok bežného (každodenného) vzťahového rituálu. Deficit niektorých funkcií 
rodiny je evidentný najčastejšie v sociálne znevýhodnenom prostredí, ktoré sa prejavuje : 

►zlými materiálnymi podmienkami,  
►nízkou kultúrnou úrovňou,  
►narušenou štruktúrou (dezintegráciou ) rodiny, 
►nepriaznivým postavením žiaka v rodine, 
►nízkou kvalitou výchovy, 
►zlou spoluprácou rodiny a školy. 
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 Za takých podmienok je viac ako pravdepodobné, že násilie začína čoraz vo väčšej 
miere prenikať aj do škôl a školského prostredia. (Tholtová, 2000). Niekedy už na I. stupni 
majú žiaci tendenciu zvýrazňovať svoju osobnosť vyvolaním negatívnych postojov voči sebe. 
A na II. stupni sú už  celkom bežné bitky medzi rómskymi i nerómskymi  študentmi, slovné 
útoky smerom k  študentom iného etnického pôvodu, rôzne provokácie voči učiteľovi, a pod.  
V depistážnom prieskume, ktorým školská psychologička Ľ. Gressnerová zisťovala rozsah 
a charakter agresívnych prejavov žiakov na jednej z trnavských škôl sa zistilo že  až 45,8%  
učiteľov považuje agresívne formy správania žiakov za veľmi nebezpečné. (Gressnerová, 
2007).  

V poslednej dobe nie je neobvyklé, že žiaci  na stredných školách, ba už 
i v posledných ročníkoch základných škôl otvorene odmietajú dodržiavať školské pravidlá, 
strácajú  cit úcty pred učiteľskou autoritou, správajú sa agresívne, ohrozujúco, v niektorých 
prípadoch až nebezpečne. V školách, ktoré majú vyššie percento detí pochádzajúcich zo 
sociálne znevýhodneného prostredia je tento jav ešte frekventovanejší.  
V Rakúsku v roku 2008 vzbudila rozruch štúdia o násilí v škole, podľa ktorej sa každý desiaty 
učiteľ v Dolnom Rakúsku stal minimálne raz obeťou násilia zo strany študentov.  Učitelia sa 
nemôžu veľmi brániť, pretože nesmú fyzicky napadnúť dieťa. Aj im chýbajú na školách 
psychológovia, ktorých počet by sa mal bezpodmienečne zvýšiť. 

Spôsob interakcie žiakov s učiteľom/kou  má v mnohých prípadoch znaky 
psychického a fyzického násilia, resp. až týrania.  Pokúsme sa najprv definovať, čo pod 
týmito pojmami rozumieme: 
 Psychickým  týraním možno rozumieť  celý rad verbálnych i neverbálnych prejavov 
zo strany žiakov, ktoré majú za cieľ zosmiešniť, ponížiť, potupiť učiteľa, devalvovať jeho 
schopnosti, útočiť na jeho sebaúctu, otriasť jeho sebavedomím, spôsobiť mu psychickú 
nepohodu, až traumu.  
 Žiaci pritom môžu využiť veľké množstvo prejavov - od najrôznejších nemiestnych 
poznámok, cez používanie posmešných mien, alebo prezývok,  zahanbovanie a ponižovanie 
učiteľa pred žiakmi, pred ďalšími učiteľmi, na verejnosti, na školskom dvore, na chodbe, v 
triede a pod.,  zosmiešňovanie  výzoru a úpravy učiteľa, vyhrážanie a zastrašovanie, často v 
spojení s vulgárnymi  nadávkami. Snaha znemožniť pokojný priebeh vyučovacieho procesu 
hlasným rozprávaním, výkrikmi, vulgárnymi nadávkami, vyrušovaním, neposlúchnutím 
príkazov učiteľa. Verbálne prejavy môžu byť sprevádzané rôznymi neverbálnymi prvkami- 
provokatívnymi pohľadmi, grimasami, mimikou, gestikuláciou, komediálnymi pohybmi, či 
rôznymi  zvukovými efektmi:  vydávaním zvukov, vyrábaním hlučných ruchov - napr. 
pískavé hračky, zvonenie mobilu, búchanie, klopanie po lavici atď.  

Za fyzické  násilie (napadnutie) učiteľa  pokladáme prejav agresívneho správania sa 
žiaka voči učiteľovi,  s úmyslom spôsobiť mu fyzickú bolesť . Najčastejšie ide o facku, či 
úder (údery) do tváre,  kopance, sprevádzané afektívnymi reakciami žiaka.  Tento typ 
agresívneho správania mohol byť niekedy už vopred naznačený nevhodným správaním sa 
žiaka v triede: pokrikovanie po učiteľovi, nadávky, zastrašovanie, vulgárne odvrávanie, 
a podobne. V niektorých ojedinelých prípadoch siahne žiak aj po predmete, ktorý mu je 
v okolí dostupný, resp. môže sa neoprávnene zmocniť aj strelnej zbrane.  Verejnosti je známy 
prípad,  kedy v roku 1997 len  18-ročný študent Strednej priemyselnej školy chemickej 
napadol v Bratislave  a na smrť dobodal svoju 35-ročnú profesorku nemčiny. Študent  bol 
odsúdený na šesť rokov. Aj v ďalších rokoch sa prihodilo niekoľko útokov na učiteľov: 
V marci  2004 V ZŠ Park mládeže v Košiciach šiestak napadol mladého učiteľa po tom ako 
dostal z písomky štvorku. Pedagóg utrpel ľahký otras mozgu. Krátko  potom v apríli 2004 v 
podtatranskej obci Rakúsy zbili Rómovia 24-ročného učiteľa základnej školy. Bitku začal 
otec žiaka za to, že prinútil jeho syna za trest kľačať. Učiteľ skončil s viacerými 
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pomliaždeninami a otrasom mozgu na chirurgickom oddelení v Kežmarku. Zo zranení sa 
liečil asi 10 dní. 

Pri analýze príčin fyzického ohrozenia učiteľa žiakom sa väčšinou zistí, že ide o  
reakciu na predchádzajúce konflikty, ktoré neboli konštruktívne vyriešené, nakopili sa 
a spôsobili  ťažkú frustráciu s vážnymi pedagogickými,  psychologickými, sociálnymi, 
zdravotnými a etickými dôsledkami na oboch stranách.   
Ako môže a mal by v takejto situácii pomôcť školský psychológ ? 

Popri bežných, tradičných  rolách a povinnostiach  ako ich popísali autori Hvozdík, 
(1986) Gajdošová (1998) Kopčanová (1998), ( Štech (1998) a ďalší, sa  pre školského 
psychológa  vynára  aj ďalšia  rola : kompetencia tzv. mediátora vo vnútri   vzťahového 
systému, v ktorom sa vyskytol ním riešený problém. Podľa Štecha  (1998),  ŠP v tejto roli  
„plní funkciu ochranného vankúša, či bariéry zabraňujúcej zbytočným konfliktom“. Pritom je 
dôležité, že školský psychológ  nie je na strane dieťaťa, ale ako hovorí Jumel (1996)“ je na 
strane vzťahu a jeho poslaním je tento vzťah ozdravovať, reštaurovať“. Podľa neho  
psychológ sa v riešení problémov nesmie jednoznačne identifikovať s nikým -  ani s dieťaťom 
nie. Tento názor otriasa doterajším klišé  v prístupe našich  poradenských a školských 
psychológov, ktorí sa  väčšinou držia princípu akejsi „advokátskej“ ochrany dieťaťa 
v školskom prostredí. Domnievame sa, že v záujme riešenia mnohých závažných, najmä  
vzťahových problémov etickej povahy, by si mal psychológ v škole jednoznačne zachovať 
svoju neutralitu a posudzovať konkrétny problém čo najobjektívnejšie a nezaujato.  

Je zrejmé, že iný profesionál ako psychológ by len ťažko mohol v danej situácii 
obstáť, nakoľko nie je stále prítomný,  nepozná konkrétny kontext daného  konfliktu a sotva 
pozná dokonale oboch aktérov. Práve školský psychológ vzhľadom na jeho trvalú prítomnosť 
v škole môže pracovať systémovým a nie náhodným prístupom. Z etického hľadiska má síce 
väčšiu mieru zodpovednosti ako poradenský psychológ, no  na druhej strane, môže 
poskytovať i časovo náročnejšie služby. Vzhľadom na to, že dobre pozná nielen školské 
prostredie, ale aj etnické zloženie  a sociálne zázemie žiakov, môže pomôcť na jednej strane 
jednotlivcom, ale na druhej strane aj škole- ako systému. 

Ako uvádza  J. Štech , psychológ sa niekedy môže stať mediátorom aj z nevyhnutnosti 
(Štech, 1998). A práve v tejto neočakávanej, no o to náročnejšej situácii môže získať vysoký 
kredit v očiach kolegov- učiteľov, riaditeľa,  rodičov, či žiakov. Najčastejšie ide 
o interpersonálne konflikty, ktoré presahujú rámec učiteľových copingových stratégií a vtedy 
je pomoc profesionála naozaj nevyhnutná. Niektorí agresívni žiaci môžu totiž zastrašovať  a 
psychicky týrať učiteľa (v našich podmienkach najčastejšie učiteľku) až do takej miery, že sa 
títo stávajú doslova obeťou  šikanovania. V takomto prípade je vhodné, ak učiteľ/ka využije 
služby školského  psychológa  a zdôverí sa priamo jemu.  Školský psychológ. resp. odborník  
v psychologickej poradni,  mu pomôže naučiť sa používať obranné stratégie, pomocou 
ktorých by  sa učiteľ/ka naučil/a zvládať uvedené situácie. K nim môže školský psychológ 
pridať aj niekoľko tipov na vytvorenie pohodovej pracovnej atmosféry v triede, ku ktorej by 
mohli prispieť nasledujúce opatrenia: 
Tipy na vytvorenie pokojnej klímy v triede : 
   

• Učiteľ/ka by mal/a mať ozajstný záujem o žiakov 
Dôkazom toho je pozdravenie sa so žiakmi už vo dverách, všímanie si ich slangu, 
poznanie prostredia, z ktorého žiaci pochádzajú,  časté chválenie a povzbudzovanie, a 
najmä individuálna interakcia so žiakmi ( neoslovovanie  triedy ako celku !).  Deti -
bez ohľadu na svoje etnikum -veľmi rýchlo vycítia, či to s nimi učiteľ/ka myslí 
úprimne, a či svoj záujem prejavuje len formálne, z povinnosti.  
 

• Jasné vytýčenie pravidiel správania sa v triede 
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Disciplína má byť podporovaná čestne a konzistentne. Každý incident v triede vzniká 
za jedinečných okolností, preto treba opatrne zvážiť každý krok pred vydaním 
rozhodnutia. Učiteľ/ka by sa mal/a vyvarovať zaužívaných klišé, resp. mýtov, ktoré 
tvrdia, že za každým konfliktom treba vidieť lajdákov, Rómov, neprospievajúcich 
žiakov, a pod. 

• Zostať objektívny, nie mentorský 
Pokúsiť sa o prijatie názoru študenta, pozrieť sa na vec z jeho perspektívy, prípadne 
z viacerých perspektív a plne  rešpektovať osobnosť študenta. 

• Ukázať svoju humánnosť 
Byť pripravený pripustiť svoje  chyby a používať humor všade tam, kde je to vhodné. 

• Minimalizovať prejavy sily a nadradenosti v každodennej komunikácii so žiakom 
Sedieť za katedrou, či  stáť na pódiu pred žiakmi  vysiela signál bariéry medzi 
učiteľom a žiakmi, kým prechádzka medzi lavicami a komunikovanie s jednotlivými 
žiakmi znižuje tenziu vznikajúcu z hierarchických vzťahov. 

• Riešenie problémového správania priamo a ihneď 
 Neriešené konflikty a zanedbané problémy majú tendenciu vyplávať po čase na 
 povrch. 

• Zaujatie kooperatívneho prístupu 
Snažiť sa čo najviac, aby si študenti mohli vybrať z viacerých možností. Podporovať 
v študentoch pocit „ toto je moja trieda “. 

 
Školský psychológ má učiteľovi pomôcť chápať aj neverbálne prejavy žiakov- tým , že   
upozorní na behaviorálne indikátory násilného správania. Z praxe je totiž známe, že učiteľ sa 
skôr zameriava na obsah verbálnej komunikácie so žiakom, všíma si  pritom i ďalšie  
akustické  podnety v triede- rôzne šepoty z okolia, pričom mu  môžu uniknúť niektoré 
významné prvky nonverbálnych prejavov žiaka signalizujúce hnev a zlosť, ako sú: zovretie 
pästí, sčervenanie, priblíženie sa smerom k učiteľovi,  zvýšená mimika a gestikulácia. 
Pri riešení konfliktov a násilného správania sa žiakov  je treba mať na pamäti, že  
aj  nositelia agresívnych prejavov potrebujú pomoc: je dôležité ukázať im, že môžu svoje 
potreby uspokojovať prostredníctvom pozitívnych aktívnych prejavov pre spoluprácu v 
kolektíve školy, pozitívnu sebarealizáciu a nie  prostredníctvom konfliktov a konfrontácií. 
Ide o odbornú prácu, kde podľa osobnosti dieťaťa (mladistvého) môže psychológ použiť 
nasledujúce prístupy: 
 
a) behaviorálny prístup 
      -     stavať   vhodné ciele v oblasti správania , za pozitívne výsledky  odmeňovať 
b) naučiť žiaka vhodnejšiemu správaniu, napr. pomocou tréningu asertivity 
c) pracovať s rodinou 

- niektorí útočníci pochádzajú z rodín s trestajúcim a tvrdým výchovným prístupom, 
preto k úspešnej intervencii musíme do programu prevýchovy zapojiť aj rodinu. Žiaľ 
v prípade detí zo sociálne znevýhodneného prostredia to býva veľmi zložité. Odporúča 
sa spolupráca so sociálnymi pracovníkmi a kurátormi, centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, a pod. 

 
Najmä tento tretí krok je dôležitý, pretože pomáha vzbudiť u nich pocit zainteresovanosti . Tu 
je potrebné zabezpečiť príjemné prostredie, dať rodičom na vedomie, že sú vítaní, informovať 
ich o programoch  ktoré školský psychológ s deťmi robí, využiť spoluprácu aj s ďalšími 
odborníkmi (lekár, psychiater, atď.)   
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Je vhodné požiadať rodičov o pomoc a podporu , poradiť im, aby svoje deti počúvali a viac si 
ich všímali, aby ich fyzicky netrestali .Prediskutovať s nimi určité stratégie vhodného 
správania sa v škole.   
Ak príde k samotnému  incidentu, mal by školský psychológ urýchlene  pozvať rodičov do 
školy a  dohodnúť sa  aj na dátumoch ďalších stretnutí, na ktorých sa budú  informovať o 
ďalšej vzájomnej spolupráci . Školský psychológ by mal vždy zabrániť tomu, aby sa rodiča 
cítili v ohrození, alebo v ofenzíve (čo sa často stáva pri zvolaní tzv. výchovnej komisie 
v škole ). 
  
 Práca s rómskymi deťmi a ďalšími deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia nie 
je ľahká. Ťažisko práce s rómskymi žiakmi je stále na učiteľoch bežných škôl, preto aj 
učiteľská príprava by mala obsahovať viac prípravy na prácu so znevýhodnenými skupinami 
(a nielen rómskymi).  Budúci učitelia by už počas svojho štúdia mali získať komplex 
poznatkov o špecifikách vzdelávania rómskych detí vzhľadom na ich rozdielny fyzický, 
psychický a sociálny vývin, ako aj súbor sociálno-psychologických zručností, ktoré im 
umožnia kvalifikovane a profesionálne riešiť situácie problémového správania sa detí v škole.  
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K problematice integrace dětí národnostních menšin do prostředí 
české školy 
 
The issues of the integration of the children from minorities to 
neighbourhood of Czech school 
 

Dagmar Kubátová (ČR) 
 
 
Abstrakt  
Příspěvek se zabývá problematikou integrace dětí minorit do prostředí české školy a pocitů 
sociálního vylučování. 
 
Abstract  
The paper deals with the issues of the integration of the children from minorities to 
neighbourhood of Czech school and the personal feeling of social exclusion.  
 
Klíčová slova: české děti, děti etnických Romů, ukrajinské děti, vietnamské děti, subjektivní 
pocit sociálního vyloučení 
 
Key words: Czech children, Romany ethnic group children, Ukraine children, Vietnam 
children, personal feeling of social exclusion 
 
 
Úvod 
Na PF UJEP v Ústí nad Labem je v současnosti (období 2004-08) realizován výzkumný 
projekt T,,Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného 
sociokulturního prostředí a formulace strategií k jejich překonávání"T[1] T. V tomto příspěvku 
jsou uvedeny některé dílčí výsledky vztahující se k tomuto výzkumu, které se týkají Tžáků čtyř 
nejčastěji zastoupených etnik v našich školách.T 

 
K 31.12.2007 evidovalo Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie MV ČR v České 
republice 392 084 cizinců, z toho 158 018 cizinců s trvalým pobytem. Ke třem 
nejvýznamnějším menšinám v ČR (zastoupeným více než 10 % osob z celkového počtu 
cizinců), patřili občané Ukrajiny (126 526 osob, 32 % z celkového počtu cizinců), Slovenska 
(67 880 osob, 17 % z celkového počtu cizinců) a Vietnamu (50 955 osob, 13 % z celkového 
počtu cizinců). Dle Ústavu pro informace ve vzdělávání navštěvovalo k 31.10.2005 mateřské 
školy v ČR 3213 dětí cizinců a základní školy v ČR 12 279 dětí cizinců, přičemž mezi žáky 
opět početně převažovaly děti z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu.  
 
Ve vrstevnických skupinách žáků základních škol se u nás tedy spolu nejčastěji setkávají děti 
majority (české děti), děti romského etnika, slovenské děti (jež čeští učitelé, nejspíše pod 
vlivem přetrvávajícího úzkého soužití našich národů, stále nepovažují za cizince [2]), dále 
ukrajinské děti a vietnamské děti. Vedle mezietnických vztahů se napříč těmito etniky 
uplatňují faktory sociokulturní a socioekonomické, které se promítají i do životního stylu dětí, 
jejich vztahu ke škole a učitelům a do jejich vzájemných vztahů. 
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Cíl práce 
Cílem této dílčí části průzkumu bylo zjistit, jaký vztah mají žáci různých etnik včetně žáků 
majority ke škole a co cítí ve vztahu k učitelům a ke spolužákům. Východiskem k průzkumu 
byla  hypotéza, že škola dává žákům najevo, že vytváří všem naprosto stejné podmínky, jsou 
si v tomto prostředí rovny a mají stejný sociální status, ale v důsledku sociokulturního 
prostředí, v němž vyrůstají, mohou jejich pocity být jiné. 
 
Soubor a metody 
Průzkumu se zúčastnily děti českého, ukrajinského a vietnamského etnika a dětí etnických 
Romů 14F14F14F14F14F14F14F14F14F14F14F14FTF14F14F14F14F14F14F14F14F14F14F14F14F14F14F14F14F14F

15
FT. Výzkumný soubor tvořilo sto dvacet 9-11letých žáků těchto etnik navštěvující 

v roce 2007 základní školy v Ústí nad Labem, Krupce, Teplicích a Dubí u Teplic. Sběr dat byl 
proveden s pomocí metody dotazníku. Výsledky jsou uváděny v relativních četnostech. 
 
Výsledky šetření 
 
Vztah žáků různých etnik ke škole 
Pro proces učení je velmi důležité, aby dítě chodilo do školy rádo a považovalo školu za 
bezpečné místo [3]T.T Podle výsledků průzkumu chodilo do školy rádo 100 % sledovaných 
českých a ukrajinských dívek bez výjimky, 80 % vietnamských dívek a 67 % romských 
dívek. Dále 100 % ukrajinských chlapců, 87 % českých chlapců, 67 % vietnamských chlapců, 
avšak pouhých 7 % romských chlapců. Ostatní žáci uvedli, že chodí do školy neradi (Graf 1).  
 
Graf 1: Jak rády chodily sledované děti ve věku 9-11 let různých etnik do školy  
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
Vztah žáků různých etnik k učitelům 
Ačkoliv všichni sledovaní žáci bez výjimky na dotaz, zda jim učitelé pomáhají, odpověděli, 
že se jim všichni učitelé snaží pomáhat, a dokonce 100 % žáků majority, 100 % vietnamských 
žáků a 83 % žáků ukrajinských odpovědělo, že je mají učitelé rádi, za varující lze považovat 
zjištění, že 80 % žáků z rodin etnických Romů (převážně chlapců) uvedlo, že ačkoliv se jim 
učitelé snaží pomáhat, mají pocit, že ve skutečnosti jsou jim lhostejní. Také 1/3 ukrajinských 
žáků - chlapců (žádná dívka) uvedli, že mají pocit, že jsou učitelům lhostejní. 
 
 
 
 

                                                 
T

15
T  

Pojmem etničtí Romové je v opatřeních státní politiky označována cílová skupina Romů s ohledem na svoji 
antropologickou odlišnost, která je zjevná, a to bez ohledu na oficiálně deklarovanou národnost a činí z nich 
„viditelnou skupinu“; náleží jim právo na ochranu před diskriminací (Frištenská, Víšek, 2002, s. 53). [6]   
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Integrace žáků sledovaných minorit mezi žáky majority 
Z výsledků uvedených v následujících grafech  (Graf 2 a Graf 3) lze usuzovat na to, jak se 
žáci minoritních etnických skupin, navštěvujících české základní školy, integrují mezi 
spolužáky. 
 

Graf 2: Subjektivní pocit o vztazích ostatních spolužáků z řad majority k vlastní osobě – dívky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Graf 3: Subjektivní pocit o vztazích ostatních spolužáků z řad majority k vlastní osobě – chlapci  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Lze konstatovat, že největší problémy měly v průzkumu děti etnických Romů obou pohlaví a 
chlapci vietnamského etnika. Ačkoliv 97 % všech sledovaných žáků uvedlo, že se ve škole 
cítí bezpečně a mají zde své kamarády, překvapivé je zjištění, že žádné z dětí etnických Romů 
nemělo pocit, že by ho spolužáci měli rádi. Ve vztazích se spolužáky z řad majority pociťují 
lhostejnost; 53 % romských chlapců a 33 % vietnamských chlapců se dokonce cítí být 
vyčleňováno. Podle svého vlastního vyjádření se domnívají, že hlavním důvodem je 
především jejich fyzický vzhled (romští chlapci - „černí“, vietnamští chlapci – menší vzrůst, 
šikmé oči). Lze usuzovat, že svou roli mohlo sehrát i nízké sebehodnocení jako důsledek 
vlastní stigmatizace a socioekonomické situace. (Dle zjištěného způsobu bydlení – 
v rodinném domě, v činžovním domě, v panelovém domě - patřily vietnamské děti, a zejména 
děti z rodin etnických Romů v průměru k rodinám hůře situovaným.)  
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Dlužno podotknout, že z výše uvedených grafů též vyplývá, že ani 15 % žáků českého etnika 
se necítilo ve vztazích se spolužáky dobře. V reálném životě prostě nelze vyhovět všem. 
Nicméně je zcela nezbytné zabránit vyčleňování. Vedle přijetí fyziognomických rozdílů za 
něco zcela přirozeného, je třeba, v případě socioekonomické rozdílnosti prostředí, z něhož 
jednotliví žáci pocházejí, důsledně vytvářet u žáků odmítavý postoj k jakékoliv formě šikany, 
i ekonomické. Vyzdvihovat a oceňovat pozitivní charakterové vlastnosti osobnosti žáků. 
 

Závěr 
Existence sociokulturních bariér byla ve sledovaném souboru žáků různých etnik prokázána 
nejvíce u romského etnika, jehož etnokulturní svéráz včetně životního stylu a systému hodnot 
je u části jeho příslušníků odlišný od majoritní většiny a stává se zdrojem konfliktů.  
 
Bylo konstatováno, že při integraci žáků minoritních etnických skupin do základní školy měly 
největší problémy děti etnických Romů obou pohlaví a chlapci vietnamského etnika. Ačkoliv 
se zhruba 33 % vietnamských chlapců, dle svého vyjádření, cítilo být vyčleňováno, u žáků 
českého etnika nebyly zaznamenány žádné známky intolerance vůči jejich vietnamským 
spolužákům. Své spolužáky z řad majority si vietnamské děti získávají s největší 
pravděpodobností svou učenlivostí, mírností a velkou dávkou adaptability. Obavy ze 
spolužáků druhého etnika byly společné jen žákům českého a romského etnika (fyzické 
napadání a existence šikany). Výpovědi žáků prokázaly též vyšší míru šikany uvnitř romského 
etnika než u jiných skupin žáků. 
 
Je nesporné, že pro vzájemné soužití dětí majoritní populace a minorit je důležitá 
multikulturní blízkost již od útlého věku, která by měla mít kontinuitu i v dalších vývojových 
obdobích dítěte. Naučit se žít spolu je určitě více, než naučit se žít vedle sebe, i když po svém 
a vzájemně si nepřekážet. Vedle přijetí fyziognomických rozdílů za něco zcela přirozeného je 
třeba vytvořit odmítavý postoj k jakékoliv formě šikany, i ekonomické.  
 
Pro pedagogy může být důležitým zjištěním, že ačkoliv všichni sledovaní žáci odpověděli, že 
se jim učitelé snaží pomáhat, 80 % žáků z rodin etnických Romů (převážně chlapců) a 1/3 
ukrajinských žáků (chlapců) uvedlo, že mají pocit, že ve skutečnosti jsou jim lhostejní. Toto 
zjištění poukazuje na důležitost empatie a emoční inteligence v pedagogické praxi. Obzvláště 
u dětí romského etnika, které se vyznačují vysokou schopností neverbální komunikace a silně 
vyvinutým smyslem pro poznání člověka pouhým pohledem a intuicí [4] je potřeba emoční 
odezvy od učitele velmi důležitá. Výrazná emoční angažovanost učitele je pro ně důkazem 
upřímného zájmu o jejich osobu. 
 
Účinná integrace dětí do prostředí školy však není možná bez součinnosti rodiny a školy. 
Spolupráce se školou bývá problémem zejména u rodin žijících v sociálně znevýhodněném 
prostředí. Navození změn v životním stylu těchto rodin a v jejich přístupu ke vzdělání a 
výchově dětí (změna hodnotového žebříčku) vyžaduje kromě působení školy i součinnost 
dalších institucí a opatření v sociální sféře. Osvětová činnost a následná ekonomická opatření 
by měla vést k tomu, aby tyto rodiny místo na kvantitu dětí byly nuceny zaměřit se na kvalitu 
péče o dítě. Ze stejného důvodu by měly být na institucionální úrovni řešeny možnosti 
vyššího pracovního uplatnění dospělých tak, aby se možnost pracovat stala výhodnější než být 
nezaměstnaný. Standardní ekonomický status a trvalé zaměstnání rodičů prokazatelně 
přispívá k tomu, že děti pravidelně navštěvují školu a rodiny projevují větší zájem o jejich 
vzdělání. Aby bylo dítě ve škole úspěšné, musí zájem o školu vycházet přímo z rodiny a od 
dítěte, nikoliv pouze ze školy jako instituce, která chce integrovat a vzdělávat [5]. 
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Užití  výchovného stylu Jana Boska při práci s romskou mládeží 
 
Use the style of John Bosco educational work with Roma youth 
 

Pavel Kuchař (ČR) 
  
 
Abstrakt 
Jan Bosko byl v Turině v 19. století kněz a vychovatel opuštěných dospívajících chlapců, kteří 
byli ohroženi negativními sociálními dopady průmyslové revoluce.  Vytváří s nimi výchovné 
společenství, které nazývá oratoř. Ta má charakter domova, který přijímá, je školou pro 
život, farností a hřištěm, kde mladí nacházejí své přátele. Jan Bosko usiluje o to, aby se 
chlapci setkali se silnými nabídkami dobra dříve než s vlivem zla. Proto svůj výchovný styl 
popisuje jako preventivní systém. Základem je pedagogický vztah vychovatele a 
vychovávného, který vede k vzájemné důvěře.  Vyznačuje se laskavostí - atmosférou přijetí, 
náročností a současně rozumností výchovných požadavků.  Také je rozvíjena spirituální 
dimenze. Jan Bosko má na mysli náboženství. Výchovnou metodou je asistence, která má 
charakter aktivní a podněcující výchovné přítomnosti vychovatele. Získáním důvěry 
vychovávaného přechází asistence v animaci. Vychází z přesvědčení, že v každém člověku je 
bod oslovitelný dobrem. Vychovatel vede mladé lidi k odpovědnosti, aby se skrze získání 
kvalifikace a osvojení mravnosti stali občany, kteří se podílejí na vytváření společnosti, ve 
které žijí.  
Práce s Romy v salesiánském stylu vychází z přesvědčení, že oni sami jsou subjektem svého 
rozvoje a my je pouze doprovázíme.   Zkušenost ukazuje, že účinný přístup je ten, který je na 
jedné straně otevřený a emočně vřelý a zároveň je spojen s přiměřenými požadavky. Výchovné 
prostředí by se mělo vynačovat atmosférou přijetí, veselostí. Mělo by podněcovat tvořivou 
spoluúčast. Je podstatné, aby do výchovné práce byli zapojeni sami Romové.  
 
Abstract 
John Bosco was in Turin in the 19th century priest and educator of abandoned teenage boys 
who were at risk of negative social impacts of  industrial revolution. He created with them the 
educational community called oratory. It was the house which receives, the school for life, the 
parish and playground, where the boys find their friends. John Bosco seeks to ensure that the 
boys met with strong offers of good before the influence of evil. Therefore, he describes his 
educational style as a preventive system. The basis is the pedagogical relationship educator 
and educated, which leads to mutual trust. It is characterized by loving-kindness atmosphere 
of acceptance, and at the same time also by understanding the educational requirements. Also 
is developed spiritual dimension. John Bosco has in mind religion. Educational method is to 
assist. It is an active and stimulating presence of  educators. Assistance passes to animation   
by obtaining of the trust of  educated. Enters from the belief that each person is available to 
credit point. Educator leads young people for the acquisition of qualifications and skills in 
terms of morality to become citizens who contribute to create a society in which they live. 
Working with Roma at the salesian style based on the belief that they themselves are subject 
of their development. We  only accompany them.    Experience shows that an effective 
approach is one that is emotionally open and warm, and at the same time it is connected with 
the appropriate requirements. Educational environment should be characterized by the 
atmosphere of acceptance and joy. It should encourage creative participation. It is essential 
that the educational work of the Roma themselves were involved.  
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Klíčová slova: Oratoř. Domov, který přijímá. Škola pro život. Farnost. Hřiště, kde mladí 
nacházejí své přátele. Preventivní systém. Laskavost. Rozum. Náboženství. Zodpovědný 
občan.  
 
Key words: Oratory. Home that accepts. School for life. Parish. Playground where the young 
find their friends. Preventive systém. Loving-kindness. Reason. Religion. Responsible citizen.  
 
 
Kořeny pedagogické zkušenosti Jana Boska 

Jan Bosko, turínský vychovatel opuštěných chlapců, žil a působil v Turíně v druhé 
polovině 19.století. Také toto město zasáhla průmyslová revoluce. Počet obyvatelstva prudce 
vzrůstal. Do města přicházelo také mnoho dospívajících mužů z venkova zbídačelého 
válkami. Byli vystaveni negativním sociálním dopadům raného kapitalismu (nejisté 
zaměstnání, ohrožení kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy, vykořenění z 
rodinného a komunitního prostředí, nízká nebo žádná kvalifikace). 

Jan Bosko po svém kněžském svěcení nenastoupil hned do pastorační služby. Na radu 
svého duchovního vůdce, Giuseppe Cafassa, začal navštěvovat církevní konvikt v Turíně 
vedený teologem Luigim Gualou. Zde se s dalšími novokněžími po dva roky připravoval, aby 
mohl svou pastorační službu konat na úrovni požadavků své doby. Kromě teologických 
předmětů, byl obsahem výuky také rozbor různých případů ze zpovědní praxe a praktická 
účast na řešení některých sociálních problémů města Turína. Cafasso a Guala sami 
navštěvovali věznice, nemocnice a čtvrtě chudých. Své studenty vodili sebou. Jan Bosko 
navštěvoval tehdejší věznici Generala, kde učil mladé vězně katechizmus, zpovídal je a 
některé dokonce doprovázel na popravu. Tyto zážitky jej velmi traumatizovaly. Svou 
zkušenost popisuje své knize Memorie del Oratorio (Můj život pro mladé, Portál 2007) takto: 
„Don Cafasso mě začal vodit do vězení. Zde jsem se učil poznávat velikost zloby a bídy 
člověka. Pohled na to, jak tolik zdravých, urostlých a inteligentních chlapců od dvanácti do 
osmnácti let zahálí, jak je sužují štěnice a vši a jak nemají kdo by jim řekl dobré slovo, mě 
naplnil hrůzou. Ti nešťastní chlapci byli skvrnou naší vlasti a hanbou rodin. Byli poníženi až 
ke ztrátě vlastní důstojnosti. Nejvíce mne však znepokojovala skutečnost, že mnozí z nich po 
návratu na svobodu byli rozhodnuti žít jinak a lépe, po krátkém čase však byli za mřížemi 
zase. Snaži jsem se pochopit proč. Zjistil jsem, že se často dostali za mříže proto, že byli 
ponecháni sami sobě. Pomyslel jsem si:´Tito chlapci by potřebovali venku najít přítele, který 
by se o ně staral, pomáhal jim, učil je a v neděli je vodil do kostela. Pak by se snad znovu 
nezkazili, nebo by se alespoň nevraceli do vězení. Svěřil jsem se s touto myšlenkou donu 
Cafassovi a s jeho pomocí se ji snažil uvést ve skutek.“ (Bosco, 2007, 96) 

Zde se u Jana Boska objevuje myšlenka prevence. Sám pak vytváří příležitost pro 
setkávání chlapců o nedělích na dvoře konviktu. Jeho klientelu tvořili hlavně mladíci z 
venkova, kteří přicházeli do Turína za obživou. Dále chlapci osiřelí nebo ti, o něž se rodiče 
nestarali. V neposlední řadě také mladí tuláci, kteří se dostali do rozporu se zákonem. Pro 
hlučnost chlapců při jejich hrách musí hledat jiná místa. Je mu také nabídnuta stará kůlna na 
okraji Turína v místě zvaném Valdocco. Koupí ji a renovuje. Postupně poskytuje chlapcům 
ubytování. Do péče o ně se také zapojuje jeho matka Markéta. Vzniká společenství, které 
nazývá oratoř.  

Stává se domem, který přijímá zvláště pro ty, kteří neměli v Turíně rodinné zázemí. Je 
školu pro ty, kteří potřebují získat kvalifikaci a uplatnit se na trhu práce. Je farností, která 
poskytuje orientaci v hodnotách a nabízí rozvoj spirituální dimenze chlapců. Je hřištěm, kde 
chlapci nacházejí své nové přátele. Jan Bosko ve své výchovné činnosti vycházel z jejich 
potřeb a odpovídal na ně.  
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Ve výchovné struktuře oratoře, která se stále pevněji vyznačovala atmosférou vztahů 
rodinnosti, přijetí a vzájemné důvěry (Stávalo se, že zpočátku byl Jan Bosko od 
ubytovaných několikrát okraden.) prožívá s chlapci a s těmi, kteří mu ve výchově pomáhali, 
výchovnou zkušenost, kterou později označil a popsal jako preventivní systém., V něm 
vyváženě propojil náročnost výchovných požadavků s prožitky radosti při rekreaci, jak 
uvádí Braido. (Braido, 1989, 137) Pobízí své vychovatele, aby měli rádi to, co mají rádi 
chlapci. Pak je naděje, že ni budou snáze přijímat požadavky vychovatelů. Jan Bosko dovedl 
mobilizovat vnitřní síly chlapců svým osobním vztahem k nim. Byl to vztah lásky, mající 
podobu otcovství a přátelství vedoucí ke vzájemné důvěře mezi vychovatelem a 
vychovávaným. Podrobněji rozebírá tento vztah ve známém Dopise z Říma z roku 1884. 
(Salesiánské stanovy, 1984, 237) 

Jan Bosko neřešil pouze aktuální sociální a výchovné problémy chlapců, ale 
prostřednictvím vzdělání a výchovy se jim snažil dát takový základ, aby se podle jeho slov 
stali „dobrými křesťany a ctihodnými občany“. Zdůrazňuje také, že cílem výchovného 
úsilí vychovatele je „občanská, mravní a odborná výchova žáků“.  

Jan Bosko opakoval, že „tento systém je založen na rozumu, náboženství a laskavosti“.   
Postřehl význam těchto skutečností pro život mladého člověka a jeho výchovu. Vnímá je jako 
vnitřní síly, které jsou v srdci každého člověka 

Termín rozum se dá chápat jako touha mladého člověka po poznání a po porozumění, po 
chápajícím řešení problémů, které život přináší. Mladý člověk také potřebuje rozumět smyslu 
výchovných požadavků. Na základě rozvažování a rozumného úsudku má mladý člověk 
převzít odpovědnost za svůj života základě. Rozum také vyvažuje emocionální rovinu. 

Laskavost znamená vytváření osobních přátelských vztahů, ve kterých mladí poznávají a 
zakoušejí, že jsou vychovatelem nezištně milováni láskou bez podmínek. Přitom je 
respektována jejich svoboda, aniž by je vychovatel na sebe navazoval. Tento přístup se 
realizuje ve výchovném prostředí, které dýchá rodinnou atmosférou. V ní roste vzájemná 
důvěra, která je podstatná pro vytváření výchovných vztahů, jak je chápal Jan Bosko. Rodinná 
atmosféra však neznamená měkkost při kladení nároků a vyžadování plnění povinností nebo 
povolnost k nedostatkům. Inspirujícím vzorem je mateřská a otcovská láska. Jde o objevení a 
využití vnitřních motivačních sil při procesech sociálního učení, které mladý člověk v sobě 
má, takovým způsobem, aby s vychovatelem spolupracoval a nemusel být donucován silou, 
kterou nechápe, odmítá, a proti které se bouří.  

Termín náboženství vyjadřuje touhu mladého člověka po nalezení smyslu. Jde o hledání 
smyslu života, světa, utrpení, a nalezení smyslu a řádu i v přítomnosti zmatků a problémů, 
které naši dobu provázejí. Jde o to, aby mladý člověk, prostřednictvím svědectví života víry 
vychovatele a doprovázení, mohl objevit nejsilnější s mysl v Bohu. Objev Boha, osobní vztah 
k Ježíši Kristu a život z víry (včetně svátostného života) se tak může stát mocným výchovným 
činitelem, aniž by se víra redukovala na pouhý pedagogický prostředek 

Jan Bosko zapojoval starší zodpovědné chlapce do výchovného působení. Inspiroval je a 
strhával svým příkladem, sám doprovázel je v jejich osobních problémech.  Nazýval je 
asistenty. Žádal po nich, aby při rekreaci vycházeli z požadavků vychovávaných. U asistenta 
se předpokládá sympatie a vůle udržet kontakt s vychovávaným. Jeho přítomnost je aktivní a 
přátelská, ale přitom ohleduplná a citlivá. Vychovatel má být duší zábav mladých. Jeho úloha 
je nezastupitelná, zvláště o školních přestávkách a ve volném čase. Je ověřenou skutečností, 
že mladí rádi splní nároky a požadavky předkládané asistentem, jestliže on s nimi aktivně, 
v atmosféře radosti prožívá svůj volný čas. Tento způsob je náročný na čas a přípravu, ale má 
svoji účinnost. Asistent není pouhý bavič nebo školní dozorce. Asistence je tedy způsob, 
kterým se uskutečňuje salesiánský výchovný styl. Z přímého pedagogického působení 
přechází v doprovázení mladého člověka. 
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Animace je vnitřní stránka asistence. V dobách Jana Boska se o ní nehovořilo, ale reálně 
fungovala v rámci asistence. Vychovatel se získáním si důvěry při hrách postupně stává 
přítelem mladých, jejich důvěrníkem. Sestupuje na úroveň jejich svobody, každého bere 
vážně i s jeho problémy. Tímto blízkým vztahem se v mladém člověku probouzejí vnitřní síly 
ve smyslu nápodoby a ztotožnění se vzorem vychovatele. Je to důležité právě v období 
dospívání, kdy autorita rodičů klesá, a na druhé straně stoupá význam party vrstevníků a těch, 
které mladí obdivují. Vychovatel by měl býti tím, který je obdivován, milován a napodobo-
ván. Prostřednictvím přátelského vztahu k vychovateli může mladý člověk získat pozitivní 
zážitky, které jej naplňují. To pak může být východiskem pro řešení klíčových situací v jeho 
životě. „Vychovatel má předkládat dobro zajímavým způsobem, lákavým k vyzkoušení“, říká 
Jan Pavel II. v listě „Iuvenum Patris“ a dále uvádí, že vychovatel má vést mladé lidi k tomu, 
aby rostli zevnitř, aby dovedli uplatnit svou vnitřní svobodu a uměli se postavit proti zevním 
nátlakovým a formalistickým proudům a manipulacím. Vychovatel usiluje o to, aby získal 
srdce mládeže v tom smyslu, že ona s radostí a uspokojením zaměřuje svou vůli k dobru. 
Snaží se společně s nimi napravovat jejich chyby a připravit je na budoucnost poctivým 
utvářením charakteru. 

To vše vychází z přesvědčení, že v každém člověku, i tom, který se jeví sebeza-
nedbanějším a zcestnějším, je síla k dobrému. Vychovatel přijímá osobu mladého člověka. 
Oceňuje jeho možnosti a otevírá mu horizonty lidství a víry. Probouzí v něm odpovědnost. 
Tím vede mladého člověka k tomu, aby postupně vzal život do svých rukou. 

 
Salesiánský výchovný přístup aplikovaný na práci s Romy  

Ve své dlouholeté zkušenosti jako učitel, vychovatel a ředitel salesiánského střediska jsem 
dospěl k postoji, že Romové nejsou objekty naší výchovy, našeho působení jako členů 
majority. Jsou subjekty své výchovy a svého rozvoje. My je na cestě jejich rozvoje 
doprovázíme jako jejich přátelé. Bez tohoto vztahového předpokladu nelze o výchově mluvit. 
A nad námi společně je Pravda života, ke které sice jdeme po různých cestách z různých 
východisek, pozic a stran, ale přesto je to pravda, která platí jak pro nás, tak pro ně. K ní se 
svou odpovědností vztahujeme a začínáme si více rozumět nebo ji svou nezodpovědností 
ignorujeme a přestáváme si rozumět. Řešení vidím v tom, že ve vzájemném uznávání se a 
respektování odlišnosti, hledáme to, co je hodnotné pro nás navzájem. Dále v tom, že to 
Unalezené hodnotné U se snažíme UpraktickyU Upoctivě realizovat U jak sami u sebe, tak ve 
společných projektech.  Tím spolupracujeme na vzájemném rozvoji a soužití. 
Na základě salesiánských pedagogických principů považuji ve vztahu k Romům za 
nejvhodnější takový Uvýchovný přístupU, který je otevřený, emočně vřelý a umožňuje hluboce 
saturovat potřebu přijetí bez podmínek, které směřuje k navázání osobního vztahu. Po 
navázání vztahu důvěry a bezpečí se však kladou přiměřené požadavky, které jsou 
srozumitelné a vyplývají z vnitřní logiky vztahu, který je žádoucí. Jde o elementární 
požadavky na pořádek, kázeň, nenásilí. Užívá se metody přirozených a logických důsledků, 
která je nesena filosofií „jak si usteleš, tak si lehneš“. Toto vše se  velice účinně dá realizovat 
na víkendových pobytech, nebo táborech stálých a putovních. Samozřejmě výchova nekončí u 
elementárních požadavků, ale směřujeme individuálně  i ve skupinách k vyšším nárokům.  

Důležité je, aby výchovné prostředí bylo strukturované podle náročnosti požadavků na 
základě dobrovolnosti a spolupráce. Aby byly na jedné straně přístupné spontánní aktivity, 
kde je nízký práh nároků, a na druhé straně například sportovní kroužky, které mají relativně 
stabilní kádr lidí, jsou samostatným sociálním útvarem a funguje v nich skupinová dynamika. 
Tam se mohou odstupňovaně klást vysoké nároky, a to jak v oblasti sportovních výkonů, tak i 
v požadavcích na chování a vystupování. Toto je jedna z nejobtížnějších stránek výchovy. 
Záleží na motivaci, ať už vychází z osobních vztahů, či z atraktivity činností.  Mladí lidé 
by v kontaktu s námi měli zažít úspěch. Je pracné připravit takovou akci, která je náročná 



 144

svými požadavky; je náročné děti a mladé na ni připravovat, aby na ni jeli, a přesvědčit 
rodiče, aby je pustili. Pokud se však akce podaří a účastníci zažijí úspěch, tak to je výborný 
základ pro reflexi kompetencí. Společné zážitky také nesmírně prohlubují důvěru. Na to se dá 
navazovat. Je potřebné sledovat jednotlivé výkony účastníků a podporovat je emočně a také 
návodem jak na to, ale nic neusnadňovat! Je třeba zabezpečit spravedlivé výchozí podmínky. 
Velmi důležité je podchycovat celé skupinky, které výchovné zařízení navštěvují. Ideální by 
bylo, kdyby tyto skupinky měly během týdne prostor pro setkání na způsob družinové 
schůzky. Chce to ale stabilní vedoucí skupinek a dobře připravený program.  
Výchovné prostředí by mělo vyzařovat atmosféru UpřijetíU, Urodinného ducha,U UveselostiU a U 
slavnostnosti U. Mělo by UpodněcovatU Utvořivou spoluúčastU. USituace Uby se měly Uřešit rozumně U a 
UpružněU, nikdy ne extrémně!. Na druhé straně musí vše být tak přehledné, aby nemohlo dojít 
k násilí, krádežím apod. Všude, kde se něco s mladými děje, musí být někdo z vychovatelů. 
 
Zkušenosti ze salesiánského střediska 

K této zkušenosti dále připojuji zkušenost z mé účasti na práci Salesiánského střediska 
v Ostravě. 
Středisko navštěvovaly převážně romské děti. Z neromských dětí spontánní aktivity střediska 
navštěvovali jen ti, kteří si dovedli vydobýt respekt. Přesto se musí úroveň vztahů mezi 
návštěvníky stále hlídat. Jiná situace byla v kroužcích stolního tenisu a fotbalu. Tam byla 
dána jasná pravidla pro chování a pro získání bodů pro kvalifikaci a tím pro nominaci na 
soutěže. Tato stejná pravidla výchozích podmínek pro každého, spojena s pomáhajícím 
přístupem vychovatelů (individuální přístup) k těm, kteří měli menší dispozice. To vše 
vytvářelo vědomí stejné šance pro všechny. Nezáleželo na tom kým kdo je, zda je Romem 
nebo ne.  Záleželo na tom, zda umí (aspoň jak se snaží). Ale hlavně záleželo na tom, jak si 
plní své povinnosti a chová se k druhým. A to respektovali všichni. Důležitým předpokladem 
je spravedlivý přístup vychovatelů ke každému. Děti a mladí mají pro to smysl.   

Míchat děti neromské a romské bez uvážení, zvláště tvoří-li dospívající party, v naději, že 
ony sami se nějak ve hře dohodnou, je riskantní. Musí být vždy zajištěn program, kde je 
spravedlivé hodnocení, kde nejsou například rozdíly v ubytování, které by romští účastníci 
mohli chápat jako ponižující nebo přinejmenším nevýhodné vůči druhým. Vedle 
spravedlivého hodnocení musí vychovatelé najít způsob, jak pomáhat všem k tomu, aby měli 
stejnou šanci dosáhnout úspěchu. A pak je velmi důležité projevit radost z úspěchu a dát 
naději těm, kteří prohráli.  
Interkulturní programy, které vedou k získání interkulturních kompetencí, jsou možné jen pro 
účastníky české a romské (nebo jiných národností), kteří jsou schopni reflexe, protože. 
kompetence se získávají reflexí prožitých zážitků k nimž se dospívá užitím zážitkových  
metod. Kromě kvalitní struktury programu je nutné odborně zajištění pro případné uzavření 
zážitků. 
Z dalších zkušeností považuji za důležité tyto postřehy: 

• Z aktivit, které středisko nabízelo, byla velmi atraktivní cyklistika a cyklistické tábory. 
Velmi náročnou byla však údržba kol.  

• Oblíbené bylo také lyžování, hlavně sjezd. 
• Velmi účinné bylo provádění celotáborových her. 
• Nejlepší rekreační objekt byl vždy ten, ve kterém byl krb.  
• Vždy se osvědčilo vzít hudební nástroje a pokud možno vytvořit příležitostnou kapelu. 
• Chlapci také rádi hrávali různé scénky, které byly inspirovány televizními seriály, či 

situacemi z jejich života. 
• Bylo důležité, aby na každé akci byli minimálně 2 vedoucí. 
• Akce jsme dělali nekoedukované. 
• Velmi pozitivní bylo, když vařila romská maminka, která dovedla chápat naše 
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výchovné úsilí. Zklidňujícím dojmem působila přítomnost jejího manžela, který také 
různým způsobem spolupracoval. Pak nedělalo problém, že měli s sebou svoje děti, 
včetně děvčat. 

• Na pobytových akcích byly vždy lepší podmínky pro katechezi a rozvoj duchovního 
života než ve středisku. 

• Výchovný program na dlouhodobější akci (letní tábor) nesmí být předimenzovaný 
hrami. Po několika dnech dochází k vyčerpání účastníků a odmítání našich 
programových nabídek. Je dobré pak udělat několikadenní putovní výlet. Také je 
vhodné program uvolnit zařazením aktivit, které nám mohou připadat banální – 
kopaná, jednoduché skládačky apod., které uvolní napětí vyvolané „našlapaným“ 
programem. Uvolnění však se musí sledovat, aby nedošlo k rozkladu programu a aby 
se program neřídil jenom tím, co si účastníci tábora poručí. 

• Osvědčilo se hojně fotograficky dokumentovat také jednotlivce a pak fotografie 
nabídnou k zakoupení. Děti potřebují zpřítomnění toho, co bylo pro ně významné. 
Posiluje to jejich sebevědomí. 

• Je důležité, aby se pracovalo s uzavřenou skupinou například v rámci víkendového 
(prázdninového) pobytu. Účastníci těchto absolvovaných programů nám pak mnohem 
účinněji pomohou ve výchovné práci.  

• Je podstatné, aby ve výchovném týmu byli Romové. 
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Dilemy sekvenciálneho prepojenia metód sociálnej práce 
s intervenciami a cieľovým stavom vo vzťahu k marginalizovaným 
rómskym spoločenstvám 
 
Dilemmas of sewuential interconnestion of methods  of  social  work with  
interventions   and   target   status  in   relation   to  marginalized   Roma 
communities 
 

Tibor  Loran (SR) 
 
 

Abstrakt  
Autor príspevku zo spoločensko-metodologického aspektu deskriptívne načrtáva problémové 
dilemy, ktoré so sebou prináša doterajšia aplikačná prax metodík sociálnej práce vo vzťahu k 
 exkludovaným a  marginalizovaným rómskym spoločenstvám.  V kontexte s témou príspevku 
do pozornosti dáva najmä doterajšie využívanie sociálnej práce ako akademicko – praktickej 
vedy na empirické zisťovanie a zistenia, ktoré do stredu pozornosti, už viac ako 220 rokov, 
dávajú všeobecne známe fenomenálne problematiky exkludovaných Rómov namiesto toho, 
aby vymýšľali spôsoby, aby sa nežiaduce determinanty fenoménov dali pretransformovať do 
žiaducej benefitnej podoby v prospech spoločnosti a dotknutej populácie. V koherencii 
s uvedeným taktiež sa zamýšľa nad sekvenciálnymi prepojeniami metód sociálnej práce 
s intervenciami a cieľovým, želateľným stavom vo vzťahu k Rómom. 
 
Abstract  
The author of the contribution, from socio-methodological aspects, desciptively outlines the 
problematic dilemmas, that brings the existing applicatoonal practice of methodologies of 
social work in relation to excluded and marginalized Roma communities. In the context of the 
topis’s  contribution , he pazs particular attention to the use of the existing social work as an 
academic / practical science of empirical investigation and delection, the focuses its attention, 
for more than 220 zears, to the well/known phenomenal problem of excluded Roma instead of 
coming up with new wazs to transform the unwanted determinants of phenomenom into the 
desired, benefitial form in favour of societz and population. In coherence with that, he also 
considers the  sequential interconnection of methods of social work with interventions and 
target, dessirable status in relation to Roma communities. 
 
Kľúčové slová: Dilemy. Metódy sociálnej práce. Marginalizované rómske spoločenstvá. 
Sociálne intervencie. Cieľový stav sociálnej práce. 
 
Key words: Dilemmas. Methods of Social Work. Marginaliyed Roma Communities. Social 
intervention. Target Status of Social Work.   
 
 
Predpokladám, že ten, kto sa odhodlá, tak ako ja, „zabrdnúť“ do roky trvajúcej rozpravy 
o prepojenosti metód sociálnej práce so žiaducimi sociálnymi intervenciami a  cieľovým 
stavom, ktorý je determinovaný najmä spoločenskými a klientovými (jednotlivca, skupiny, 
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komunity – spoločenstva) potrebami vo vzťahu k exkludovaným15F15F15F15F15F15F15F15F15F15F15F15FTF15F15F15F15F15F15F15F15F15F15F15F15F15F15F15F15F15F

16
FT a marginalizovaným 

rómskym spoločenstvám, 16F16F16F16F16F16F16F16F16F16F16F16FTF16F16F16F16F16F16F16F16F16F16F16F16F16F16F16F16F16F

17
FT stojí zoči-voči neprehľadnosti kontraverzných pozícií, ktorá 

ďaleko presahuje normálny pluralizmus vo vedeckej  činnosti, a to preto, lebo sa vždy nanovo 
nastoľujú zásadné otázky, ktoré môžu vyvolávať v praktickej sociálnej a andragogickej práci 
aj dilemy. V zhode s Krausom a kol. (2008, s.215) pod pojmom dilemy chápeme 
„nevyhnutnosť voľby medzi dvoma vylučujúcimi sa možnosťami“ za ktoré, v našom prípade, 
považujeme tie, ktoré pri práci s rómskym klientom berieme do úvahy. Napríklad, na jednej 
strane, že z hľadiska vedeckej metodológie chápeme  našu sociálnu prácu ako 
transdisciplinárnu  vedeckú prácu, ktorá je determinovaná najmä praktickým poznaním 
doterajších sociálnych problematík, nutnosti aplikácie špecifických metodík žiaducich 
sociálno - andragogických intervencií a  epistemiológiou, teda noetickou, gnozeologickou 
teoretickou nutnosťou. Na druhej strane od roku 1989,  teda  už  dvadsať ročná sociálna 
aplikačná prax  poukazuje na to, že doteraz uplatňované metodiky sociálnej a andragogickej 
práce, ktorých objektom pôsobenia boli a  stále existujú etnické rómske spoločenstvá, sú 
neefektívne, teda, že jednotlivé národné spoločenstvá z ich aplikácie nepociťujú žiaduce 
benefity. Napríklad najmä v oblastiach ako:  
● Edukačná príprava dospelých Rómov pre potreby vedomostného trhu práce. 
● Uplatnenie rómskych spoločenstiev na trhu práce.  
● Inklúzia Rómov do hlavného prúdu spoločnosti.  
● Participácia Rómov na správe vecí verejných. 
● Prístup Rómov k civilizačným službám a štandardnej územnej infraštruktúre.  
● Sociálna rehabilitácia Rómov, atď.  
Môžeme teda konštatovať, že ide najmä o oblasti, ktoré nie sú v kontexte so súčasnými i s 
vývojovými  trendmi vedomostných spoločností. Tento fakt vnímame ako  indikátor, ktorý je 
reálne  determinovaný praktickým výkonom doterajšej edukačnej, sociálnej a andragogickej 
práce s etnickými, rómskymi spoločenstvami. Na verifikáciu našich slov deskriptívne 
uvedieme verziu reality doteraz nasmerovanej  metodiky sociálnej práce s rómskymi 
komunitami na našom území. Za účelom deskripcie a potreby našej  vedeckej  presnosti vo 

                                                 
T

16
T Exklúzia – chápeme ňou stav úplnej sociálnej vylúčenosti, ktorý sa reálne prejavuje v tom, že slovenská 

rómska minorita ako celok, či  osoby, skupiny, spoločenstvá patriace do tejto minority, sú proti vlastnej vôli, 
prinútené  životne existovať  mimo hlavného spoločenského prúdu, čo sa explicitne prejavuje v ich územnej 
(vidiecke osady, napríklad: Bystrany, Jarovnice, Lenártovce, atď., mestské getové štvrte, napríklad: sídlisko 
Košice – Luník IX, sídlisko známe ako Čierne mesto na Dúžavskej ceste v  Rimavskej Sobote, atď.,), 
socioekonomickej (napríklad: pre mnohých Rómov, skupiny, či spoločenstvá je národný trh práce uzatvorený, 
tak preto, na jednej strane, na ňom majú celoživotne nulový status, na druhej strane, však majú  aktívny status 
v národnej sociálnej sieti, čo sa prejavuje najmä  v podobe poberateľov dávok v hmotnej núdzi, atď.), edukačnej 
(napríklad: mnohí Rómovia po ukončení povinnej školskej dochádzky odchádzajú zo základných škôl ako 
pologramotní až analfabetickí (nevedia  písať a   súvisle prečítať písaný text s porozumením, ich primárne 
a sekundárne vzdelávanie v národnom systéme vzdelávania sa uskutočňuje najmä na základných školách pre deti 
s mentálnym postihnutím a tak  ich edukačná trajektória je ukončená povinnou školskou dochádzkou, atď. ), 
zdravotníckej (napríklad: mnohí Rómovia sa explicitne správajú ako zdravotne negramotní, atď.) segregácii. 
Tieto osoby, či celé spoločenstvá nemajú prístup k štandardným civilizačným službám  (napríklad: 
zdravotníckym, edukačným, sociálnym, právnym, bankovým, informačným, atď.) a zároveň nemajú vytvorené 
podmienky na  to, aby mohli participovať na tvorbe a realizácii rozhodnutí, ktoré sa ich bytostne dotýkajú 
a spätne aj ich realizáciu kontrolovať. Dôsledkom ich celoživotnej  exklúzii,  explicitne sa u nich prejavuje  
sociálno – ekonomická degradácia (marginalizácia), pologramotnosť až analfabetizmus, chudoba, bieda, atď.   
T

17
T Rómske spoločenstvá – pre potreby tohto príspevku za rómske spoločenstvá považujeme tie komunity, ktoré  

sú väčšinovým obyvateľstvom všeobecne považované za rómske spoločenstvá na základe „ich prvej vizuálnej 
identifikácie, samé deklarujú svoju príslušnosť k rómskej  minorite, subetnickému spoločenstvu v ktorom žijú, 
vytvárajú územne a sociálne ohraničené rurálne lokálne komunity v rôznych typoch osídlení (napríklad: 
v osadách, mestských štvrtiach, atď.), sú sociálne potrebné, vzhľadom na ich reálnu sociálnu situáciu, ktorej 
riešenie si vyžaduje uplatňovať špecifické sociálne intervencie v rámci sociálnej a andragogickej práce“ (Loran, 
2009, s.19). 
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vyjadrovaní, skôr obsahovo vymedzíme pojmy, ktorými sú  metodika sociálnej práce 
a sociálna intervencia, vzhľadom na to, že problematiku, ktorú tu prezentujeme, je nami 
vnímaná ako mnohovrstvenno-problematická, multidimenzionálna a  interdisciplinárna. 
Zároveň problematická až tak, že jej konzekvencie pociťuje nielen slovenská, ale aj európska 
spoločnosť. Zároveň preto, lebo sme toho názoru, že „každá informácia, aby mala správnu 
odozvu, musí byť presná. Len na presnú informáciu môžeme presne reagovať“ (Klein, 2006, 
s.10). Teda, pod pojmom metodika sociálnej práce s rómskymi komunitami chápeme  
„ucelený súbor pravidiel a metód, ktoré umožňujú, aby z nich sociálny pracovník vybral 
najvhodnejší spôsob pomoci“ (Strieženec, 1999, s. 22),  resp. sociálnej intervencie pre 
konkrétnu rómsku komunitu žijúcu v konkrétnom rómskom osídlení. Pod pojmom sociálna 
intervencia chápeme žiaduci priamy zásah  konkrétneho sociálneho pracovníka  do podstaty  
problému klienta – Róma, či rómskej komunity, ktorý by mal byť pre neho najmä prospešný. 
Zo strany sociálneho pracovníka  je  priamy jeho zásah do podstaty problému klienta u neho 
determinovaný získanou  kvalifikáciou a verifikovaný empíriami.  A teraz sa pokúsime 
deskriptívne načrtnúť problémové dilemy. 
 
Po roku 1989 sa rómska minorita ocitla mimo hlavného spoločenského prúdu. Národný trh 
práce sa pre väčšiu časť Rómov uzatvoril, a to bez ohľadu na ich dosiahnutý najvyšší 
edukačný status. V súčasnosti mnohé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie zaznamenávajú aj veľký počet vysokoškolsky vzdelaných Rómov 
ako dlhodobo nezamestnaných. Taktiež veľká časť rómskych detí bola a je aj naďalej zo 
„štandardných“ základných škôl preradená a preraďovaná do špeciálnych základných škôl pre 
mentálne retardované deti. Z nich po absolvovaní povinnej školskej dochádzky, odchádzajú  
ako pologramotní až analfabetickí, (mnohí nevedia písať a prečítať písaný text 
s porozumením). Pritom je všeobecne známe, že špeciálne základné školy  pre deti 
s mentálnym postihnutím, ako štátne inštitúcie, nepripravujú slovenských maloletých občanov  
pre život v dospelosti vo vedomostnej spoločnosti. Skôr naopak. Edukačná trajektória 
absolventov špeciálnych základných škôl končí dňom splnenia  si povinnej desaťročnej  
školskej dochádzky. Automaticky títo mladí ľudia ako 14-15 roční vstupujú do národného 
sociálneho systému a potom až do exitusu sú aktívnymi poberateľmi dávok v hmotnej núdzi. 
Tieto dávky  sú dnes v tak malej výške, že postačujú iba na biologické prežitie zo dňa na deň. 
Čiže sektor vzdelávania, po desiatich rokoch denno-denného edukačného pôsobenia na 
rómske deti – žiakov,  ich ako pologramotných, až analfabetických potom automaticky 
presúva do národného sociálneho sektora, resp. priamo do sociálnej siete štátu. Dnes už  
v našej sociálnej sieti máme druhú generáciu, ktorá nikdy nevstúpila na národný, či európsky 
trh práce. Sociálna práca s  týmito jednotlivcami, skupinami, či komunitami sa dlhodobo 
podceňovala a žiaľ, aj naďalej podceňuje. Dodnes sa jej nedostáva  potrebnej spoločenskej 
vážnosti. Chápe sa ako činnosť, činnosti, prostredníctvom ktorých sa majú Rómom z osád 
poskytovať iba také intervencie, ktoré budú saturovať ich primárne sociálno-biologické 
potreby. Napríklad, v podobe: Si hladný? Tu máš moju desiatu. Je ti zima? Tu máš môj kabát. 
Nemáš kde bývať?  Tu máš kontakt na azylové centrum, kde by ťa mohli nechať prenocovať. 
Nevieš vypísať tlačivo pre priznanie dávky v hmotnej núdzi? Ukáž, ja ti ho vyplním. 
Individuálny potenciál klienta ako jednotlivca, ľudský kapitál rómskych komunít pre potreby 
vedomostného trhu práce sa, česť výnimkám,  dodnes nestál centrom pozornosti  praktickej 
sociálnej práce. Jej pomoc je orientovaná najmä smerom k poskytovaniu charitatívnej pomoci, 
ktorá je determinovaná humanizmom  a citlivosťou toho – ktorého  sociálneho pracovníka. 
Tieto praktické služby vykonávané v rámci  sociálnej práce s Rómami, ktoré popierajú 
podstatu teoretickej akademickej sociálnej práce sa v súčasnosti, oficiálne uskutočňujú aj 
napriek tomu, že dnes v rómskych osadách pôsobí okolo 600 terénnych sociálnych 
pracovníkov, z ktorých väčšina má iba ukončené základné vzdelanie. Aj preto sa nám 
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prostredníctvom sociálnej práce nedarí sociálne potrebným, exkludovaným 
a marginalizovaným Rómom poskytovať také žiaduce sociálne intervencie, ktoré by ich mohli 
sociálne rehabilitovať v  ich  prospech i v prospech národnej vedomostnej ekonomiky.  Čiže 
v takto nasmerovanej národnej praktickej sociálnej práci nedochádza k odbornému výkonu 
žiaducich činností v podobe sociálnych intervencií vo vzťahu k tejto populácii obyvateľstva. 
Vnímame to ako rozpor v doterajšom chápaní pojmovej podstaty kategórií ako je metodika 
sociálnej práce v rómskych komunitách, žiaduce sociálne intervencie a metodológia sociálnej 
práce. A toto všetko vytvára dilemy. Aj preto neustále  hľadáme odpovede na otázku: Ako 
vedecky a žiaduco vykonávať sociálnu prácu s rómskymi komunitami, keď je podceňovaná a  
prakticky orientovaná iba už na uvedenú  charitatívnu pomoc, čo v skutočnosti nerieši  ich 
reálne problémy a saturáciu biopsychosociálnych a duchovných, či socializačných, 
spoločenských potrieb. Vzhľadom na reálny stav v celej predmetnej problematike môžem iba 
konštatovať, že sociálna práca orientovaná iba na tzv.  „milosrdenstvo“ a  „pomoci 
v svojpomoci“ v našich podmienkach sa neosvedčila.  Dodnes sme si neuvedomili,  že 
cieľovou skupinou nášho pôsobenia nie je štandardná slovenská populácia, ale špecifická 
cieľová skupina, ktorá sa svojimi charakteristickými znakmi výrazne odlišuje od ostatných 
cieľových skupín  sociálnej, andragogickej, edukatívnej (školskej), zdravotníckej, misijnej, či 
inej práce. Preto sa nám v praktickej sociálnej práci nedarí do nej aplikovať aj vedecké, 
teoretické poznanie, ktoré by nepochybne len napomohlo riešiť tak zložité multiproblematiky  
exkludovanej a dnes už marginalizovanej rómskej populácie. K tomuto ešte konštatujeme, že 
v zhode s Kozoňovými myšlienkami (2009, s.10), snáď by vedeckému rozvoju 
a napredovaniu sociálnej práce napomohlo, keby sme odstránili z jej  podstatového predmetu 
slovo „POMOC, pretože táto cesta   smerovania sociálnej práce vedie  do začarovaného 
kruhu, kde ústredným objektom  sa stáva závislý jedinec, a to  v  pozícií nemohúceho dieťaťa, 
ktoré je potom  častokrát nevďačné a popri ňom  okolo pobehujúci, možno  unavený, 
sklamaný sociálny pracovník, ktorému obrazne povedané  hrozí „vyhorenie“.   
 
Ctení kolegovia,  v priamom kontexte s témou nášho príspevku nám nedá, aby sme aj na 
začiatku 21. storočia i z tohto významného miesta vedeckej konferencie necitovali slová  
najznámejšieho sociálneho andragóga a pedagóga vo svete, a to Jána Amosa Komenského, 
ktorý vo vzťahu k sociálne exkludovaným, biednym ľuďom verejnosť upozorňoval na to, že 
aj oni sa „narodili s hlavným cieľom, aby boli ľuďmi“  (In Loran, 2009, s.12). Majúc na 
pamäti citované slová  J. A. Komenského, v súvislosti s reálnymi  multiproblematikami  
slovenských Rómov, viac-menej celej  minority  aj  v  Európe, i vás všetkých vyzývame 
k tomu, aby sme sa  spoločne stali šíriteľmi Komenského myšlienky, v tomto našom  prípade 
vo vzťahu k rómskym európskym spoločenstvám. K tomu, aby sa tak stalo, navrhujeme tieto 
odporúčania:  
 
Smerom k Ministerstvu školstva SR: 
1. Na národnej úrovni vytvoriť podmienky k tomu, aby tá rómska detská populácia, ktorá je 
dokazateľne mentálne zdravá, plnila si svoju povinnú školskú dochádzku na štandardných 
štátnych základných školách, čím sa  vylúči, aby po jej ukončení museli byť zaradení do 
sociálnej siete štátu v priebehu celého svojho produktívneho života. Jednou z možných  
najefektívnejších alternatív edukačnej prípravy Rómov pre potreby vedomostnej spoločnosti, 
vedomostného trhu práce sa nám javia napríklad pre rómske deti zo sociálne znevýhodneného 
prostredia17F17F17F17F17F17F17F17F17F17F17F17FTF17F17F17F17F17F17F17F17F17F17F17F17F17F17F17F17F17F

18
FT vytvoriť príležitosti sa vzdelávať na internátnych všeobecných základných 

a stredných odborných školách, ktoré sú už dávno experimentálne overené pozitívnou praxou. 
                                                 
T

18
T Sociálne znevýhodnené prostredie -  je také prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky 

nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností, nepodporuje jeho efektívnu 
socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Sociálne znevýhodnené 
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Smerom k Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR:  
1. Na národnej úrovni vytvoriť podmienky pre štandardný výkon terénnej sociálnej práce 
v rómskych komunitách v súlade s príslušnými ustanoveniami základného pracovného 
kódexu a to Zákonníka práce a doterajšej metodológie sociálnej práce. 
2. V exkludovaných a marginalizovaných rómskych komunitách žijúcich v segregovaných 
osídleniach realizovať praktickú sociálnu prácu v  kontexte s najnovšími vedeckými 
a teoretickými poznaniami, trendmi prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov. V kontexte 
s tým si uvedomiť, že objektom pôsobenia terénnej sociálnej práce v rómskych komunitách sa 
stáva špecifická cieľová skupina, ktorá sa svojimi charakteristickými znakmi výrazne odlišuje 
od ostatných cieľových skupín sociálno – andragogickej práce. 
 
Smerom k cteným akademickým kolegom: 
1. Z teoretického  rozvoja odborov Sociálna práca a Andragogika vypustiť slovo POMOC  
a viac ho vo vzťahu k rizikovým klientom orientovať  na ich žiaducu socializáciu a 
rehabilitáciu pomocou praktickej sociálnej práce a praktickej sociálnej andragogiky. 
Metodológiu uvedených odborov doplniť o také metódy, metodiky, ktoré počas ich aplikácie 
v praxi budú  tak efektívne, že klient, ale i  spoločnosť z nich budú  môcť čerpať benefity. 
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prostredie spôsobuje sociokulktúrnu  depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj jedinca, 
ktorého z týchto dôvodov považujeme za osobu  so špeciálnymi  výchovno – vzdelávacími a sociálnymi 
potrebami“ (Rosinský, 2009, s. 96).  V súvislosti s pojmom sociálne znevýhodnené prostredie Vanková  (2009, 
s.143) uvádza, že  sa vyznačuje nedostatkom, dramaticky ohraničeným deficitom v oblasti základných ľudských 
potrieb (materiálnych, ekonomických, kultúrno – duchovných, atď.), ktorých uspokojovanie determinuje celkové 
správanie ľudí žijúcich v tomto prostredí“.    
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Pedagog  v zařízení náhradní výchovné péče a problematika 
uchopení dítěte z prostředí sociální exkluze - vybrané postřehy 
z oblasti sociokulturních specifik 
 
A pedagogue in an alternative educational institution and problems of 
assumption of a child from environment of social exclusion - selected 
remarks from the area of sociocultural specifics 
 

Jan Richter (ČR) 
 
 
Abstrakt  
Materiál směřuje do oblasti resocializačního zařízení typu dětského domova se školou a 
výchovného ústavu. Cílem je popsat  některá významná specifika, která musí brát v úvahu 
pedagog,  při realizaci podílu své práce na efektivní resocializaci romského dítěte s poruchou 
chování 
 
Abstract  
The material is oriented into the area of resocial institution, meaning the type of an 
alternative home for children with school and educational institution. The aim is to describe 
some important specifics which a pedagogue has to take into consideration during the 
realization of proportion of his or her work on effective resocialization of a Romany child 
with a behavioural disorder. 
 
Klíčová slova: Norma, etnicita, kategorizace, kultura, sociokolturně vyloučená lokalita 
 
Key wordsU: U norma – norm, etnicita – ethnicity, kategorizace – categorization, kultura – 
culture, sociokulturně vyloučená lokalita – socioculturally segregated locality 
 
 
Obecně je známo, že společnost se od starověku systematicky brání porušování pro ni 
významných norem. Od prosazení myšlenky o možnosti změny asociálního a antisociálního 
chování změnou motivace a postojů začal být všeobecně propracován proces resocializace 
jedince. V systému školských zařízení se objevil další subjekt podílející se na výchově dětí a 
mládeže – zařízení náhradní výchovné péče. Jeho úkolem je za aplikace resocializačních a 
ostatních obvyklých výchovných metod dosáhnout pozitivních změn v osobnosti jedince 
s poruchou chování. Tato pedagogická činnost se odvíjí v konkrétní rovině na výchovné 
skupině v prostředí zařízení ústavní péče a v integrované nebo neintegrované škole. Do děje 
vstupuje prvek romského žáka, který do zařízení vnáší specifickou problematiku a s ní 
požadavek na specifické sociální kompetence pedagoga a v neposlední řadě na specifické 
zacílení výchovy a vzdělávání. 
 „Škola, kterou děti a mládež s ústavní výchovou navštěvují  může být integrována do 
ústavu nebo ústav umožňuje návštěvu školy lokální. Může jít o školy, základní, speciální, 
praktické, odborná učiliště, střední školy. Ty zajišťují svou obvyklou vzdělávací funkci, ale 
jsou-li integrovány do zmiňovaného zařízení, je na ně kladen v  oblasti výchovy a převýchovy  
vyšší  nárok než na školu obvyklého typu. Pedagog se zde zapojuje do aplikace systému  
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resocializačních metod. Součinností učitele a vychovatele vzniká určitý systém, který je 
schopen efektivněji a příměji kooperovat na požadované změně jedince“18F18F18F18F18F18F18F18F18F18F18F18FTF18F18F18F18F18F18F18F18F18F18F18F18F18F18F18F18F18F
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 Do péče ústavní výchovy se dostává naprostá většina dětí s nevhodným sociálním 
chování, dle MKN-10 s poruchou chování. Velice často se jedná o jedince označeného nebo 
alespoň pedagogy vnímaného jako romské dítě. Procentuální zastoupení těchto dětí ve 
výchovných ústavech je v současné době značná. Není neobvyklé, že třída v základní škole 
praktické výchovného ústavu má 50-75% žáků kteří jsou označování nálepkou „romské dítě“. 
Nejčastěji pocházejí z prostředí tzv. sociálně vyloučených lokalit.  Jednou z často 
akcentovaných charakteristik lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách je velmi nízká 
míra dosaženého vzdělání.19F19F19F19F19F19F19F19F19F19F19F19FTF19F19F19F19F19F19F19F19F19F19F19F19F19F19F19F19F19F
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V této chvíli začíná problém. „Vychovatelé i učitelé v zařízení náhradní výchovné péče musí 
svou činnost stavět na základních údajích o dítěti. V takové chvíli, je elementární, zda se bude 
stavět změna v oblasti socializační odchylky dítěte také na jeho skutečné či domnělé etnicitě, 
či na jiných východiscích s nimi spojených. V tomto bodě může pedagog práci s dítětem 
velmi zefektivnit a nebo zcela zkazit“. 20F20F20F20F20F20F20F20F20F20F20F20FTF20F20F20F20F20F20F20F20F20F20F20F20F20F20F20F20F20F
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Smolík uvádí jako didaktický příklad „Den Romů“, který se slavil v nejmenovaném zařízení 
na výkon ústavní výchovy, v rámci primární prevence. Do zařízení byla pozváno romské 
hudební tělěso a akce se účastnilo každé dítě, které bylo žákem integrované školy praktické (v 
dané DDŠ a VÚ). Potud možná dobře. Děti byly spokojeny, neučilo se, byla větší volnost. 
Chlapci se v rámci koedukace dostali do bližšího kontaktu s dívkami. Vsuvkou byl také 
program a v rámci něj proběhla beseda s učiteli a samozvaným představitelem romské 
komunity z blízkého města. Obsahově se jednalo o proklamaci „romství“. Původní úmysl byl 
takový, že děti Romové uslyší o skutečnostech, které jsou motivující k hrdosti na své romství 
a v důsledku jim umožní hrdost na etnický původ. V tomto duchu vystupoval i pedagogický 
personál. Navozovaný dojem ze strany například vedení školy byl velmi křečovitý a 
neupřímný. Výsledný efekt měl tři roviny. Za prvé, děti se bavily. Za druhé, vyprofilovala se 
skupina dětí, která naplňovala kritérium vzhledu. Odpovídaly představě majority (zde i 
představě minority) o fyziologické determinovanosti Roma. Bohužel se ale ohradily, že se 
necítí být Romy, a že jim daný projekt byl nepříjemný. Třetí rovina se projevila polarizací 
v rámci výchovných skupin. Došlo k rozdělení na Romy a Neromy. Došlo k poměřování a 
                                                 
T
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verbalizaci etnicity a k stratifikaci na lepší a horší prvky. Posléze i k napětí na úrovni 
agresivní ataky, opět na úrovni lepší a horší.21F21F21F21F21F21F21F21F21F21F21F21FTF21F21F21F21F21F21F21F21F21F21F21F21F21F21F21F21F21F

22
FT Několikaměsíční práce vedená směrem 

k rovnocennosti a rovnoprávnosti dětí ve skupině byla znehodnocena. Došlo k rozdělení na 
„My“ a „Oni“ u dětí, které s touto otázkou do té doby neměly v zařízení jediný problém. Co 
vlastně proběhlo? Tvůrci programu neznali, nebo zapomněli na některé zákonitosti. Způsob, 
jakým vnímáme sami sebe jako příslušníky určité skupiny, je naše sociální identita. Můžeme 
na sebe pohlížet jako na příslušníky více než jedné skupiny. Tak se může naše identita lišit 
v závislosti na skupině, se kterou se v daný okamžik identifikujeme. Každá z těchto identit je 
provázena odpovídajícím přesvědčením, očekáváním a chováním definovaným vztahem 
k normám konkrétní skupiny. Identifikace se skupinou je totiž pouze jednou ze tří základních 
myšlenek teorie sociální identity. Další dvě jsou kategorizace a srovnávání. Kategorizace je 
nutná k tomu, abychom pochopili své sociální prostředí. Kategorie si vytváříme na základě 
rasových, etnických, náboženských, pracovních a jiných sociálních hledisek, která pomáhají 
organizovat naši představu o vlastním prostředí. Podstatou sociálního srovnávání je, že 
určitou skupinu (sami sebe) hodnotíme tak, že ji srovnáváme s podobnými skupinami. 
Většinou mají příslušníci určité skupiny tendenci provádět srovnávání tak, aby vyšlo v jejich 
prospěch. Dospějí k tomu tím, že použijí jako základ pro srovnávání měřítka, která jsou pro 
jejich skupinu příznivá. Program byl předem determinován směrem ke spornému výsledku. 
Zbývá ještě upozornit na zisk školských pedagogů. Ten obnášel „pomyslnou čárku“ v rámci 
realizace ŠVP a multikulturní výchovy. Jednalo se o příklad intervence na podkladě 
neznalosti problematiky, labelizování a stigmatizace. Prevencí takovýchto kontroverzních 
programů by mohla být jistá standardizace činnosti v oblasti multikulturního přístupu a 
realizace interkulturality ve školském zařízení. Popsaná situace poslouží nepřímo také jako 
argument pro integraci na podkladě sociokulturního znevýhodnění.22F22F22F22F22F22F22F22F22F22F22F22FTF22F22F22F22F22F22F22F22F22F22F22F22F22F22F22F22F22F
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metodickým vedením, sám by musel být na integraci odborně připraven a nepotřeboval by 
onu fiktivní čárku do zprávy o naplňování školského dokumentu. Jednalo by se o jednu 
z hlavních náplní jeho práce.   

Otázkou je, kam vlastně situovat meritum věci. Kde hledat záchytné body pro vymezení 
intervence k dítěti a které body jsou vlastně těmi klíčovými v případě vymezování např. jeho 
individuálního výchovného plánu. Pokud máme postupovat specifickým způsobem směrem 
k určité specifické sociální skupině, je vhodné provést v první řadě deskripci jevu a jeho 
rozbor.  

Snahu o relevantní řešení takovýchto reálných problémů a asymetrií, které vznikají jako 
koreláty situace, v níž dochází ke kontaktu a interakci různých sociálních sítí, v běžném, ale i 
odborném diskursu, často narušuje silná etnizace sociálních problémů. 23F23F23F23F23F23F23F23F23F23F23F23FTF23F23F23F23F23F23F23F23F23F23F23F23F23F23F23F23F23F
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směšováním různých situačních faktorů dochází k etnizaci psychologických, biologických a 
sociálních aspektů, ovlivňujících vývoj osobnosti. Problém však začíná už ve chvíli, kdy se 
pokusíme názvem „romský žák“ operovat v prostředí české školské legislativy a pokračuje až 
do úrovně určení koho vlastně tímto slovem označit.   

Nejčastější kategorizace směrem od většinového obyvatelstva probíhá přisouzením 
příslušnosti k tzv. romskému etniku, v horším případě k těm „cigánům“, na podkladě 
vizuálních genetických znaků. Upřednostňování takového vnímání na podkladě biologických 
faktorů způsobuje v oblasti sociálního kontaktu, konkrétně například v sociální percepci, 
mnoho nerelevantních soudů i následnou volbu nekorektních strategií. Pokusíme se vymezit, 
že směrem ke kultuře, neexistuje genetická determinace. „Genetické znaky ale mohou působit 
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predispozičně, ve smyslu například ztížené společenské existence a následné tvorby 
sociálních strategií. Jaké je tedy místo biologického faktoru? Vzájemný vliv biologických a 
sociálních faktorů je rozhodně neoddělitelný. V každém lidském projevu lze nacházet jeho 
multifaktoriální podmíněnost. Nelze opominout dědičnost ve vysvětlování reálných vztahů, 
kde je naopak nutné počítat s ní jako např. s významným spolučinitelem sociálních omezení a 
individuálních sociálních mobilit. Taková omezení jsou totiž identifikovatelná v korelaci s 
„viditelnou“ fenotypovou odlišnosti obyvatel vyloučených lokalit ve srovnání s majoritní 
populací“.24F24F24F24F24F24F24F24F24F24F24F24FTF24F24F24F24F24F24F24F24F24F24F24F24F24F24F24F24F24F
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Vztahy mezi geny vytvářejí společně pouze předpoklady ke vzniku určité vlastnosti 
jedince. Skutečný vývoj osobnosti a vlastností pak závisí významně na vlivu prostředí: 
„V konkrétních podmínkách se rozvíjí vlastnosti, které mohou být za určitých okolností 
výhodné. Vztah dědičnosti a prostředí je ovlivněn skutečností, že genotyp je neměnný, 
zatímco vnější vlivy mají různou frekvenci, kvalitu a intenzitu působení. Každý genotyp má 
svou reakční normu, v níž je schopen reagovat na změny v prostředí. Podíl dědičnosti a vlivu 
prostředí na vznik určité psychické vlastnosti bývá různý. Míra dědičnosti se určuje jen 
obtížně, protože spolupůsobení jiných faktorů je nepopiratelné. Prostředí však ovlivňuje 
psychický vývoj jedince individuálně a působí na jeho dispozice. Pro rozvoj psychických 
vlastností mají největší význam sociokulturní vlivy.  Jde o soubor podnětů, které přináší 
sociální interakce“.25F25F25F25F25F25F25F25F25F25F25F25FTF25F25F25F25F25F25F25F25F25F25F25F25F25F25F25F25F25F
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Hranice mezi biologickým a sociálním se hledá jen velmi těžko, např. rozvoj 
kognitivních funkcí souvisím s prostředím, ve kterém člověk vyrůstá a na které je nucen 
reagovat a orientovat se v něm. Využívání kognitivních funkcí je úzce spjato se samotnou 
strukturou mozku (např. longitudinální studie amerického neurologa (O. Sackse). Mozek se 
do jisté míry plasticky přizpůsobuje užitým funkcím, které jej stimulují.26F26F26F26F26F26F26F26F26F26F26F26FTF26F26F26F26F26F26F26F26F26F26F26F26F26F26F26F26F26F

27
FT Sociokulturní 

paměť člověka, která vzniká z jeho přirozené paměti epigenetické a v jejímž obsahu má smysl 
rozlišovat informační aspekt sématický a strukturní, není snadno postižitelná ani obsahově, 
ani funkčně. Nově vzniklá sociokulturní paměť není schopna garantovat žádnou kompatibilitu 
kultury.27F27F27F27F27F27F27F27F27F27F27F27FTF27F27F27F27F27F27F27F27F27F27F27F27F27F27F27F27F27F
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O kultuře, která vývoj spoluovlivňuje, je nutno uvažovat již zcela v kategoriích 
extrasomatických a negenetických. Nerodíme se s kulturou, rodíme se do určité kultury, 
kterou si osvojujeme procesem enkulturace (socializace). Mylně je tedy často předpokládána 
nezrušitelná provázanost biologických a kulturních kategorií, např. že nositel určitých genů, 
projevujících se zejména v souboru antropologických znaků, je zároveň nositelem určité 
kultury. Na tomto základě je také běžně připisována „etnicita“. Etnicita je relativní, 
korespondující s kategoriemi sebepojetí a sociálního nabytí statusu, nikoli vrozených – tedy 
biologicky zakódovaných vlastností.28F28F28F28F28F28F28F28F28F28F28F28FTF28F28F28F28F28F28F28F28F28F28F28F28F28F28F28F28F28F
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dispozicemi a fenotypem, nikoli „etnickou“ – domněle nezrušitelně biologickou kvalitou. 
Konformita ke kulturním vzorcům se získává výchovou, nikoli okamžikem narození. Např. 
děti umístěné v raném věku do dětského domova jsou neustále konfrontovány se svou 
„etnicitou“, např. údajným „romstvím“, jakožto přetrvávající esenciální (vrozenou) daností a 
kvalitou svázanou také s představou neoddělitelnosti od určité kultury. Tyto děti se ale 
nositeli kulturního či sociálního vzorce ve skutečnosti nikdy nestaly a stát nemohly. Jejich 

                                                 
T
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T MORVAYOVÁ, P.,: Děti all inklusiv, SVOBODA, Z., MORVAYOVÁ, P., a kol. Schola exodus. Vzdělávání 

v sociokulturním kontextu. Diverzita a vzdělávací bariéry. Ústí nad Labem: PF UJEP, (v tisku) 
T

26
T VÁGNEROVÁ, M.,: Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha, Portál, 1999, 444 s., ISBN 81-7178-

678-0  
T

27
T Tato schopnost mozku s věkem klesá, nikdy se však úplně nevytrácí. In SACKS, Oliver, Antropoložka na 

Marsu, Praha, Mladá fronta, 1997 
T

28
T ŠMAJS, J.,: Drama evoluce, Praha, Krov, 2000, ISBN 80-86202-77-1 

T

29
T srov. např. BARKER, Ch., Slovník kulturních studií, 1. Vyd. Praha, Portál 2006 
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akulturace a socializace probíhala v prostředí ústavní péče, nikoli v integrovaném sociálním 
prostředí, kde se uplatňují vzorce či prvky romské kultury. Zde je možné považovat za určitý 
problém zpětnou etnizaci či jakousi „kulturní folklorizaci“ dětí pouze narozených v „romské“ 
rodině či s fenotypem, který je „laickým citem pro etnicitu“ spojován s „romstvím“a od 
raného věku vychovávaných v ústavní péči a dále v náhradních rodinách. Je nutné striktně 
odlišit neexistující biologické kategorie, jako jsou „rasa“, „plemeno“, „antropologický typ“ a 
kultura: „Neexistuje žádná fixní vazba mezi biologicky specifickými typy lidských skupin a 
specifickou kulturou“.29F29F29F29F29F29F29F29F29F29F29F29FTF29F29F29F29F29F29F29F29F29F29F29F29F29F29F29F29F29F

30
FT 

Interakce jedince s majoritou, ve kterém jsou kulturní systémy sebou navzájem 
kontaminovány, závisí také na jejím kvantitativním rozměru. Toto tvrzení vychází mimo jiné 
z názoru kulturního antropologa M. Jakoubka. Ten uvádí ve svých přednáškách i v 
publikované práci „Romové - konec (ne) jednoho mýtu“,30F30F30F30F30F30F30F30F30F30F30F30FTF30F30F30F30F30F30F30F30F30F30F30F30F30F30F30F30F30F

31
FT že: „V otázce početnosti členů 

ve vztahu ke kultuře daného společenství je skutečnost taková, že čím větší dané společenství 
je, tím se stává autonomnějším, kulturně sevřenějším a specifické mechanismy jeho kultury 
jsou méně kontaminovány vlivy ”zvenčí”, zatímco skupiny malé podléhají kulturní asimilaci 
snáze. ”Už aj spätne do minulosti možno konštatovať, že čím menší bol v obci počet Cigánov, 
tým bola ich úroveň vyššia (rozumějte podobnější kulturním vzorcům majority – poznámka 
M. J. tamtéž) …. Významnou bola okolnosť, že intenzita tradičných prvkov v spôsobe života 
dvoch-troch rodín nebola pochopitelne taká silná ako vo väčšej osade a málo početné rodiny 
sa tak nepomerne rýchlejšie prispôsobovali vyspelejšiemu domácemu obyvateľstvu.” 31F31F31F31F31F31F31F31F31F31F31F31FTF31F31F31F31F31F31F31F31F31F31F31F31F31F31F31F31F31F

32
FT. 

Můžeme tedy zobecnit předchozí fakta zjištěním, že “jeden z objektivních faktorů urychlující 
anebo na druhé straně zpomalující asimilační proces je početní stav, hustota cikánského 
obyvatelstva na určitém území”32F32F32F32F32F32F32F32F32F32F32F32FTF32F32F32F32F32F32F32F32F32F32F32F32F32F32F32F32F32F

33
FT. Prezentované citace mj. ukazují, že “žádná struktura (v 

našem případě struktura romské kultury), nemůže přetrvat, pokud pod určitou hranici prořídne 
sama společnost”33F33F33F33F33F33F33F33F33F33F33F33FTF33F33F33F33F33F33F33F33F33F33F33F33F33F33F33F33F33F

34
FT. Zde se poprvé setkáváme s faktorem „romství, event. Pravé 

romství“ 34F34F34F34F34F34F34F34F34F34F34F34FTF34F34F34F34F34F34F34F34F34F34F34F34F34F34F34F34F34F

35
FT. Druhá a čtvrtá uvedená citace zřetelně chápe romství jako kulturní fenomén, 

resp. (implicite) definují Roma jako nositele romské kultury, jejímž nositelem může přestat 
být, může tedy ”přestat být Romem”. Své romství tedy může “ztratit, např. dlouhodobým 
pobytem v dětském domově” 35F35F35F35F35F35F35F35F35F35F35F35FTF35F35F35F35F35F35F35F35F35F35F35F35F35F35F35F35F35F

36
FT. Může také odmítnout vlastní dobrovolnou asimilací 

s majoritní společností” (tamtéž). Latentně je totiž v daných citacích přítomno i doplňkové 
kritérium, označující – podle našeho soudu velice správně (a snad i jedině možně a legitimně) 
za Roma toho, kdo žije v romském společenství jako nositel zde praktikovaných sdílených 
specifických kulturních vzorců.36F36F36F36F36F36F36F36F36F36F36F36FTF36F36F36F36F36F36F36F36F36F36F36F36F36F36F36F36F36F

37
FT Takové pojetí je v současné době v menšině a právě na 

něj budeme v této práci častěji navazovat.  
Jedná-li se o „přímou úměru“, pak nadneseně platí, že čím menší komunita přijde do 

styku s odlišnou kulturou, tím méně si udrží své tradice. Tím méně je pak „tradičním 
Romem“. Musíme brát tedy v potaz, v souvislosti s kulturní perspektivou, že se ”velmi často 

                                                 
T
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T JAKOUBEK, M., Rómové a Cigáni mezi rasou, kulturou a etnicitou. N. Budil, Blažek, Sládek, Dějiny rasa a 

kultura. 1. Vyd., Plzeň, FF ZČU v Plzni, 2005, s. 59-69 
T

31
T JAKOUBEK, M., Romové – konec (ne)jednoho mýtu. Praha, Socioklub 2004 

T

32
T HORVÁTOVÁ, E., Cigáni na Slovensku, historicko-etnografický náčrt, Bratislava, 1994, str. 298, Obdobně 

uvádí JAMNICKÁ-ŠMERGLOVÁ in. Dějiny našich, Praha 1995, str. 88 
T

33
T SUS, J., Cikánská otázka v ČSSR, Praha 1961, str. 106. Též srov.: OLEJÁR, F., KONDRÁŠ, O., Črty 

osobnosti v osobitě štrukturovanej sociálnej skupine, Československá psychologie, roč. IX., 1965, č. 5, str. 464-
470 
T

34
T SOUSTELE, J., Čtvero sluncí. Mexické vzpomínky jednoho etnologa, Praha, 2000, str. 44 

T

35
T Velké písmeno ve slovním spojení má význam monopolu na pravdu 

T

36
T SEKYT, ., Romské tradice a jejich konfrontace se současností (Romství jako znevýhodňující faktor) nepubl. 

Studie, materiál Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky, SOCIOKLUB, str. 3 
T

37
T HIRT, T., JAKOUBEK, M., Soudobé spory o multikulturalismus a politika identit. Plzeň, Katedra 

antropologie, FF ZČU v Plzni, Společnost při ČT – Člověk v tísni, o.p.s. 2005 
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… stává, že když jedinec přestane žít v komunitě, přestává být Romem” 37F37F37F37F37F37F37F37F37F37F37F37FTF37F37F37F37F37F37F37F37F37F37F37F37F37F37F37F37F37F

38
FT. Tuto větu 

můžeme chápat jako výpověď o romské kultuře a identitě v tom smyslu, že opustí-li jedinec 
určité kulturní společenství, přestává být nositelem jeho kultury a zároveň se někdy přestane i 
jako jeho příslušník definovat, což je opět skutečnost v daném případě popsaná, neboť 
”romská identita, přestože je složena z mnoha prvků, existuje pevně jen tam, kde Romové žijí 
ve své komunitě, tj. ve vztazích mezi členy skupiny…”38F38F38F38F38F38F38F38F38F38F38F38FTF38F38F38F38F38F38F38F38F38F38F38F38F38F38F38F38F38F

39
FT. Jedinec mimo své společenství 

totiž postupně přestává být nositelem jeho kultury a přejímá kulturu svého nového okolí. Nás 
zajímá přirozeně také tato situace, kdy jedinec například v prostředí ústavní výchovy přestává 
být nositelem kultury a je ohrožen „Pygmalion efektem“ v důsledku interakce kultur 
jiných.39F39F39F39F39F39F39F39F39F39F39F39FTF39F39F39F39F39F39F39F39F39F39F39F39F39F39F39F39F39F

40
FT Pro tato tvrzení najdeme oporu v klasickém pojetí kultury a jejího vztahu na 

společnost. Vychází z konstituování na podkladě výzkumu tzv. primitivních společností. 
Bádalo se s důrazem na specifické, často uzavřené a někdy dokonce izolované společenské 
podmínky. Vždy se jednalo o zřetelně vymezené a ohraničené společnosti. Zřejmě do je 
důvodem, proč klasický koncept kultury předpokládá korespondenci (určité) kultury s 
(konkrétní společností). Není tedy možná kultura bez společnosti. „Tedy kultura je způsob 
života charakteristický pro určitou společnost. Daná kultura a společnost jsou na sebe 
vzájemně vázány, jedna odpovídá druhé a právě jen jí, a proto: kdo není členem společnosti, 
není ani nositelem kultury této společnosti“.40F40F40F40F40F40F40F40F40F40F40F40FTF40F40F40F40F40F40F40F40F40F40F40F40F40F40F40F40F40F

41
FT Tedy není kouře bez ohně, ale také není 

Roma bez jeho společnosti a není kultury bez relativně samostatné společnosti (romské). 
V našich středoevropských společenských podmínkách máme dvě formace, které je možné 
nominovat na adepty nositelů zvláštní romské kultury. Žité kultury. Jde o společenství „osad“ 
na Slovensku a společenství českých „ghett“. Sociálně vyloučených lokalit.  
V současnosti si musela společnost přiznat vznik výše zmíněných míst, kde se koncentrovaly 
určité skupiny obyvatel, a byly odděleny od ostatních tzv. „dobrých „ lokalit, „dobrých“ 
adres. Místa mají svá specifika, kterým věnoval v minulosti pozornost O. Lewis. Prováděl 
rozsáhlý výzkum založený na komparaci extrémně chudých lokalit v různých zemích. 
Vymezil určité zákonitosti existence v takových místech a společné jejich společné znaky. 
Tento společenský jev nazval kulturou chudoby, později subkulturou chudoby. Těžiště 
konceptu kultury chudoby tvoří předpoklad, že v sociálně vyloučených lokalitách dochází 
v průběhu času k ustavení specifického kulturního vzorce, který vzniká jako reakce a adaptace 
na dlouhodobou chudobu a tuto provázející jevy, jako je symbolické či prostorové vyloučení, 
přičemž základem tohoto vzorce je alternativní soubor hodnot, který obyvatelé takové lokality 
sdílejí. Tyto alternativní hodnoty a od nich odvozené jednání pak sice těmto lidem umožňují 
v dané pozici přežít a obstát, zároveň jim však znemožňují zpětnou integraci do struktur 
majoritní společnosti – tito lidé nejsou schopni ”chopit se šance” a ani využít programů 
nabízených jim státem či nevládními organizacemi. Dotyčný soubor hodnot je navíc 
mezigeneračně předáván, takže následující generace je do něj již primárně socializována. 
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T

40
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Při bližším pohledu bylo možné vysledovat podobné znaky, které vykazují slovenské i 
české oblasti sociálního vyloučení s Lewisovými závěry. Je tedy možné, že jedinec, který se 
ocitne v popisované lokalitě, s charakterem sociálního vyloučení začne po určité době pod 
vlivem specifického prostředí participovat na zdrojích i společenském životě způsobem, který 
je pouze dílčím způsobem podbarvován původními hodnotami, sociálními strategiemi, 
původním sociokulturním vzorcem a tradicí.  
     „Je nezbytné přijmout fakt svébytnosti lokalit a jejich problémů. Musíme připustit, efekt 
žité kultury a její dynamické proměny. Stavět na koncepci „pravého romství“ a jeho 
romanticko-utopického charakteru je dnes zastaralé“.41F41F41F41F41F41F41F41F41F41F41F41FTF41F41F41F41F41F41F41F41F41F41F41F41F41F41F41F41F41F

42
FT Nechceme pravděpodobně vytvořit 

lokality na úrovni indiánských rezervací, kde se domorodci živí prodejem amuletů. Ideálem je 
vytvoření takové sociální sítě, kdy jedinec má možnost zisku vzdělání, které dává reálnou 
šanci na přiměřené zaměstnaní, či jiný společensky přijatelný podíl na získávání zdrojů, 
podílení se na konzumu naší společnosti za dodržování ustálených a často kodifikovaných 
pravidel. Domníváme se, že v této části textu je vhodné věnovat pozornost tomu, s čím je 
majoritní vnímání lokalit často spojeno. Máme na mysli pohled na sociálně vyloučenou 
lokalitu jako zdroj vyššího procenta kriminality. Životní strategie jsou zde často spojeny se 
specifickým způsobem přežívání na daném prostoru. Korelují tak se závažnou trestnou 
činností a u dětí projevem na úrovni poruchy chování. V roce 2005 realizovalo Ministerstvo 
vnitra ČR výzkum kriminality v sociálně vyloučených lokalitách.42F42F42F42F42F42F42F42F42F42F42F42FTPF42F42F42F42F42F42F42F42F42F42F42F42F42F42F42F42F42F

43
FPT Výzkum se opíral o 

antropologické teorie kultury, koncept sociálního vyloučení a koncept „kultury chudoby“. 
Významným výstupem provedeného šetření bylo, že specifické jednání sociálně vyloučených 
osob, včetně jednání kriminálního a sociálně patologického, je výsledkem přizpůsobení se 
respondentů specifickým životním podmínkám. Vyplývá z osvojení si vzorců jednání, které se 
v rámci tohoto prostředí utváří a mezigeneračně dědí“. „Tzv. sociálně patologické jevy, se 
týkají přirozeně individua, ale jak již jejich vymezení napovídá, mají širší dosah. Představa, že 
sociálně patologické jevy se dají řešit masovou výchovou, je velmi zjednodušená, protože 
masa se chová jako nediferencovaná, anonymní a nezodpovědná bytost. Preventivní působení 
je především individuální působení“. 43F43F43F43F43F43F43F43F43F43F43F43FTF43F43F43F43F43F43F43F43F43F43F43F43F43F43F43F43F43F

44
FT 

      Na úrovni dítěte se může jednat o formu výchovy ke společnosti (majoritní), o osvojování 
si norem a jejich dodržování, o adekvátní hodnotový žebříček. Nelze očekávat úspěšnou 
koexistenci specifického systému norem, platných pro lokality a současně pro majoritní 
společnost. Normy a strategie, vymezované dětem institucí (škola, VÚ, MŠ, atd.) jsou nutně 
majoritní. Majorita má s tímto vytvářením přístupu k normě spojeno také vytváření 
hodnotového žebříčku jedince. Pokud normy dítě úspěšně přijímá, obáváme se, že se nestává 
integrovaným Romem, ale „asimilovaným“ občanem ČR. Má přece také majoritní systém 
hodnot. Dítě, kterému se neposkytne následná pomocná ruka, se ale obvykle vrátí zpět na 
úroveň ghetta. Naučí se současně, že existují některé významné hodnoty a normy v duální 
podobě. Ty se vyplatí aplikovat na podkladě relativizace směrem k výhodnosti. Vlastní utilitě. 
Systém v lokalitě dítě vede k odstoupení od těch hodnot, které přijalo, a je vedeno sociální 
nutností a ekonomickou nouzí k záměrnému porušování kodifikovaných norem. Pozitivem 
vnímáme tedy prostupný systém pomoci a ovlivňování, kdy finálním výsledkem je cesta 
mimo limitující lokalitu sociálního vyloučení. Bylo již řečeno, že v reálu je často problémem, 
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kde vést hranici závažných norem a na kolik z pohledu majority připustit odstoupení od 
sankce. Nakolik zohlednit determinovanost jedince specifickým prostředím. Relativní je také 
míra tolerančního limitu k porušování normy. Hranice, kam až si může společnost dovolit 
zajít, aniž by došlo k pocitu beztrestnosti a nepostižitelnosti u jedince. 
     „Možným východiskem je stavět intervence způsobem, který primárně nenachází 
východiska v nefunkčních prvcích systému. Naopak se hledají styčné body jedinců ze 
sociálně vyloučeného prostředí s majoritou na platformě shody“. 44F44F44F44F44F44F44F44F44F44F44F44FTPF44F44F44F44F44F44F44F44F44F44F44F44F44F44F44F44F44F

45
FPT Jde o vymezení prvků, 

které jsou shodné, podobné a vycházení z nich. Nabízíme možnost hledat shodu co nejblíže 
prapodstatě lidství. Domníváme se, že závažné normy a pravidla obsahují tento rozměr. Např. 
bez pojmu norma, by nemohlo být vymezeno superego v psychoanalýze. Vnitřní cenzor ve 
Freudově modelu struktury osobnosti by pak neměl co cenzorovat, etc. Pokud se shodnou 
různé kulturní formace na úrovni nejelementárnějších sociálních norem, lze rozšiřovat 
povědomí jedince směrem k občansko-právnímu principu. Z pohledu společnosti jde v této 
oblasti o přizpůsobování se platným podmínkám.  
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Jazykové kompetencie rómskych detí v materskej  škole. 
 
Language skills of Roma children in kindergarten. 
 

Alena Szőkeová  (SR) 
 
 
Abstrakt  
Príspevok sa  zaoberá   aplikáciou Rozvojového jazykového programu pre rómske deti ( zo 
sociálne znevýhodněného prostredia) v MŠ alokovaná trieda  Orechov Dvor Nitra a  
oboznámením s výsledkami  tohto experimentu. 
 
Abstract 
The paper deals with application of language Development Programme for Roma children 
(from socially disadvantaged backgrounds) in kindergarten - grade nuts are allocated to the 
Orechov Dvor  Nitra and learning about the results of this experiment. 
 
Kľúčové slová: Rómske dieťa. Rozvojový jazykový program. Jazyk. Predprimárme 
vzdelávanie.  
 
Key words: Roma child. Language Development Programme. Language. Preschool 
education. 
 
 
Materská škola, ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia  sa od rodiny líši tým, že môže okrem 
iného naplniť a nasýtiť túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi, kde má svoje nezastupiteľné  
miesto výchovné spoločenstvo., ktoré tvorí skupina detí v interakcii s učiteľom v jednej 
triede. Toto spoločenstvo pri vytvorení priaznivej sociálno-emocionálnej klímy, významným 
spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností každého dieťaťa.  
Pri uplatňovaní cieľov predškolskej výchovy pedagóg zohľadňuje potrebu celostného rozvoja 
osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíja perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-
emocionálnu oblasť. Všeobecné  a špeciálne ciele smerujú k rozvoju základov kľúčových 
kompetencií.. Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania  detí  zo sociálne znevýhodneného 
prostredia je prostredníctvom eliminácie alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo 
sociálneho znevýhodnenia ( komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, 
hygienické návyky...) dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností tak, aby boli pripravení na 
školské  vzdelávanie 
Rómsky jazyk patrí medzi najdôležitejšie prvky vedomia rómskeho etnika. Patrí do skupiny 
indoeurópskych jazykov. Prenášal sa hlavne ústnym podaním. Bol a je jazykom etnickej 
skupiny Rómov a prostredníctvom neho sa Rómovia dohovoria všade na svete aj keď 
komunikujú viac či menej odlišnými dialektmi.  
Vo veku okolo troch rokov si dieťa začína uvedomovať seba, svoju osobnosť. Rómske dieťa, 
pre ktoré je jeho rodina so svojimi hodnotami a normami celým svetom, sa pri vstupe do 
materskej školy dostáva zrazu do sveta celkom odlišného, plného nových ľudí, vecí, pravidiel 
a povinností, ktoré do „jeho“  sveta nepatria..  
V pedagogike a psychológii platí: ak chceme niekoho výchovne usmerňovať, je potrebné ho 
poznať. Akí sú teda Rómovia a aké sú ich deti? Sú to deti vetra, ohňa a slnka, slobody a 
voľnosti. Je to národ prírody, národ umelcov, virtuózov, básnikov.  Rómovia dokážu všetko - 
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ak sami chcú . Lenže aby chceli, k tomu je potrebná rodinná výchova  a výchova  školská. Ak 
zlyháva výchova rodinná, ostáva len školská. To je prvý fakt, s ktorým pri edukácii Rómov je 
treba počítať. A z neho vychádzať. 
To, aby rómske deti chodili do materskej školy, je dôležité, ale dôležitejšie je, aby samy cítili 
potrebu v nej byť. Nie pre peniaze, ani pre sociálne dávky, ale predovšetkým pre vlastnú 
realizáciu. Rómske deti relatívne dobre chodia do školy iba v tých mesiacoch, kedy je v škole 
teplo, čo je vzhľadom na ich sociálnu vybavenosť domácností a spôsob ich života 
pochopiteľné.   
Ako teda „dostať“ rómske deti do školy? Nazdávame sa, že nie zmenenou filozofiou výchovy. 
Tá je dobrá a vhodná aj vo vzťahu k nim, ale tým, že edukačný proces  nebude 
„prispôsobovať a tvárniť“ Rómov k svojmu zidealizovanému obrazu človeka, ale sa 
„prispôsobí“ ich mentalite a spôsobu života. To znamená, že bude určovaný a riadený ich 
špecifickým spôsobom života, ktorý vytvoril ich osobitosť v psychickej a sociálnej oblasti. 
 V školskej praxi vysokých škôl to znamená metodické usmernenie učiteľov, ktorí s Rómami 
pracujú. Učiteľom nemožno dať ale priamy návod ako Rómov vyučovať.  Každý z nich si 
hľadá a nachádza vlastný spôsob a cesty svojej profesie, ale môže im poskytnúť didaktickú 
radu ako niektoré vyučovacie hodiny, predmety, tvoriť a realizovať tak, aby vychádzali a 
zároveň napĺňali životné potreby, ciele a osobitosti rómskych detí. zamerať na oblasť riešenia 
problémov, ktoré vyplývajú z rozdielov jazyka a  komunikácie detí zo sociokultúrne 
znevýhodneného prostredia v materskej škole. 
Podľa používaného jazyka môžeme rómske deti v materskej škole rozdeliť na tri skupiny –  
- bilingválne rómske deti, ktoré ovládajú rómsky jazyk a zároveň ovládajú aj jazyk používaný 
v materskej škole 
- deti, ktoré ovládajú len rómsky jazyk 
- deti, ktoré neovládajú rómsky jazyk 
V jednej triede materskej školy sa tak môžu stretnúť rómske deti. Ktoré ovládajú len rómsky 
jazyk, s inou skupinou rómskych detí, ktoré hovoria len po slovensky. Ak ide o bilingválne 
dieťa, treba rešpektovať a oceňovať materinský jazyk. 
Učenie štátneho jazyka sa má uskutočňovať v autentických  situáciách, ktoré dieťa môže 
vnímať   ako blízke  a prirodzené.  Bilingválne  prostredie  triedy je v tomto prípade  
nutnosťou  a  nie vecou voľby. 
Dôležitou podmienkou tvorby metodiky osvojovania si iného jazyka pre rómske deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia je definovanie pojmov druhý a cudzí jazyk. Ak dieťa 
vyrastá v bilingválnom prostredí, je dôležité hovoriť o cudzom jazyku.  
1. Problémom sa zdá fakt zadefinovať jazykové prostredie rómskeho dieťaťa a jednoznačne 
ho určiť. Pokiaľ dieťa vyrastá v rómskom prostredí, integrovanom v majoritnej spoločnosti, a 
teda bežne naň pôsobia vplyvy majoritného jazyka, možno hovoriť o bilingválnom prostredí  
2. Ak vyrastá na okraji obce či mesta, kde jediným dorozumievacím jazykom je jeho 
materinský( rómčina) vtedy  tak pri osvojovaní si jazyka majority, ide o osvojovanie si 
cudzieho jazyka.  
Podľa toho je pre niektoré rómske deti slovenčina cudzí, pre iné druhý jazyk.  
Vzhľadom na spomínanú slabú znalosť slovenského jazyka, je potrebné pri jeho upevňovaní u 
rómskych detí starostlivo zvažovať formy výuky. Pedagóg zohľadňuje jeho doterajšie 
nadobudnuté jazykové zručnosti. Tie vychádzajú predovšetkým z rómskeho jazyka. Vo výuke 
preto zakomponováva snahu využiť prvky tohto (pre väčšinu rómskych detí) materinského 
jazyka.  
Cvičenia sú zamerané na:  
- rozvíjanie slovnej zásoby  
- správnu artikuláciu jednotlivých slov a slovných spojení  
- správnu výslovnosť  
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- intonáciu reči  
- rozvoj schopnosti správne pomenovať obrázky  
- rozvoj poznávacích procesov  
Aj keď ide o priame využitie niektorých rómskych slov vo vyučovacom procese, znalosť 
rómčiny u učiteľa nie je priamo nutná. Ťažisko aplikácie rómštiny v edukácii spočíva len v 
prípadoch, kedy je jazyková bariéra tak veľká, že komunikácia  v slovenskom jazyku zjavne 
zlyháva. V tom  momente  môže  učiteľ použiť  „priložené“  rómske  slovo alebo výraz.  
Rómština v školských podmienkach teda stojí vo funkcii pomocného – preklenovacieho 
jazyka. Jej poslanie je viac než jasné: naučiť takto jazykovo handicapované rómske deti 
slovenčine. A to rozšíriť možnosti jeho využívania nielen v materskej škole, ale 
predovšetkým v rámci komunikácie medzi deťmi samotnými priamo v komunite.. Len vtedy 
sa pre nich slovenčina stane hlavným dorozumievacím jazykom. Pokiaľ bude rómske  dieťa  
nielen hovoriť, ale aj myslieť po slovensky, potom je  jazykové vzdelávanie úspešné. Pre 
tento dôvod sme aplikovali v materskej škole Rozvojový jazykový program vo vzdelávaní 
rómskych detí.  
Praktickú časť sme sa rozhodli realizovať v  alokovanej triede Materskej školy 
Dolnočermánska 57 na Orechovom Dvore, lokalite sociálne i geograficky marginalizovanej, 
kde bolo kvôli problémom s neplatením nájomného vysťahovaných do bytov nižšieho 
štandardu v roku 2005 približne 40 rodín z mesta Nitry. Ako socializačný prvok (v roku2005) 
mesto v spolupráci so SMŠ v Nitre vytvorilo triedu materskej školy.   Triedu vedú dve 
kvalifikované učiteľky MŠ a edukačný proces je riadený podľa  Štátneho vzdelávacieho  
programu ISCED 0  predprimárne vzdelávanie (2008) . V šk.roku  2009/2010 je zapísaných 
22 detí s priemernou dennou dochádzkou 16 detí, vo veku 3 - 8 rokov. Z toho je  8 
predškolákov 
Etapy výskumu 
1. V prvej etape výskumu sme  si vymedzili skupinu respondentov s miestom realizácie 
výskumu : rómske deti navštevujúce materskú školu,  a ujasnili sme si skúmaný cieľ. Ten sme 
rozpracovali do podoby základných oblastí :  získať  Rozvojový jazykový program, a získať 
súhlas rodičov na tento výskum,  pedagogicky diagnostikovať všetkých respondentov,  a  na 
základe Rozvojového jazykového programu vypracovať overovacie testy ( 
neštandardizované).   
2. Na vybranej vzorke sme uskutočnili prvé meranie   - testovanie.  Po získaní týchto 
informácií sme sa zamerali na aplikovanie RJP .  
3. Potom sme program zaradili do skupiny,  po ukončení sme urobili záverečné testovanie 
respondentov 
4. V ďalšej fáze výskumu sme spracovali všetky údaje. 
5. Po ukončení všetkých fáz výskumu  sme vyvodili závery pre prax. 
Overovanie Rozvojového jazykového programu pre rómske deti ( zo sociálne 
znevýhodneného prostredie)  prebiehalo v mesiacoch október 2008 -  jún 2009. 
Charakteristika výskumnej vzorky 
Eperiment bol  realizovaný na jednej skupine respondentov: 8 rómskych detí. Základný súbor 
predstavujú všetky deti predškolského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia v Nitre. 
Pri zostavovaní tohto súboru sme do vzorky zahrnuli všetkých predškolákov vo veku 5-8 
rokov navštevujúcich  alokovanú triedu materskej školy v lokalite Orechov Dvor a na nich 
sme aplikovali Rozvojový jazykový program pre rómske deti ( zo sociokultúrne 
znevýhodneného prostredia). Výsledky sme vyhodnocovali  v celom výberovom súbore detí. 
Stanovenie výberovej vzorky. 
Vzorka  výskumu bola vybraná  z ponuky – predškoláci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia vo veku 5-8 rokov navštevujúcich alokovanú triedu materskej školy v lokalite 
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Orechov Dvor, nakoľko  táto  trieda je ojedinelá tohto druhu  v regióne Nitrianskeho kraja. 
Počet detí je 8. 
Metódy získavania výskumných údajov 
Na získavanie a spracovanie empirických  faktov sme použili nasledovné metódy: 

- Neštardandizovaný test -  určený pre deti, ktorý nám slúžil  na testovanie  vo všetkých 
prípadoch  na zistenie aktuálnej úrovne jazykových kompetencií respondentov  

- Pozorovanie detí a rozhovory s rodičmi – podklady na kazuistiku respondentov 
- Pedagogická diagnostika respondentov 
- Štúdium dostupnej literatúry 
- Experiment 

  
Popis experimentu 
Vstupné a výstupné testovanie sme realizovali individuálne s každým respondentom 
samostatne v rovnakej hodine a časovej miere. Počas priebehu experimentu  sa  využíval   
Rozvojový jazykový program pre rómske deti  (RJP)   -  ktorý sme zaraďovali do zamestnania 
v priebehu dopoludnia v materskej škole..   
RJP pozostáva z 35 konverzačných tém, ktoré sú chronologicky usporiadané podľa ročných 
období, sviatkov, či iných príležitostí v priebehu jedného školského roka. Tieto témy 
vychádzajú z prostredia detí cieľovej skupiny a zodpovedajú približnému počtu vyučovacích 
týždňov v školskom roku. Súčasťou programu je aj 17 jednoduchých rozprávok . 
V priebehu jednej konverzačnej témy si deti osvojovali slovnú zásobu pozostávajúcu z 24 
slovíčok v základnom gramatickom tvare a nasledovným zastúpením slovných druhov cca 12 
podstatných mien, cca 6slovies, 2 prídavné mená, 2 zámená, 1 príslovku, 1 číslovku, každý 
druhý týždeň jednu predložku, každý piaty jednu spojku a každý siedmy týždeň jednu 
časticu.. 
Pri počte 24 slov týždenne predpokladáme ročný nárast slovnej zásoby 840 slov, čo 
zodpovedá slovnej zásobe 3-4 ročného dieťaťa, ale tiež tvorí podstatnú časť jadra slovnej 
zásoby.  
Štruktúra jednej učebnej jednotky : 30-45minút 
1-5 minút  koncentrácia pozornosti, dychové cvičenia, fonetické cvičenia, jazyková 

gymnastika 
5-10 minút opakovanie slovíčok z predošlej lekcie – deklamovanie v pohybe, 

vytlieskavanie slabík, rytmizácia slov, hry na ozvenu 
15-20 minút  hlavná časť 
Pondelok  rozhovor na danú tému 
Utorok tvorivá hra, vychádzka, exkurzia 
Streda didaktická hra – rozvoj slovnej zásoby 
Štvrtok didaktická hra – rozvoj súvislého vyjadrovania 
Piatok praktické činnosti 
10 minút relaxačné, umelecké aktivity – maľovanie, spev, hry 
Pred aplikáciou Rozvojového jazykového programu sme vykonali vstupný test . 
Test jazykových zručností ( neštardardizovaný ) vytvorený pre potreby testovania 
respondentov tohto experimentu, ktorý  pozostáva z 5 častí 
1.časť – predverbálna zručnosť –dôležitá časť pre vytvorenie základu, na ktorom budeme 

neskôr budovať reč a jazyk ( 5 úloh) 
2.časť – jazyk a hra  - dôležitá časť pre rozvoj jazyka a imaginárneho myslenia. Rôzne druhy 

hier poskytujú pre vývoj  jazyka nesmierne možnosti, množstvo príležitostí  (6 úloh) 
3.časť – rozlišovanie prvkov reči  - zamerané na vnímanie a vyjadrovanie reči ( 6 úloh) 
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4. časť – sluchová a zraková pamäť – dôležitá pre osvojenie jazyka. Nepostrádateľná pre 
radenie predstáv a myšlienok pri používaní jazyka na usporiadanie a pamätanie si 
všetkých informácií o reči. (4 úlohy) 

5 časť – slová  - ich porozumenie a používanie  ( 7 úloh) 
V týchto častiach deti riešili úlohy v počte 28   
 
Prvé testovanie sme zhodnotili v súhrnnej tabuľke 1, kde sme vyhodnotili úspešnosťdetí  
v jednotlivých  položkách. Úspešnosti sme priradili číslo 1, neúspešnosti 0.  
K číslu 1 je priradený 1 bod. 
 

Respondent Úlohy z Testu jazykových zručností        1. testovanie 

 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

Erik 
01 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Ján 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Erik  
02 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1

Ivana 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1

Ivan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Karin 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1

Kristiá
n 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Kristín
a 

1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Tabuľka 1  
 
Záverečné testovanie sme zhodnotili v súhrnnej tabuľke 2, kde sme vyhodnotili 
úspešnosť detí v jednotlivých položkách. Úspešnosti sme priradili číslo 1, 
neúspešnosti 0. 
K číslu 1 je priradený 1 bod. 
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Respondent Úlohy z Testu jazykových zručností           2. testovanie 

 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

Erik 
01 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ján 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Erik  
02 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Ivana 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1

Ivan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Karin 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1

Kristiá
n 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kristín
a 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabuľka 2 
 
Porovnaním testovania 1 a 2 sme zistili úroveň jazykových zručností u všetkých  
Respondentov a  porovnaním sme  prišli  k  záveru . Zhodnotenie  v  %  sme  dosiahli   
výpočtom  bodov  za testovanie  a tie sme vydelili  jednou stotinou všetkých možných  
dosiahnutých bodov.  
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Respondent  Body za  1.testovanie % Body za   2.testovanie % 

Erik 01 23 82 27 96 

Ján  22 79 25 89 

Erik 02 15 54 24 86 

Ivana 8 29 17 61 

Ivan 23 82 27 96 

Karin  8 29 18 64 

Kristián 20 71 25 89 

Kristína 19 68 25 89 
Tabuľka 3  
 
Po ukončení experimentu sme dospeli k zisteniam, že z hľadiska jazykovej zručnosti 
a jazykových kompetencií sa výrazné zlepšenie prejavilo u všetkých respondentov ako 
v testovaní na začiatku experimentu. ( pozri tabuľku 3)  
 Rozvinutím  jazykových schopností sme konštatovali zlepšenie, a  tým aj zvýšenie 
porozumenia v slovenskom jazyku ako aj možností v interakciách v slovenskom jazyku 
a lepšej prispôsobivosti slovenskej komunite na základe jazykových zručností.  
Po ukončení experimentu sme dospeli k zisteniam: z hľadiska sociálneho kontaktu sa deti 
ľahšie prispôsobovali adaptácii na prostredie materskej školy,  v oblasti emocionálnej  zrelosti 
sa deti javili  vyrovnanejšie a koncentrovanejšie na edukáciu ako na začiatku diagnostického 
obdobia, ktoré sme previedli pred prvým testovaním.  
Po absolvovaní Rozvojového jazykového programu sa výrazne zlepšila oblasť reči  – aktívna 
slovná zásoba, vyjadrovanie, porozumenie sa dostalo na vyššiu úroveň. Po formálnej stránke 
sa  reč nezlepšila – deti boli navrhnuté do logopedickej poradne .Respondentom sa zlepšila  
grafomotorika a aj numerické schopnosti ( rátanie, pojmy počet a poradie) sa utvorili. Tým, že 
respondenti porozumeli výkladu  v slovenskom jazyku, sa ich vedomostná úroveň  posunula 
vyššie . 
 
Predškolské vzdelávanie je už dlhodobo uznávané ako nevyhnutný začiatok vzdelávacej 
dráhy najmä u detí z  tzv. sociálne znevýhodneného prostredia. Obdobie predškolského veku 
je veľmi podstatné pre ďalší vývoj dieťaťa vo všetkých oblastiach jeho osobnosti Jednou 
z významných podmienok adaptácie dieťaťa na nové prostredie materskej školy je jazyk. 
Komunikačné bariéry sú príčinou mnohých adaptačných problémov detí, ktoré pochádzajú 
z odlišného socio-kultúrneho prostredia.  V konečnom dôsledku neznalosť dorozumievacieho 
jazyka sťažuje socializačný proces rómskeho dieťaťa v školskom prostredí. Najmä z tohto 
dôvodu je mimoriadne dôležité, aby si rómske dieťa osvojilo základy spisovného jazyka do 
takej miery, aby bolo schopné v ňom komunikovať a  aplikácia Rozvojového jazykového 
programu v alokovanej  triede materskej školy v lokalite Orechov Dvor nám to potvrdila. 
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Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách a 
jejich možný vliv na rizikové chování romské mládeže 
 
Conditions of education in Romany social excluded families and their 
consequences for risk behaviour of Romany youth 
 

Monika Šišláková (ČR) 
 
 
Abstrakt 
Při hledání adekvátních intervencí v rámci sociální práce s romskými dětmi a adolescenty 
musíme vycházet z důkladného posouzení jejich životní situace. Tento příspěvek vychází 
z hloubkového kvalitativního výzkumu v romských sociálně vyloučených rodinách, který byl 
realizován v soc. vyloučených lokalitách města Brna, Ostravy a v romských osadách na 
Východním Slovensku. Cílem příspěvku je zodpovědět otázku „Jaké jsou podmínky výchovy 
v romských sociálně vyloučených rodinách a jaké dopady to může mít na rizikové chování  
romské mládeže?“ Pro zodpovězení této otázky jsou analyzovány rodičovské funkce (jež 
zahrnují poskytování základní péče, zajištění bezpečí, emoční vřelost, stimulaci, styl výchovy, 
hranice a stabilitu).  
 
Abstract 
Quest for adequate interventions in Romany children and adolescents social work needs 
deeply assessment of their living situation. The study is based on qualitative research of 
Romany socially excluded families from Brno, Ostrava and Romany villages from Eastern 
Slovakia. The essay is devoted to the question: „In what way are ensured parent´s functions 
in Romany social excluded families and what consequences it has for potentional risk 
bahaviour of Romany youth?“ To address this topic is discussed parenting capacity, which 
includes basic care, ensuring safety, emotional warmth, stimulation, manner of nurture, 
boundaries and stability.  
 
Klíčové slova: Rodičovské funkce. Podmínky výchovy. Romská sociálně vyloučená rodina. 
Rizikové chování.  
 
Key words: Parent´s functions. Conditions of educations. Romany social excluded family. 
Risk behaviour.  
 
 
Pojďme se na začátku tohoto příspěvku podívat na statistiky. Podle mého názoru jsou natolik 
alarmující a vypovídající o znevýhodněné životní situaci romských dětí ze sociálně 
vyloučených rodin, že jsou výstižnější než jakýkoliv jiný komentář. Podle statistik romské 
děti oproti ostatním 14x častěji propadají, 5x častěji dostávají druhý či třetí stupeň z chování, 
30x častěji ukončují školní docházku v nižším než závěrečném ročníku a jsou převáděny ze 
základních do zvláštních škol 28x častěji (viz Šišková,  1989; Šotolová, 2001). Je zřejmé, že 
děti ze sociálně vyloučených romských rodin se ve velké míře nedokáží začlenit do 
vzdělávacího systému v naší zemi, což může mít katastrofální dopady na jejich pozdější 
životní dráhu a na rozvoj rizikového jednání.  
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V této práci se zaměřuji na rodinu jakožto součást mikroúrovně životní situace 
adolescentů45F45F45F45F45F45F45F45F45F45F45F45FTF45F45F45F45F45F45F45F45F45F45F45F45F45F45F45F45F45F

46
FT. Jejím cílem je zodpovědět hlavní otázku: „Jaké jsou podmínky výchovy 

v romských sociálně vyloučených rodinách a jaké dopady to může mít na rizikové chování 
romské mládeže?“ Vycházím ze základního předpokladu, že životní situace dítěte v rodině 
zásadním způsobem ovlivňuje možnost jeho začlenění do majoritní společnosti a v pozdějším 
adolescenčním věku také volbu nerizikového jednání. Proto se zaměřuji na to, (1) jaká je 
životní situace dětí v romských sociálně vyloučených rodinách a (2) v čem může tato životní 
situace představovat pro děti ohrožení z hlediska potenciálního rozvoje rizikového chování 
v pozdějším věku.  
 
Při posuzování životní situace dítěte z romských sociálně vyloučených rodin vycházím ze 
sociálněekologického přístupu. Teorie ekosystémů totiž umožňuje zacílení na jednotlivé 
dimenze životní situace romských sociálně vyloučených rodin. Z různých přístupů pro 
posouzení životní situace dítěte ze sociálně vyloučené rodiny jsem zvolila model Departmentu 
of Health tak, jak jej předložil Pierson (2002). Jeho autoři vyšli také ze sociálněekologického 
modelu a vychází z předpokladu, že při posuzování životní situace dítěte je nezbytné 
analyzovat jeho „sociálněekologickou niku“. Tedy nestačí zkoumat pouze jeho biologické, 
psychické a genetické faktory, ale je nezbytné analyzovat také celý jeho sociálně ekologický 
prostor. Svá tvrzení opírám o výsledky výzkumu, který jež jsem realizovala spolu s Pavlem 
Navrátilem mezi 17 „experty“ na problematiku romských sociálně vyloučených romských 
rodin (viz Navrátil, Šišláková, 2004). Konverzačními partnery byli jak Romové, tak také 
Neromové. Další výzkum, z něhož vycházím v této stati, jsem realizovala v  rodinách 
z romských osad na Východním Slovensku.  
 
Rizikové chování romské mládeže 
Nejprve se ale zaměřím na samotný pojem rizikové chování. Lze jej charakterizovat různě. 
Pro účely mé práce jej definuji následovně: jedná se o mladé Romy nalézající se v obtížné 
životní situaci, kterou nejsou v některých případech schopni vlastními silami zvládat. Jejich 
sociální fungování se odvíjí od skutečnosti, že jsou nějakým způsobem ohroženi na životě. 
Reakcí může být jejich rizikové jednání, jež spočívá v tom, že mohou představovat riziko pro 
společnosti i pro sebe samotné (Šišláková, 2008). Obecně platí, že pod pojem rizikové 
chování bývá zahrnováno také chování problémové, delikventní či predelikventní, poruchy 
chování, antisociální jednání. Nicméně je zde jistý rozdíl. Rizikové jednání se vyznačuje tím, 
že pro jedince i společnost představuje určité ohrožení a riziko, protože je v rozporu s jejími 
hodnotami a normami (lze říci, že delikventní jednání je podkategorií jednání rizikového).  
 
Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách 
Jak jsem uvedla v úvodu, při posouzení podmínek výchovy vycházím z „Piersonova“ modelu, 
který předložil Rámec pro posuzování životní situace dětí a rodin v nouzi (Department of 
Health, 2002). Jeho autoři (stejně jako Pierson) vychází z ekologické teorie a rozlišují tři 
základní dimenze životní situace. Jedná se o vývojové potřeby dítěte, rodičovské funkce a 
rodinné a environmentální faktory. V první dimenzi sociálního fungování (vývojových 

                                                 
T

46
T Vzhledem k tomu, že každá životní situace má rovněž svoji makrosložku, bylo by rovněž podnětné zkoumat 

vliv sociální exkluze na životní situaci adolescentů, včetně jejích dimenzí, jako je například chudoba a 
nerovnost. Jejich vlivu na rizikové jednání adolescentů byla věnována řada zahraničních studií (např. Currie 
1998, Kramer 2000, Gartner 1990, Werner and Smith 1992, Krivo and Peterson 1996). Impulsem pro tuto 
výzkumnou orientaci byl prudký nárůst závažné kriminality městské mládeže ve věku 15–24 let. K tomuto 
nárůstu došlo koncem 90. let v USA (ve vyhrocené podobě se projevil častějšími přestřelkami na amerických 
školách).  
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potřebách) se nachází zdravotní stav, vzdělávání, citový a behaviorální vývoj, identita, 
rodinné a sociální vztahy, sociální vystupování a dovednosti potřebné k sebeobsluze. Jak 
uvádím spolu s Pavlem Navrátilem (2004), vzhledem k tomu, že vývojové potřeby a stupeň 
jejich saturace jsou předmětem zájmu specifického psychologického posouzení, tak je 
ponechávám mimo pozornost. V rámci mé práce jsou stěžejní rodičovské funkce, které se 
mají posuzovat z hlediska poskytování základní péče, zajištění bezpečí, emoční vřelosti, 
stimulace, výchovy a vedení včetně hranic a stability.  
 
Ještě než začnu rozebírat empirická zjištění, považuji za vhodné upozornit, že si uvědomuji, 
že romské rodiny náleží k různým sociálním a subetnickým skupinám, které je třeba 
rozlišovat. V našem výzkumu jsem se zaměřila na ty, které lze označit jako sociálně 
vyloučené, české a slovenské Romy. Nepopírám však, že existují „integrované“ romské 
rodiny, které žijí obdobným způsobem jako majoritní rodiny a také, že existují romské elity, 
jejichž životní způsob je podobný životnímu způsobu elit příslušníků majority. Mnou 
dotazovaní experti se nicméně vyjadřovali o rodinách sociálně slabých, které sami označovali 
jako „neintegrované“, „neemancipované“, a případně také jako „nefunkční“ (rovněž můj 
výzkum v romských osadách probíhal v rodinách, pro které lze použít výše uvedená 
označení).  Tyto rodiny lze také charakterizovat jako rodiny sociálně vyloučené. Podle 
konverzačních partnerů jde o rodiny, v nichž „někdo z rodičů nepracuje“.  Nejde však o 
pobyty na mateřské dovolené (jak by výrok mohl být interpretován), nýbrž o nezaměstnanost.  
Je zřejmé, že sociální vyloučení se zpravidla projevuje ve více aspektech či dimenzích života. 
Často k nim náleží chudoba, nezaměstnanost a nízké příjmy, diskriminace, nízká míra 
vzdělanosti, zdevastované životní prostředí, problematický zdravotní stav atp. Podstatné je, že 
s materiální deprivací jde ruku v ruce také vyloučení ze školní docházky a také ze 
symbolického světa morálního řádu (povinností a odpovědnosti). Takovéto rodiny jsou 
početné, mají více dětí, matky začínají rodit děti nejpozději v 18, 20 letech. V důsledku 
časného zahájení reprodukce nejsou výjimkou rodiny s 10 vlastními dětmi. Své děti neplánují, 
ani se jim nebrání. Výjimkou také nejsou 15ti leté matky. Ostatně tuto zkušenost jsem měla i 
v jedné osadě, kde nejmladší matka čekala druhé dítě, přičemž první dítě měla ve 14 letech. 
 
Poskytování základní péče  
Jak se ukázalo v obou výzkumech, v souvislosti se zajišťováním základní péče ze strany 
rodičů dětem se ukázaly relevantní především dvě základní skutečnosti. V souladu 
s Giddensem (1999) jsem dospěla k závěru, že forma i míra uspokojování biologických potřeb 
je kulturně podmíněna. Přestože jsou děti v romské rodině velmi vysoce ceněny a jejich 
zabezpečení je věnována velká pozornost, z pohledu majority jsou posuzovány jako 
zanedbané, že nedisponují vhodnou a dostatečnou stravou a že žijí v nevyhovujících 
podmínkách. Pohled Romů na zajištění potřeb dítěte a jeho blaho se oproti majoritě ukázal 
jako zcela odlišný. Další velmi důležitou skutečností je, že poskytování základní péče je 
v těchto rodinách velmi determinováno deprivující materiální situací rodiny. Je to způsobeno 
jednak nízkým příjmem rodiny, ale také potížemi s jejím hospodařením. Dochází ke střídání 
období dostatku s obdobím bídy a nouze. Období dostatku nastává po příjmu sociálních dávek 
(či mzdy) a nemívá dlouhého trvání. Je charakteristické nehospodárností a impulsívním 
podléháním aktuálním pocitům, kdy například dětem se kupuje to, co chtějí a co jim udělá 
radost.  
 
Materiální deprivace v těchto rodinách se projevuje neadekvátními podmínkami pro bydlení 
včetně neustálých obav z jeho ztráty, nedostatečnou, chudou a mnohdy nepravidelnou 
stravou, zanedbanou hygienou, špatnou údržbou šatstva a prádla, lze se setkat s rodinami, 
v nichž například nemají všechny děti v zimě teplé oblečení. Důsledkem těchto podmínek 
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jsou šestileté děti hluboce pod normou, jež je stanovena pro přijetí dítěte do první třídy. Děti, 
jež chodí do školy, jsou nezřídka kvůli svým špatným sociálním návykům a celkové 
zanedbanosti stigmatizovány ve školním kolektivu a mají rovněž problémy s plněním svých 
školních povinností, především s domácím učením, protože doma nemají vhodné prostředí 
pro učení, často není nikdo, kdo by jim probírané učivo vysvětlil, setkávají se s jazykovou 
bariérou.  
 
Nedostatek finančních prostředků i materiální deprivace jsou bezesporu významným limitem 
pro uskutečňování rodičovských funkcí. Zvýšení přístupu rodiny ke zdrojům by proto mělo 
být samozřejmou součástí strategie boje se sociálním vyloučením (nikoliv pouze 
prostřednictvím sociálních dávek46F46F46F46F46F46F46F46F46F46F46F46FTF46F46F46F46F46F46F46F46F46F46F46F46F46F46F46F46F46F
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FT, ale také zprostředkováním zaměstnání). Jako velmi 

důležitý se v této souvislosti jeví také vztah k penězům (a majetku) jako takový. Není dobrým 
jevem, pokud děti vidí, že rodiče své peníze (či jiné zdroje) získávají bez práce a námahy, a 
stejně tak když vidí, jak je nehospodárně utrácejí (či se zbavují svého majetku). Je důležité 
poskytovat Romům znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby mohli trvale žít ve svých 
bytech (jako legální majitelé či nájemníci). Pozornost je třeba zaměřit také na rozvoj motivace 
k zájmu o zabezpečení základní péče o děti na straně rodičů. Tu lze realizovat i v obtížných 
podmínkách, které automaticky nemusí vést k rezignaci na plnění této funkce. Významnou 
pomocí je například podpora dovednosti hospodárně zacházet s penězi a dalšími zdroji, které 
jsou rodině k dispozici. Dále je zapotřebí poskytnout romským matkám znalosti o potřebnosti 
pravidelné stravy a denního režimu dětí. Rozvoji dovedností k poskytování základní péče 
musí předcházet rozvoj jejich motivace pro uplatňování těchto znalostí.  
 
Zajištění bezpečí 
Je skutečností, že romské dítě ze sociálně vyloučené rodiny se musí potýkat se spoustou rizik. 
Ať už se jedná o riziko stigmatizace ze strany spolužáků či jiných osob, o ohrožení jeho 
psychosociálního vývoje v důsledku nevyhovujícího poskytování základní péče ze strany 
rodičů, až po nevyhovující bydlení včetně hrozby jeho ztráty. O to důležitější je pro ně 
uspokojení potřeby bezpečí, ať už emočního, tak také ochrany před ohrožením fyzickým. 
V případě romského dítěte jsou v této souvislosti důležité ještě dva propojené aspekty – 
soudržnost romské komunity a s tím související strach ze samoty. Podle Fonsecové (1998, 23) 
má tento strach historické kořeny: „Osamělý člověk byl člověk, který byl za nějaké provinění 
uznán nečistým („mahrime“) a vyhnán – vyloučen ze skupiny – když jste sám, tak jste měl asi 
ostudu.“ Tento strach ze samoty trvá dodnes a projevuje se například tím, že rodiče netrestají 
své děti samotou. Romští rodiče poskytují svému dítěti ochranu a bezpečí především tím, že 
se je co nejvíce snaží začlenit do rodiny a utvrzovat je v pocitu velké hodnoty a významu 
rodinné soudržnosti.  
S tím je spojen další problém a tím je skutečnost, že romské děti jsou vychovávány v kontextu 
negativního vymezování vůči majoritě. V dětech je vyvoláván předsudek, že okolní 
(především majoritní) svět je nebezpečný. Lze se například setkat s tím, že své děti straší, že 
pokud něco špatného provedou, tak pro ně přijde gádžo. Není pochyb o tom, že tyto negativní 
postoje mají kořeny jak v jejich historickém utiskování (projevujícím se až drastickým 
vyhlazováním ze zemského povrchu v dobách holocaustu), ale také v dnešní reálné zkušenosti 
xenofobie, rasismu a diskriminace. Romské dítě se také běžně setkává s distancí, 
nepochopením, nezájmem, neúctou vůči své osobě ze strany okolí. Jakkoliv má způsob 
výchovy konstruující strach z majority své odůvodnitelné opodstatnění, skrývá v sobě 
především z dlouhodobého hlediska řadu rizik. Budování vlastní identity na podkladu 
odmítnutí kultury jiné může v dítěti „zakódovat“ nedůvěru nebo až nenávist vůči majoritě. 
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Dalším negativním důsledkem takové výchovy je pocit ontologické nejistoty, jež může 
způsobovat řadu traumat. Zvláště romský adolescent si musí uvědomit, „kde je jeho místo, 
kam patří“ – zda do majoritního světa, v němž musí žít a který je rodiči označován za 
nebezpečný, či být Romem (především z hlediska kulturního) a žít ve své tradiční, rodové 
romské trajektorii. S tím souvisí ještě jeden důležitý aspekt, kterým je ochranářský postoj 
rodičů vůči dětem. Zvláště sociální pracovníci, jejichž role spočívá především v sociální 
kontrole, poukazovali na to, že rodiče brání své děti i v případě, že se provinily, což se v praxi 
projevuje například tím, že kryjí záškoláctví svých dětí, omlouvají je. Jak dále uvedli, rodiče 
důvěřují v první řadě svému dítěti a až potom ostatním osobám. Domnívám se, že tento pocit 
prvotní důvěry ve své dítě lze vysvětlit (1) vnitroskupinovou solidaritou, (2) odlišným 
hodnotovým a referenčním rámcem, ve kterém je posuzováno jednání dítěte, (3) obavou ze 
sankce, jež by mohla dítěti a potažmo rodině hrozit. 
 
Rasismus a další negativní projevy vůči Romům jsou bohužel realitou. Proto považuji za 
projev obranného mechanismu (kulturního, sociálního i psychického), že v popsaných 
romských rodinách je dětem předáván předpoklad nebezpečnosti majoritního světa. Toto 
roztáčení xenofobní spirály může být podhoubím pozdějšího rizikového jednání romského 
adolescenta. Pocit jistoty a bezpečí dětí je třeba začít více odvozovat nikoliv z pocitu křivdy, 
ale spíše z vědomí vlastní hodnoty (jako hodnoty jednotlivce se všemi jeho specifiky, a to i 
včetně kulturní). Tím se nestavím proti tradiční vazbě Romů na rodinu a komunitu – spíše 
naopak. Jde ale o oslabení vzorce strachu a odmítání majority ve výchovném působení rodičů. 
Sociální pracovníci zde stojí před úkolem hledat takové formy práce, které budou podporovat 
konstruktivní interakce Romů a majoritního společenství, aby se narušoval kruh vzájemné 
nedůvěry. Půjde o tvorbu takových aktivit, které nepříznivou zkušenost i předsudky a 
stereotypy pomohou nahradit zdravějším obrazem alternativ soužití. 
 
Emoční vřelost 
Atmosféra v romské rodině bývá charakterizována jako více emotivní, impulsívní, více hlučná 
a někdy až agresívní, aniž by narušovala sounáležitost a soudržnost. To se také projevuje ve 
vztahu k dětem, které jsou spíše než slovem „vychovávány dotykem“, přistupuje se k nim 
s větší citovostí, bezprostředností a v neposlední řadě také impulsivitou. Projevuje se to 
například stylem komunikace, kdy i o zcela běžných věcech se hovoří s velkou razancí a 
někdy až křikem. Děti jsou v romských rodinách milovány a mezi rodiči a dětmi panuje 
skutečně velké citové pouto. To se jeví pozitivně, protože právě emočně vřelé citové pouto 
vytváří předpoklad pro základní důvěru dítěte v sebe sama i okolní svět a je základem pro 
vytvoření zdravé osobnosti. Nicméně silné citové připoutání má i negativní stránku věci, 
kterou bychom mohli nazvat opičí láskou, která se vyznačuje tím, že po dítěti se důsledně 
nevyžaduje plnění povinností (např. rodiče nevzbudí dítě do školy, protože je unavené a 
nechce se mu do ní jít). Podstatným problémem takového přístupu je skutečnost, že děti 
nejsou vychovávány k sebekázni a mají problém začlenit se mezi osoby, k nimž toto silné 
citové pouto nemají.  
 
Je výhodou popisovaných rodin, že rodiče v nich mají ke svým dětem silné citové pouto. 
Častější fyzický kontakt mezi matkou a dítětem, bezprostřednost a vyšší emotivita dětem 
mohou prospívat a stimulují jejich zrání. Sociální pracovníci by se měli zabývat tím, aby se 
silné citové pouto nestalo překážkou v plnění školních a dalších povinností dětí. Cílovým 
úkolem sociálních pracovníků v této oblasti by tedy měla být pomoc při rozvoji kvality vztahu 
romských rodičů k dětem, v jehož rámci jsou na děti kladeny nároky a vyžaduje se plnění 
povinností, aniž by to dětmi a rodiči bylo vnímáno jako oslabení vzájemných emočních pout. 
Zvláštní pozornost je pak třeba věnovat pomoci matkám při akceptaci školních nároků a jejich 
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systematického vyžadování47F47F47F47F47F47F47F47F47F47F47F47FTF47F47F47F47F47F47F47F47F47F47F47F47F47F47F47F47F47F
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FT. Považuji v této souvislosti za podnětné hledat způsoby, jak 

do spolupráce na výchovných otázkách vtáhnout i muže jakožto tradiční garanty autority. 
 
Stimulace 
Stimulace je jednou ze základních psychických potřeb a vyznačuje se potřebou optimálního 
přísunu podnětů, které by měly být v přiměřeném množství, kvalitě a rozmanitosti. Vzhledem 
k silnému citovému poutu a silnému akcentu na sociální soudržnost romské rodiny 
(společenství) jsou romské děti oproti dětem z majority velmi brzy začleněny do života vlastní 
rodiny. Liégeois (1995) uvádí, že svět romského dítěte se stává velmi brzy identický se 
světem dospělých. Velmi důležitým stimulem je prosociálně zaměřená výchova a silná 
emocionální náklonnost především ze strany matky. Problematická se jeví stimulace ke složce 
výkonu, která je rozvíjena méně. Romské dítě v mnoha případech nemusí plnit žádné 
povinnosti, závazky, dodržovat pravidla. Podobně o tom hovoří i Liégeois (1995), který 
poukázal na to, že v romských rodinách se téměř neuplatňuje přímá individuální kontrola, děti 
jsou podrobeny spíše skupinové sociální kontrole vlastní rodiny. Nicméně vzhledem k tomu, 
že v dnešní době dochází k oslabování skupinového života, tak dítě není kontrolováno a 
usměrňováno ani skupinovou, ani individuální výchovou. Způsob stimulace má spíše 
nahodilý ráz a nemá strukturovanou podobu. Děti nejsou systematicky podněcovány k rozvoji 
osobních dovedností a schopností, k rozvíjení svého talentu. Nejsou orientovány na 
budoucnost, ale na přítomnost. Charakter a míra poskytovaných podnětů do značné míry 
odpovídá celkovému stylu romské výchovy, který upřednostňuje vztah a spontánnost oproti 
výkonu, strukturování a plánovitosti jednání, na nějž jsme zvyklí u majority. Za takových 
okolností není překvapující, že děti mají problémy s integrací do školy díky nižším 
intelektovým schopnostem, potýkají se se špatnou znalostí jazyka a omezenou schopností 
abstrakce.  
 
Pokud se zamýšlíme nad tím, k čemu jsou děti ze zkoumaných romských rodin stimulovány 
z dlouhodobého hlediska, tak docházíme k určité bezcílnosti, kdy děti téměř nejsou 
motivovány s ohledem na budoucnost. Při vědomí romské mentality orientované na 
přítomnost je nutné motivovat rodiče k tomu, aby do svého rozhodování, jednání a také 
výchovy a stimulace dětí začleňovaly aspekt plánování, aspekt budoucnosti. Dalším z 
nedostatků v oblasti simulace dětí se ukázala malá míra sociální kontroly, které jsou děti 
v rodině vystaveny. Významným cílem sociálních pracovníků proto musí být podpora rodičů 
při utváření a dodržování pravidel rodinného života a vymezení role dítěte v jejich rámci. 
Tomuto tématu se ovšem věnuji ještě v následujícím části. Nedostatečnou míru stimulace mají 
děti zejména v oblasti intelektového vývoje. Cílem sociální práce by zde měl být rozvoj 
motivace a dovedností rodičů pro vedení dětí při zacházení s psacími potřebami a jejich 
podpora v dalších formách stimulace dětí (čtení pohádek, hraní her atp.). Zvláštní kapitolou je 
stimulace jazykových dovedností. Rodiči při ní mohou sehrát jen takovou roli, kterou připustí 
jejich jazyková úroveň. Sociální pracovníci by přinejmenším měli usilovat o podporu 
motivace rodičů v zájmu o růst jazykových kompetencí dítěte. Nezbytné je v této souvislosti 
zvážení externích forem podpory (speciální pedagog, doučování, nulté ročníky, romský 
pedagogický asistent, dobrovolníci aj.). 
 
Výchova, vedení a stabilita 
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matek (jako praktických vykonavatelů výchovy) tak významný. 
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Pro výchovné klima v romských sociálně vyloučených rodinách je příznačné, že nevede 
k jasně vytyčenému cíli, není v ní smysl pro řád a plnění povinností. Tomu odpovídá i styl 
výchovy, který se výrazně odlišuje od stylu majoritní výchovy orientovaného na výkon a 
individuální úspěšnost. Děti mají velkou volnost a učí se spíše nápodobou. Podle Matějčka 
(2004) se má k dětem v rámci výchovy přistupovat jako „v rukavicích“, které jsou jednak 
hedvábné, ale také pevné. Právě s tou „pevností“, zásadovostí a konzistencí mají rodiče 
problém. Výchova v romských sociálně vyloučených rodinách postrádá jasně vytyčené 
hranice, kam až může dítě ve svém jednání zajít, což se projevuje například tím, že pokud si 
dítě přinese domů nějakou drahou věc, tak rodiče se nezajímají, odkud ji má, zda ji třeba 
neukradlo. Důsledkem toho může těmto dětem projít jejich jednání bez sankčních následků. 
Další konsekvence tohoto nedirektivního přístupu rodičů se vyskytují v rovině morálních 
hodnot, norem a postojů. Dítě by si mělo osvojit a přivlastnit jako integrální součást své 
osobnosti určité morální normy, jež určují, co se smí a co se nesmí dělat. Není pozitivem, 
pokud rodiče svým dětem předávají hodnoty, normy a postoje, jež nejsou v souladu 
s mravním řádem společnosti. Na důležitost charakteru postoje k rizikovému jednání, jež 
předávají rodiče dětem, poukázal Macek (1999). Podobně podle Snydera a Pattersona (1987) 
byla výchova rodičů mladistvých delikventů méně konzistentní, rodiče se také méně podíleli 
na vytvoření zábran k rizikovému jednání. V této souvislosti se jako důležitá jeví skutečnost, 
že v dětech ze sociálně vyloučených romských rodin není příliš vzbuzována úcta a poslušnost 
k autoritě, včetně autority rodičovské. Je to alarmující vzhledem k tomu, že respekt z autorit, 
nadřízených osob a institucí (např. trestního řádu) je jednou z důležitých bariér rizikového 
dráhy jedince. Nekonzistentnost výchovného přístupu k dětem se projevuje i v oblasti trestání. 
Děti jsou disciplinovány impulsívně a nahodile, jednou jsou za určitou věc potrestány, 
podruhé jim totéž projde bez následků. Tresty bývají spíše fyzické a spontánní, odráží se 
v nich větší emocionalita, někdy se z pohledu majority jeví jako týrání. Může to vést 
k vytvoření dezorganizované vazby mezi rodiči a dítětem. O nebezpečnosti takového přístupu 
svědčí již zmiňované výzkumy Snydera a Pattersona (1987), kteří dospěli ke zjištění, že ve 
zkoumaných rodinách bývá častější příliš tvrdé uplatňování disciplíny za použití agresívních 
trestů ze strany rodičů. Dítě se takového trestu bojí a snaží se jej vyvarovat pomocí lží, 
podvodů a manipulací. Dochází k bludnému kruhu, protože místo aby trest plnil svůj 
výchovný účel, dochází k posilování nežádoucího jednání dítěte. 
 
Absence struktury, řádu a pořádku má velmi negativní dopad na začlenění dítěte do školního 
prostředí i pozdějšího života. V romských sociálně vyloučených rodinách se setkáváme se 
zcela odlišným pojetím času a budoucnosti. Den není strukturován, jako by neměl žádný řád 
ani rytmus, dítěti chybí „pevné body“, jež by mu usnadnily konstruování vlastní identity. 
Velký problém spočívá v tom, že děti nejsou v rámci výchovy orientovány na budoucnost, 
což s sebou přináší řadu důsledků. Děti nejsou motivovány k odkládání saturace svých 
potřeb, překonávání překážek, jednání s ohledem na budoucnost včetně jejího plánování. 
Dalším velkým aspektem výchovy v těchto rodinách je skutečnost, že rodiče ji orientují 
xenofobně, svým dětem vštěpují vědomí, že vše, co je majoritní, je cizí, a tudíž ohrožující. 
Projevuje se to i tím, že je velmi negativně posuzováno, pokud ze sebe dítě dělá „gádža“ – 
pokud se chová více individualisticky, rozhoduje sám, má své tajemství, své záležitosti. 
 
V předcházejících částech jsem zmínila otázku stability života v romských sociálně 
vyloučených rodinách z hlediska řádu, rytmu dne a činností a celkového výchovného stylu. 
Také jsem pojednala o materiální deprivaci jakožto zdroji řady nejistot (někdy i existenčních). 
Nicméně pro aktivitu dítěte a později adolescenta v sociální sféře je stěžejní především 
charakter a stabilita jeho rodinného zázemí. Členové rodin, o nichž pojednával můj výzkum, 
mají ke své rodině velmi silné pouto, jež je základem výrazné rodinné koheze. Pozitivem je 
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vyšší míra vzájemné solidarity, pocitu sounáležitosti a pocitu stability, k čemuž také přispívá 
kolektivní identita. Nicméně odvrácenou stranou této sociální soudržnosti je nižší míra 
individuální svobody a autonomie a výraznější sociální kontrola ze strany ostatních členů 
rodiny. S tím je spojen další problém a tím je relativizace sociální koheze romských rodin, 
k níž dochází v procesu sociální a kulturní tranzice. Díky tomu jsme svědky „anomizace“ 
romských komunit, jež ztrácejí vlastní identitu, aniž by získaly identitu novou. 
 
Cílem sociálních pracovníků v této oblasti by měla být podpora rodičů při vytváření 
strukturovaného životního prostoru pro děti. Předpokladem k tomu, aby taková aktivita byla 
smysluplná, je ovšem posilování celkové motivace rodičů ke strukturované organizaci 
vlastního života (souvisí např. s výkonem zaměstnání). Mělo by jít například také o 
vyjasňování hranic, kompetencí mezi jednotlivými členy rodiny o dotváření vnitrorodinného 
sociálního řádu, hodnotových schémat rodinných příslušníků apod.V této souvislosti je 
důležité zdůraznit, že povaha sociální práce zde musí mít citlivý charakter a nelze ji chápat 
v paternalistické poloze. Taková sociální práce bude muset vycházet z hluboké znalosti 
kulturní tradice Romů, ale také z reflexe aktuálních nároků prostředí, s nimiž se členové 
romské komunity a její konkrétní členové setkávají a jež mají zvládat.  
 
V rámci empirické validizace jsem si kladla otázku, jaké jsou podmínky výchovy v romských 
sociálně vyloučených rodinách a zda tyto podmínky nemohou přispívat k případnému 
rizikovému chování mladých Romů. Na základě výzkumů jsem dospěla k závěru, že 
v romských sociálně vyloučených rodinách v řadě případů rodiče vychovávají své děti 
způsobem, jenž nepřispívá k podpoře jejich sociálního začlenění. Takto uplatňovaný přístup 
naplňování rodičovských funkcí navíc může vytvářet klima  pro rizikové chování jejich dětí 
v adolescentním věku. Proto je nezbytné, aby se sociální pracovníci v rámci prevence 
juvenilního rizikového chování zaměřili především na intervenci do životní situace sociálně 
vyloučených romských rodin. Jejich hlavním cílem by měla být podpora výkonu rodičovských 
funkcí, respektive podpora při rozvoji motivace a dovedností k výkonu těchto funkcí. Dle 
mého názoru je předpokladem úspěšné intervence dobrá znalost a vnímavost k romské kultuře 
a jejím institucím. Jak sociální práce, tak také sociální politika by měly mít v centru 
pozornosti především zmocňování rodiny, posilování její adaptability a schopnosti resilience. 
Domnívám se, že je nezbytná terénní sociální práce přímo v rodinách. Nicméně nezbytná jsou 
také opatření sociální politiky, která by měla účinněji reflektovat životní situaci sociálně 
vyloučených romských rodin včetně dětí a účinněji odpovídala na potřeby těchto lidí. 
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Rómska komunita 
 
The Roma community 
 

Dušan Šlosár (SR) 
 
 
Abstrakt  
Rómske komunity v sociálnej práci predstavujú osobitný fenomén, ktorý si vyžaduje osobitný 
prístup. Mnohí terénni a sociálni pracovníci tvrdia, že vykonávajú sociálnu prácu v rómskych 
komunitách. Avšak výsledok je sporný. Spočíva to najmä v tom, že nedokázali identifikovať 
odlišnosti ku ktorým je nutné sociálnu prácu prispôsobiť. 
 
Abstract  
The Roma community in social work a specific phenomenon that requires a special approach. 
Many field and social workers say that they carry out social work in Roma communities. 
However, the result is questionable. This is because the fact that they failed to identify 
differences which must be adapted to social work.  
 
Kľúčové slová: Rómovia, rómske komunity, osobitosti prístupu, sociálna práca. 
 
Keywords: Roma, Roma, the particular approach, social work. 
 
 
Slovenská republika leží v srdci Európy. Má rozlohu len niekoľko tisíc kilometrov 
štvorcových a tvorí ju ako to uvádza Dušan Ondrušek (2001, s. 7) trinásť národností. Jednou 
z  nich sú aj Rómovia. Rómovia sú považovaní za etnickú skupinu. Označujeme ich aj ako 
občanov rómskej národnosti, národnostnú menšinu, priradzujeme ich tiež k 
marginalizovaným skupinám, k sociálne vylúčeným skupinám či neprispôsobivým občanom. 
     Etnická skupina  (ethnic group) môže označovať podľa Filipa Tesnara (2007, s. 19) 
napríklad tzv. pôvodné (kmeňové) spoločenstvo, nezasiahnuté procesom modernizácie, alebo 
tiež imigrantov, pripadne opovrhovanú spoločenskú vrstvu. V USA je dodnes  bežné označiť 
ako etnickú takú skupinu, ktorá má vlastnú identitu a kultúrnu tradíciu, ale je súčasťou 
väčšieho spoločenstva – teda viac menej menšinu. V Severnej Amerike je etnická skupina 
i politicky korektným výrazom pre rasu. Vo východnej Európe sa tento pojem zase ustálil na 
označenie spoločenstva, ktoré nedosahuje úrovne „národa“, prípadne nemá vlastný štát. To sa 
premietlo aj do menšinovej politiky štátu. Napríklad v komunistických štátoch boli ako 
„národy“ uznané spoločenstva s vlastním národným štátom, ostatné boli etnické skupiny. 
     Národnosť V. Zeman (2006, s. 12)  chápe vo viacerých významoch: 

• národnosť ako príslušnosť k národu, 
• národnosť ako menšinový národ alebo časť národa žijúca mimo svojho štátu, 
• národnosť ako spoločenstvo so spoločným jazykom, územím a ekonomickým životom 

pred historickým vznikom národov. 
     Pojem marginalizácia podľa Heleny Draganovej (2006, s. 160) možno definovať ako 
vytváranie vzťahov sociálnej nerovnosti. Marginálny (okrajový) človek je jedinec žijúci na 
okraji spoločenstva. Nejde len o chudobu či ekonomickú depriváciu, ale o celkové zníženie 
životných šancí. Existujú dva základné druhy marginality: ekonomická a symbolická. 

• Ekonomická marginalita súvisí s chudobou, týka sa napríklad rómskej komunity, 
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občanov so zdravotným postihnutím, utečencov, bezdomovcov, nezamestnaných. 
• Symbolická marginalita súvisí s predsudkami a stereotypmi vládnucimi 

v spoločnosti, týka sa náboženských skupín, sexuálnych menšín. 
Niektoré skupiny môžu byť zahrnuté do obidvoch kategórii a obidva typy  marginality sa 
často prekrývajú. Bližšie J. Balvín (2004), L.Vavreková (2008). 
     Pojem rómska komunita sa s pojmom rómska národnostná menšina prekrýva len 
čiastočne. Zatiaľ čo definičným znakom príslušníka rómskej národnostnej menšiny je aktívna 
vôľa, aby za príslušníka menšiny bol považovaný a spoločne s ostatnými rozvíja jazyk 
a kultúru, príslušníkom rómskej komunity je de facto každý, koho majorita ako príslušníka 
tejto sociálne a etnicky definovanej skupiny identifikuje. Mnohí z týchto príslušníkov 
rómskych komunít sa pri sčítaní ľudu nehlási k rómskej národnosti a neprejavuje aktívnu vôľu 
rozvíjať vlastný jazyk a kultúru. Vedomie svojej odlišnosti čerpajú skôr zo svojho postavenia 
v spoločnosti, t. j. z toho, že sú majoritnou spoločnosťou odmietaní a marginalizovaní 
(Sociálna práca, 2002, č. 2, s. 15) 
     Rómske etnikum H. Draganová (2006, s. 161) charakterizuje ako  svojrázne, výrazne 
stigmatizované svojim výzorom a charakteristické kočovným spôsobom života. Jeho 
usídlenosť na Slovensku je dôsledkom snáh politických režimov, ktoré vnútili Rómom 
neprirodzený spôsob života. Tradičné činnosti zabezpečujúce rodine obživu boli: kováčstvo, 
košikárstvo,  hudobníctvo, veštenie, korytárstvo, výroba metiel, pomoc pri stavbách a ďalšie 
remeslá, ktoré si vyžadovali pohyb medzi obcami a mestami. Nikdy sa nevenovali 
poľnohospodárstvu, a to aj napriek intenzívnej snahe majority minimalizovať kočovanie 
vytvorením väzieb k pôde. 
     Sociálne vylúčenie je jedným z vážnych problémov moderného sveta. Pavel Navrátil 
(2003, s. 15) medzi skupiny, ktoré sa považujú za ohrozené sociálnym vylúčením, patria 
zvlášť osamelí rodičia, mladí manželia s deťmi, dlhodobo chorí a zdravotne postihnutí, ľudia 
na dôchodku a svojbytnou kategóriu tvoria etnické a menšinové skupiny. Rómovia sú 
jednoznačne skupinou, ktorá je sociálnym vylúčením postihnutá veľmi výrazne. Rómovia sú 
skupinou, ktorá je spoločenský vylúčená, a v dôsledku toho sú šance dostupné väčšine 
spoločnosti pre jednotlivých Rómov, rómske rodiny i celé komunity veľmi nízke.  
      V. Zeman (2006, s.8) uvádza zameranie, ktoré by malo ovplyvniť súčasnú situáciu Rómov 
na Slovensku:  

• vytváranie podmienok pre sociálnu inklúziu prostredníctvom odstraňovania 
sociálnych, zdravotných, bytových rozdielov, handicapov v zamestnanosti a vo 
vzdelávaní marginalizovaných rómskych komunít, 

• podpora všetkých foriem vzdelávania v rámci celej rómskej komunity s cieľom 
zvýšenia vzdelanostnej úrovne Rómov a ich uplatnenia sa na trhu práce, 

• podpora aktivít zameraných na zamestnávanie Rómov, podpora a rozvoj národnostnej 
a etnickej identity a rozvoj rómskej kultúry, ovplyvňovanie verejnej mienky 
prostredníctvom  mediálnej politiky, 

• skvalitňovanie bezkonfliktného spolunažívania majoritného obyvateľstva 
a minoritných komunít, 

• vytváranie rovnosti príležitosti prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení pre 
uplatnenie sa príslušníkov rómskych komunít vo všetkých oblastiach spoločenského 
života a princípu rovnakého zaobchádzania, 

• vytváranie programov pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít do 
spoločnosti. 

     Komunitný pracovník  má byť schopný efektívne naplniť každú z týchto úloh. Aby svoju 
rolu zvládol potrebuje mať tiež dobré vedomosti  v problémovej oblasti (bývanie, 
vzdelávanie, zamestnateľnosť, sociálne zabezpečenie), vrátane legislatívnych limitov. 
Nezaobíde sa bez poznania socio-ekonomickej a politickej situácie. Bez presného poznania 
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spolupracujúcich organizácií a inštitúcií a ich kompetencií v jednotlivých oblastiach (štátna 
správa, miestna samospráva, mimovládne organizácie). Je veľmi dôležité, aby bol schopný 
aplikovať princíp rovných príležitostí do všetkých aspektov svojej prace. Podporu, ktorú 
komunitný pracovník komunitám poskytuje, možno podľa Schuringa (2004, č. 3, s. 33) 
zoskupiť do štyroch hlavných oblastí: 

• Organizačná podpora - pomoc pri organizovaní stretnutí komunity, vytváranie 
pracovných skupín. 

• Strategická podpora - pomáha komunite hľadať spôsoby dosiahnutia cieľa ako nájsť 
informácie, ako nadväzovať kontakty, pomoc pri vytváraní krokových plánov, ako 
financovať. 

• Vzdelávacia podpora - pomoc členom komunity plniť ich úlohy, výchova 
k samostatnosti. 

• Facilitácia - podpora vytvárania podmienok, komunitný pracovník je stimulátorom 
nie vykonávateľom práce. 

     Komunitní pracovníci podľa M Lenczovej (2002, s. 19), ktorí pracujú s rómskou 
komunitou majú sa systematicky a cielene vzdelávať. Obsah školenia sa má orientovať 
predovšetkým na právne vedomosti, komunikačné zručnosti, základy sociálnej práce, 
manažment projektu, základy finančného manažmentu, personálny manažment. Komunitný 
pracovník by mal byť pripravený reagovať na rôzne typy problémov. Riešenie konfliktov, 
sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, zdravotné minimum, spolupráca so štátnou 
samosprávou. 
     Sociálna práca s rómskymi klientmi sa podľa P. Navrátila (2003, s. 202) opiera o tieto 
základné piliere: 

• Systematické vedomosti o rómskej menšine – sociálna práca s príslušníkmi 
akejkoľvek menšinovej skupiny musí byť založená na vedomostiach kultúrnych 
charakteristík (hodnôt, noriem, tradícii ako súčasť romipenu) 

• Systematické vedomosti o človeku i spoločnosti – aby bol sociálny pracovník 
schopný pomôcť pri riešení problémov, ktorým čelia príslušníci rómskej menšiny, 
musí byť oboznámený so širokým spektrom teórii, ktoré vysvetľujú chovanie ľudí vo 
väčšinovej spoločnosti. Veľmi významné sú vedomosti o kultúre, vzniku a pôsobení 
stereotypov a mýtov ako i samotnom prístupe k moci. 

• Sebapoznanie – osobnosť je jedným z najdôležitejších profesionálnych nástrojov 
sociálneho pracovníka. Rast osobnosti predpokladá poznávanie vlastného „ja“, jeho 
svetlých stránok(znášanlivosť, vnímavosť a pochopenie pre odlišnosť) i tmavých 
stránok (neuvedomované predsudky, normatívne prístupy). 

• Hodnota a dôstojnosť každého človeka  – kľúčovou hodnotou v sociálnej práci 
s príslušníkmi menšinovej skupiny je viera v dôstojnosť a hodnotu každého človeka, 
a to bez ohľadu na jeho telesnú konštitúciu, kultúru, národnosť, náboženskú, sociálnu, 
ekonomickú alebo inú odlišnosť. Bližšie E. Dirgová (2006) 

• Úprava metód a techník bežne používaných v sociálnej práci – v sociálnej práci 
s príslušníkmi rómskej menšiny možno vychádzať z tradičných metodických 
postupov, ktoré je nutné adaptovať, aby rešpektovali menšinovú realitu. Bližšie G. 
Brutovská (2008). 

• Pozornosť venovať jednotlivcom i sociálnemu prostrediu – vedľa zjavných 
problémov, o ktorých klient hovorí, sociálny pracovník musí venovať pozornosť 
širším súvislostiam klientovej situácie. Bližšie L. Lešková (2008). 

     Komunitná sociálna práca má predchádzať a zabraňovať vzniku sociálnych problémov 
alebo pomáhať k riešeniu už vzniknutých problémov. Cieľom je tiež hľadať kompromisy, 
napr. sociálny konsenzus medzi majoritou a minoritami, so zásadným prihliadnutím na 
ponímanie demokracie. Jednou z najdôležitejších stránok je spolupráca s tými, ktorí majú 
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prirodzenú autoritu v komunite a pomôžu vyvolať aktivitu u ďalších členov komunity. Preto 
aj pri práci v rómskych komunitách musíme rešpektovať ich právo na sebaurčenie a rozvoj. 
 
Literatúra: 
BALVIN, Jaroslav. (2004). Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém, 
Praha: Radix-Hnutí R. S. 206. ISBN: RADIX 80-86031-48-9, Hnutí R 80-86798-01-1. 
BRUTOVSKÁ, Gizela. 2008. Zmena aktívnej politiky trhu práce v SR po roku 2004 a jej 
vplyv na dlhodobú nezamestnanosť. In Sociálne a politické analýzy. Č. 2, 1. s. 87-97. ISSN 
DIRGOVÁ, Eva. 2006 Poslanie kresťanov v multikulturálnom sociálnom prostredí. In:  
Disputationes scientificae universitatis catholicae in Ružomberok. KU, roč. 6, č. 4/2006. 
ISSN 1335-9185 
LENCZOVÁ, Mária. 2002. Komunitná práca – Projekty pre Rómov 1993-2000. Bratislava: 
Grafiq NOS, 1. vydanie. 168s. ISBN 80-88934-13-3 
LEŠKOVÁ, Lýdia. 2008. Chudoba v rómskych komunitách – spoločenský problém 
súčasnosti. In In: Stratégie vo vzťahu k marginalizovaným skupinám. Zborník príspevkov 
z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 16.5.2008  v Košiciach.  
Košice: KSK a UPJŠ Filozofická fakulta. 121s. ISBN 978-80-969932-1-5. 
MANN,  Arne B. 1992. Neznámi Rómovia. Bratislava:  Národopisný ústav SAV Ister science 
press, s.r.o 208 s. ISBN 80-900486-2-3 
TESNAR, Filip,  2007. Etnické konflikty, Praha: Portál, 251 s. ISBN 978-80-7367-097-9 
VAVREKOVÁ, Lenka.2008. Interkultúrna spolupráca inštitúcií v obci ako podmienka 
edukácie rómskych žiakov. In: IteRRa 5. Interkulturalita a rómska národnostná menšina. 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 25.-26. septembra 2007 v Spišskej 
Novej Vsi. Nitra: UKF, FSVaZ, Ústav romologických štúdií, 2008, s. 601-610.  
ŽIAKOVÁ, Eva. 2005. Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov : Akcent print, 82 s. 
ISBN 80-969274-2-6 
 
 
Kontakt: 
Doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. 
UPJŠ, Filozofická fakulta  
Katedra sociálnej práce, Košice 040 01 
Tel: +421 055/6196 648 / 0918 766 049 
e-mail: dusan.slosar@vucke.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 182

Salesiáni dona Boska a uplatnění preventivního přístupu coby 
nástroje salesiánského výchovného systému při práci romskými 
dětmi a mládeží 
 
Salesians of don Bosco and the preventive system as Salesians educative 
system in the work with Romany youth 

David Urban (ČR) 
 
Abstrakt 
Salesiáni Dona Boska jsou církevní organizace, která se tradičně věnuje práci s dětmi a 
mládeží ze sociálně slabých a ohrožených skupin. V České republice se s úspěchem věnují 
specificky organizaci volnočasových a mimoškolně vzdělávacích aktivit pro romské děti a 
mládež. Vedle pestré nabídky oblíbených aktivit je to rovněž přátelský vztah mezi asistenty a 
klienty, který vede k vysoké a pravidelné návštěvnosti Romů v střediscích.  
Romové jsou v rámci české společnosti menšinou nejpočetnější, tradičně nejodlišnější a 
majoritou dodnes považovanou v mnoha směrech za nejproblematičtější. Problémy jsou však 
oboustranné a pramení mnohdy z nedostatečného poznání a pochopení. Vycházejí z odlišnosti 
tradičního, dnes se podstatně měnícího životního stylu a hodnotové orientace romské minority 
(Davidová a kol., 2008).  
Článek prezentuje data získaná v rámci disertační práce autora a  pojednává o sociální práci 
s romskou komunitou a o uplatňování preventivního systému ve výchově. V další části pak 
autor předkládá výsledky a výstupy ze své disertační práce s názvem Motivační faktory v 
práci salesiánů s romskou mládeží. Výzkum probíhal v roce 2007. Jeho cílem bylo zmapovat 
faktory, které klienty romské oratoře (romské děti docházející do SaSM) motivují 
k pravidelným návštěvám a participaci na programech pořádaných SaSM v Českých 
Budějovicích, Ostravě a Teplicích.  
Tento článek předkládá výstupy z tohoto výzkumného šetření, především poukazuje na způsob, 
jakým je v práci salesiánů uplatňován preventivní systém.  
 
Abstract 
Salesians of don Bosco are a catholic religious order, which is traditionally aimed at work 
with children and youth from socially weak and threatened groups. In the Czech Republic, 
they are successfully involved in the organization of free-time and extra-school educational 
activities for Romany children and youth. In addition to the varied offer of favorable 
activities, there are also friendly relationships between assistants and clients, which results in 
high rate of regular visits of Romany people in the canters.  
Romany people are currently the most numerous minority in Czech society, which 
traditionally exerts the largest differences and which is currently considered by the majority 
as most problematic in many respects. However, the problems are two-sided and frequently 
result from insufficient knowledge and understanding. They are based od differences in the 
traditional, currently essentially changing life style and value orientations in the Romany 
minority (Davidová at al., 2008). 
The article present the outputs form the doctoral thesis of the author and deals with the social 
work within the Romany community and about the preventive system, which the Salesians use 
by the education. In the next part, the author presents results of and outputs from the 
dissertation thesis named Motivation factors in the work of Salesians with Romany young 
people. The research was implemented in 2007. Its purpose was to provide mapping of factors 
motivating clients of the Romany oratory (Romany children visiting the SaSM) for regular 
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visits and participation in programs arranged by the SaSM in České Budějovice, Ostrava and 
Teplice. 
The article inform about the outputs from the research, above all inform about the preventive 
system and its using in work with Romany youth.  
 
Klíčová slova: Salesiáni dona Boska – Romové – Salesiánský výchovný systém – Salesiánské 
středisko mládeže – Don Bosco – Preventivní přístup  
 
Key words: Salesians of Don Bosco – Romany people – Salesians educative system – Don 
Bosco Centre – Don Bosco – Preventive system 
 
Úvod 
Salesiáni dona Boska jsou celosvětově působící řeholní společností katolické církve. Kořeny 
této společnosti sahají do 19. století, kdy v Itálii žil a jako kněz působil Giovanni Melchior 
Bosco48F48F48F48F48F48F48F48F48F48F48F48FTF48F48F48F48F48F48F48F48F48F48F48F48F48F48F48F48F48F

49
FT (1815 – 1888). Ještě za jeho života byla katolickou církví schválena Společnost 

svatého Františka Saleského, dnes všeobecně nazývaná „Salesiáni dona Boska“, která si, 
podobně jako don Bosco, vzala za úkol pracovat s mládeží, především s ohroženou (Stanovy 
Společnosti…1984).  

Don Bosco nebyl pedagogem teoretikem, nenapsal žádné dílo, ve kterém by 
systematicky představil a shrnul vlastní teorii výchovy, jenž praktikoval v praxi. Jeho přístup 
vychází z osobní a pedagogické zkušenosti, kterou intenzivně prožíval jednak při 
bezprostřední výchovné činnosti v začátcích svého působení mezi mládeží, jednak jako ředitel 
a hlavní představený salesiánského díla. Na základě osobní zkušenosti a prožitku byla tato 
metoda předávána i dalším spolupracovníkům, což se opět dělo v prostředí oratoře, kdy 
pomocníky se stávali někdejší návštěvníci oratoře (Řehulková 2008). 

Salesiánský výchovný systém je dobře patrný i v současných pedagogických 
souvislostech, předznamenává myšlenky moderní pedagogiky, pedagogické psychologie a 
psychoterapie. Pracuje s komplexním chápáním osobnosti a ovlivňuje nejbližší sociální 
prostředí mladého člověka, jeho vlastní rozvoj osobnosti a rovněž moderně koncipuje roli 
vychovatele ve výchovném procesu (Řehulková 2008). Jeho přednost  spočívá ve vytvoření 
podnětného výchovného prostředí, které je pro dítě a mladého člověka srozumitelné a stabilně 
strukturovatelné. Salesiáni tento přístup při své práci a výchově používají doposud, pracují 
nedirektivní metodou, což odpovídá požadavkům na výchovu jedince (Vágnerová 1999).   

Tento systém se v praxi opírá o základní prvky (pilíři) dle Domenech (1999), které lze 
formulovat následujícími pojmy: 

 
 Preventivní přístup, spočívající v předcházení negativním jevům mezi mládeží. 
 Prostředky, o které se celý preventivní systém opírá. Jedná se o rozum, náboženství a 

laskavost. 
 Cíl výchovy – dobrý křesťan a odpovědný občan, kdy naplněním těchto požadavků 

směřuje každý ke konečnému cíli, kterým don Bosco rozuměl setkání s Bohem. 
 Metoda realizace výchovného stylu, pod čímž don Bosco rozuměl asistenci, jinými 

slovy osobní vztah mezi vychovatelem a vychovávaným. 
 Specifické místo, které by bylo pro vychovávané domovem, farností, školou a hřištěm. 

Za toto místo považoval Jan Bosco oratoř. 
 
                                                 
T

49
T U světců uctívaných katolickou církví bývá zvykem upravovat jejich křestní, případně řeholní jména podle 

jazyků zemí, v nichž jsou uctíváni, což se někdy – ne zcela správně – vztahuje i na příjmení nebo jiné údaje; 
vzhledem k tomu, že se v Itálii v 19. století titulovali katoličtí duchovní „don“, je také Giovanni Bosco většinou 
označován jako don Bosco, sv. Jan Bosco, příp. Bosko. 
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Cílem tohoto článku není rozebírat a popisovat všechny pilíře zmíněné výchovné 
metody. Autor se zaměřuje na jeden – preventivní přístup, reflektuje jeho teoretická 
východiska, jak je popsal a praktikoval zakladatel salesiánů a dále způsoby, jakými se tento 
přístup uplatňuje v současné době při práci s romskou mládeží. V závěru, na základě vlastního 
výzkumu, který byl realizován v rámci disertační práce autora, uvádím ty prvky preventivního 
přístupu, které romská mládež pro navštěvování střediska pozitivně přijímá, které působí 
motivačně a které lze případně použít v rámci práce s touto cílovou skupinou i v jiných 
organizacích. 
  
Preventivní přístup – teoretická východiska 

Mezi progresivními pedagogy don Boskovy doby se prosadil názor, že lepší je 
negativním jevům mezi mládeží předcházet, než je pouze napravovat. Toto přesvědčení mělo 
oporu v celospolečenské situaci a historii, která byla poznamenaná francouzskou revolucí a 
napoleonskými válkami. Slovo „prevence“ se tak skloňovalo ve všech pádech v sociálních i 
politických kruzích (Kaplánek 2009).  

V rámci takto pojímaného preventivního působení a výchovy byl uplatňován 
výchovný systém, založený na autoritě, příkazech, zákazech a trestech. Představený musel být 
vždy přísný, nikdy se nestýkal s vychovávanými, pouze při přestoupení stanoveného pravidla, 
a to za účelem kárání a trestání. Za každý přestupek byl předem stanovený trest a proto 
neexistoval mezi vychovatelem a vychovávaným žádný vztah. Když byl vychovatel přítomný 
mezi mládeží, tak jen proto, aby ji hlídal a napravoval provinilce (Fogl 2000).  

Don Bosco však tento styl „preventivní výchovy“ považoval spíše za omezující, 
represivní a byl zastáncem motivačního stylu prevence, který by podněcoval děti a mládež 
k aktivitě a činnosti, díky čemuž by se zamezilo přítomnosti společensky negativních jevů 
(Braido 1999). Sice i v jeho pojetí nalezneme obě stránky; omezující i motivační (uplatňoval 
ve svém preventivním systému jak důvěru, tak bdělost), avšak motivační složka jasně 
převažuje nad tou omezující. Na základě rozdílnosti těchto dvou preventivních výchovných 
metod nazval don Bosco svůj výchovný styl „preventivním systémem“. Výhody a přednosti 
oproti v té době používané metodě výchovy, kterou nazval „systémem represivním“, uvádí 
v jednom z mála ze svých děl, které nazval Preventivní systém při výchově mládeže (Bosco).   
 
Interpretace pro současnost 

V návaznosti na dona Boska používají salesiáni v rámci uplatňování preventivního 
přístupu prvky pedagogiky volného času, která se zaměřuje na pedagogické ovlivňování doby 
určené pro odpočinek, rekreaci, zábavu, zájmové činnosti a vzdělávání. Tak poskytují formou 
široké nabídky volnočasových aktivit a kroužků možnost racionálně využívat volný čas, 
kultivovat významné lidské potřeby, především pak upevňovat žádoucí morální vlastnosti, 
čímž výrazně přispívají k prevenci negativních jevů a škodlivých forem chování. Uplatňují 
tak primární a sekundární prvky prevence (Pávková 2002).  

Programová nabídka salesiánských středisek přitom dle Schepens (2001) nevychází 
výhradně z jednotlivých typů činností (hudba, výtvarné umění, sport, turistika atd.), ale 
jednoznačně zde převažuje metoda animace, především pak komunikativní animace.49F49F49F49F49F49F49F49F49F49F49F49FTF49F49F49F49F49F49F49F49F49F49F49F49F49F49F49F49F49F

50
FT 

Díky této metodě práce lze získat a udržet pozornost návštěvníků, neboť program vychází 
aktuálně z jejich potřeb – sami na jeho tvorbě participují (Práce v salesiánském…2008).   

Mezi činnosti středisek (dále SaSM) také nezřídka patří aktivity rázu duchovního a 
náboženského vzdělávání, jako je láska k bližnímu, solidarita, úcta k člověku a k jeho 
                                                 
T

50
T Zde se animátor snaží probudit nadšení a povzbudit děti a mládež k aktivitě. Činnost pak vychází z potřeb a 

přání návštěvníků a není diktována zvenčí. Komunikativní animace akceptuje různorodé potřeby jedinců, počítá 
s minimální kontinuitou účastníků a současně pracuje s maximální snahou motivovat (KAPLÁNEK, M. 
Pedagogika volného času. s. 9.)  
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přesvědčení, respekt před duchovními hodnotami, které formují osobnost a napomáhají 
výchově (Výchovně pastorační…2006). 

Zmíněná programová nabídka není v salesiánském pojetí posledním cílem, ale je 
doplněna o tzv. personální nabídku (nabídky vztahů, jak ve skupině dětí, tak k asistentům), 
která hraje při výchově ještě závažnější roli a jako taková bude probrána v samostatné 
kapitole (Výchovně pastorační…2006).  

Pokud chceme reflektovat nabízený program pro romské děti a mládež, díky 
kterému se uplatňuje preventivní přístup, můžeme sledovat programovou nabídku, 
která je pro uvedenou cílovou skupinu připravena. Jedná se o: doučování, romskou 
oratoř a víkendové, prázdninové a jednorázové akce (Popis realizace…2009). 
Náplň a obsah nabízeného programu v rámci těchto aktivit je v následujících 
podkapitolách blíže charakterizován. 
  
Doučování – podpora vzdělávání romských žáků 

Záměrem této aktivity je podporovat děti ve zvládání školních nároků. Program je 
realizován v rámci romské oratoře několikrát týdně,50F50F50F50F50F50F50F50F50F50F50F50FTF50F50F50F50F50F50F50F50F50F50F50F50F50F50F50F50F50F

51
FT a to vždy před začátkem 

volnočasových aktivit (kroužků). Adresáty doučování jsou převážně děti 1. stupně základních 
či pomocných škol. Účast na doučování je dobrovolná a otevřená všem zájemcům. Ti jsou 
bodově stimulováni k docházce na doučování, avšak neúčast na tomto programu neznamená 
žádná omezení pro využívání další nabídky středisek (Závěrečná zpráva…2006). 

Doučování většinou neprobíhá jako vyučování ve škole, ale spíše formou hry (slovní, 
početní, pohybové, aj.). Program je s maximálním ohledem přizpůsoben dětem, vychází 
z jejich potřeb. Nejčastěji se jedná o přípravu domácích úkolů a opakování učební látky na 
další den. Důraz je kladen na rozvoj praktických dovedností všedního života (znalost měsíců, 
hodin, zásad jednání s lidmi, atd.), dále pak na český jazyk, rozvoj slovní zásoby a 
matematiku. Činnost je zajištěna z řad zaměstnanců střediska, vedoucích kroužků, případně 
dobrovolníků. Je uplatňován individuální přístup ke každému dítěti, ideální snahou je vztah 
jeden učitel – jeden žák (Závěrečná zpráva…2006).  
 V současné době se při doučování využívají metody práce, jenž počítají s odlišnostmi 
v mentalitě romských žáků a které se osvědčily díky projektu „Výukový program“. Ten byl 
realizován v Salesiánském středisku mládeže v Teplicích a Ostravě v roce 2005 a byl zaměřen 
na podporu vzdělávání romských žáků základních a pomocných škol. V rámci projektu byly 
zrealizovány se skupinou žáků, kteří chodili na doučování pravidelně, motivační víkendová 
setkání (Podpora vzdělávání…2007).  
 
Romská oratoř 

Romská oratoř je zaměřena na práci s dětmi ve věkovém rozmezí od 6 do 15 let. 
Probíhá v časovém rozmezí  jedné a půl až dvou hodin denně.  Náplň je uspořádána 
s ohledem na potřeby romských dětí a mládeže, pramenící z romské kultury a tradice (důraz je 
kladen na pohyb, hudbu a zpěv). 51F51F51F51F51F51F51F51F51F51F51F51FTF51F51F51F51F51F51F51F51F51F51F51F51F51F51F51F51F51F

52
FT Nabídka se týká především sportovních aktivit (fotbal, 

florbal, basketbal, atd.), dále pak možnost hrát kulečník, ping pong, stolní fotbal („kalčo“). 
Z kroužků probíhá keramická a výtvarná dílna, hudebna (v hudebně mají děti a mládež 
možnost aktivně hrát na hudební nástroje, popřípadě zde probíhá trénink romských hudebních 
kapel) a hudební kroužek (v rámci hudebního kroužku probíhá zpěv a poslech reprodukované 
hudby atd.), kick box, tanec apod. Nedílnou součástí jsou též turnaje a soutěže (především 
v ping pongu a kulečníku), kdy výsledky jsou jednou za měsíc vyhodnoceny a případný vítěz 
odměněn (materiálně či nemateriálně). Návštěvníci jsou též stimulováni k aktivitě na 

                                                 
T

51
T Frekvence a rozsah záleží na jednotlivém středisku - pozn. autora. 

T

52
T Zmíněné odlišnosti popisuje např. Yoors (rok neuveden) či Hancock (2002). 
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jednotlivých kroužcích formou bodového hodnocení. Na základě nasbíraných bodů se mohou 
za odměnu účastnit většinou jednorázových akcí, kupříkladu víkendového setkání, plavání, 
jízdy na koni, aj., eventuelně získají odměnu v podobě sladkostí, trička, míče atd. Činnost a 
program oratoře je přizpůsoben tématu, který je na daný měsíc aktuální. Témata pak vycházejí 
buďto z významných svátků, které připadají na dané období (např. Měsíc dona Boska, 
Velikonoce, Vánoce), popřípadě jsou témata volena za výchovným účelem (Měsíc přátelství, 
Měsíc tolerance, Měsíc rodiny a domova, atd.), kdy jsou informace zprostředkovávány 
formou krátkých divadelních či zábavných vstupů, většinou před koncem programu v oratoři 
(Závěrečná zpráva…2006).   
 
Víkendové, prázdninové a jednorázové akce 
 V rámci těchto aktivit mají romské děti možnost získat nové zážitky a zkušenosti, 
zvláště mimo prostředí, ve kterém se každodenně pohybují. Jedná se o různé výlety do 
přírody, či jiných měst, dále o letní tábory, exkurze aj.  

Odborná literatura v této souvislosti popisuje, že čím menší je skupina, s níž 
vychovatel pracuje, tím přirozeněji a spontánněji vznikají vztahy (Pávková 2002). Lze zde tak 
navázat a prohloubit atmosféru důvěry, která je pro práci s Romy základním předpokladem 
úspěchu (Davidová 2004). Činnost v romské oratoři či klubu pak navazuje na tyto získané a 
prohloubené kontakty.   

  
TPředmět vlastního výzkumného šetření - Motivační faktory v práci salesiánů s romskou 
mládeží 

Cílem disertační práce bylo zjistit, které prvky Salesiánského výchovného systému 
působí motivačně na mladé příslušníky romského etnika. Otázkou bylo, co způsobuje, že se 
jinak těžko motivovatelní jedinci aktivně zapojují (participují) do programu salesiánských 
středisek.  

Záměrem je na jedné straně popsat pedagogické postupy salesiánů v práci s romským 
etnikem a na druhé straně najít na základě výzkumu právě ty motivační faktory, které mladí 
Romové pozitivně přijímají. Popisovaný preventivní přístup je jedním z pilířů uvedené 
výchovné metody SDB. 

Terénní výzkum probíhal na území České (ČR) a Slovenské (SK) republiky formou 
hloubkových rozhovorů, kdy se respondenti (romské děti a mládež ve věku 10 až 15 let) 
rekrutovali jak z řad návštěvníků salesiánských středisek dona Boska, která intenzivně pracují 
s touto cílovou skupinou (za ČR se jedná o střediska v Českých Budějovicích, Teplicích a 
Ostravě, v rámci SK je to pak středisko v Bardejově), tak z řad asistentů (vychovatelů), 
pracujících s těmito návštěvníky. 

Účelem rozhovorů s romskými dětmi a mládeží (30 hloubkových rozhovorů v ČR a 10 
rozhovorů v SK) bylo zjistit a popsat, proč participují na programu a navštěvují střediska, 
rozhovory s asistenty (5 rozhovorů v ČR a 1 v SK) měli pouze explicitní úlohu, tzn. vysvětlit 
případné nejasnosti a nesrovnalosti, pramenící z rozhovorů s mladými Romy. 
 
Výsledky výzkumného šetření 
  V následující části jsou podle jednotlivých podkapitol uvedeny motivy, která romské 
děti na nabízeném programu kladně hodnotí a které je motivují k navštěvování středisek. 
 
Široká nabídka programu a možných aktivit 

Jedním z motivů, proč respondenti navštěvují středisko, je široká nabídka programu a 
různých aktivit. SaSM tak nabízí celou řadu možností, co zde mohou respondenti dělat, 
počínaje kolektivními sporty a hrami (fotbal, basketbal), dále různé kroužky (vaření, 
tancování) a jednorázové akce typu – výlety, tábory, víkendová setkání.    
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„Jsou tu prostě různý akce, víkendovky, tábor….“ (Renata, Teplice) 
„No jako, že je to tu super, všechno že tu mají.“ (Tomáš, České Budějovice) 
„…že sou tu kroužky, vaření a tancování a tak. Že sem můžu jít na počítač, že je tu bar a 
tělocvična a že tu hrajem kulečník a kluci ping pong, no prostě, že se tu nenudím.“ (Iveta, 
České Budějovice)   
 

Středisko tak poskytuje formou nabídky volnočasových aktivit a kroužků možnost 
racionálně využívat volný čas a uspokojují tak potřebu těch respondentů, kteří tuto pestrou 
nabídku programu preferují – ve středisku se vlivem toho nenudí, mohou jednotlivé aktivity 
střídat. 
 
„Není tady nuda, je toho tu hodně v tom programu.“ (Roman, České Budějovice) 
„Líbí se mi, že je tu toho hodně, co se dá dělat, není nuda jako venku.“ (Marcela, Teplice) 

 
Čas, který respondenti ve středisku tráví, sami hodnotí jako efektivní – oproti 

činnostem, které dělají mimo středisko. Opět zaznívá hodnocení typu „není zde (ve středisku) 
nuda“. Tyto slova jen potvrzují shora uvedené tvrzení, že salesiáni nabízejí celou řadu aktivit, 
jenž motivují respondenty k navštěvování střediska.    
 
„…Nevim, chodim ven se segrou (když nejdu do střediska). Nějak se zabavíme, ale je někdy 
nuda.“ (Honza, Teplice) 
„Je to lepší než se někde poflakovat venku a tady si můžeme hrát. To jdu vždycky radši sem, 
tady se nenudím, mám tu co dělat, vždycky.“ (Kevin, Teplice) 
 
Možnost navštěvovat konkrétní zájmové aktivity 

Dalším motivem, proč respondenti navštěvují středisko je skutečnost, že zde mají 
přístup k možnostem a k vybavení, které jinde nemají vůbec, nebo alespoň ne v takové míře. 
Jedná se např. o počítače a internet, kulečníkový a ping  pongový stůl, stolní fotbal, atd. 
Středisko tak nabízí prostor (možnost) pro konkrétní aktivitu, která respondenta zajímá. 
   
„Že sem můžu jít na počítač, že je tu bar a tělocvična.“ (Iveta, České Budějovice) 
„Že tu můžu hrát kulečník a že můžu na internet.“ (Jitka, České Budějovice) 
„Hudebna, že je tady, ty počítače a ještě je tu třeba ping pong.“ (Tomáš, České Budějovice) 
„… mě baví ten fotbal, jak se vždycky hraje v tělocvičně.“ (Tomáš, České Budějovice)   

 
Další program, který respondenty motivuje k návštěvě střediska, jsou zájmové 

kroužky, popřípadě jednorázové akce (tábor, ples, víkendové setkání). Jednak je to z toho 
důvodu, že zde mají pro tyto aktivity vytvořené podmínky (kroužek, který respondenta 
primárně zajímá je v nabídce a on jej může navštěvovat), dále pak se mohou účastnit i 
programu, který se koná mimo středisko (výlet, návštěva plaveckého stadionu, atd.), na 
kterém by za jiných okolností nemohli participovat (především z důvodu finanční náročnosti, 
což je díky spolupráci střediska s rodinami respondenta a díky znalosti finanční situace rodiny 
možné 52F52F52F52F52F52F52F52F52F52F52F52FTF52F52F52F52F52F52F52F52F52F52F52F52F52F52F52F52F52F

53
FT – cena je nastavena tak, aby finance nebyly důvodem neúčasti dítěte na 

programu).    
 
„Jsme byly na lyžáku, jsme lyžovali, já byl někde takhle poprvé.“ (Lukáš, Teplice) 

                                                 
T

53
T „…že se jim jakoby snažíme vycházet vstříc a prostě víme o jejich finanční situaci a podobně, takže se snažíme 

jakoby prostě nastavit tak, aby prostě ty děcka mohly jezdit na ty víkendy, na ty tábory.“ (asistent 04, Ostrava) 
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„Že je tu kroužek kick-boxu.“ (Jitka, České Budějovice) 
 „… že jsou víkendovky, tábor, teď bylo ňáký to lyžování, na horách.“ (Dan, Teplice) 
 „…nebo sou tady soutěže, jsou tady diskotéky.“  (Roman, České Budějovice) 
„…třebas teď bude v pátek ples.“ (Radim, Teplice) 

 
Přítomnost asistentů na programu a aktivitách 

Skutečnost, že jsou asistenti osobně přítomni na programu a aktivitách (především pak 
na kolektivních sportech – fotbal, basketbal) je ze strany respondentů pozitivně hodnoceno. Je 
to z toho důvodu, že vedoucí dbají na to, „aby se každý dostal k míči, aby si trochu zahrál. 
Aby se ve hře uplatnil i ten nejslabší, což by se jim normálně na hřišti nepovedlo.“ (06 
asistent, Ostrava). Díky této přítomnosti se tak do programu mohou zapojit všichni, kdo 
chtějí, nikdo není stranou, kdy tuto příležitost mimo středisko vždycky nemají. 

 
„No víš, třeba to že ty pravidla, že se díky nim dodržujou, oni na to tady dbaj. A to je fajn. A 
taky to, že si můžou zahrát všichni, protože třeba ty velcí, ty ti ani ten míč nepučí. (…) No, 
právě, to je dobrý, že to je pro všechny a baví se všichni.“  
(Honza, Teplice) 
 
Personální nabídka 

Důvodem k návštěvě některých kroužků a programu někdy není činnost samotná, ale 
jedná se o vztah, který je mezi dítětem a vedoucím daného kroužku. Programová nabídka je 
pak pouze prostředkem k naplňování, popřípadě prohlubování tohoto vztahu. Motivem k 
navštěvování pak je nejenom aktivita samotná, především ale vztah k asistentovi.  
„Nás baví tělocvik s Amálkou“ (Radim, Teplice) 
„Tancování. Tancování mě nejvíc baví s Martinou, tady co chodí.“ (Renata, Teplice) 

 
Program jako prostředek pro setkávání s kamarády 

Podobně jako někteří respondenti navštěvují kroužek z důvodu, že jej vede konkrétní 
asistent, pro některé návštěvníky je motivem skutečnost, že mají možnost setkat se zde se 
svými kamarády a strávit s nimi společně čas formou hry, či jiné činnosti. Středisko jim 
poskytuje k naplnění této potřeby prostor – nabídka zajímavých aktivit a přítomnost těchto 
kamarádů, kdy díky dostatečnému počtu je možné hrát i kolektivní hry a sporty.    

 
„My se tu setkáme (s kamarády) a můžem tu hrát společně hry a tak, fotbal a třebas ten ping-
pong.“ (Martin, Ostrava) 
 
„Hraju si tu s kamarádama různý hry“ (Tomáš, České Budějovice) 
 
Soutěže a turnaje 

Soutěže a turnaje jsou ze strany salesiánů pojímány jako možnost, jak děti „vtáhnout“ 
do činnosti a motivovat je k účasti. Jako příklad lze uvést vyhlášení soutěže „Fotbalista roku“, 
kdy byl odměněn nejúspěšnější hráč sezóny, popřípadě „Hudební přehlídku“, kde měly 
jednotlivé hudební skupiny (z řad návštěvníků) soutěžit v rámci hudebního večera.53F53F53F53F53F53F53F53F53F53F53F53FTF53F53F53F53F53F53F53F53F53F53F53F53F53F53F53F53F53F

54
FT  

Pro respondenty jsou tyto soutěže a turnaje možností soupeřit jednak mezi sebou 
navzájem, dále také mezi asistenty. Mají tak možnost ukázat, že jsou v něčem „dobří“, že 
něco dokážou. Tímto vítězstvím pak získávají mezi vrstevníky určitou pozici a jsou 
motivováni „bojovat“ o to, aby si tuto pozici vítěze udrželi i v dalším období. 
                                                 
T

54
T Tyto informace vyplývají z osobního rozhovoru s P. Pavlem Kuchařem, SDB ze dne 7.2.2008. Ten 

dlouhodobě pracoval s romskou mládeží v SaSM a v současné době vede ve středisku v Českých Budějovicích 
hudebnu v rámci romské oratoře. 
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„A co třeba nějaký soutěže, turnaje, to tu taky máte?“ 
„Jo máme. To se mi líbí taky moc. Jsem i vyhrál nad tím jedním vedoucím tady. Tak mi pak 
ostatní kluci záviděli. V ping-pongu jsem ho porazil.“ 
„No super, tak to gratuluju. A proč je to pro tebe důležitý, že si vyhrál?“ 
„No teď všichni ví, že jsem v tom dobrej. Ty soutěže jsou tady každej měsíc, vždycky v něčem 
jiným a na konci měsíce se to sečte a ten nejlepší je odměněnej nějak. No a teď jsem to byl 
já.“ 
(Kevin, Teplice) 
 
Bodové hodnocení  

Další sledovanou kategorií byla možnost sbírat body s možností následně obdržet 
nějakou odměnu, či ocenění. Body respondenti54F54F54F54F54F54F54F54F54F54F54F54FTF54F54F54F54F54F54F54F54F54F54F54F54F54F54F54F54F54F

55
FT získávají jak za účast na doučování a 

včasný příchod, dále pak za pomoc při úklidu, za pravidelnou návštěvu střediska, za vyhrané 
soutěže, atd. Kladně hodnocená je i varianta odměn praktikovaná v SaSM Ostrava, kdy 
respondenti body získávají fyzicky v podobě fiktivních peněz – Zeferínů. Tento způsob 
motivace se zdá být efektivní i tamním asistentům. Výhody tohoto způsobu spatřují v tom, že 
respondenti „…dostanou něco do ruky, mají něco, na co si mohou sáhnout…“ ( asistent, 
Ostrava). 

Tato bodová stimulace návštěvníků je pak jedním z prostředků, kterým jsou 
respondenti motivováni k participaci na dané aktivitě, či programu.  

 
„Dávaj nám tady odměny. Třebas sme takhle každej měsíc máme soutěž o body a máme 
takový kartičky a tady dostáváme body. A to se nám vždycky sečte a za rok máme třeba 
odměňavku, že třeba jdeme do Babilonu do plavecký až do Liberce.“ 
(Kevin, Teplice) 
 
„Mně to táhne, aby sem sem chodil a dostal body. (…) „Mě baví sbírat ty body, protože my 
tady mezi sebou soutěžíme jako děti, kdo vyhraje.“ (Kevin, Teplice) 
 
Mimoškolní příprava – doučování 
 Možnost doučovat se ve středisku respondenti velmi pozitivně hodnotili. Tato aktivita 
byla řazena mezi preferované.  
 
„Nejvíc mě tu baví tancování a potom doučování.“ (Erika, České Budějovice) 
„Chodim sem hlavně na doučování…“ (Radim, Teplice)   
 

Dá se však předpokládat, že doučování není cílem, ale prostředkem, např. pro 
navázání vztahu s asistentem, získání pochvaly ve škole za správně vypracovaný úkol, aj. 
Způsob, jakým jsou respondenti k docházení na doučování motivováni, je patrný 
z následujících údajů.  
 
URespondenti mají ve středisku pro školní přípravu na další den přijatelné podmínky 

Jako motiv k docházení na doučování se dá označit skutečnost, že si zde respondenti 
mohou vypracovat domácí úkoly, popřípadě naučit se probíranou látku na další den, kterou si 
nemusejí následně dělat doma, kde pro to nemají buďto podmínky, popřípadě jim s tím nikdo 
nepomůže.  
 

                                                 
T

55
T Za získané body mohou získat sladkost, popřípadě účastnit se zdarma výletu, atd.  
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„No nemusím se učit doma, tam ani není moc klid.“ (Tomáš, České Budějovice) 
„No tady si můžu udělat ty úkoly, taky se připravím na další den, a pak mám volno, nemusím 
už nic moc dělat.“ (David, České Budějovice) 
 

 
UVe středisku mají respondenti individuální přístup, asistenti jim vysvětlí právě to, co aktuálně 
potřebují  

Respondenti pozitivně hodnotili individuální přístup k nim především proto, že jim 
asistenti učební látku v případě potřeby opakovaně vyloží, popřípadě jim vysvětlí právě to, co 
jim není ze školní výuky srozumitelné, či co potřebují aktuálně zopakovat.  
 
„Tady mi i poradí, když něco nevím a nejsou na mě hnusný.“ (Tomáš, České Budějovice) 
„A tady když sem na doučování, tak vždycky nám to vysvětlej do podrobností. (…) pani 
učitelka nám to jednou vysvětlí, ale potom když to zapomeneme, tak nám to nevysvětlí.“ 
(Kevin, Teplice) 
„Učíme sa, to, čo potrebujem.“ (Simon, Bardějov) 
 
UZáruka správně vypracovaných domácích úkolů 

Motivačně působí i skutečnost, že respondenti mají zajištěnou kontrolu vypracovaných 
úkolů, mají jistotu, že v nich nemají žádné, díky čemuž nejsou negativně hodnoceni ve škole. 
 
„Ale tady nám to i zkontrolujou. Pečujou o to, aby sme měli krásný, hezký písmo, aby sme to 
neodflákly. (…) třeba takhle kdyby sme ho psaly doma, tak tam občas můžeme mít chybu, ale 
tady nám to i zkontrolujou.“ (Kevin, Teplice) 
 

Tuto kontrolu správnosti úkolů asistenti též hodnotí velmi pozitivně a připisují ji 
velkou důležitost. 
 
„…tady maj jakou takou záruku, že ten úkol budou mít dobře a že se na ně ve škole nebudou 
zlobit, naopak, že dostanou dobrou známku.“ (03 asistent, Teplice) 
 
 
URespondenti jsou ve škole kladně hodnocení od vyučujících za to, že mají vypracované úkoly 
a jsou na vyučování připraveni 

Kladný přínos doučování a možnost vypracovat si domácí úkol, včetně jeho kontroly, 
popisují respondenti též ve spojitosti s pozitivní odezvou od vyučujících ve škole. Konkrétně 
uvádějí případy, že již nedostávají špatné známky, či poznámky za nevypracovanou, nebo 
chybně vypracovanou domácí úlohu  
„Hlavně mám napsaný úkoly. Za ty úkoly, to já jsem vždycky dostávala to, pětku, nebo 
poznámku a to teď už ne.“ (Jitka, Ostrava) 

Motivačně působí také to, že jsou od vyučujících pochváleni, za zlepšení svého 
studijního výkonu, především v matematice, psaní a českém jazyce. 
 
„…pak jsem začal chodit na to doučování a bylo to lepší. Mě pak i pochválila učitelka před 
celou třídou.“ (Ondra, Teplice) 
„Sem si tu češtinu vylepšil a matiku, skoro všechno sem si vylepšil teď.“ (David, České 
Budějovice) 
„Hezky psát sem se tady naučila.“ (Erika, České Budějovice) 
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UDíky doučování a individuálnímu přístupu jsou respondenti s asistentem v bližším kontaktu, 
získávají jeho pozornost pouze sami pro sebe 

Významnou úlohu v rámci doučování v SaSM hraje též osoba učitele. V případě 
středisek se jedná o asistenty, kteří se s klienty znají z oratoře. Doučování tedy probíhá též na 
podkladě osobního vztahu a vazby. Asistenti mají díky tomu dobré výchozí pozice pro 
pedagogickou a edukační činnost.  

Díky tomu, že vyučování většinou probíhá individuálně, popřípadě ve skupince 2 až 3 
žáků na jednoho asistenta, mají tak respondenti možnost získat pozornost sami pro sebe. 
Získávají tak někoho dospělého, kdo si s nimi povídá, a dokáže je vyslechnout. 

 
„A já tam chodím ráda, protože mě doučuje Marika a ona je moc fajn. Můžeme si při tom i 
popovídat a to jinak pak moc nejde, nemá na mě tolik času.“ (Jitka, Ostrava) 
 
UDoučování je dobře časově zařazeno, vyplňuje čas mezi koncem školy a začátkem oratoře 

Výhodou je též časové zařazení doučování, které předchází samotným aktivitám a 
programu oratoře. Respondenti dochází na doučování jednak z výše uvedených motivů a 
jednak proto, že doučování vyplní čas mezi koncem školy a začátkem oratoře. 
„Když skončí škola, tak jdu sem, si udělám úkoly a pak je zábava, to je dobrý.“ 
(Michal, České Budějovice) 
 
Závěr  

Nezanedbatelnou roli, coby motivační faktor, hraje výše popsaný program, který je 
respondentům ve středisku nabízen. Díky tomu, že salesiáni dbají na pestrost nabízených 
aktivit, mají návštěvníci možnost participovat na celé řadě kroužků a různých činností. 
Mohou si tak program vybírat a v rámci možností střídat, což je hodnoceno slovy „není tu 
nuda, je tady stále co dělat“. Naopak středisko nabízí také prostor (možnosti) pro konkrétní 
aktivitu, která návštěvníky zajímám, kterou mají rádi a kterou preferují - např. těm 
respondentům, kteří rádi hrají ping-pong je tato aktivita ve středisku umožněna. Jednak je zde 
potřebné vybavení (ping pongový stůl) a dále není striktně dáno, kolik času může návštěvník 
na kroužku strávit.   

Pozitivně byla dále také hodnocena možnost účastnit se víkendových setkání, výletů a 
táborů, které by za jiných okolností byly pro cílovou skupinu finančně náročné, až 
nedostupné.55F55F55F55F55F55F55F55F55F55F55F55FTF55F55F55F55F55F55F55F55F55F55F55F55F55F55F55F55F55F

56
FT Respondenti tak mají možnost vidět a zažít to, co by jinak z různých důvodů 

nikdy nezažili. To dává možnost získat pozitivní a pěkné zážitky, dále také je to prostor pro 
vzájemné sblížení a poznání se mezi asistenty a návštěvníky v jiném prostředí a za jiných 
okolností, než pouze ve středisku. Díky intenzivnímu kontaktu v průběhu těchto akcí, je 
možné prohloubit vzájemný vztah, což následně vede k pozitivní spolupráci během programu 
ve středisku.   

Salesiáni také používá systém odměn a trestů v podobě bodového hodnocení. Body lze 
získat např. za včasný příchod, za pomoc při úklidu, díky výhře v soutěži a turnaji, atd. 
Naopak za nevhodné chování a porušování pravidel se body odčítají. Každému návštěvníkovi 
pak středisko vede „bodové konto“, které je všem přístupné. To motivuje respondenty 
k soutěživosti a ke sbírání bodů, kdy se předhánějí v tom, kdo za dané období nasbírá větší 
počet. Tímto způsobem se také podmiňuje pozitivní chování, ve kterém jsou návštěvníci 
pomocí získávání bodů a následných odměn utvrzováni.   Za nasbírané body pak respondenti 
získávají odměnu a to jak v nemateriální, tak i materiální podobě. Jedná se např. o sladkosti, 
trička, kopací míče, ale také např. účast na výletě, který je speciálně pro vítěze organizován. 

                                                 
T

56
T Tím, že SaSM často spolupracují s rodinami respondentů a znají jejich sociální možnosti, je možné nastavit 

podmínky tak, aby se mohli účastnit všichni, resp. aby finance nebyly překážkou pro účast.  
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Tím získává výherce i určité výsady, které motivačně působí na to, aby se do sbírání bodů 
zapojil.  

Dalším motivačním faktorem je i ta skutečnost, že respondenti mají možnost podílet se 
na vytváření programu, buď pro vrstevníky, popřípadě pro mladší návštěvníky, dále možnost 
ministrovat při bohoslužbách, atd. Svěřováním těchto úkolů nabývají respondenti na pocitu 
důležitosti a odpovědnosti. Tímto způsobem v ideálním případě vrcholí výchovný cyklus, kdy 
si mladý člověk osvojuje i vedoucí (vůdcovské) dovednosti56F56F56F56F56F56F56F56F56F56F56F56FTF56F56F56F56F56F56F56F56F56F56F56F56F56F56F56F56F56F

57
FT a je schopen sám 

participovat na organizování a řízení programu a začít aktivně působit na další mladé lidi a 
podílet se na jejich výchově a vzdělávání, díky čemuž se tak naplňuje i participativní 
ideál.57F57F57F57F57F57F57F57F57F57F57F57FTF57F57F57F57F57F57F57F57F57F57F57F57F57F57F57F57F57F
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FT      

 O mimoškolní přípravě - doučování, bylo již pojednáno výše, ve spojitosti s možností 
prohloubit vztah mezi respondentem a asistentem a získat jeho soustředěnou pozornost 
prostřednictvím individuálního přístupu. Z výsledků je patrné, že tento faktor je pro 
navštěvování této aktivity prioritní, nicméně respondenti uváděli také celou řadu dalších 
důvodů, proč na tento kroužek docházejí. Jednak si zde mohou vypracovat domácí úkoly a 
naučit se, popřípadě zopakovat učební látku na následující den. Mají zde pro tuto činnost 
připraveny podmínky - asistent jim s úkolem pomůže a i mu jej zkontroluje, mají zde klid na 
práci. Kladně hodnocen byl též osobní (individuální) přístup, kdy je možné probrat a 
zopakovat právě to, co je pro respondenta důležité, k čemuž není ve školním prostředí prostor.  

Na základě vypracovaných úkolů a připravenosti na výuku ve škole jsou děti pozitivně 
hodnoceny vyučujícími, ať již formou slovní pochvaly, popřípadě dobré známky. Tato 
skutečnost pak zpětně motivuje k tomu, aby i nadále na doučování do střediska docházeli. 
Navíc je tato mimoškolní příprava dle výpovědí dobře časově zařazena, když vyplňuje čas 
mezi koncem školního vyučování a začátkem programu ve středisku – oratoře, takže 
poskytuje prostor pro efektivně strávený volný čas. 
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2.2 Metody multikulturní a interkulturní práce s odlišnými 
 

Metody multikulturní a interkulturní práce s odlišnými: úvod 

David Urban (ČR) 
 
Multikulturní výchova/vzdělávání zahrnuje jednak specifické edukačních metody a přístupy 
k odlišným kulturám, jednak přípravu pedagogů na práci s odlišnými kulturami a výchovu 
k toleranci v rozvíjející se multikulturní společnosti. Všechny tyto pohledy jsou 
representovány i v následujících příspěvcích.  

Hristo Kyuchukov ve svém článku Intercultural education and minority languages 
předkládá přehledný přehled přístupu k jazykovým odlišnostem minorit ve vybraných zemích 
celého světa.  

Objektově komunikační interakce s okolím v kontextu sociokulturní odlišnosti je název 
článku PhDr. Ivy Wedlichové, Ph.D. (PF UJEP Ústí n.L.), v němž presentuje výstupy 
výzkumu zabývajícího se hledáním shod a rozdílností v sociálně-psychologickém spektru 
postojů, včetně jejich realizační síly, za využití techniky BSA (barvově slovních asociací) a 
metoda OKAV (objektově-komunikační analýza vědomí) u souboru dětí ze sociálně 
nevýhodného prostředí a vnějškově funkčních rodin. 

 
Rozvíjení tvořivosti jako nástroj budování osobnosti v multikulturních vztazích dětí a 

dospělých, příspěvek Mgr. Jitky Géringové, Ph.D.(PF UJEP, Ústí nad Labem) a Mgr. Jana 
Řezáče, popisuje konkrétní aktivity v různých oblastech vzdělávání dětí a dospělých, jejichž 
cílem je rozvoj tvořivé osobnosti, komunikačních dovedností a multikulturního porozumění.  

Utváření interkulturní kompetence u budoucích učitelů 1. stupně základních škol 
v České republice a Německu je předmětem článku Příprava budoucích učitelů ve vztahu 
k jejich interkulturní kompetenci PhDr. Vladislavy Heřmanové, Ph.D. (UJEP, Pedagogická 
fakulta). 

 
Postoji žáků druhého stupně základních škol vůči nejrozšířenějším etnickým a 

národnostním menšinám v České republice minoritám se zabývá text Mgr. Aleny Kajanové, 
PhD. a Kateřiny Svobodové: Postoje vůči etnickým a národnostním menšinám u žáků 7 a 8 
tříd základní školy. Poukazuje na nedostatečnou znalost minorit mezi žáky ZŠ, což může být 
jedna z příčin intolerance. 
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Rozvíjení tvořivosti jako nástroj budování osobnosti 
v multikulturních vztazích dětí a dospělých 
 
Development of creativity as a tool for building personal relationships in 
multicultural relationships between children and adults 
 

 Jitka Géringová, Jan Řezáč (ČR) 
 
Abstrakt 
Autoři přibližují výtvarné aktivity v různých oblastech vzdělávání dětí a dospělých, jejichž 
cílem je rozvoj tvořivé osobnosti, komunikačních dovedností a multikulturního porozumění. 
Popisují práci s romskými dětmi v rámci kurzu „Čhajorikano mal’išagos“, práci s učiteli a 
romskými asistenty v rámci kurzu „Kurz arteterapeutických technik pro učitele a romské 
asistenty“ a náplň volitelného kurzu „Tvůrčí seminář“ pro studenty učitelství na PF UJEP 
v Ústí nad Labem. 
 
Abstract 
Authors describe creative visual art activities in various fields in education children and 
adults, focused on development of creative personality, communicative skills and 
multicultural understanding.  They describe work with Roma children in course „Čhajorikano 
Mal’išagos“ , work with teachers and Roma assistants in „Course of art therapeutic 
techniques for teachers and Roma assistants“   „ and content of compulsory  „Creative 
Course“ for students of educational sciences on Faculty of Education JEP University in Ústí 
nad Labem. 
 
 
Tvořivost je jedním ze základních postojů, které umožňují zvládání obtížných situací, ale i 
denních nároků současného světa. Patří k důležitým kompetencím, které by měli učitelé 
zprostředkovat a děti nabýt v průběhu školního vzdělávání. Její rozvíjení bylo doposud 
obsahem školních výchovných předmětů, jako je výtvarná výchova, hudební výchova, 
dramatická výchova atd. Se vzrůstajícími nároky na vědomostní složku vzdělávání jsou však 
tyto předměty neustále zatlačovány do pozadí jak v hodinové dotaci, tak v postoji vedoucích 
pracovníků. Ve vzdělávání dospělých pak převažuje vědomostní složka, která více zatěžkává 
již tak značně zatížený systém učitelské osobnosti. Další vzdělávání většinou nebere v úvahu 
důležité obsahy tvůrčích aktivit, které zprostředkovávají účastníkům, kromě ostatních 
informací, také radost a potěšení z činnosti samotné a působí jako účinný faktor v prevenci 
syndromu vyhoření. 
Tvořivé aktivity, a výtvarné zvláště, jsou však také platformou pro zažívání a zkoumání 
multikulturních zážitků. Ve specificky zaměřených výtvarných programech zprostředkovávají 
setkání minimálně dvou entit – osobností- při společném výtvarném zážitku. Umožňují v 
reflexi verbalizovat odlišnosti i stejnosti, vzájemně se dotknout a pochopit své postoje a 
stanoviska. 
Rozvoj tvořivosti a spolupráce mezi romským a českým etnikem ústeckého kraje byl obsahem 
dvou kurzů, které autoři iniciovali a které byly finančně podpořeny různými kulturními a 
vzdělávacími institucemi.  Získané zkušenosti a dovednosti pak autoři zúročili při budování 
dvousemestrálního kurzu Tvůrčí seminář pro studenty pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. 
„Čhajorikano Mal’išagos“, kurz malby s romskými dívkami v Komunitním Centru 
v Matiční ulici v Ústí nad Labem.  
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Cílem projektu bylo uspořádat intenzivní kurz malby pro romské dívky v rámci 
volnočasových aktivit v Komunitním Centru v Matiční ulici, výstupy z kurzu zveřejnit na 
společné výstavě v Galerii Raketa v centru města Ústí nad Labem. Kurz měl umožnit rozvoj 
výtvarných a tvůrčích dovedností, vzájemné setkávání a smysluplné trávení volného času. 
Také seznámit děti se světovým malířstvím a předat základní informace z jeho historie. 
Umožnit dětem zážitek veřejné prezentace jejich tvorby na společné výstavě a veřejného 
ocenění jejich talentu a snahy. Cílová skupina byla romské dívky ve věku 8 až 12 let. Tento 
kurz probíhal v jarních měsících v roce 2004 a byl finančně podpořen Nadací a Centrem 
Současného Umění, které každoročně vypisuje granty na podporu uměleckých aktivit 
výtvarníků a na podporu uměleckých aktivit v sociální oblasti.  Uskutečnil se díky podpoře 
o.s. Rami, která jej zaštítila a umožnila organizátorům přístup do prostor v Komunitním 
Centru v Matiční ulici a také pomohla navázat první kontakt s romskými dětmi.  
První fáze projektu směřovala k rozvíjení základních dovedností při práci s malířskými 
prostředky a ke zkoumání osobních přístupů k malbě a podporování osobitých malířských 
stylů děvčat. Dívky si formou hravých aktivit osvojovaly informace o fyzických a 
psychologických aspektech jednotlivých barev a o vývoji malířství ve 20. století. Druhá fáze 
projektu směřovala k vytvoření souboru obrazů na plátně. Třetí fází projektu bylo 
zorganizování výstavy a její zahájení. 
Kurz probíhal v podobě tříhodinových setkání každý týden po dobu tří měsíců v odpoledních 
hodinách v prostorách ateliéru KC v Matiční ulici.  Kurzu se celkem zúčastnilo 15 děvčat, 
ačkoliv pravidelně jich docházelo jen 6. Požadavek na věkovou skladbu skupiny nebyl 
dodržen, protože děvčata často dostala v odpoledních hodinách na starost péči o mladší 
sourozence a tak byla věková skladba účastníků velmi různorodá. Lektoři tak často řešili i 
problém jak zabavit předškolní děti, aby jejich sestry mohly svobodně tvořit vlastní obrázky. 
Pozitivním závěrem této skutečnosti je fakt, že jedna z mladších sester účastnice kurzu 
(Monika, 6let) se pro malování tak nadchla, že se z ní stala pravidelná účastnice a svou 
pravidelnou docházkou předčila všechny ostatní dívky.   
Vzdělávací aktivity jsme zařazovali v krátkých a nenáročných celcích, protože dívky byly 
motivovány především k tvorbě samotné.  Po úvodních lekcích o problematice míchání barev, 
kompozici a roli kresby v obraze jsme přistoupili k jednotlivým výtvarným etudám. 
Informace o světových malířích 20. století a jejich dílech jsme zařazovali průběžně. Z grantu 
jsme nakoupili malířské stojany, které dívky velmi podněcovaly k práci a těšilo je na 
stojanech tvořit. Vyzkoušely volnou malbu na dané téma, malbu jednoduchého zátiší, malbu 
portrétu sebe navzájem. Záhy jsme zjistili, že děvčat sice plní zadaný úkol, ale skutečné 
potěšení jim dělá zcela volná malba bez tématu. Další lekce jsme proto přizpůsobili jejich 
potřebám a nechali je zcela volně tvořit. Ukázalo se, že řada děvčat má svůj vlastní originální 
výtvarný styl ve volbě barev, kompozice, linií, ornamentálních vzorů a opakujících se prvků. 
Dívky, které našly vlastní výtvarný jazyk jsme v tvorbě podporovali a dodávali jim ocenění a 
sebevědomí.  Tyto dívky byly stále samostatnější a ke konci kurzu již téměř nepotřebovaly 
naše vedení. Dívky s takovým výrazným talentem do kurzu docházely rády a pokud možno 
pravidelně. Skupina děvčat, která se neprojevovala tak osobitým přístupem inklinovala spíše 
ke kopírování stylů svých kamarádek, které různě střídala. I v jejich případě jsme se snažili o 
pozitivní motivaci k tvorbě a podporu, ale tato skupina dívek projevovala větší fluktuaci 
v docházce. Tento jev souvisel s problematikou sebehodnocení dětí (ŠIKULOVÁ, 2010) 
Vyvrcholením tvůrčí fáze kurzu byla malba „skutečných“ obrazů, tedy malba na plátnem 
potažené rámy. Zvolili jsme malbu temperovými barvami v plastových litrových baleních. 
Vzhledem k tomu, že kurz byl dotován z finančních prostředků grantu NCSU, děvčata mohla 
s barvami zacházet velmi velkoryse. To se projevovalo v jejich tvůrčí odvaze. Jedna z dívek 
vytvořila působivý soubor obrazů tzv. litou technikou - drippingem, inspirována informacemi 
o díle Jacksona Pollocka. Tento americký malíř se proslavil po 2. světové válce rozměrnými 
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plátny, na které lil barvy rovnou z plechovky a vytvářel tak zajímavé kompozice, kde 
pracoval s prvkem náhody. Naše účastnice měla k dispozici pouze rozměry plátna 60 x 
100cm, přesto se jí podařilo v sérii 4 obrazů dosáhnout zajímavého estetického účinku. 
Pracovala s obrazy položenými na zemi a z plastové nádoby lila barvu rovnou na plátno.  Její 
suverénní barevné cítění jí umožnilo bez našeho vedení a zasahování dosáhnout maximálního 
barevného a kompozičního efektu. I ostatní dívky preferovaly spíše abstraktní témata, ve 
kterých využívaly možnosti zkoumat barevné vztahy v ornamentálních kompozicích. Ve 
volbě svých námětů byly všechny velmi samostatné. Domníváme se, že jejich volbu 
abstraktní malby částečně ovlivnily naše edukační vstupy, které byly zaměřeny na předávání 
informací o malířství moderny a postmoderny (20. století), které mohly legitimizovat jejich 
přirozenou touhu po výtvarném zážitku malby samotné, po zažívání a zkoumání barevných 
vztahů a formy jako celku bez nutnosti řešit obsah díla, tak jak tento problém nastavila 
moderna. Obrazy byly celkově spíše dekorativní, některé s opakujícími se vzory srdcí a spirál 
a rostlinných motivů, které částečně odkazovaly k folklóru.  
Uspořádání výstavy v Galerii Raketa v centru Ústí nad Labem byl poměrně náročný úkol. 
Naším cílem bylo přivézt děti na vernisáž, aby zažily zahájení s projevy a kulturní vložkou. 
Pro převoz dětí z okrajové oblasti Krásného Března bylo potřeba získat souhlas rodičů a děti 
doprovázet. Některé z nich byly v centru města poprvé. V tom nám velmi pomohlo o.s.Rami, 
jejíž pracovníci děti dopravili a pomohli nám též zorganizovat vystoupení pěveckého 
kroužku, vedeného romským dobrovolníkem panem Lackem. Na vernisáži bylo nakonec 13 
dětí, z nichž pouze část byla účastníky našeho kurzu malby. K naší radosti se právě ty 
nejaktivnější dívky zúčastnily a vernisáž pro ně byla zajímavým zážitkem. 
Uspořádání kurzu hodnotíme jako velmi pozitivní zkušenost, která nám umožnila nahlédnout 
skutečné potřeby romských dětí a korigovat tak své prekoncepty v této oblasti. 
 
Kurz arteterapeutických technik pro učitele a romské asistenty. V témže roce v letních 
měsících se nám podařilo zrealizovat jiný projekt, který zahrnoval kontakt s romskými 
asistenty a učiteli základních škol. Tento projekt byl podpořen z grantu organizace Civic 
Education Project Central Europe, konkrétně projektu „Project for Academic and Community 
Outreach“, který se zaměřoval na spolupráci vysokých škol s občanskou sférou. Cílem kurzu 
bylo prohloubit porozumění mezi učiteli a romskými asistenty na základě společných zážitků 
z výtvarné tvorby a její reflexe, prohloubit sebeporozumění a pochopení komunikačních 
strategií, které jednotliví účastníci používají a rozvíjet kreativní myšlení a tvořivé zacházení s 
problémy.  
Kurz, který představoval 25 hodin rozložených do 5 setkání, se uskutečnil na půdě Katedry 
výtvarné výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem. Z 20 oslovených škol v regionu pozitivně 
reagovalo 8 škol. Celkem do kurzu docházelo 12 účastníků, z toho pouze 3 romští asistenti. 
Kurz jsme vedli spolu s arteterapeutkou Evou Vrchoveckou (Fárkovou). 
Název kurzu vypovídá o využívání technik arteterapie k dosažení určených cílů. Z definice 
ateterapie vyplívá, že je zaměřena na výtvarnou tvorbu a její reflexi, spíše než na vytváření 
výtvarných artefaktů jako konečného cíle setkávání. Z dnešního hlediska bychom kurz 
označili spíše za artefiletický, než arteterapeutický. Obě pojetí spojuje důraz na výtvarný 
zážitek a sebepoznávání, ale zatímco arteterapie je léčebným zacházením s výtvarnými 
prostředky a věnuje se zobrazeným problémům a jejich interpretaci do hloubky, artefiletika 
klade důraz na výchovný a poznávací aspekt tvorby a zážitku a zprostředkovává ideální 
podmínky pro multikulturní setkávání.  
Multikulturní témata se objevila asi v polovině kurzu. Téma nepřizpůsobivých Romů otevřela 
jedna z českých účastnic. Šlo v podstatě o variantu obvyklých stížností, které účastnice 
uzavřela poklepáním na rameno své kolegyně, romské asistentky, a prohlášením „Ty jsi 
výjimka. Světlá výjimka“. Toto sdělení spustilo emoční reakci dotyčné mladé ženy, která se 
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otevřeně rozhovořila o pocitu vnitřní rozpolcenosti mezi světem Romů a Čechů. Rodiči byla 
vychovávána k ideálům euroamerické kultury, tedy ke vzdělávání a výkonnosti, se kterými se 
také vnitřně ztotožňovala.  Její evidentně romské vzezření jí však v mnoha situacích 
vyřazovalo ze společnosti Čechů, kde se často setkávala s předsudky a opovržením. Romská 
komunita jí však, podle jejích slov, také opovrhovala a vytýkala jí příliš „gadžovský“ způsob 
života a myšlení. Necítila se tedy přijímána ani jednou stranou. Takto otevřené sdělení bylo 
reflektováno jako velmi zásadní pro chápání její situace a situace romských asistentů obecně. 
Vyvolalo také omluvu kolegyně za necitlivé jednání.  
Artefiletické výtvarné techniky, jako například výtvarně vyjádřit kdo jsem a jak se vidím, 
nebo zobrazit své vlastní zdroje ze kterých čerpám sílu ke své práci, umožnily účastníkům do 
hloubky se poznat a zažít autentické vztahy. V kurzu jsme také používali společné výtvarné 
techniky (více autorů tvoří dohromady jedno dílo), které umožnily účastníkům zkoumat jejich 
postoje ke spolupráci s ostatními a zažívat vlastní hranice v symbolické, výtvarné formě. Řada 
technik byla také zaměřena na zkoumání vlastní osobnosti, vlastního sebepojetí. Například 
technika „Takto se vidím já a takto mne vidí ostatní“ účastníkům umožnila hovořit o 
problémech v mezilidských vztazích a sdílet podobné zážitky. Podobné postupy jsou nyní 
součástí alternativních trendů ve vzdělávání pedagogů, zaměřených na rozvoj osobnosti. 
(SMOLÍK – SVOBODA, 2010; MORVAYOVÁ – MOREE, 2009) 
Z výsledků závěrečné evaluace vylívalo, že kurz byl účastníky hodnocen většinově pozitivně. 
 

Tvůrčí seminář. Tvůrčí seminář vznikl jako stěžejní náplň grantu FRVŠ 2007/2008 
s názvem Výtvarný a tvůrčí zážitek v prevenci sociálně patologických jevů a interkulturní 
výchově v pregraduální přípravě pedagogických pracovníků. Jako řešitelé grantu jsme, na  
základě dlouhodobé práce s formami zážitkového učení, vytvořili celek složený ze dvou částí: 
Tvůrčí seminář I. byl zaměřen na interkulturní výchovu, hlavními metodami práce byly 
techniky kritického myšlení, výtvarné a expresivní techniky, práce s textem. Důraz byl kladen 
na reflexi a sdílení poznatků a zkušeností. Tvůrčí seminář II. byl zaměřen na rozvoj 
osobnosti, prevenci psychosociálních obtíží v pedagogické profesi, rozvíjení dovedností 
v oblasti komunikace, emoční inteligence, reflektivních schopností. Pracovalo se metodou 
artefiletiky. Tento seminář nám poskytl ojedinělou možnost sumarizovat své zkušenosti 
a poznatky do poměrně strohého a strukturovaného celku dvou kurzů v rozsahu 25 hodin, 
určeného pro potřeby studentů učitelských oborů na  Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad 
Labem. Studenti se na  naší fakultě připravují především k vykonávání profese učitele, přišlo 
nám tedy více než žádoucí, aby si vyzkoušeli, jak mocným komunikačním nástrojem mohou 
výtvarné prostředky být a zároveň, aby trénovali kooperaci a rozvíjeli své dovednosti 
v sociální oblasti. Dalším důležitým tématem byla snaha o rozvoj osobnosti studentů. 
Vycházeli jsme z teze, že rozvíjení vnitřní citlivosti k sobě a svým potřebám vede k rozvíjení 
citlivosti k druhým a jejich potřebám - jak je pěkně vyjádřeno ve starém pořekadle: “Skrze 
sebe soudím tebe“ a má ve svém důsledku globální účinek na  kvalitu života společenství 
a přírody. Samozřejmě se při tomto způsobu práce nelze vyhnout zážitkům a zkušenostem 
sama sebe v nových situacích a rolích, které podněcují sebepoznání či sebezkušenost a tedy 
také rozvoj osobnosti. Volitelný seminář se uskutečnil v průběhu dvou semestrů a to 
v blokové výuce. Byl otevřený pro všechny studenty Pedagogické fakulty. 
Základem pro koncepci Tvůrčího semináře byla charakteristika Multikulturní výchovy 
v Rámcovém vzdělávacím programu jako průřezovém tématu s blízkou vazbou na vzdělávací 
oblast Umění a kultura (blíže v DYTRTOVÁ, 2006) a projekt Varianty, který je zaměřen 
na zlepšování vztahů mezi majoritou a minoritami v České republice, a jehož garantem je 
společnost Člověk v tísni, o.p.s. Autoři projektu vychází ze skutečnosti, že strategie rozvoje 
českého vzdělávacího systému počítá s tím, že interkulturní vzdělávání (dále jen IKV) bude 
integrálním, mezipředmětovým tématem školní výuky, nikoli speciálním vyučovacím 
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předmětem. Koncept IKV, jenž byl v rámci projektu Varianty vyvinut v minulých letech, 
vychází vstříc těmto trendům a může výrazně a konkrétně pomoci pedagogům, kteří chtějí 
principy, metody a témata IKV uskutečňovat v různých vzdělávacích programech. Jedním 
z cílů projektu je podpořit uplatňování IKV, i na vysokých školách pedagogického zaměření. 
Podle projektu Varianty je IKV příprava na život v multikulturní realitě, příprava na sociální, 
politické i ekonomické aspekty interakce mezi lidmi s odlišným sociokulturním zázemím. 
Snahou IKV je vytvářet způsobilost lidí chápat, respektovat jiné kultury než svou vlastní, 
komunikovat a kooperovat s příslušníky jiných sociokulturních skupin a obecně zlepšovat 
vztahy mezi majoritou a minoritami. IKV usiluje o vybavení účastníků vzdělávacího procesu 
souborem specifických interkulturních dispozic 58F58F58F58F58F58F58F58F58F58F58F58FTF58F58F58F58F58F58F58F58F58F58F58F58F58F58F58F58F58F
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ve vzdělávacím procesu využívají různé výukové metody a přístupy jako dramatická výchova, 
kritické myšlení, kooperativní učení a další. Jedná se zejména o zážitkovou pedagogiku. 59F59F59F59F59F59F59F59F59F59F59F59FTF59F59F59F59F59F59F59F59F59F59F59F59F59F59F59F59F59F
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Příprava budoucích učitelů ve vztahu k jejich interkulturní 
kompetenci 
 
The intercultural competence in teacher training 
 

Vladislava Heřmanová (ČR) 
 
 
Abstrakt  
Obsahem příspěvku jsou otázky utváření interkulturní kompetence u budoucích učitelů 1. 
stupně ZŠ. Autorka charakterizuje hlavní znaky interkulturní kompetence učitele a srovnání  
její utváření v podmínkách přípravy učitelů na PF UJEP v Ústí n.L. se situací ve školské praxi 
v SRN. V závěru jsou uvedeny metody k diagnostice a rozvoji interkulturní kompetence 
učitelů. 
 
Abstract  
This contribution focuses on current problems of acquiring the intercultural competence by 
students of Teacher Training for the Elementary Stage of Primary Education. The author 
compares this phenomenon, developed under the conditions offered by the Faculty of 
Education of U.J.E.P. University Ústí nad Labem, with the situation, which exists in school 
practice in Germany. The aim of the final part is to describe the methods used for diagnostic 
purposes and for the development of intercultural competence in prospective teachers. 
 
Klíčová slova: Interkulturní kompetence, interkulturní prostředí, sociální pozice žáka.  
 
Key words: Intercultural  competence, intercultural  environment,  social position of pupils.  
 
Základním úkolem učitelů je vytvářet ve škole optimální sociálně emocionální klima, příznivé 
pro interkulturní vzdělávání a výchovu. Interkulturní kompetence pedagogů se odráží mimo 
jiné i v sociálně emocionálním klimatu školy. Pojem klima zahrnuje ustálené postupy 
vnímání, reagování na to, co se ve škole odehrává. Ideální klima by mělo zahrnovat kvality: 
dobré, činorodé, přínosné a hodnotné. Profesionalita edukátorů je proto nemyslitelná bez 
jejich interkulturní kompetence. Důraz je při tom kladen na odstranění asymetrie moci 
v řízení interkulturních kontaktů. Tým badatelů řízený G. Auernheimerem (2008) se zabývá 
problémovými okruhy, ke kterým patří:  

1.  Kompetence při chybění (absenci) kompetencí, k jejich rozpoznání a intervenci,  

2.  Interkulturní kompetence a lingvistická perspektiva,  

3.  Interkulturní kompetence v sociální práci  

4.  Interkulturní kompetence v práci učitelů. Autor zde uvádí tuto kompetenci jako významný 
prvek profesionality učitele, jeho mistrovství. 

 

 Je zřejmé, že hodnotová orientace v každodenním životě školy může být zdrojem 
kulturně podmíněných konfliktů hodnot, na jejichž překonávání mají být učitelé připravováni. 
Dle odborníků je těžiště konfliktů ve střetávání a konkurenci kultur, kulturní válce, polaritě 
univerzálnosti oproti kulturnímu relativismu. Přistěhovalci, kteří jsou vnímáni jako cizinci či 
konkurenti (protivníci). Upozorňuje na ohraničenost etnocentrismu či Evropacentrismu. 
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Fundovaně vysvětluje multifaktornost kulturního světa. Dle hlavního principu, rovnocennosti 
všech kultur spatřuje důležitý pedagogický a politický úkol v přípravě majoritní i minoritních 
skupin na propojené soužití v trvale multikulturní společnosti. Učivo má být přizpůsobováno 
potřebám, schopnostem a zkušenostem žáků. Uplatněním principu polarizace naplňuje škola 
požadavek rovných šancí pro všechny účastníky výchovného procesu. Vedení školy může 
chápat interkulturní kompetence v jednání jako klíčovou kvalifikaci učitelů. (Thomas, Kinast, 
Schroll – Machl 2005, Over 2008). Je příznivé dovedou-li učitelé při komunikaci se žáky 
uplatnit hledisko rozvoje, trénování a evaluace interkulturní kompetence. 

 

 Pro děti z odlišného socio-kulturního prostředí se osvědčil systém zaměřený na 
zkvalitnění vzdělání žáků v šesti oblastech DROMUS. Patří k nim: D-pravidelná docházka 
oproti absenci, R- regulace, autoregulace a řízení žáků, O- osvojení si potřebných kompetencí, 
M- modernizace metod, inovace, U- učitel jeho přístup, S- suportivní činnosti, spolupráce s 
komunitou. Průkopníkem tohoto systému je tým odborníků (Valachová, Kadlečíková, 
Butašová, Zelina, 2002).  Podobně metodický pokyn MŠ SR 1631/ 2002 k zavedení profese 
asistenta učitele v předškolních zařízeních, ZŠ a Speciální ZŠ (Novotná,  Pružinská, 2006). 
V ČR jsou přípravné třídy zřizovány dle usnesení vlády č. 210 ze dne 28. 4. 1993. 

 
Psychologové zkoumali profesní úsilí, angažovanost a obětavost učitelů. Kvality 

těchto složek erudice jsou spojovány s cíli školy. S. J. Rosenholtzová (1989) doporučuje dle 
svých výzkumů zapojování rodičů, podporu a získávání talentovaných učitelů, což se daří 
zejména úspěšným školám. Tuto metodiku jsme prezentovali v naší výzkumné studii, 
Heřmanová, 2004. Rosenholtzová se zabývá zkoumáním identifikace učitele se svou školou, 
jeho spoluúčastí na chodu školy, inovacemi v jeho práci aj. Její koncept pojetí učitelské 
činnosti a kvality školy zdůrazňuje interakční aspekt, ale též aspekt vztahů k rozvoji 
příznivého interkulturního školního společenství. 
 
Kompetence učitele při tvorbě sociálně - emočního klimatu. V centru profesní kompetence 
učitelů se nalézá „Já“ – kompetence. Je odvozena ze stupně rodového a individuálního 
sebeuvědomění, z hlavních životních rozhodnutí (motivy volby profese), osobní zájmy, silné 
a slabé stránky, dosavadního vývoje (smysl povolání) a vlastní subjektivity. Zahrnuje též 
pohotovost, jakož i schopnost na tomto vědomí pracovat a kriticky odrážet. Thonhauser 
(1995, s. 126), podle G. Khan – Svik, E. Persy, T. Katschnig a kol. (2002). „Já“ – kompetence 
by měla být prezentována navenek a zahrnovat aspekt otevřenosti a relativitu osobní 
důležitosti. Toto se stává předpokladem uznání „Já“ jiného. Jedná se o kritérium, které je 
důležitým znakem dobrého učitele. Pro dosažení komplexnosti výchovy je k odborným 
vědomostem učitelů zapotřebí i osobní zkušenost - erudici pro oblast interkultuního 
vzdělávání. 
  Interkulturní kompetence pedagogů je v centru zájmu mnoha odborníků. Zajímavou 
formu má online anketa k multikulturnímu prostředí škol, která je adresována vyučujícím 
primárního a sekundárního stupně škol v Brémách,  SRN. Je realizována institutem vývojové 
a pedagogické psychologie a praxe vzdělávání při Universitě v Brémách. Respondenti mají 
být učitelés minimálně sedmiletou praxi ve školství, kteří mají ve třídách podíl žáků imigrantů 
větší než 10%. Učitelé byli vyzváni uvést významné situace z každodenního multikulturního 
dne. Učitelé byli žádáni uvádět nejen positivní, ale také negativní zkušenosti ze své činnosti. 
Jejich pozornost byla orientována na interkulturní tematiku ve vztahu ke školskému kontextu 
- druhy situací, osoby, rozdílné kulturní pozadí atd. Uvedená metoda Ulfa Overa (2008) se 
nám jeví jako vhodná k reflexi interkulturní kompetence i u našich učitelů.  
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 Metodu jsme ověřovali s posluchači kombinované formy studia na PF UJEP Ústí n. L. ve 
školním roce 2007/8. Dotazník obsahuje soubor šesti otázek, které se vztahují k jednotlivým 
aspektům Interkulturní kompetence ve školách. Respondenti s nejméně 7 lety učitelské praxe 
byli vyzváni popsat své zkušenosti alespoň ve čtyřech pedagogických situacích. Jsou též 
upozorněni, že nejde o test a proto odpovědi nemohou být správné či chybné a odpovídat 
mohou anonymně. Metodu jsme rovněž aplikovali a setkali jsme se s mimořádným zájmem o 
danou problematiku. Dotazník uvádíme v závěru našeho příspěvku. 
  
 Pro trénink interkulturní kompetence u žáků lze s úpravou využít metodiku pro trénink 
sociální kompetence (TSK), často nazývaný trénink sebejistoty či trénink sociální obratnosti. 
Jedinci se v něm učí rozvíjet své společenské a citové schopnosti k lepšímu zvládnutí 
mezilidských nebo společenských problémových situací. TSK obsahuje kombinaci hraní úloh 
napodobování (modelové učení) a opakované cvičení jednání se zpětnou vazbou individuálně 
i skupinově. Trénink zahrnuje tyto oblasti sociálního styku: veřejné vyjadřování, akceptace 
kritiky či neúspěchu, umění odmítnout, vyjádření a kontrola citů, vytváření a udržování 
vztahů, zahajování rozhovorů, formulace přání nebo kladení požadavků. Odstraněním 
tíživých úzkostí se vyvíjí sociální kompetence a dochází k posílení a zrání osobnosti. Na 
základě kladných zkušeností v sociálním styku dochází k náhradě pocitů méněcennosti a 
nejistoty, sebejistotou a sebevědomím. 
Vliv sociálního klimatu na rozvoj interkulturní výchovy.  Příznivé podmínky pro efektivní 
interkulturní vzdělávání vytváří školy organizované jako tzv. celodenní. Dle poznatků z SRN 
lze ukázat jejich činnost v Porýní – Falcku. Celodenní školy zde zahájily činnost ve školním 
roce 2002/3 s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání.  Záměrem bylo do celodenního programu 
zařadit v této zemi 300 škol. Dříve byl celodenní systém zaveden ve 123 školách, avšak 
existoval ponejvíce ve zvláštních školách. V současnosti zahrnuje tento typ vzdělávání asi 20 
- 25 % žáků všeobecně vzdělávacích škol v Německu. Celodenní školy jsou nepovinnou 
nabídkou, která je rodinám k dispozici. Aby mohl být realizován systém celodenní výchovy 
tak po volbě programu žákem je povinné v něm absolvovat nejméně 1 školní rok. Zpravidla 
mají tyto školy obvykle 4 dny v týdnu program do 16,00 hod. včetně zajištění obědů pro žáky. 
Vzdělávací program je bezplatný. Strava je poskytována s minimálním příspěvkem rodičů.  
 

Vzdělávání ve školách s celodenním programem probíhá dle nového konceptu 
pedagogické činnosti. Do rozpočtu školy se započítává počet žáků daného programu. Finanční 
dotace na žáka je navýšena o 0,5 objemu výukových týdenních hodin. Dle tohoto ukazatele se 
stanoví počet pracovníků. Od zahájení programu je podporováno spojení s komunitou.  Jedná 
se o otevřené učení, které je z hlediska cíle, obsahu i metod výchovy určováno především 
zájmy a schopnostmi jednotlivých žáků. Otevřené učení je pojem vnitřní reformy školy, která 
je odvozena z orientace na žáka a individualizace. Mnohé zkušenosti se zaváděním 
celodenního výchovného systému již v r. 1975-78 byly získány též na Východním Slovensku. 
Později byl uplatněn i v ZŠ pro podporu znevýhodněných žáků v Prešově, který pro rozvoj 
akcelerace schopností dětí positivně vyhodnotila Maczejková a kol. 2000, dle Novotné,  
Pružinská, 2006 s. 71. Otevřené učení se stává souhrnným pojmem pro reformní přístupy 
s cílem změnit přístup k žákovi na základě nové kultury učení. Osvědčují se také 
v multikulturní výchově. Učit se jeden od druhého, komunikace a kooperace jsou těžištěm 
subjektivního chápání „otevření“ (Seebauer, 1998, s. 47).   

 
 Celodenní koncept se chápe jako další stupeň rozvoje školy, který může zefektivnit 

multikulturní výchovu. Celodenní škola rozšiřuje prostor interkulturního vzdělávání, 
poskytuje příležitost všem žákům, rozvíjí individuální schopnosti žáků, formuje osobnostní 
vlastnosti a hodnotovou orientaci. Otevírá pro žáky možnost prožít ve svém prostředí „reálný 
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život“. Vzdělávání není zaměřeno pouze na tvorbu pracovní síly, ale též na výchovu příštích 
matek, otců a občanů, kteří v období rostoucího sociálního napětí budou schopni solidárního 
jednání. Plní též úlohu prevence sociálně patologických jevů u mládeže. Rozvoj těchto škol 
jsme zaznamenali i v dalších zemích Německa. V této souvislosti lze srovnat s ústavou SRN, 
kde čl. 7 odstavec 4 uvádí, že školy, a to ani soukromé, nesmí podporovat rozlišování žáků 
podle majetkových poměrů jejich rodičů.    

 
K příčinám neúspěšnosti rómských žáků. Školní úspěšnost romských dětí byla 

pracovníky katedry psychologie sledována nejen při realizaci projektu Vzdělávání 
v sociokulturním kontextu: Diverzita a vzdělávací bariéry–2005/8. Velmi nepříznivě působí též 
úzkostný postoj ke školní práci, který ji pak vymezuje jako potencionální zdroj nebezpečí. 
Zafixuje-li si dítě tento postoj, bude se školy nadměrně obávat, mnohdy zcela zbytečně. U 
některých žáků s vyšší anxiozitou pak i dobrý prospěch je tohoto napětí nezbaví a toto 
nepříznivé emoční ladění pak ovlivňuje jejich sebehodnocení a očekávání.  Je logické, že tito 
žáci bez náležité pomoci vyučujících budou mít velmi ztížené společenské uplatnění.  

 
Sociální učení bývá chápáno jako sociální aspekt učebních procesů. Podle R. 

Seebauerové (1998, s. 61) je sociální učení výsledkem učení navozeného v sociálním 
kontextu: tolerance, připravenost ke spolupráci, schopnost řešit konflikty či schopnost se 
prosadit. V popředí jsou schopnosti kooperace, či kompetence prosazení vlastních potřeb či 
zájmů vůči druhým. Od 60. let minulého století bylo sociální učení diskutováno ve spojení s 
jednotnou školou. Při zdůraznění kooperativního učení obsahovalo určité sociální ctnosti 
(vzájemná ohleduplnost), včetně určitých sociálních dovedností. Etnocentrismus je v našem 
prostředí občas podněcován některými mediálními prostředky. Strategie pro diagnostiku a 
podporu interkulturní kompetence 
Byl navržen soubor pracovních listů, s metodami k facilitaci pozice žáků z odlišného socio-
kulturního prostředí. Spolu s námi se podíleli na ověření studenti kombinované formy studia 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kteří již působí ve školní praxi. Soubor metod byl vyhodnocen 
jako prostředek k možnosti diagnostiky či rozvoje interkulturní kompetence ve škole.  
 
Do tohoto souboru patří: 
 
1. Test strachu ze zkoušení a obliby vyučovacího předmětu 
2. Metoda zjišťování přediva sociálních vztahů žáka 
3. Sociálně-ekologické zmapování začleněnosti dítěte a rodiny v životě společnosti  
4. Anketa zjišťující u žáků / studentů činitele sociálně emocionálního klimatu ve třídě. 
5. Dotazník – třídní klima 
6. Dotazník Interkulturní kompetence ve školách. Pro ilustraci uvádíme plné znění: 
 
Věk:                                          Pohlaví:                                     
Učitelská praxe (v letech) 
Vzdělání k tématu: Interkulturní kompetence: ano/ ne     Krátký popis ( název ) 
Vzdělání k tématu: Interkulturní komunikace: ano/ne  
Podíl žáků s migračním pozadím ve Vaší třídě. 
Původní země rodiny, národy: 
Stupeň školy, kde vyučuji /Druh zařízení 
Aprobace:                     / Věková skupina chovanců 
Město, obec: 
Obsahují hlavní oblasti činnosti vzdělávací práce ve Vašem zařízení / škole také interkulturní 
pedagogiku? 
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V jakém měřítku má ve Vaší škole uplatnění průřezové téma Interkulturalita / 
Multikulturalita? 
 
  Vážené kolegyně a kolegové chtěli bychom Vás požádat o uvedení nejen pozitivních, ale 
také negativních zkušeností ze školních situací. Pozornost zaměřte na interkulturní tematiku 
ve vztahu ke školské praxi - druhy situací, osoby, rozdílné kulturní pozadí. Průkopníkem této 
metody je psycholog U. Over (2008). Jeho metoda se nám jeví jako relevantní pro diagnostiku 
interkulturní kompetence i v podmínkách školské praxe v našem regionu. Dotazník obsahuje 
šest otázek, které se vztahují k jednotlivým aspektům Interkulturní kompetence ve školách. 
Respondenti mají popsat názorně a podrobně své zkušenosti alespoň ve čtyřech 
pedagogických situacích. Jsou též upozorněni, že nejde o test a proto odpovědi nebudou 
správné či chybné a odpovídat mohou anonymně. 
 
1. O co se jedná v situaci ( Téma/ obsah ….?) Kdy se to přibližně stalo. (V posledním 

pololetí, v posledním roce, před ….. roky). 
2. Kdo se této situace zúčastnil (neuvádět jména, pouze např. nadřízený, kolega, 

spolupracovník, žák, jaké národnosti). 
3. Jaké jsou důležité rámcové podmínky/ pozadí pro porozumění situaci? 
4. Jak se zachová zkušený/ kompetentní učitel v této situaci? 
5. Jak se zachová nezkušený/ málo kompetentní učitel v této situaci? 
6. Jaký název, titul či nadpis byste dali této situaci? 
Pramen: http:// www.ent.paed-psy.uni-bremende/kontakt/over.h 
 

  Domníváme se, že uvedený soubor technik, pracovních listů, který byl vytvořen dle 
výsledků analýzy prací u zkoumaných učitelů 1. stupně ZŠ a dle ankety k interkulturní 
kompetenci u učitelů a asistentů učitelů je vhodný. Dospěli jsme též k závěru, že semináře 
Romistika pro studenty učitelství, obdobně jako mezinárodní konference pořádaná katedrou 
primárního vzdělávání PF UJEP ve spolupráci s centrem interkulturního vzdělávání a o.p.s. 
Člověk v tísni přispěly k tomu, že u pedagogů se jeví trvalý zájem o interkulturní výchovu, 
což se odráží i v jejich stoupající interkulturní kompetenci. 

Konference „Učitel, škola a žák v multikulturním prostředí“ 2006 měla online podobu, 
což podpořilo výměnu zkušeností. Semináře pro učitele z praxe byly pořádány zejména 
v souvislosti s jejich přípravou na rozvoj klíčových kompetencí dle RVP pro ZV, 
zejména průřezových témat.(Multikulturní výchova, Enviromentální výchova aj.) Účinně lze 
využívat činností se žáky v tématickém okruhu Osobnostní a sociální rozvoj v ZŠ. 
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Postoje vůči etnickým a národnostním menšinám u žáků 7 a 8 tříd 
základní školy 
 
Attitudes towards ethnic minorities by students in 7 and 8 grades of 
elementary schools 
 

Alena Kajanová, Kateřina Svobodová (ČR) 
 
 
Abstrakt 
Tento článek poukazuje na problematikou postojů vůči etnickým a národnostním minoritám 
na vzorku žáků 7. a 8. tříd vybraných základních škol v Jihočeském kraji. Konkrétně se 
zaměřuje na následující minority: Romové, Vietnamci, Ukrajinci a Američané. Pro realizaci 
sondy (2010) byla použita metoda kvantitativně kvalitativního výzkumu. Byli osloveni žáci 3 
vybraných škol (N = 139).   
Cílem práce bylo zmapovat postoje cílové skupiny žáků vůči nejrozšířenějším etnickým a 
národnostním menšinám v České republice. Z výsledků sondy vyplývá, že žáci 7. a 8. tříd jsou 
schopni vnímat charakteristiky daných skupin na základě předkládaných způsobů interpretace 
okolí, ale také, že dokážou vyjádřit svůj názor na spoluobčany jiných národnostních a 
etnických menšin, se kterými se setkávají (nedochází ke kopírování veřejného mínění). 
Výjimku tvoří postoje k romské minoritě, které jsou významně více negativně vyhraněné ve 
srovnání s ostatními popisovanými minoritami.   
 
Abstract 
TThis article highlights the issue of attitudes towards ethnic and national minorities in the 
sample of students in 7th and 8th classes of primary schools in the South of Bohemia. 
Specifically, it focuses on the following minorities: Roma, Vietnamese, Ukrainians and 
Americans. For the realization of the research (2010) was used the combinantion of 
quantitative and the qualitative research. Were approached by three students of selected 
schools (N = 139).T TThe aim was to explore attitudes of the target group of students to the most 
common ethnic and national minorities in the Czech Republic. The probe results show that 
pupils 7th and 8th classes are able to perceive the characteristics of those groups by means of 
interpretation presented by the surroundings, but also that they can express their views to 
fellow citizens of other national and ethnic minorities, they encounter. The exception is 
attitudes toward the Roma minority, which are significantly more negatively strong compared 
as other edited minorities. 
 
 
Klíčová slova: postoje – národnostní menšina – etnická menšina  
 
Key words: Tattitudes - minority - ethnic minorityT 

 
 
Úvod 

Současná česká společnost, jakkoli se legislativně snaží vytvořit rovné přístupy pro 
všechny a směřuje k multikulturalismu, který již je rovněž součástí studijních plánů i na 
základních školách, zůstává stále pod tíží předsudků a stereotypů vůči odlišnému, přičemž 
platí, že čím rozdílnější skupina, tím je postoj vůči ní vyhraněnější. Převládá etnocentrické 
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hodnocení. Tu nejvzdálenější etnickou skupinu z hlediska kultury, hodnot a dalších vnějších 
projevů, představují Romové (Gabal, 1999), bez ohledu na to, jak dlouho již spolu sdílíme 
společné území.  

Postoje a názory vůči etnickým a národnostním menšinám vypovídají nejen 
o aktuálních vztazích k minoritním skupinám, ale také o příslušnících majoritní části 
společnosti (Svobodová, 2010: s. 8). Je tedy opodstatněné sledovat jejich vývoj již u mladších 
věkových skupin, které vyrůstaly v multikulturnějším prostředí, než starší generace.  
 
1 K hlavním pojmům a zkoumaným menšinám 

Dle Vágnerové (2004: 291) postoje představují přetrvávající apriorní dispozice 
k určitému hodnocení různých objektů a z nich vyplývající specifický způsob chování  Jsou 
ovlivňovány subjektivními potřebami a zájmy, stejně jako sociálním prostředím. Specifickou 
kategorií postojů tvoří předsudky se silným emočním nábojem a slabou kognitivní složku, 
vytvářející se na základě nedostatků informací a minimálních zkušeností. 

Národnostní menšina je společenství lidí, kteří mají státní občanství státu, 
v němž žijí, ale hlásí se k jinému národu a projevují vůli být za národnostní menšinu 
považováni. Vyznačují se odlišnými kulturními a etnickými zvyklostmi, které si chtějí 
uchovat a rozvíjet, a současně mají vztah k většinové společnosti. Etnické menšiny jsou 
specifické tím, že nedisponují vlastním státem (Matoušek, 2003). 
 
1.1 Vietnamská menšina v české společnosti   

Vietnamská menšina má v České republice poměrně dlouhou historii. Jak uvádí  
Bittnerová, Moravcová (2005) na základě vztahů mezi Československou federativní 
republikou (ČSFR) a Vietnamskou demokratickou republikou (VDR) již od 50. let 20. století 
docházelo k migraci vysokoškolských a posléze i středoškolských studentů a o deset let 
později též k příchodu vietnamských pracovních sil na český pracovní trh. V první polovině 
90. let se stali Vietnamci hlavní skupinou žádající o azyl a začali se zapojovat do běžného 
života, s čímž souvisel zaznamenaný rozkvět stánkového prodeje.  

K 31. 12. 2009 bylo na území České republiky evidováno 61 126 občanů Vietnamské 
národnosti. Z toho mělo povolení k trvalému pobytu 35 779.  Na ostatní typy pobytu se zde 
nacházelo 25 347 Vietnamců  (Český statistický úřad, 2009). 

Vietnamské komunity jsou samostatné, izolované a stojí na vnitřní provázanosti. 
Komunita nemá výraznou potřebu integrace do české společnosti, mění se jen s nejmladší 
generací, ačkoli narůstá počet smíšených manželství (Kocourek, 2005). 
 
1.2 Ukrajinská menšina v české společnosti 

Ukrajinská menšina se v Čechách zvýšila silněji počet po připojení části 
západoukrajinského území k Rakousko-Uhersku na konci 18. století. Pomineme-li důstojníky 
a vojáky ukrajinské národnosti, druhou výraznou skupinu tvořili sezónní dělníci, které z rodné 
země vyhnal nedostatek půdy a relativní přelidnění. V počátku 20. let 20. století k nám přišlo 
velké množství Ukrajinců z řad intelektuálních špiček. V průběhu druhé světové války přišly 
na naše území skupiny ukrajinských politických uprchlíků, z nichž ovšem většina migrovalas 
do západního Německa. Po válce se zbylí Ukrajinci asimilovali. Další vlna migrantů přišla v  
90. letech 20. století za prací, což je jedním z důvodů poměrně negativního hodnocení 
Ukrajinců českou veřejností  (Bittnerová, Moravcová, 2005).  

Podle sčítání obyvatel, domů a bytů v roce 2001 žije v ČR 22 112 osob hlásících 
se k ukrajinské národnosti. Dle odborných odhadů je však počet vyšší o tzv. historickou část 
čítaje přibližně 10 000 osob a v neposlední řadě nelegální pracovní imigranty, kterých je 
podle odborných odhadů minimálně stejný počet jako legálně pobývajících Ukrajinců 
(Rajčinec, 2009). 
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1.3 Americká menšina v české společnosti 
První příchod Američanů do českých zemí, související s výrazným ovlivněním české 

společnosti, proběhl na konci druhé světové války v souvislosti s osvobozením českých zemí. 
Podobně jako u ostatních popisovaných menšin, další vlna migrace proběhla v 90. letech 20. 
století ve spojení s nespokojeností s globalizací, ekonomickým vývojem a také s možností 
výhodného podnikání v zemích bývalého Sovětského svazu (Bittnerrtová, Moravcová, 2005).   
K 31. 12. 2009 bylo v České republice celkem 5 941 Američanů z toho 2 680 s trvalým 
pobytem. Ostatní typy pobytu představovalo 3261 Američanů (Český statistický úřad, 2009).  

Do 90. let 20. století byl pohled Čechů na americkou společnost produktem 
mediálního klimatu, ale v průběhu devadesátých let byly zaznamenány intenzivnější kontakty 
české společnosti s Americkou. V dnešní době je v naší  společnosti zaznamenána spíše 
protiamerická nálada z důvodu nepopulárnosti americké zahraniční politiky (Moravcová, 
2002).  

 
1.4 Romská menšina v české společnosti 

Romové se vyskytovali na našem území již v 15. století a až na výjimečné situace 
(například romantismus fascinovaný jejich volností) se potýkali se segregací 
a pronásledováním, které vyvrcholilo genocidou za 2. světové války. Romové tvoří na našem 
území několik subetnických skupin (dělených dále na velkorodiny), kde nejpočetnější, 
slovenští Romové k nám přicházeli v několika migračních vlnách po světové válce (Lhotka, 
2006). 

K nově vzniklé romské národnostní menšině se při sčítání lidí v roce 2001 přihlásilo 
celkem 11 746 osob, ale podle kvalifikovaných odhadů se počet příslušníků romské menšiny 
pohybuje v rozpětí 150 000 – 300 000 (Vláda ČR, 2006).   

Skrze snahy vztahy mezi romskou a českou populací zůstávají chladné, dochází 
k nepochopení a mimo jiné opět prostorové segregaci, v podobě tzv. sociálně vyloučených 
lokalit. 
 
2. Postoje vůči etnickým a národnostním menšinám u žáků 7 a 8 tříd základní školy 
 
Cílem naší sondy bylo zmapovat postoje žáků 7. a 8. tříd základních škol vůči etnickým a 
národnostním menšinám v České republice se zaměřením na minoritu Romů, Vietnamců, 
Ukrajinců a Američanů. Položily jsme si (mimo jiné) následující dvě hypotézy:  

• H1: Žáci základních škol vykazují významně negativnější postoj k Romům, než 
k ostatním popisovaným skupinám.   

• H2: Postoj žáků 7. a 8. tříd základních škol vůči minoritám kopírují postoje široké 
veřejnosti uváděné v průzkumech veřejného mínění.  
Pro jejich ověření jsme zvolily metodu kvantitativního výzkumu – techniku vlastního 

dotazníku kombinující reprezentativní obrázky daných minorit a jednoduché uzavřené otázky 
(s možnými odpověďmi ano/ne)zjišťující sociální distanci. Dvě otátzky byly otevřené: Z jaké 
země/jakého etnika jsou tito lidé? a  Co si o nich myslíš? (napiš dvě, tři věty). Na základě 
výsledků dotazníku byla posléze provedena diskuse T v jedné náhodně vybrané sedmé a osmé 
třídě, při které bylo respondentům položeno několik doplňujících otázek.  
 
TSoubor pro dotazníkové šetření tvořilo 145 žáků 7. a 8. tříd vybraných základních škol (ZŠ J. 
A. Komenského Blatná, ZŠ Bělčice, ZŠ Sedlice) o hodinách základů společenských věd. 
Respondenti dosahovali věku 12-15 let. 3 dotazníky byly vyřazeny pro neúplné vyplnění. T 

 
2.1 Výsledky  
2.1.1 Vietnamská minorita 
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Vietnamskou minoritu rozpoznalo jen 40 % dotázaných. Nejčastěji si ji pletli s Japonci 
a Číňany. 
Na otázku Sedl/a by si vedle těchto lidí v autobuse nebo ve vlaku? odpovědělo kladně 79 % 
respondentů. Naprostá většina respondentů, 95 %, odpověděla na otázku Napil/a by si se nimi 
ze stejné láhve? negativně. U otázky Vzal/a by si je k sobě do party? uvedlo 65 % 
respondentů pozitivní odpověď. Na otázku Podal/a by si jim při seznamování ruku? 
odpovědělo 89 %  dotazovaných kladně.  94 % by Vietnamcům pomohlo, kdyby požádali o 
pomoc. 73 % by pak bylo ochotných poskytnout jim první pomoc. 
 
2.2 Ukrajinská minorita 
Co se týče ukrajinské menšiny, byla rozpoznána jen v 10 % případů. Nejčastěji ji respondenti 
zaměňovali za Rusko (41 %), dále za Moldávii, ale dokonce i za Afriku či Tichomořské 
ostrovy. 
64 % respondentů by si vedle Ukrajince sedlo v autobuse nebo ve vlaku. 95 % odpovědělo 
negativně na otázku Napil/a by si se nimi ze stejné láhve? a 62 % by je nevzalo do party. Pouze 
24 % by podalo při seznamování ruku. Při žádosti o pomoc by pomohlo 88 % dotázaných, ale 
jen 64 % by poskytlo první pomoc.   
 
2.3 Americká minorita 
Americká minorita byla správně rozpoznána největším počtem respondentů ve srovnání 
s ostatními minoritami (80 %). 
Na otázku Sedl/a by si vedle těchto lidí v autobuse nebo ve vlaku? odpovědělo 74 %  
respondentů kladně. 11 % by se s nimi napilo ze stejné láhve a 64 % by si je vzalo k sobě do 
party. Kladnou odpověď u otázky Podal/a by si jim při seznamování ruku? uvedlo 89 % 
dotazovaných. Naprostá většina respondentů, přesněji 94 %, odpovědělo na otázku Pomohl/a 
by si jim, kdyby tě požádali o pomoc? kladně a první pomoc by poskytlo 70 % dotazovaných. 
 
2.4 Romská minorita 
28 % respondentů správně identifikovalo, že na obrázcích jsou Romové. 23 % 16) 
respondentů odpovědělo Rumunskoa u 62 % se objevovaly kombinace odpovědí s uvedením 
vícero možností (nejčastěji Rumunsko a Ukrajina). 
39 % dotázaných by si vedle této minority sedlo v dopravním prostředku. U otázky Napil/a by 
si se s nimi ze stejné láhve? uvedli všichni dotazovaní negativní odpověď. 21 % by Romy 
vzalo k sobě do party aa 39 % by si s nimi podalo ruku při seznámení. 79 % dotázaných by 
pomohlo, kdyby požádali o pomoc a 55 % by jim poskytlo první pomoc. 
TZ kvalitativní části hodnocení vyplývá, že žáci hodnotí Romy jako sociálně slabé jedince 
s odmítavým postojem ke klasickému způsobu získávání movitého majetku. 

 
Tvrzení, že žáci základních škol vykazují negativnější postoje k Romům, než 

k ostatním studovaným skupinámT ( THypotéza 1) bylo potvrzeno. TAž překvapivé je zjištění, že 
téměř polovina respondentů by nebyla ochotna poskytnout Romům ani první pomoc. Při 
hlubším zkoumání důvodů zjištěné averze vůči romské menšině v rámci kvalitativního šetření 
nebyl nikdo z respondentů schopný specifikovat důvod své nenávisti.  

Dále jsme se zaměřily na potvrzení hypotézy (2) o kopírování postojů široké veřejnosti 
uváděných v průzkumech veřejného mínění žáky 7. a 8. tříd základních škol. Jak již bylo 
uvedeno, nenegativnější postoje projevovali respondenti k romské mionoritě, podobně jako 
výzkumy veřejného mínění. Naopak n Tejmenší množství negativních postojů se vyskytovalo 
v souvislosti s Vietnamci, u kterých bylo v kvalitativním části u vybraných respondentů 
zjištěn největší podíl osobních zkušeností. Jak uvádí Svobodová (2010), respondenti hodnotí 
Vietnamce jako pracovitou skupinu se snahou o přizpůsobení se naší kultuře.T Projevený 
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pozitivní vztah zkoumaného souboru k této menšině, což kontrastuje s průzkumy veřejného 
mínění. Je to způsobeno hlavně tím, že žáci nevnímají, na rozdíl od široké veřejnosti, 
Vietnamce jako konkurenty na pracovním trhu. TNa Ukrajince respondenti většinu neměli 
vytvořený jasný názor, což je důkazem nejmenších zkušeností dotazovaných s touto skupinou. 
Z odpovědí v podrobném dotazníku je zřejmé, že dotazovaní vlastně ani nejsou schopni ve 
svém okolí tuto skupinu registrovat, a to především kvůli tomu, že nejsou nikterak fyzicky 
odlišní od majoritní společnosti. Respondenti vyjadřovali k ukrajinské menšině většinou 
neurčitý, neutrální, nezúčastněný až lhostejný postoj. Jiné průzkumy mluví spíše o negativním 
až xenofobním postoji Čechů k Ukrajincům (srovnej Potůček et al, 2004). V souvislosti 
s Američany byl zjištěn překvapivý negativní postoj vzniklý především díky způsobu 
stravování této skupiny, který je relativně často zmiňován v médiích a i v dotazníku použitá 
fotografie připomněla respondentům tento výrazný charakteristický prvek. Nalezený výsledek 
kontrastuje s výzkumem agentury STEM, ve kterém vyjádřili Češi pozitivní vztah k tomuto 
národu (Nachtmann, 2010). Dotazovaní vnímají velký kontrast mezi skutečným obrazem 
Američanů ve světě a jejich snaze o úpravu vlastního mezinárodního profilu. Na jednu stranu 
propagují krásu a štíhlost na druhou stranu se jedná o jednu z nejobéznějších populací na 
světě. Otázkou zůstává, do jaké míry by ovlivnil tento postoj chování respondentů 
k Američanům, protože z výsledků také vyplývá, že se s nimi naprostá většina respondentů 
zatím nepotkala. 

TV provedené sondě dále ukázalo, že dívky, ve srovnání s chlapci, vykazují více 
pozitivních názorů na dané minority, což souhlasí s výzkumem MNS (Výzkumná agentura 
NMS, 2007). Dívky také častěji správně rozpoznaly danou minoritu. 

TNěkteré otázky se však ukázaly být neprůkazné, jako například odpovědi na otázku 
Napil/a by ses s nimi ze stejné lahve? poukazují spíše na určité návyky, nežli apriori odpor ke 
všem minoritám. Podobně otázka týkající se poskytnutí první pomoci svědčí spíše o tom, že  
mnoho dotázaných není kompetentní první pomoc poskytnout, ale jinou pomoc by poskytli 
ochotně.  
 

TZávěrem 

TProblematika etnických a národnostních menšin je více než na politických či sociálních 
důvodech odvislá na postojích osob, které je mají přijímat. Vedle různých socio-
demografických rysů, jako je výše vzdělání, či náboženská víra, jsou v postojích patrné 
významné generační posuny. Mladší generace se odklánějí od zdůrazňovaných postojů starší 
generace a přiklánějí se ve vztahu k etnickým a národnostním minoritám k větší otevřenosti a 
vstřícnosti (Bittnerová, Moravcová, 2006). V současné společnosti, vzhledem k zvyšující se 
multikulturalitě, je nezbytné s předsudky a stereotypy bojovat. Jednou z forem je lépe poznat 
odlišné minority, jejich život, kulturu. Naše sonda poukazuje mimo jiné právě na významné 
nedostatky v této oblasti. T 
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Intercultural education and minority languages 
 

Hristo Kyuchukov (SR) 
 
 
1. Introduction 
 

The democratic changes in Eastern and Central Europe during the last two decades – 
the collapse of the former USSR and Yugoslavia, the unification of East and West Germany, 
the democratic movements in the United States, Canada, Latin America and the African 
republics – strengthen the role of minorities and small ethnic groups in the formation of 
democratic societies all over the world. The respect for the language, culture and traditions of 
small ethnic groups, acknowledgment of their human rights and the right to be different 
become the basic criteria for many East European countries at their admission to membership 
in the Council of Europe, the European Community and the United Nations Organization. 

Much more attention is paid to the “intercultural education” on international level. The 
introduction of language education in the mother tongues of ethnic minorities is one of the 
signs of recognition of their human rights. Many international organizations work in this 
respect. There is a Department of Intercultural Education in the Educational Committee of the 
Council of Europe in Strasburg. In the Human Rights Center of UN in Geneva, a seminar on 
intercultural education was organized in May 1997. In the Netherlands, there is an 
International Association for Intercultural Education, which publishes a scientific journal 
“Intercultural Education”. Many universities all over the world have Department of 
Intercultural Education where teachers are trained to work with minority students. Lessons on 
intercultural education, during which students learn to respect minority cultures, to tolerate 
and comprehend cultural differences, have been introduced to the curriculum of most 
European countries. 

One of the major problems existing in the UN’s documents is formulating the 
definition of “minority”. According to Chernichenko (1997), minority means a group of 
people, in general, constantly living in the territory of the country who is smaller than 
the rest of the population, and has national or ethnic, religious, linguistic and other 
characteristics (culture, tradition, etc.) which are different from those of the rest of the 
population (article 1). 

Minorities can be defined as “ethnic” or “national” depending on the status they have 
been given by the respective country wherein they live. In the UN’s documents, such a 
differentiation is not made. When the term “minority” is mentioned, a group of people with 
their own specific language and culture, which differ from those of the rest of the population 
in the country wherein the minority live, is considered. 

It is known that as a result of the longstanding contact between different ethnic 
communities, the languages interact and influence each other. Consequently, the one or the 
other language changes to a great extent or completely loses its characteristics, i.e. the 
minority adopts the language of majority and forgets its own mother tongue. Even in such 
cases, the members of the ethnic minority continue to determine themselves as minority, and 
the members of the majority do not regard them as equal. There are such cases among Roma 
Muslims in Bulgaria who consider themselves as Roma even though they do not speak 
Romani language. There are also cases when Roma Muslims determine themselves as Turks 
because they do not speak Romani, and in the society it is more prestigious to be a member of 
the Turkish ethnic minority. At the same time, however, the Turkish ethnic community does 
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not consider them equal. It turns out that the issue of ethnic identity and use of a language is 
very complicated and that it why it might be better to give the right to a person to determine 
herself or himself as belonging to one or another ethnic community. For instance, in the 
former Soviet Union, there are Ukrainians born and grown up in Russia who do not know 
Ukrainian language but continue to consider themselves Ukrainians. In most cases, people 
who have lost their mother tongue continue to identify with the ethnic minority of their 
mother tongue and consider themselves as belonging to it. However, as we already mentioned, 
there are the opposite situations as well – identification with the majority. 

 
2. The bilingualism of minorities 
 

It is known that the minorities living in the territory of a particular country are bilingual. 
Besides their own mother tongue, they speak the language of the majority, an international 
language (English, French, Spanish) and sometimes the language of another minority (for 
instance, the Roma Muslims in Macedonia speak Albanian, which is the language of another 
Macedonian minority). Frequently, the bilingualism among minorities is viewed as a negative 
phenomenon. Their bilingualism (mother tongue and the language of the minority) is looked 
down upon even in cases when it is perfectly mastered. Bilingual people are regarded as 
disadvantaged class because in most cases bilingualism is associated with the poor living 
conditions in which these communities live. The mother tongue of the minority usually is 
considered not prestigious by the society, not being beneficial to the spiritual and cultural live 
of the community and more usually used for communication at home. 

At the same time very often the minority does not have the right to improve and 
elaborate its language. The state and other public institutions (such as the Ministry of 
Education, the Ministry of Culture and universities) do not provide any opportunities for those 
languages to develop and to be used in the intellectual sphere. Parents are usually blamed (by 
school institutions) for not being concerned for their children’s poor school performance, not 
attending school regularly or lack of interest in a particular subject. However, it is not taken 
into consideration that the school does not use all possible means to provide interesting and 
effective education for Romani students. It is expected that Romani children will “adapt” and 
“socialize” on their own while they continue to live isolated (in ghettos with extremely poor 
living conditions) and even that they will achieve the same results as their fellow students 
from the majority. It is also not taken into account that “the personal adaptation is completed 
when there is an optimal interaction between the person and the surrounding 
environment”(Raen, 1995, p. 76). For personal adaptation to be successful two kinds of 
criteria are required: internal and external. 

The internal criteria are related to the psycho-emotional stability, personal comfort, 
satisfaction level, etc. The external criteria reflect the correspondence of the actual person’s 
behavior with the social norms, the requirements of the environment and the assessment of 
criteria for normative behavior. 

As we already mentioned, the intercultural education concerns the whole society – the 
minority and the majority. One of the main aims of the intercultural education is to establish 
how people from different ethnic groups living together can learn to respect each other as well 
as each other’s language and culture, to get to know each other and live in understanding. 
This is one of the ways to create a civilized society. At some places in the world maybe this 
has already been achieved to a certain extent. For instance, in Norway, the minority “Sami” 
(or Laplanders) is not only entitled to the right to develop their language and culture but also a 
college for training of language teachers has been established. Their language has been 
introduced to the educational system in Finland, Sweden and Russia. 
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In Russia, there are many nations who have less than 50,000 people. There is a 
department in the Russian Academy of Science for researching and studying the minority 
languages in the territory of Russia and their introducing to school. Besides the language 
study and all other subjects in these schools, mother tongue learning is provided. 

It should be noted that there is no model of intercultural education which could 
eventually be applied in each society. For example, in Papua New Guinea, there are 400 
linguistic groups and it is difficult to provide education in their mother tongue and culture. In 
this case it is much more important the majority to recognize the existence of the minority and 
to acknowledge their right on free use of their language. For instance, in Bulgaria, ethnic 
minorities have not been officially recognized until recently. And what is more important, 
their human rights have been rudely encroached on. Change of names of the minorities and 
ban on use of their mother tongues are a sign of forceful assimilation and violation of article 
2, paragraph 1 of the United Nations’ Human Rights Declaration making provisions for 
national, ethnic, religious or linguistic minorities which stipulates that minorities are entitled 
to the right to use their mother tongue in their private life and in public. During the 
communist regime in Bulgaria, use of a mother tongue in public and in informal 
communication was forbidden. There were signs in restaurants and shops, which read: 
“Bulgarian citizens who speak foreign languages will not be served or attended”. Those who 
did not observe these rules were imposed a fine. People with Muslim names were sent to 
prison, killed or were announced missing. If we take into consideration article 11 of the 
European Human Rights Convention, which stipulates that every person is entitled to the right 
to use his or her first name, surname and family name as well as to be officially recognized by 
them, it appears that there is again violation of the human rights. 

Such examples of violation of these human rights can actually be encountered in other 
parts of the world. For instance, the Turkmens in Iraq do not have the right to learn their 
mother tongue at school, their names have forcefully been substituted for Arabian names, they 
are forbidden to speak their mother tongue in public and in informal communication. 

The position of Kurds living in Turkey, Iran, Iraq and Syria is identical. The Kurdish 
language does not have any rights in these 4 countries. In Turkey, there is a special act 
prohibiting use of any other languages than Turkish for writing, publishing and distributing 
printed materials in the country. The prejudice against the Kurdish language is too strong in 
Turkey. Members of the majority frequently say that the Kurds do not have a language and 
that their language is rather a mixture of Turkish and Arabian words. Such an opinion is 
expressed about the Romani language as well. Many Bulgarian politicians and scientists 
openly stated before the mass media that “Gypsies do not have a language”. They disapprove 
of the introduction of mother tongue education to school by the Ministry of Education (the 
Ministry of Education introduced the Romani language to schools as a mother tongue during 
the 1992/1993 school year). 

The position of the Bedouins in Egypt and Israel is similar to that of the Turkmen and 
Kurds. The Egyptian and Israeli governments do not recognize the existence of many villages 
in which Bedouins live because the villages are not included in the state “plans” for building 
towns and cities. At the same time the government claims that after the Bedouins have settled 
and do not lead nomadic life, this means that they have integrated into the majority and it is 
not necessary a special curriculum to be provided for them. There is not mother tongue 
education for Bedouin children. 

The language is one of the most important factors for preserving the minority identity. It 
is one of the instruments for achieving cohesion in the society. Being a part of the culture of 
each ethnic community, the language is an important means for preserving the national self-
consciousness and the sense of belonging to one or another ethnic group. The right on one’s 
own language and culture is one of the most delicate issues the present day. How does the 
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state give these rights to minorities? How does the culture, respectively the language, of the 
minority develop and how is it preserved in the community? These are alarming questions of 
the present day and international legislation – observing the most sacred human rights – the 
right on one’s own language and culture. 

In Morocco, children form the minority (Kabyle) do not have such a right. They are not 
allowed to learn their mother tongue at school. 

Japan is one interesting example. In Japan, Korean private schools are not recognized by 
the state because subjects are taught in Korean language. This is another case of non-
observance of the international acts concerning human rights protection. 

Copts in Egypt, who are a Christian minority and have their own language, are also not 
recognized by the state authorities. They do not have the right to use their language in public 
and it is not taught as a mother tongue at schools. 

In Bahrain, the minority “ajam” speaking the language “pharsy” does not have the right to 
learn its own language at school either. 

At the same time in many other countries all over the world, education in public schools 
is provided for minority children. And maybe Russia is one of the good examples in this 
respect. It is known that in Russia, there have been traditions in mother tongue education of 
minorities since the years of the former USSR and obviously this experience has been applied 
after the separation of the national republics from the former USSR. Kazakievich (1996) 
reports about the use of minority languages in preparatory classes (nenetsky, evenkisky, 
evensky, chukchi) and primary schools (abazinsky, tsahursky). 33 languages are learnt as 
individual subjects by minorities in primary schools, 15 languages – in secondary schools, and 
11 minority languages are taught in kindergartens in Russia. There are often cases when 
minority children enroll in school without knowing their mother tongue and there they begin 
to learn it. In Bulgaria the situation involving part of the Turkish children, who cannot speak 
Turkish until they start school and learn it in their Turkish language classes, is similar. 

Austria is another positive example. Hungarians, Slovenians, Croats, Czechs, Slovaks, 
Rumanians and Roma are recognized as minorities there. In Austrian schools, the mother 
tongue is learnt by these minorities and their languages can be used in public. 

In Spain, for instance, Spanish is the official language but the languages of the minorities 
(Castilian, Catalonian, Galician and Basques) are recognized as official as well. These 
languages are taught at school, books are published in them and they can be used in public 
(Strumbel, 1997) 

In Switzerland, there is a strict division of the territories in which 4 languages are spoken 
and recognized as equal: German, French, Italian and Romansh. In Canada, the official 
languages are two – French and English. In those countries, the development of bilingualism 
is promoted by every possible means because its benefits are clearly realized. 

There are other cases as for example the one in Slovakia, where for children from the 
Hungarian minority, who learn their mother tongue, 4 subjects are taught by Slovak teachers: 
history, geography, Slovak language and Slovak literature. The Hungarian minority is given 
linguistic rights, and it has its own schools and even University.  

In Sri Lanka, 70 percent of the population speaks Singhalese, 28 percent speaks Tamil and 
2 percent – English. These 3 languages are recognized as official and the classes are held in 
one of them depending on the majority of population in the respective region. 

Cyprus is other country where two languages are recognized as official. In Cyprus, Greek 
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and Turkish are official languages, and minorities (as Armenians, for instance) have the right 
to learn their own mother tongue. 

Romania is another interesting example. There is a new article in the Romanian Law on 
Education – the majority is obliged to learn the language of the minorities. The minorities can 
use their language in public and in administration. 

In most of the cases, the majority thinks that its language and culture are the most 
important in the society. The majority frequently does not realize that the culture of the 
minority to a certain degree influences its culture. The Scandinavian countries and the 
“Frisian” in the Netherlands are such an example (both minorities are entitled the right to be 
taught in their mother tongues and to use them for administrative purposes). It is difficult to 
imagine the Finnish and Dutch community without the culture of the minorities. In people’s 
minds, the culture of the minority and the majority are accepted as a whole in these two 
countries. 

In Latin America, Columbia, and the islands Saint Catalina and Saint Adrian, an Afro-
American minority lives, for which a bilingual curriculum is provided in primary and 
secondary school grades as well as television and radio programs which are broadcast in local 
languages. Russians living in Estonia have Russian schools and half an hour long television 
programs every day. In Georgia, all minorities have their own schools in which the subjects 
are taught in the mother tongue of the respective minority. 

One of the basic debates in English literature and between scientists from all over the 
world concerns the terminology which is used. Studying the publications, we found out that 
the terms – intercultural, multicultural and cross-cultural education - were used as synonyms. 
One of the main tasks of the intercultural seminar in UN, which took place in 1997, was to 
specify the term and to conduct interesting discussions. We will also specify the terminology 
in order to avoid misunderstanding: 

- The intercultural education is oriented towards the majority, i.e. it does not 
concern only minority students but also majority pupils (learning the minority 
language, culture and history). 

- The multicultural education is mainly directed towards the minority language, 
culture and history but it is not intended for the majority. 

- The cross-cultural education means that the curriculum and textbooks provided for 
the education of minority and majority students will be different but information 
about the language and culture of both groups of students will be included in these 
textbooks. 

It becomes obvious from the above-given definitions that the intercultural education 
comprises the other two definitions to a certain degree. Therefore, in the present article we 
will use the term “intercultural education”, i.e. education which aims at dispelling the 
prejudice against small ethnic communities and recognizing the language and culture of small 
ethnic communities as equal to those of the majority. 

 
3. The cost-effectiveness evaluation of minority language policies 
 

Proper cost-effectiveness evaluation requires a frame of reference in which a given 
“output” (e.g., an increase in the frequency of minority-language use) can be related to a 
given “input” (that is, a policy measure, or set of measures, with a given cost) in a very 
rigorous fashion. In other words, it must rest on a model of the linkages between the latter and 
the former which meets demanding tests of internal consistency. To this end, we found it 
necessary to develop a formal algebraic model. This model will not be presented here, since 
the focus of this paper is on the real-world policies. However, it is important to stress the role 



 218

of this formal model as our analytical framework, and its main aspects are summarized in this 
section. The interested reader will find an extensive presentation in Chapters 2 and 3 of Grin 
and Vaillancourt (1998), as well as in the mathematical appendix of the same work. 

The framework proposes a combination of issues that are, most of the time, addressed 
separately in the literature. It draws mainly on the economic approach to language and 
language policy, but it is directly connected with more standard sociolinguistic perspectives. 
It is expressed in the form of an algebraic model to establish causal relationships between 
four levels, namely: i) language policy and planning, ii) the sociolinguistic context, iii) a 
model of language use by bilinguals and iv) aggregate language use outcomes, which are 
likely to have a subsequent feedback effect on the “policy” and “context” levels, which we 
will now consider in turn.  Briefly summarized, this structure is the following: 

The families of policy interventions considered in the first level (“language policy and 
planning”) include: i) provision of minority language goods and services; ii) education 
planning (further divided into “skills development” and “acquisition planning”); and iii) direct 
minority language promotion. Under fairly general assumptions, it is possible to provide 
logical proof, using the formal model, that various policy interventions will yield desired 
language use outcomes. It is the political process of language policy (which we do not 
investigate in this study) that results in the adoption and implementation of a set of language 
policy measures. Of course, policies other than those considered here are possible, but this 
breakdown covers a wide span of the policies currently applied. 

These policy measures, once implemented, have an effect on what we call the 
language status indicators, featured in the second level of the model. Analytically, they can be 
characterized as: i) the overall supply-side factors of the linguistic environment (i.e., the 
extent to which the context in which people live supplies occasions to use the language); ii) 
the overall or average competence level of minority-language speakers; iii) the number of 
minority-language speakers; iv) language attitudes. More precisely, the first type of policy 
intervention (“provision of minority-language services”) positively affects the “supply-side 
factors of the linguistic environment”; a policy of “skills development” positively affects the 
(overall or average) competence level of speakers; “acquisition planning” (by which we mean 
a policy chiefly targeting the number of people who can use the language) positively affects 
the “number of speakers”; and “direct minority language promotion” positively affects 
“language attitudes”. 

However, these language status indicators, favorable as they may become as a result of 
language policies, only create better conditions for minority language use; in and of 
themselves, they do not guarantee that minority language use will actually increase. What 
matters is whether these more favorable conditions actually induce people to use the minority 
language more, and this point is addressed at level three, which forms the core of our model. 
This micro-economic model of language behavior focuses on bilinguals. Our emphasis on 
behavior reflects the founding assumptions of economic theory, which can be defined as a 
science that studies human behavior approached in a certain way, which we characterize 
below. Our emphasis on bilinguals reflects the fact that speakers of minority language in the 
cases studied here are for the most part fully fluent in the majority language as well. 

The economic approach to human behavior – at least in the dominant, neo-classical 
tradition which makes up the overwhelming majority of research work in the discipline – 
assumes that social actors have certain “goals” (or, equivalently, “objectives”, “preferences”, 
or “tastes”), which define what they want to do; however, they are also subjected to a set of 
constraints. Some of these constraints are material, some are technical, and they restrict what 
people can do with the resources that they have. In this approach, human behavior is seen as 
an explicitly or implicitly rational way to make the best possible use of these scarce resources 
(scarcity of resources being a constraint in itself) in order to achieve their goals. 
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Obviously, combining this type of analytical model with language policy issues 
requires us to define logical links between the “language status indicators” and the ingredients 
(goals and constraints) of the model of language use by bilinguals. In our model, language 
status indicators affect bilingual’s language behavior in three different ways: 

- First, language attitudes (which will presumably have become more favorable to 
the minority language as a result of direct minority language policy) will be 
reflected in people’s goals (or objectives, or preferences, or tastes). In line with 
standard economic modeling, these goals or preferences are formally expressed by 
a “utility function”.  

- Second, the increased supply of situations where the minority language can be 
used, along with an improved overall level of competence by speakers, will lift or 
at least alleviate some of the language-related constraints. Formalizing this 
relationship requires slightly more involved algebraic modeling, and this point is 
not further discussed here. Suffice it to say that this change in the set of constraints 
can be interpreted as a drop in the relative implicit cost of “doing things” in the 
minority language, such as shopping, watching films, reading stories to children, 
etc. In other words, it becomes easier or less expensive – in time and/or money – 
to carry out various activities in the minority language instead of doing them in the 
majority language. For example (A) the availability of minority-language media 
means that one gets more opportunities to watch television in the minority 
language or (B) an increased average competence level of speakers means that it 
will generally be easier to find an interlocutor, in formal and informal situations, 
with whom can really use the minority language. All this clearly loosens the 
contextual constraints on minority language use.  

- Third, the increase in the total number of minority-language speakers that a policy 
would have brought about will improve the overall context within which people 
operate and allocate their time between activities in the majority or in the minority 
language.  

- Finally, the model of language use by bilinguals also requires further elements (a 
time constraint, a financial constraint and what amounts to a “technological” 
constraint). In short, using these additional elements, the model indicates how 
bilinguals will apportion their time between activities carried out in the majority or 
in the minority language, where activities are measured in time units. 

The language behavior model focuses on patterns of individual language use. However, our 
concern is with the societal use of the language, which we obtain by aggregation of the 
individual patterns. This a aggregation is represented by the vertical arrow form “optimal 
individual practice of activities in majority and minority languages” and “aggregate practice 
of activities in majority and minority languages”, found in the forth level of the framework. 
The aggregation procedure is not treated formally in the model, and we shall consider addition 
as an acceptable approximation of aggregation. 

Because the chief use of a formal model is to ensure the internal consistency of the 
cause-and-effect connections posited in the conceptual framework, much of the model is 
devoted to ascertaining the formal (in this case, mathematical) conditions under which given 
policy measures do indeed result in an increased individual and aggregate practice of a 
minority language. Our model identifies some of the important technical conditions for policy 
measures to be effective, which it is not necessary to discuss here. Its usefulness, in our 
opinion, is that it provides an integrative frame of reference as well as a way to parse the 
complex process of minority language policy, from the adoption of specific measures to their 
expected outcome in terms of increased minority language use. 
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Nevertheless, apart from a logically coherent representation of the relationships 
between the numerous elements involved, the model generates a set of logically buttressed 
interpretations for our findings, including in terms of their implications for policy. 

This study contains an evaluation of some policies adopted in favor of three western 
European languages, namely Welsh, Basque and Irish. The outcomes of these policies, in line 
with the formal model, will be evaluated in time units, where the amount of time spent doing 
things in the minority language (instead of the majority language) is a convenient unit of 
measurement that will enable us to compare the effectiveness of different polices, if only 
because all of the policies considered aim at an increase in the share of their time that people 
spent doing things in the minority language. 

 
4. Language education in the minority languages 

 
Rjobalko et al. (1996) research the intellectual potential during different periods of human 

live. For this purpose, they have conducted psychological researches on children at the age of 
5 and 6 years. They show that when children grow up (from 5 to 6 years), their thinking, 
visual memory, concentration and imagination develop. Besides the psycho-physiological 
functions, their “knowledge ability”, “communicative skills”, “lexical stock”, “analytical and 
syntactic skills”, “constructive abilities”, “thinking in terms of space” and “learning abilities” 
have been studies. The main indexes turn out to be the “lexical stock” and “communicative 
skills”. 

It has been established by researches involving students at the age of 11-16 that the 
intellectual development of students at the age of 13-14 first depends on the educational 
process and the conditions of socialization and second – on the natural intellectual abilities. 

According to the authors, in the intellectual development, the education (the level of 
acquired knowledge) and learning (an activity oriented towards acquisition of knowledge, 
skills and habits) play the most important role. 

According to J. Fishman (1984) the schools alone cannot guarantee the continuity of 
cultures, if for no other reason than that schools are generally on more than intervening 
(serving) rather than independent (causal) variables with respect to such continuity. Schools 
require strong community support in order to accomplish even their more restricted cognitive 
and affective goals. Such support is all the more needed in connection with cultural continuity 
goals since much of the minority school’s curriculum inevitably leads to the larger world: to 
its rewards, to its life-style, to its knowledge and to its language and culture more generally. 
Thus, the school serving minority-group children is in reality a two-edged sword, even when 
it is minority-community controlled. It leads anyway, out of and, in a sense, particularly 
undermines the very community that it ostensibly serves. This is all the more so when the 
minority community really does not control the school, its staff, its curriculum subtle 
messages. 

However, there is also a definite sense in which the minority-group school may render 
genuine service to the quest for intergenerational cultural community: it may develop ethno-
linguistic versatility and expertise among its students, and it may become an important 
employer of minority intellectuals and proto-elites. Without such versatility and expertise in 
the disadvantaged language and culture as well as in the advantaged language and culture, a 
new generation of effective minority leaders and negotiators will not be formed. Without the 
employment opportunities provided by the schools, the current generation of leaders ad 
negotiators would either be forced into the general arena or deprived of intellectual status. 
They would, therefore, either be lost to the minority community as a whole, or to the process 



 221

of influencing younger generations. The minority-group school is, therefore, an ambiguous 
factor. Its real trust, at any time, depends on the contextual circumstances surrounding it and 
controlling it, i.e. forces far beyond its own control (Kloss, 1966). 

 
5. Conclusions 
 
The minority languages play an important roe in the process of intercultural education. 

Majority students who know the cultural and language characteristics of a minority group 
grow up with respect to the “otherness” of that minority. It is extremely important nowadays 
when the racism and xenophobia increase in Europe the minority students to be educated in 
their own language and culture which will preserve them from brutal assimilation and from 
other side will teach the majority students to appreciate the  humanistic values in minority and 
to respect them as human beings, equal to majority representatives.  
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Objektově komunikační interakce s okolím v kontextu sociokulturní 
odlišnosti 
 
Object communication interactions with others in the context of 
sociocultural differences 
 

Iva Wedlichová (ČR) 
 
Abstrakt 
Příspěvek prezentuje data výzkumného šetření, zabývajícího se hledáním shod a rozdílností 
v objektově komunikační interakci s okolím dětí majoritní společnosti (z vnějškově funkčních 
rodin) a dětí sociokulturně znevýhodněných.  
 
TAbstractT 

TThe contribution focuses on the investigation of the search for conformities and differences in 
the object communication interaction by the majority of children (outwardly from functional 
families) and socio-culturally disadvantaged children. 
 
Klíčová slova: interakce, postoje, chování 
 
TKeywords: interactions, attitudes, behaviorT 

 
 
Aby učitel mohl účinně pracovat s dětmi z minoritních skupin, měl by vědět, jaké zvláštnosti 
z jejich sociokulturní, etnické či rasové odlišnosti vyplývají, co od nich lze očekávat. 
Potřebuje se orientovat mimo jiné v jejich schopnostech, dovednostech, vlastnostech, 
duševních procesech nebo dějích.  
 
Potřebné informace nám může poskytnout např. technika BSA (barvově slovních asociací) a 
metoda OKAV (objektově-komunikační analýza vědomí) jež využívá a měří sociálně-
psychologické spektrum postojů, včetně jejich realizační síly. Tedy nejen to, co si jedinec 
myslí a čemu dává přednost, ale také to, jestli tyto postoje bude skutečně realizovat ve svém 
chování, jak efektivně a v jakém časovém horizontu.  Tento přístup byl východiskem jednoho 
z výzkumů, který byl zaměřen na hledání rozdílností v objektově komunikační interakci 
s okolím dětí majoritní společnosti a dětí sociokulturně znevýhodněných.  
 
Příspěvek popisuje a částečně interpretuje některé výsledky tohoto výzkumu. Vycházíme 
z dat, která byla získána od celkem 720 respondentů, z toho 150 respondentů tvoří děti ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí (až na ojedinělé výjimky tuto skupinu tvořili 
Romové, v grafech a dále v textu označováno písmenkem R) a 570 dětí bylo české národnosti 
z vnějškově funkčních rodin (skupiny a dále v textu označováno písmenkem Č).  Vzájemně 
jsou porovnávány vždy tyto dvě skupiny dětí v mladším a starším školním věku – viz tab. č.1: 
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Tabulka č.1 

 
Srovnáváním těchto sociokulturně odlišných skupin dětí nepoukazujeme jen na vzájemná 
specifika a rozdílnosti. Snažíme se apelovat též na skutečnost, že tyto skupiny dětí mají také 
své „stejnosti“, že je vhodné a potřebné mít na paměti a umět využívat vše co mají tyto 
skupiny dětí společné. I to jsou základy, na nichž lze stavět a z nichž lze vycházet. V rámci 
výchovně vzdělávacího procesu bychom měli umět pracovat jak s odlišností tak i se vším, co 
je pro dané věkové kategorie z hlediska evolučně-ontogenetického společné. Jinými slovy, 
hovoříme-li o strategiích práce s příslušníky skupin z odlišného sociokulturního prostředí, je 
potřebné mít na paměti, že základy na nichž cíleně stavíme svou práci, obsahují i celou řadu 
totožných stavebních kamenů, o které se lze s jistotou opřít a které lze v jisté míře využít i 
v práci se specifičnostmi dané skupiny.  
 
V tomto příspěvku možná trochu netradičně nepodáváme vysvětlení a interpretace 
k výsledkům výzkumu, naopak konstatujeme a klademe otázky. 
 

I. Mladší školní věk 

Energetická determinace investic:  
Nejvyšší výdej energie u R = sociální vyspělost a zralost (SVZ) a hned na druhém místě 
závislost na podmínkách (DNP). Jinými slovy velkou část svého energetického potenciálu 
investují do sebe, do svého „sociálně vyspělého“  fungování a do podmínek, kterým se 
neustále musí přizpůsobovat. Nezbývá tedy dostatek energie na pracovní výkonnost, v tomto 
případě především učení, jakožto hlavní činnost tohoto věku. 
 
Nejvyšší výdej energie u Č = pracovní dispozice a výkonnost (PDV). V souladu s poznatky 
vývojové psychologie je energie těchto dětí mladšího školního věku orientována navenek ve 
snaze vyniknout v některé z činností. Jako jedno z možných vysvětlení se nabízí - jelikož 
nejsou zatíženi podmínkami (tak jako R, jejichž zatížení je konec konců vyjádřeno též 
termínem „sociokulturně znevýhodněné prostředí“) a v jejich okolí jsou pravděpodobně 
vhodnější sociálně vyspělé vzory, což usnadňuje samotný proces socializace, mohou svou 
energii orientovat do vnějšího prostředí, do pracovních činností. 
 
Obě skupiny dětí vykazují aktivní vyhledávání vzorců chování, jednání, efektivních činností a 
aktivit ve vnějším prostředí, které jsou efektivní, účelné a se kterými by se mohly 
identifikovat. 

  R Č 

     CH D Celkem CH D celkem 

mladší šk. 
věk 

50 40 90 142 168 310 

starší  šk. 
věk  

20 40 60 150 110 260 

celkem  70 80 150 292 278 570 
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Zpracovávání reality: 
Zpracovávání reality vykazují obě skupiny velmi podobně. U obou je prioritní příležitost, tzn. 
vyhledávání příležitostí, zkoušení, využívání mnoha různých nabízejících se činností. Stejně 
tak akčnost je oběma skupinám vlastní. Obě skupiny dětí také neprodukují ochranné ani 
obranné formy chování, nebrání ani nechrání se proti vnějšímu tlaku, požadavkům vnějšího 
světa. 
   
 
Četnost selhávajících druhů chování: 
Rozdělení dětí na iniciátory (barva červeno-zelená), váhající (žlutá) a odmítající (modrá), 
umožňuje predikovat míru ohrožení dětí i skupiny jako celku selhávajícími druhy chování 
(sociopatojevy). V tomto případě je v obou skupinách lehce zvýšený počet iniciátorů oproti 
běžné populační normě. Ve skupině R je zvýšený počet váhajících a snížený počet 
odmítajících, ve skupině Č je tomu naopak, tzn. snížený počet váhajících a zvýšený počet 
odmítajících. V porovnání těchto dvou skupin je zřejmé, že skupina Č má menší předpoklady 
vzniku sociopatojevů než skupina R. Bylo by jistě zajímavé sledovat toto „rozložení sil“ též 
optikou genotypu, věku a dalších reálně vstupujících faktorů.     
   
   Graf č.1 - R                                                                        Graf č.2 - Č 

             

II. Starší školní věk 
 
Tvorba postojů: 
Profil tvorby postojů obou skupin dětí ve starším školním věku vykazuje velmi podobné 
hodnoty (naproti tomu mladší školní věk vykazoval významnější rozdíly).  Obě skupiny 
vykazují silný tlak vnějšího prostředí, společnosti, což se projevuje neschopností obhájit a 
realizovat své postoje (síla vnějšího tlaku a argumentační či realizační neschopnost jsou již 
pod tzv. hranicí narušení).  Svou významnou úlohu zde sehrává bezesporu věk snímaných dětí 
(období pochybností, hledání identity…).  Děti v obou skupinách potřebují relativně vysokou 
míru shody se svým okolím, souhlas svého okolí s tím co a jak dělají. Lze předpokládat, že se 
jedná především o souhlas vrstevnické skupiny či skupiny referenční. 
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Romské děti stále (stejně jako v mladším školním věku) předkládají svému okolí své 
představy o realitě, nabízí své představy fungování; rozdíl mezi oběma skupinami je též 
v míře či potřebě regulace (tento rozdíl přetrvává, nicméně je vykazován v menší míře než 
v období mladšího školního věku). Příčiny, vlivy a důsledky těchto rozdílností (představy o 
realitě a regulace) nabízíme k diskusi.  
 
Energetická determinace investic:  
Srovnáme-li vnitřní energetickou determinaci v obou sledovaných skupinách v mladším a 
starším školním věku, lze konstatovat výrazný posun od nemalé rozdílnosti v mladším 
školním věku až k celkem vysoké shodě ve starším školním věku. V obou skupinách je 
jednoznačně nejvíce energie investováno do činností pracovních a výkonových. Obě skupiny 
dětí též směřují energii investovanou do oblasti sociální vyspělosti a zralosti a do 
identifikačních aktivit do vnějšího prostředí. Ve skupině R jsou tyto hodnoty výdeje energie 
více jak dvakrát vyšší.  
 
Za zamyšlení stojí též rozdílnost investované energie obou skupin v oblasti autoregulační, kde 
energetický výdej je dvakrát větší u skupiny Č. Nabízí se vysvětlení větší míry tlaku 
společnosti, potažmo rodiny, na vnější chování a sebeovládání. Další možná zdůvodnění a 
náhledy nabídneme v připravované publikaci. 
 
Zpracovávání reality: 
Zpracovávání reality je výrazně odlišné ve srovnání s předchozím obdobím.  Zatímco mladší 
školní věk byl příznačný velmi vysokou shodou funkčních prvků, jež jsou při zpracovávání 
reality dětmi obou skupin používány, pro starší školní věk je typická naopak rozdílnost téměř 
všech sledovaných a zpracovávaných faktorů. Velmi rozdílně v porovnání obou skupin se na 
zpracovávání reality podílí výdrž, akčnost, smyslovost.  
 
Nejvýraznější rozdíl obou skupin zaznamenáváme u vnímavosti (u skupiny R nejvyšší) a u 
obrany (nejvyšší u skupiny Č). 
 
Četnost selhávajících druhů chování: 
V rozložení dětí z hlediska dispozic k selhávajícím druhům chování došlo k výrazným 
změnám oproti mladšímu školnímu věku. Ve skupině R se snížil počet dětí odmítajících a 
váhajících a naopak zvýšil počet iniciátorů. Ve skupině Č se naopak snížil počet iniciátorů a 
váhajících a zvýšil se počet odmítajících. To znamená, že trendy obou skupin jsou opačné, 
protichůdné. V podstatě je tím potvrzována již prověřená skutečnost, že vývoj sociopatojevů 
lze v daleko větší míře očekávat právě ve skupině R.  
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Graf č.3              Graf č.4 
 

         
        
 
 
Děti jsou a byly vychovávány ve společnosti, ve které se pohybují. Osobnost dítěte je 
ovlivněna jeho nejen zájmy, schopnostmi a kvalitou vztahu k okolí, ale i vztahem k celé síti 
sociálních systémů, do které dítě patří. 
 
Uváděné shody a rozdíly umíme v tuto chvíli popsat, ale nedokážeme je všechny prozatím 
uspokojivým způsobem vysvětlit. Toto bude obsahem připravované publikace. 
 
Literatura: 
Heller,D.;Sobotková,I.;Šturma,J.(Ed): Kořeny a vykořenění.ČMPS, Olomouc  2003 
29H201H201H207H207H207H207H207H207H211H212H212HH212H212H212H212H211H211H211H211H214H214H214H214H214H216H216H216H216HTUwww.dap-services.czUTH 
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2. 3 Metody práce s odlišnými  
 

Metody práce se odlišnými: úvod 
   

David Urban (ČR) 
 
Poslední část příspěvků první sekce je zaměřena na sociální práci s marginalizovanými 
skupinami.   

Jaká je vůbec motivace k výkonu profese sociálního pracovníka a jak se tyto motivy 
mohou odrazit v přístupu ke klientovi, popisuje Ivona Buryová v příspěvku Motivace 
pracovníků v pomáhajících profesích. 

Mgr. Beňuš Ján, Mgr. Bielová Miroslava a PhDr. Giertliová Daniela (Vysoká škola 
zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava) ve svém příspěvku  Postavenie  
sociálneho pracovníka v samospráve miest a obcí v práci s marginalizovanými skupinami 
popisují činnost sociálního pracovníka v samosprávě po zavedení nového zákona o sociálních 
službách. Poukazují přitom na některé problémy a nedostatky, s nimiž se sociální pracovník 
potýká.  

Minoritou homosexuálů, především pak jejich postavením v české společnosti 
z hlediska právního i sociálního, se zabývá Mgr. Veronika Benešová (Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta): Možnosti soužití homosexuálních párů 
v ČR. Ve svém příspěvku rovněž reflektuje postoje české veřejnosti k této minoritě. 
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Motivace pracovníků v pomáhajících profesích 
 
Motivation workers in helping professions 
 

Ivona Buryová (ČR) 
 
 
Abstrakt 
V příspěvku jsou prezentovány vědecké názory a teoretická východiska odborníků, zabývající 
se motivací a důvody, které vedou k volbě  pomáhající profese. Při hledání a  zpracovávání 
pramenů k uvedené problematice byly vybrány takové teorie, které nejblíže vypovídají o 
současném stavu věcí a nejlépe zdůvodňují jeho příčiny. Velmi zajímavé jsou názory  
Schmidbauera a Illicha, které uvádějí rozporuplné motivační aspekty pomáhajících a nepřímo 
tak objasňují některé současné problémy v charakteristice pomáhání a v nepřiměřeném 
přístupu pomáhajících ke klientům. 
  
Abstract 
In this contribution are presented scientific views and theoretical background of experts, 
dealing with motivation and the reasons that lead to the choice of helping professions. When 
searching and processing of sources in this area have been selected a theory that the next 
reveal the current state of affairs and the best reasons for its causes. Very interesting are the 
views of Schmidbauer and Illich, which indicate contradictory motivational aspects of helping 
professions and indirectly explain some of the current problems in helping the characteristics 
and inadequate access facilities to clients. 
 
Klíčová slova: Pomáhající. Ošetřovatelská. Sociální. Psychosociální. Zdravotnictví. 
Zdravotnický pracovník. Ošetřovatel. Pomáhající profese. Komunikace. Klient.  
 
Key words: Assisting. Nursing. Social. Psycho-social. Health. Medical worker. Nurse. 
Helping professions. Communication. Klient. 
 
 
Úvod 

Proces pomáhání znamená pomoc, kterou poskytuje jeden člověk druhému člověku 
nebo skupině osob, přičemž může jít o pomoc finanční, materiální nebo psychickou. Motivem 
takové činnosti je potřeba prospět druhým, vynaložit určitou energii, předat něco ze svého 
osobního bohatství, a tím odstranit nebo zmírnit nepříznivou situaci, v níž se druhý nachází. 
Hlavním předpokladem je zde potřeba a touha člověka prospět, jako to vidíme nejčastěji 
v charitativní činnosti, kdy poskytovatelé této pomoci nemusí být odborníky v žádném typu 
poradenství.  
Klíčová věta, na které se poradci shodují, zní: pomáhat znamená pomoci lidem, aby si 
dokázali pomoci sami. Jinými slovy lze říci, že pomáhat lidem znamená určit a objasnit 
problém tak, aby se člověk mohl sám rozhodnout, co s ním udělá. Pomáhání je tedy jednou 
z cest, jak pomáhat lidem překonat jejich problémy, jak objasňovat jejich osobní cíle a jak jich 
dosahovat.  
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Diferenciace pomáhajících profesí 
Pomáhající profese patří k oborům, které potřebují dovednosti a poznatky o modelech 

pomoci. V průběhu vývoje se upevnilo přesvědčení, že za vhodných okolností jsou někteří 
lidé schopni pomáhat druhým a zvládnout úkoly, které před ně život klade. Toto přesvědčení 
bylo posléze institucializováno jako pomáhající na prvním stupni v mnoha pomáhajících 
profesích. Od poradců, psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků a andragogů se 
očekává, že jsou schopni pomáhat lidem zvládat jejich sociální a emoční problémy.  

Zatímco dříve lidé v nesnázích jako první vyhledávali kněze a duchovní, dnes existuje 
celý sbor profesionálů (pomáhajících na druhém stupni), kteří často jednají s klienty, 
prožívající krizi. Jsou to nejen duchovní, ale také lékaři, zdravotní sestry, policisté, probační 
úředníci, učitelé, lektoři, konzultanti a mnoho dalších. Všichni jsou specialisty ve svých 
profesích a proto by již při výcviku měli počítat  s tím, že budou svým klientům pomáhat 
zvládat sociální a emocionální rozměry jejich problémových situací.   

V nejlepším případě pomáhají klientům zvládat problémy a krize holisticky. Například 
dobrý lékař léčí somatické choroby pacienta a současně mu pomáhá zvládat strach z 
bolestivého chirurgického zákroku. Učitel učí jednotlivé předměty a současně dbá o tělesný, 
intelektuální, emocionální i sociální rozvoj svých studentů, a tudíž bojuje s jednotlivými 
úkoly a krizemi provázejícími dané věkové období. Pomáhá je přímo i nepřímo odhalovat, 
chápat a zvládat. K obdobným specialistům patří také rodiče.  

Cowen (1982) je přesvědčen, že existují ještě pomáhající na třetím stupni. K nim patří 
takové profese, jako jsou manažeři, supervizoři, dokonce holiči a kadeřníci, barmani apod. 
Mnozí z nich cítí, že mají i roli interpersonálních poradců a školených pomocníků. I oni se 
často setkávají s lidmi v krizi. Mohou pozorně naslouchat jejich vyprávění, vyjádřit jim 
podporu, dát jim radu a celkově jim, s větší nebo menší uvážlivostí, pomáhat zvládnout 
problém. Pomáhající na třetím stupni jsou často hrdi na služby, které poskytují.  

V roli pomáhajícího na čtvrtém stupni se nachází každý, kdo se snaží pomoci 
příbuznému, příteli, známému nebo i neznámé osobě řešit nějaký problém.  
Stručně řečeno: svět je plný neformálních pomáhajících a jen malá část z nich patří mezi 
specialisty na prvním stupni. Druhý, třetí a čtvrtý stupeň obvykle nemá žádný zvláštní výcvik 
v interpersonálním pomáhání. Množství a kvalita výcviku jsou však i na prvním stupni velmi 
rozmanité.  

Pomáhání druhým formou různých interakčních procesů je tak běžná a společná lidská 
zkušenost, že se řada odborníků podivuje nad tím, proč se nějaký druh výcviku v pomáhání 
druhým neučí ve školách spolu se čtením, psaním a počítáním. Většina odborných textů se 
však zaměřuje na poradce, psychology, andragogy, psychiatry apod., u nichž se předpokládá, 
že výcvik v dovednostech pomáhat druhým bude přinášet prospěch všem interpersonálním 
pomáhajícím: rodičům v manželských problémech a v pomoci dětem rozvinout se a růst; 
přátelům milovat jiné, kteří jsou v nesnázích a jedincům pomáhat daleko tvořivěji zvládat 
každodenní životní problémy. ( Hartl, 2001,95 ) 
 
Rozpory v charakteru pomáhání  

V literatuře pro poradenskou činnost  Kagan (Kagan,1973, 58) tvrdí, že v oceňování 
pomáhání nehraje roli validita, tedy to, zda pomáhání skutečně pomáhá nebo ne, ale 
reliabilita, tedy to, zda poradce s klientem dosáhnou toho, čeho dosáhnout chtějí.  
V ošetřovatelské péči stále přežívá způsob suplování sebepéče. Ošetřovatelský personál 
věnuje více času suplovanému uspokojování potřeb nemocných ( hygienická péče, podávání 
stravy a krmení klientů, vyprazdňování na lůžku apod.), než nácviku jejich vlastní sebepéče  
( pomoc při jídle, doprovod na WC, osobní hygiena…). Nemocní se tak stávají zcela odkázaní 
na pomoc druhého člověka. Tento stav může dojít tak daleko, že se z mobilních pacientů 
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stávají imobilní. Důvodem jednání ošetřovatelů je nejen nedostatek času z provozních důvodů 
ale i zjednodušení si své vlastní práce.  

Pokud je ošetřovatelským cílem aktivizace nemocného a jeho samostatnost při 
uspokojování vlastních základních potřeb, nespočívá pomoc v suplování ale v nácviku. 
Pomáhající musí být, jak říká Carkhuff funkční. Právě on rozděluje pomáhající na funkční, tj. 
ty, kteří mají dovednosti nutné pro pomáhání, a nefunkční, tj. ty, kterým tyto dovednosti 
chybí. Funkčnost ošetřovatele není v tom, že za krátký čas nakrmí rekordní počet imobilních 
nemocných. Funkčnost spočívá v nácviku sebeobsluhy a v motivaci nemocného mít o sebe 
zájem a být soběstačný.  

Žádoucí modely řešení problémů, dovednosti a techniky nejsou důležité jen pro 
pomáhající, ale pro každého, kdo žije běžný život. Největší pokrok v pedagogické 
psychologii, který přišel v posledních desetiletích, je přesun již ke zmíněné  metakognici ( 
podstatou je naučit lidi, aby byli schopni přemýšlet o svém vlastním myšlení, o tom, jak řešit 
a zvládat problémy).  

S tím souvisí i problematika zkresleného vnímání druhých, která velice ovlivňuje práci 
pomáhajících, zejména jejich chápání skutečnosti a s tím související postoje při řešení 
problémů některých klientů. 
Pro jev zkresleného vnímání druhých použil Sullivan pojem parataxická distorze, což je 
překroucení obrazu o současné realitě na základě analogie z minulosti. Dílčí podobnost je 
považována za kauzální spojitost a vede k nesprávné generalizaci. Na základě takové 
nesprávné generalizace se jedinec chová k druhému člověku nepřiměřeně. P

 
PPříkladem 

nesprávné generalizace je následující kazuistika:  
� Zdravotní sestra se chová odmítavě a chladně ke staršímu pacientovi, který je k ní  
     přátelský a vstřícný. Něčím jí však připomíná otce, s nímž žila a stále  žije v konfliktním  
     vztahu. 
� Ošetřovatel odmítal hygienickou péči u starších žen, které byly imobilní. Pokud byl k této  
    činnosti spolupracovníky „donucen“, jednal rychle a s averzí. Jeho postoj si ostatní  
    členové ošetřovatelského týmu vysvětlovali tak, že je pohodlný a vyhýbá se náročné fyzické  
    i psychické práci.Při neformálním setkání na oslavu konce roku se ve slabé chvilce svěřil,  
    že byl v dětství sexuálně zneužíván svou matkou.  

Na základě nesprávné generalizace a následného neadekvátního chování, může jedinec  
očekávat odpovídající reakci svého okolí. Ovlivněn svým očekáváním se pak chová tak, že 
sklidí reakci, kterou předpokládal, která je však logickou odezvou. Tento mechanismus 
cirkulární kauzality je nazýván "sebenaplňující proroctví". Pro takové přenášení zkušeností 
z jedné interpersonální situace do druhé se také užívá termín přenos.   
Ošetřovatel svým postojem a chováním ke starším ženám vyvolal jejich nepřátelství vůči sobě. 
Pacientky si neustále stěžovaly na jeho neochotu primáři oddělení, některé ho naopak chtěly 
donutit tzv. k „práci“ a vyžadovaly právě jeho při hygienické péči, či podávání jídla. Přestože 
se později snažil být vstřícný, nálepka „lenocha a budižkničemu“ mu zůstala. I ostatní, nově 
hospitalizované pacientky byly již předem informovány těmi „zkušenými“ o jeho neochotě a 
kopírovaly negativistické chování vůči němu, přestože s ním negativní zkušenost neměly.   
Z toho plyne, že pokud pomáhající dokáží přehodnotit své postoje ke klientům a naučí se 
identifikovat a zvládat své předsudky i osobní problémy, lépe se podílí na zvládání problému 
u klientů. 
 
Subjekty, obsah a cíle pomáhání jako procesu sociální intervence 

Proces pomáhání je určitým typem sociální intervence. Má své subjekty, obsah a cíle. 
Sociální intervence, jako dynamický proces výměny informací či poskytování a přijímání 
pomoci, se odehrává uvnitř interakce pomáhajícího s klientem, ale i mimo ní. Pro role 
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odborníka i klienta existují vymezená pravidla. Sociální kontext, ve kterém proces pomáhání 
probíhá, formuje jeho celý průběh.  
Tento typ interakcí, jejichž předmětem je  osvětová a preventivní péče mezi odborníky 
a klienty s cílem, posilovat lidský rozvoj, je třeba upřednostňovat.  
Odpůrce poradenské činnosti Illich zpochybnil vliv existence poradců a terapeutů na lidský 
rozvoj. Tvrdí, že jakkoli klienti považují poradenský vztah za volný, existují v něm síly, které 
jsou podezřelé. Illich zastává názor, že:  

 pomáhající reagují na své vlastní potřeby a vědomě či nevědomě utvrzují klienty 
v závislosti nebo nepřiměřenosti,  

 pomáhat může znamenat spíš znemožňovat, než umožňovat, protože pomáhání často 
podporuje závislost.  

Oba názory jsou velmi zajímavé a odpovídají realitě, kterou lze vidět v některých 
zdravotnických a sociálních zařízení při ošetřování imobilních klientů nebo pacientů. 

� Pacient je umyt ošetřovatelem jenom proto, že jeho vlastní aktivita není dostatečně rychlá           

    a efektivní. Nemocný je krmen mletou stravou, protože nemá v ústech svou zubní protézu,  

   která je v šuplíku nočního stolku, a dlouho by trvalo, kdyby jedl sám . 
Pomáhající by měli proto analyzovat své vlastní cíle, metody a motivy, související s objektem 
sociální intervence. Mohou začít tím, že se budou sami sebe ptát: 

 Jak intenzivně probíhá proces pomáhání ve stadiu krize či během problému, který 
klienti mají? 

 Jak mnoho investuji do poskytování prevence spíš, než do léčby nebo nápravy? 
 
Postoje a role pomáhajících  

Pomáhající profese je výjimečná. Jednak se pracuje s lidmi, nikoliv s neživým 
materiálem, jednak základní pracovní nástroj jsou pomáhající sami. Takzvaný lidský faktor 
hraje hlavní roli, a to ještě ve vzájemné součinnosti.  
Kromě existenciálního - životního očekávání, je důležitý postoj ke klientovi obecně. Nyní 
tedy nemluvíme o konkrétním člověku, k němuž je vztah pomáhajícího vždy ještě tvořen jeho 
osobnostními charakteristikami, ale jako o jeho partnerovi či více partnerech v díle, které na 
poli sociální práce společně konají. S tím souvisí i následující  otázky, které se k pomáhajícím 
vztahují:  
- Mají pomáhající své vlastní představy, jež musí klient splňovat ?  
- Srovnávají ho s jinými nebo je v jejich očích autonomní bytost?  
- Vysvětlují si klientovy projevy po svém nebo hledají a ujišťují se, že dobře rozumí i   
  projevům, které se jim zdají jasné?  
- Prosazují svůj způsob pomoci nebo čekají na výzvu a pokyn klienta?  
S tím souvisí, i jakou roli ve vztahu ke klientovi přijali: 
 - Jako profesionálové, kteří ví víc?  
- Ti, kteří čekají na pokyny a do ničeho se nepletou nebo usilují o integritu - rovnocenné  
   partnerství, vyváženost a o spolupráci?  
- Zajímá je protějšek jako případ, nebo jako člověk, individualita?  
Pokud si dokáží na všechny tyto otázky odpovědět a  vyhodnotit je, zejména zda se srovnávají 
s cíli a prostředky sociální práce jako takové, zda by oni sami chtěli být vlastními klienty, tak 
ve světle vlastního hodnocení svých lidských postojů a svého obecného postoje ke klientovi 
můžou definovat také své vztahy s jednotlivými uživateli poskytované péče a pomoci. 
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Schmidbauerova teorie moci 
Jsou pohnutky, které ohrožují klienta, pomáhajícího i účel sociální práce samé. Patří k 

nim touha uplatnit svou moc nad potenciálně bezbrannými lidmi a touha po vděčnosti od těch, 
kteří se bez pomoci neobejdou. Podle Schmidbauera je hlad po vděčnosti a obdivné lásce 
těch, jimž se pomáhá  (Schmidbauer, 2000,171). Pracovníci pomáhajících profesí jsou 
nezřídka přesvědčeni o tom, že se své práci věnují z altruismu, z účastného a účinného 
soucitu, anebo že se identifikovali s rolí, kterou získali náhodou. Každý, kdo patří 
k pomáhajícím, bude překvapen originálním výkladem Schmidbauera o “pečovatelském 
charakteru“ a když k sobě bude upřímný, pak mu musí dát za pravdu. Jedním ze zajímavých 
názorů je ten, že stejně tak, jako člověk v nouzi potřebuje toho, kdo mu pomůže, tak 
pomáhající potřebuje člověka v nouzi. Když je nemocnému nebo klientovi pomoženo a on se 
spokojeně vrátí do života, pak “nenasytná touha“ pomáhajícího nutí nejen k dalšímu 
osobnímu angažmá ve prospěch druhého člověka, ale vede ho také do stavu rozladění, vzteku, 
lítostí a depresí. Případný rozvoj syndromu vyhoření, o kterém se ostatně autor zmiňuje jen 
okrajově, je pak “řešen“, „léčen“ anebo heroicky překonáván. V každém případě je uznáván. 
Pozoruhodná, vysvětlující a v mnohém inspirující je také ta část knihy, která tematizuje 
problémy, souhrnně pojmenované jako pomáhající mezi sebou (rušiví příbuzní klienta, rivalita 
a škodolibost, totální instituce atd.). Pomáhající se může poučit o svém „autisticky 
nedisciplinovaném myšlení“ a o tom, že svým profesním úsilím především “zdolává 
nedostatek svého sebecitu“. Pravdivá jsou i slova o autoritářském přístupu k druhým (resp. 
k těm, ke kterým směřuje pomoc pomáhajících). „Ten, kdo vystupuje autoritářsky, požaduje 
bez diskuse, aby jeho moc byla bez reptání uznána“. Každý náznak diskuse je interpretován 
jako „útok na svou autoritu“ a odmítavé, uražené chování, někdy spojené dokonce i 
s protiagresí, jsou časté. Schmidbauer konstatuje, že: „Kořeny autoritářského chování leží 
v pocitu nemilovanosti a nedostatku bezpečí, z něhož vyvstává kruh koluze.“ Stručně řečeno: 
„Protože mě nemilujete, musím vás ovládat - protože nás chceš ovládat, nemůžeme tě 
milovat!“ 
Jistě, že všichni pracovníci pomáhajících profesí netrpí syndromem pomáhajících. Zajímavé 
však je, že autoritativní zdravotní sestra (šikovná, energická, skutečně pomáhající) je běžně 
přijímaným a akcentovaným typem člověka, který je „na svém místě“. Zásluha Wolfganga 
Schmidbauera spočívá mimo jiné v tom, že v takové autoritativní postavě vidí nejen 
pracovitého a svérázného pracovníka, ale také křehkého člověka, který funkčně a 
racionalizovaně překonává traumata, kterými byl v průběhu dětství „poctěn“. Pocity 
nedocenění jsou u lidí v pomáhajících profesí časté. Většinou bývají interpretovány tak, že 
„nevděční“ pacienti ani netuší, kolik pozornosti, péče a námahy jim ošetřovatelé věnovali. 
Tuto nespravedlnost vnímají jako realitu. Schmidbauer nás v průběhu celého svého sdělení 
nutí zamýšlet se nad tím, zda právě tato specifická kategorie profesionálů nemá na celkovém 
vyznění svého ocenění resp. neocenění také svou “vinu“. Na rozdíl od Schmidbauera, 
Jankovský  poukazuje na šíři a spletitost jednotlivých souvislostí a vztahů, v rámci lidského 
bytí. Akcentuje pak především otázku mravní zodpovědnosti ke druhému člověku a řádu 
světa.P
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Postavenie  sociálneho pracovníka v samospráve miest a obcí 
v práci s marginalizovanými skupinami  
 
TThe position of social worker  in the municipalities  at work with 
Tmarginalized groups T 

 
 

Daniela Giertliová, Miroslava Bielová, Ján Beňuš (SR)  
 
 
Abstrakt 
Aj po decentralizácii sociálnej sféry ostáva základnou kľúčovou otázkou efektivita pomoci 
hlavne od sociálnych pracovníkov pracujúcich v samospráve. Neustále sa kladie dôraz 
v rámci nového zákona o sociálnych službách na bližší prístup sociálnych služieb občanovi. 
Otázkou ostáva praktické naplnenie filozofie legislatívy. Vo svojom príspevku sa pokúsime 
priblížiť niektoré nedostatky  a problémy sociálneho pracovníka v samospráve. Poukážeme 
nielen na finančnú bariérovosť, ale aj na materiálno-personálnu. Následne však poukážeme 
aj na kvalitu niektorých aktérov, ktorí napriek mnohým súčasným nedostatkom vynakladajú 
priblížiť sa občanovi a a ponúknuť mu sociálnu pomoc. 
 
Abstract 
TEven after decentralization of the social sphere the fundamental question remains the 
effectiveness of aid mainly from social workers in local government. In the new law on social 
services constant emphasis is placed for the social services closer to citizen’s home, but the 
question remains the practical fulfillment of the law. In our contribution we try to bring some 
of the shortcomings and problems of social workers in local government. We highlight not 
only the financial obstacles, but also the material and personnel problems. Subsequently, 
however, we also highlight the quality of certain participants who, despite many of the 
current imperfections, are constantly trying to move closer to the citizen and offer him social 
assistance.T 

 
Kľúčové slova: Aktér sociálnej politiky. Bariérovosť. Dotácie. Občan. Obec. Samospráva 
miest a obcí. Samosprávny sociálny pracovník. Sociálna služba.  
 
Key words: TParticipants in social policy. Obstacles. Subsidies. Citizen. Town. Municipalities. 
Self-governing social worker. Social service.T 

 
 
Význam sociálnej práce v samospráve miest a obcí s cieľovými skupinami 

Základným prvkom miestnej samosprávy sú obce a mestá. Miestnu samosprávu môžeme 
chápať ako ústavne zaručené právo územného samosprávneho celku rozhodovať samostatne 
v rámci autonómnych priestorov vymedzených ústavou a zákonmi o svojich záležitostiach. 
Pričom autonómnosť priestorov je daná konkrétnymi kompetenciami 
( 30H202H202H208H208H208H208H208H208H212H213H213HH213H213H213H213H212H212H212H212H215H215H215H215H215H217H217H217H217HTUwww.miestnasamosprava.sk UTH). 

Základnou úlohou obce v zmysle zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov § 1 ods. 2 pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 
územia a o potreby jej obyvateľov. Obyvateľom obce v zmysle tohto zákona je osoba, ktorá 
má na jej území trvalý pobyt (Zákon č. 369/1990 Zb., § 1). 
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Zmenou politického systému po roku 1989 dostali možnosť existencie neziskové 
organizácie. Vznikajú aj vyššie územné celky, nielen ako podpora miest a obcí, ale aj ako 
samoregulačný systém v rámci štátneho zriadenia. Toto podnietilo mnohých primátorov miest 
a starostov obcí zakladať a budovať svoj vlastný „sociálny systém“, ktorým by boli bližšie ku 
potrebám svojich občanov.  

Demeterová (in: Lenczová, 2000) uvádza, že obsahom sociálnej činnosti samosprávy 
miest a obcí by malo byť hlavne: 

• predchádzanie vzniku krízových sociálnych situácii (u občanov a ich skupín) na  
základe analyzovanej skladby obyvateľstva, 

• poskytovanie bezprostrednú nevyhnutnú pomoc v zložitých sociálnych pomeroch 
u občanov, 

• koncepčná, krátkodobá a dlhodobá činnosť, zameraná na pomoc pri vytváraní 
podmienok pre sociálnu prácu najmä neštátnych organizácií a inštitúcií 
(Demeterová, In. Lenczová, 2000, s. 109). 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon sa stal účinným od 1.1.2009 a 
priniesol regionálnej a miestnej samospráve viacero nových úloh a kompetencií. 
 
Možnosti sociálnej pomoci 

Rovnako ako v rozvinutých krajinách prešiel aj  u nás vývoj sociálnej pomoci 
marginalizovaným skupinám dlhou cestou od tradičnej inštitucionálnej starostlivosti cez 
chudobince, špitály a väznice až k novodobým formám sociálnych služieb. V súčasnej dobe 
v sociálnych službách pre marginalizované skupiny sa zdôrazňuje nielen participácia rodiny, 
ale aj samosprávy miest a obcí. Je potrebné zdôrazniť, že u nás oproti vyspelým 
demokratickým krajinám, výrazne zaostáva kvalita funkčnosti sociálnej siete samosprávy, 
nakoľko výskum, ktorý sme realizovali na prelome roka 2008/2009 poukázal na 
neefektívnosť sociálnej pomoci v rámci samosprávy miest a obcí. Pomoc je väčšinou 
ponechaná na tretí sektor a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Súčasná sociálna politika, 
nielen samosprávy miest a obcí sa vo väčšine prípadov sústreďuje na motiváciu rodiny 
pomáhať neprispôsobivému členovi priamo v jeho domácom prostredí. (Balogová, 2005, s. 
35).  

V živote človeka sa môžu odohrať rôzne udalosti, v ktorých človek dokáže oceniť pomoc 
najbližších. Pokiaľ však táto pomoc zo strany rodiny neprichádza, je potrebné, aby túto úlohu 
prevzala spoločnosť (Štefko, 2003, s. 69). 

Nejde len o pomoc, ktorú môžeme neprispôsobivým klientom poskytnúť,  ale aj 
o podporu a rozvoj aktivít, ktoré pomôžu občanom dôstojne prežiť, ktorá im prináša pozitívne 
zmeny. Marginalizované skupiny sa častokrát vyznačujú sociálno-patologickými javmi, 
akými sú nezamestnanosť, strata pracovných návykov a sociálna izolácia, s ktorou je spojená 
aj strata úcty zo strany ostatných občanov a inštitúcií. Sociálnou izoláciou – exklúziou 
môžeme chápať aj stav, kedy jednotlivec alebo rodina plne neparticipujú na ekonomickom, 
politickom a sociálnom živote spoločnosti, alebo kedy ich prístup k príjmom a samotným 
zdrojom im neumožňuje dosiahnuť životný štandard, ktorý je považovaný v spoločnosti, 
v ktorej žijú, za prijateľný. (Sirovátka, 2004, s. 78)  

Stávajú sa určitou záťažou, bremenom, ktoré už nevytvára zisky a stojí veľké peniaze. 
Takýto postoj nie je spravodlivý a je diskriminujúci.  

Ak by sa mala poskytnúť určitá sociálna služba alebo riešiť stav sociálnej izolácie 
neprispôsobivých osôb, je potrebné, aby tieto zmeny vychádzali z princípov týkajúcich sa 
zdravia, oddychu a vzdelávania členov komunity. Sme presvedčení, že najlepším riešením je 
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eliminácia sociálnych problémov neprispôsobivých jednotlivcov a rodín priamo v danej 
komunite cez rôzne sociálne programy.  

Do rúk samosprávnych orgánov a tiež tretieho sektora by mali patriť všetky sociálne 
služby a pomoc, ktoré neposkytuje štátny orgán „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“, 
a ktoré pomáhajú riešiť stav hmotnej alebo sociálnej núdze, ktoré sú definované v zákonoch 
599/2003 Z. z. o hmotnej núdzi, doplňujúcim zákonom 305/2005 o sociálno-právnej ochrane 
a 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci (Zákon č. 599/2003 Z. z. o hmotnej núdzi). 

V rámci týchto troch právnych noriem môže obec a tretí sektor v súčinnosti a spolupráci 
s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho ústredím poskytovať napríklad tieto služby: 

• vykonávať osobitného príjemcu v rámci zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi, 

• zriaďovať sociálne zariadenia určené v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnej 
pomoci, 

• poskytovať sociálnu prevenciu v rámci zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej 
pomoci, 

• vykonávať opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, 
fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých osôb určené v zákone č. 305/2005 
Z. z. o sociálno-právnej ochrane, 

• realizovať programy určené na pomoc ohrozeným deťom a ich rodinám 
vymedzené v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane (SPO), 

• realizovať služby a pomoc (poradenstvo, organizovanie výchovno-rekreačných 
táborov a výchovných opatrení) vyplývajúcich zo spomínaných právnych noriem. 

• realizovať menšie obecné služby a absolventskú prax pre mladých absolventov 
škôl.  

Každý človek žije v určitom prostredí, ktoré na neho priamo alebo sprostredkovane 
vplýva a jedinec je s týmto prostredím v neustálej interakcii. Sociálna práca napomáha 
vytvárať také medziľudské vzťahy, ktoré vyzdvihujú prioritu ľudskej bytosti ako základ 
ľudských práv. 

Sociálna práca ako spoločensky akceptovaná forma pomoci jednotlivcovi, skupine 
a komunite je prítomná v ľudskej histórii od jej počiatku. Usiluje sa o zmiernenie chudoby, 
odstránenie sociálneho vylučovania a utláčania, o predchádzanie možným poškodeniam či 
hľadanie dialógu medzi normami spoločnosti a želaniami klientov. V sociálnej práci je 
predmetom záujmu, činnosti a myslenia človek či skupina ľudí, ktorá sa ocitla v sociálnej 
kolízii (Hrozenská, 2008, s. 25). 
Zákon o sociálnych službách definuje sociálne služby ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť, 
ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané: 

• na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo 
komunity, 

• na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život 
a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

• na zabezpečenie nevyhnutných podmienok, na uspokojovanie základných životných 
potrieb fyzickej osoby, 

• na riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 
• na prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny (Buchelová, Filipová, 

2009) (Zákon č. 448/2008 Z. z.). 
Draganová uvádza, že: „sociálne služby sú špecializované činnosti, ktoré majú 

predovšetkým zmierniť a pomôcť prekonať hmotnú a sociálnu núdzu“ (Draganová, 2006, s. 
133). 
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Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, 
ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok 
ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
vymenúva sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného alebo sociálneho stavu, medzi ktoré 
patrí:  
a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 
základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú: 
1. nocľaháreň, 
2. útulok, 
3. domov na pol ceste, 
4. nízkoprahové denné centrum, 
5. zariadenie núdzového bývania, 
 
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú: 
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a 
pracovného života, 
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, 
3. poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, 
 
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku, ktorými sú: 
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, 
2. opatrovateľská služba, 
3. prepravná služba, 
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba, 
5. tlmočnícka služba, 
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby, 
7. sprostredkovanie osobnej asistencie, 
8. požičiavanie pomôcok, 
 
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú: 
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, 
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií, 
 
e) podporné služby, ktorými sú: 
1. odľahčovacia služba, 
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, 
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, 
4. poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre, 
5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni, 
6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni, 
7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.. (Zákon č. 448/2008 Z. z.). 
Dilema v súčasnej sociálnej pomoci pri pomoci cieľovým skupinám verzus nefunkčnosť 
sociálnej pomoci v samospráve miest a obcí 
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 Na opis nedostatkov sociálnej pomoci cieľovým skupinám a s ňou spojenú 
nefunkčnosť sociálnej politiky v samospráve miest a obcí by sme použili vymedzenie 
záchrannej sociálnej siete Levickej (2004, s. 113), ktorá vo svojej monografii uvádza, že je 
potrebné dbať na to, aby záchranná sociálna sieť poskytovala určitý štandard, ktorý je 
garantovaný spoločnosťou. Predpokladom garancie  je ošetrená sociálna sieť:   

• Kvalitnou legislatívou na podporovanie kvalitného a následného poskytovania rôznych 
foriem sociálnych služieb. 

• Informačnou politikou najmä na lokálnej úrovni, ktorá nie je mysliteľná bez 
zabezpečenia dostatočných informácií občanom o existujúcich sociálnych službách, 
ktoré sú pre nich dostupné v ich blízkom okolí. 

• Existenciou finančných zdrojov, ktoré by v dostatočnej miere pokrývali všetky 
sociálne programy a aktivity. 

• Klientmi odkázanými na niektorú z foriem pomoci v rámci existujúcej záchrannej 
sociálnej siete.  

Ak  vychádzame z Levickej konštatujeme, že v súčasnosti sa ukazuje možnosť využitia 
jednotlivých sociálnych služieb len v rámci teoretického zakotvenia, nakoľko samospráva 
miest a obcí sa javí pri výkone sociálnej práce ako nefunkčná. Dôvodom nefunkčnosti je na 
jednej strane problém financovania obecného rozpočtu.  Na samosprávu miest a obcí bolo 
presunutých veľa kompetencií, ktoré obec nedokáže adekvátne riešiť z dôvodu chýbajúcich 
finančných prostriedkov.  

Ako problém vnímame aj materiálno-personálne zabezpečenie jednotlivých sociálnych 
programov. Súčasná legislatíva určila, že každá obec by mala mať svojho sociálneho 
pracovníka, ktorý by mal zabezpečovať starostlivosť o cieľové skupiny. Problémom je jeho 
financovanie. V praxi vzniká situácia, že v obciach sociálny pracovník absentuje, prípadne 
pracuje na skrátený pracovný úväzok. Zamestnanie samosprávneho sociálneho pracovníka na 
skrátený pracovný úväzok nerieši efektívne súčasnú problematiku sociálnej pomoci. Častokrát 
sa sociálny pracovník venuje len závažným klientom, ktorí potrebujú neodkladnú sociálnu 
intervenciu, prevažne ide o občanov vo vyššom veku.  

Problém vnímame aj v určitej neschopnosti mnohých starostov získať finančné 
prostriedky na tvorbu implementačných programov a plánov. Chýbajú im základné 
informácie a zručnosti pri implementácii projektov, sú príliš zaťažovaní byrokratickými 
náležitosťami a nedokážu adekvátne reagovať na priority svojej komunity.  

Ako problém vnímame aj nemožnosť uplatnenia súčasných národných priorít a legislatívy 
v danom teréne. Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je v praxi nedostatočne 
využiteľný. Jeho uplatnenie v teréne je nepoužiteľné, ak by sociálny pracovník obce chcel 
občanovi pomôcť riešiť jeho nepriaznivú situáciu.  

V obci sa nerealizujú sociálne plány a monitorovanie sociálnych problémov, ktoré by 
mohlo sociálnemu pracovníkovi pomôcť dostatočne pochopiť sociálnu situáciu v obci. 
V dôsledku toho sa stáva, že samotná sociálna pomoc je častokrát vzdialená potrebám 
cieľových skupín, ktoré ju považujú za neefektívnu.   

Zameranie sa na problémy obce, ktoré nevyžadujú riešenie alebo ich výsledok prináša 
prospech len malej skupine občanov. Častokrát sa stáva, že samospráva miest a obcí sa 
zameriava na riešenie nepotrebných programov, ktoré prinášajú prospech len malej menšine 
obyvateľov. Takéto programy však dostatočne neriešia súčasnú sociálnu situáciu obce, a sú 
pre mnohých občanov nedostupné.  
 
Praktický model riešenia sociálnej pomoci v samospráve miest a obcí  

Pri implementácii sociálneho manažmentu samosprávy Bzín so zameraním na cieľové 
skupiny, žijúce v sociálnej izolácii je potrebné zdôrazniť, že od roku 2005 sa ako cieľové 
skupiny javili hlavne dlhodobo nezamestnaní občania so svojimi špecifickými problémami 



 239

(napr. chronická závislosť na sociálnych dávkach, strata pracovných návykov, koncentrácia 
pridružených sociálno-patologických javov), ktoré súviseli so zlou finančnou a bytovou 
situáciou. Situácia dlhodobo nezamestnaných je aj dôsledkom zle nastavenej štátnej politiky 
vyznačujúcej sa absenciou kľúčových  sociálnych služieb. 

V dôsledku riešenia už spomínaných sociálnych problémov v danej lokalite bolo potrebné 
naštartovať sociálne programy, ktoré vytvoria cieľovým skupinám nové pracovné miesta, 
s akcentom na kultúrno-sociálny rozvoj danej komunity a potrieb cieľových skupín.  
Na zabezpečenie efektívnej pomoci sa v roku 2006 začalo pracovať priamo v komunite, 
prostredníctvom rôznych projektov (menších obecných prác, aktivačnej činnosti, ako aj 
projektov na rozvoj celkovej infraštruktúry obce), ktoré prinášajú výsledky nielen cieľovým 
skupinám projektu, ale aj občanom obce. Na možnosť spustenia sociálnych programov bolo 
potrebné pracovať priamo v komunite, implementovať sociálne programy a zapájať sa do 
spolupráce s vonkajšími partermi a lídrami obce.  
Úlohou obecného zastupiteľstva bolo hľadať východiská, zdroje, ktoré by boli aplikovateľné 
nielen v danej komunite, ale aj v danom čase. Teda by vychádzali z potrieb sociálnych sietí 
rodiny a viedli by k rozvoju obce. V rámci komunity môžeme hovoriť o realizácii 
nasledovných sociálnych služieb a krokoch, ktoré sa poskytujú aj prostredníctvom miestnej 
komunitnej sociálnej práce a spĺňajú požiadavky efektívnej sociálnej služby:  

1. prvým krokom implementácie obecného sociálneho manažmentu bolo zrealizovanie 
komunitného sociálneho poradenstva, v rámci ktorého sa zrealizovalo komunitné 
plánovanie zamerané na lokalizáciu sociálnych problémov občanov obce Bziny. 
Následne boli pozvaní na obecný úrad, pričom sme ich informovali o sociálnych 
programoch a možnostiach ich spustenia. V prvom kroku sme vytvárali podpornú 
partnerskú sieť s inými inštitúciami, predovšetkým úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Po získaní finančných programov sme spustili Akčný plán sociálneho 
programu, podnázvom „Podpora vytvárania nových pracovných miest” 
prostredníctvom nenávratných paušálnych príspevkov. Zároveň sme zabezpečovali 
funkciu monitoringu a funkciu depistáže s hlavnou úlohou vyhľadať rizikové skupiny 
a sociálno-patologické javy v danej komunite a následne robiť komunitné plány.  

2. Následne sme v rámci riešenia dlhodobej nezamestnanosti spustili druhý sociálny 
program, program menších obecných prác, nakoľko súčasná legislatíva v rámci 
aktivačných činností má svoje časové obmedzenia. Takto sme umožnili pracovať 
dvom klientom, ktorým sa nepodarilo nájsť si pracovnú činnosť a nedostatok 
finančných prostriedkov v ich rodine bol indikátorom sociálneho vylúčenia. Pri 
implementácii sociálneho programu: „menších obecných prác“ sme spolupracovali 
nielen s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj s inými partnermi a inými 
obcami, ktoré tiež prejavili záujem o spustenie projektov prostredníctvom 
nenávratných paušálnych príspevkov.  

3. Súčasne sme spúšťali aj projekty, ktoré sa dotýkali sociálnych programov, ktoré boli 
zamerané na mladých absolventov škôl. Tým sme umožnili mladým ľudom získať 
pracovné návyky a efektívne využitie voľného času.  

4. V súčasnosti realizujeme projekt chránenej dielne, pre poskytnutie práce pre zdravotne 
postihnutého jednotlivca, ktorý nielenže potrebuje finančné prostriedky, ale 
predovšetkým potrebuje začlenenie sa do spoločnosti a tvorivú pracovnú náplň dňa. 
Daný projekt sprostredkúva pomoc špecifickým občanom, ktorí sú na takúto pomoc 
odkázaní. Tiež je potrebné zdôrazniť, že v rámci obecného sociálneho systému pracuje 
jeden sociálny pracovník, ktorý zabezpečuje sociálnu agendu rizikových skupín a aj 
pomáha klientom pri vybavovaní jednotlivých sociálnych služieb.  

Systém, v rámci ktorého sa realizujú sociálne služby, je vnímaný ako významný aj pre 
tvorbu efektívnej spolupráce miestnej sociálnej správy s inými organizáciami a to samotnou 
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cieľovou skupinou klientov tohto systému. Pri takomto využívaní jednotlivých sociálnych 
služieb daného systému môžeme hovoriť o aktivizácii cieľovej skupiny, ktorá neumožňuje len 
prinavrátenia klienta do normálneho fungujúceho života, ale vedie   k jeho úplnej sociálnej 
inklúzi. Je potrebné zdôrazniť, že charakteristické pre dlhodobo nezamestnaného klienta je 
typická sínusoida života pohybujúca sa od normálneho k abnormálnemu spôsobu života, kvôli 
ktorej sa stáva klientom sociálnej práce.   

Pri budovaní sociálnych sietí, v rámci ktorých sa poskytujú sociálne služby je potrebné 
zdôrazniť ich prepojenosť a koncepčný význam s dôrazom na samostatnosť cieľovej skupiny 
tým, že klient má bezpečný priestor pre manévrovanie a hľadanie možných riešení.  Takýto 
postup sa nám z mnohých pohľadov zdá efektívny, nakoľko spĺňa podmienky kvalitnej 
sociálnej služby a vedie k dlhodobému sociálnemu rozvoju samotného klienta a komunity, 
v ktorej žije. Na základe praktických skúseností konštatujeme, že hoci sociálne služby sa 
v obci Bziny poskytujú efektívne, nie je doriešený strategický sociálny manažment práce s 
väčším počtom sociálne slabých rodín. Dané tvrdenie odôvodňujeme absenciou sociálnych 
služieb smerujúcich k vyššej dostupnosti a to nielen časovej, ale aj vecnej. V práci so sociálne 
slabou rodinou ako problémovou rodinou je potrebné si uvedomiť, že využívanie sociálnych 
služieb nebude krátkodobá záležitosť, skôr dlhodobý proces, ktorému je potrebné venovať 
pozornosť v rámci nielen operatívneho, ale aj strategického manažmentu. „Kvalitu 
spoločenského sociálneho systému preveruje práve adresnosť, efektivita a inklúzia. Starostu 
ako odborníka rozpoznávame podľa faktickej lásky.“ (Bielová, M., 2009, s. 4) 
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Možnosti soužití homosexuálních párů v ČR 
 
Possibilities of cohabitation of homosexual couples in ČR 
 
 

Veronika Benešová (roz. Kubelová) (ČR) 
 
 
Abstrakt 
Příspěvek na konferenci se zabývá problematikou registrovaného partnerství a postoji 
převážně homosexuální veřejnosti k tomuto ze společenského i právního hlediska novému 
institutu. Vymezení teoretických souvislostí si klade za úkol uvést základní pojmy spojené 
s tématikou. Dále je v tomto příspěvku  pojednáno o registrovaném partnerství, jeho právních 
a sociálních aspektech v ČR. 
 
Abstract 
The grant on the conferention deals with the issue of registered partnership and with the 
attitudes of predominantly homosexual public to that institute, new from both social and legal 
perspective. The task of the delimitation of theoretical context is to state basic concepts 
related to the topic. That part deals further with registered partnership, its legal and social 
aspects in ČR. 
 
Klíčová slova: Registrované partnerství - homosexualita 
 
Key words: Register partnership- homosexuality 
 
 
Úvod 
 Legislativní vývoj v České republice v oblasti soužití osob stejného pohlaví dospěl do 
fáze umožnění homosexuálním párům zformalizovat jejich svazky a poskytnout určitou míru 
práv jak vůči sobě navzájem, tak vůči třetím osobám.  
 Záměrem příspěvku bylo nastínění právního zakotvení svazků homosexuálně 
orientovaných osob České republice.  

Situace v evropských zemích je značně odlišná. Obecně lze říci, že k problematice 
uzákonění svazků osob téhož pohlaví se staví pozitivněji západoevropské státy. Evropské 
státy je možno také rozdělit dle stejné úpravy tohoto institutu, její podobnosti či případné 
absence.  
 
Současný stav 

Sexuální orientace je trvalou a neměnnou charakteristikou každého člověka. Téma 
homosexuality a celkového postavení dané sexuální minority v kontextu naší společnosti je 
dodnes zahaleno předsudky a stereotypy. Rozvolňování tradičních konceptů maskulinity a 
femininity ukazuje, že mužskost a ženskost jsou spíše než ontologicky dané identity - role, 
které ve společnosti hrajeme. Většina dětí, které jsou v České republice vychovávány rodiči 
stejného pohlaví, pochází z předchozích heterosexuálních manželství svých rodičů. Lesbičky i 
gayové mohou být tedy i biologickými rodiči svých dětí (Kubelová, V., Vácha, P., 2009).  
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Homosexualita 
Výraz homosexualita (z řečtiny homos = stejný, z latiny sexus = pohlaví) je 

vysvětlován jako sexuální náklonnost k osobám téhož pohlaví. Poprvé ho použil Benkert roku 
1869, a to ve stejném významu, který je dodnes používán (Pondělíčková-Mašlová, J., Raboch, 
J., 2005). 
 Dubaj, 1994 (In Janošová, P.) uvádí v knize Homosexualita v názorech současné 
společnosti definici homosexuality: „Homosexualita je geneticky determinovaný celoživotný 
a nemenný stav libida, pri ktorom jedinec za podmienok možnosti slobodnej voľby preferuje  
za účelom sexuálneho a citového kontaktu objekt rovnakého pohlavia, pričom takto vzniknutý 
vzťah sa svojou kvalitou v plnej miere vyrovná vzťahu heterosexuálnemu“(Janošová, P., 
2000).  Definování pojmu lesbická a gay menšina a komunita představuje nemalý problém, 
neboť už samotná definice sexuální orientace procházela historickým vývojem (Rupp, L. J., 
Sokolová, V., 2007). 
 
Registrované partnerství 

Institut registrovaného partnerství začaly některé evropské státy realizovat od roku 
1989. Registrované partnerství je v těchto státech v různé míře obdobné manželství. Na rozdíl 
od nesezdaného soužití dvou osob odlišného pohlaví je partnerství osob téhož pohlaví 
upraveno jako statusový právní vztah a blíží se tak v jistém pohledu manželství. V některých 
státech je otevřeno pouze pro páry osob stejného pohlaví, zatímco v jiných státech je 
umožněno uzavření registrovaného partnerství či obdobného svazku rovněž párům 
heterosexuálním.   

Registrované partnerství je v českém právním řádu zcela nový institut. Samotný zákon 
číslo 115/2006 Sb., který byl schválen 15. března 2006, a to nejen díky demokratizaci naší 
společnosti a vesměs kladným postojem médií k uzákonění partnerství osob stejného pohlaví, 
ale také dlouhotrvající prací gay a lesbických organizací, pojem registrovaného partnerství 
vymezuje jako „trvalé spojení dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným 
tímto zákonem“. Registrované partnerství je tedy právním vztahem dvou žen nebo dvou mužů 
(Zákon č.115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění).  

 
Srovnání práv a povinností manželů a registrovaných partnerů 

TRegistrovaní partneři mají 37 práv a povinností. TPokud bylo partnerské soužití 
zrušeno, může bývalý partner, který není schopen se sám živit, žádat od bývalého partnera, 
aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových 
poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich. Tento 
institut v zákoně o rodině má zaručit ochranu tomu z manželů, který kvůli rodinným 
povinnostem přijde o vlastní profesi, praxi či je kvůli plnění těchto povinností jiným 
způsobem omezena jeho schopnost živit se. Registrovaným partnerům však zákon žádné 
takové povinnosti neukládá. Bývalému partnerovi, který se na trvalém rozvratu společného 
vztahu nepodílel a jemuž byla zrušením partnerského vztahu způsobena závažná újma, může 
soud přiznat proti druhému bývalému partnerovi až na dobu tří let od zrušení partnerského 
soužití výživné ve stejném rozsahu, v jakém by vznikla vyživovací povinnost v případě, že 
partnerské soužití by nebylo zrušeno. Toto ustanovení, rovněž převzaté ze zákona o rodině, 
však nemá žádný smysl v zákoně, který neukládá účastníkům svazku vůči sobě navzájem 
žádné povinnosti, jako je žít spolu či být si věrni a podobně. Jak lze za těchto okolností 
zkoumat, kdo se na rozvratu nepodílel, není zakotveno, stejně jako není upřesněno, jak se 
může zkoumat případná újma. I v tomto případě však vyživovací povinnost mezi bývalými 
partnery předchází vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům. 
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  Právo na výživné mezi bývalými partnery zaniká dnem smrti povinného partnera nebo 
jeho prohlášením za mrtvého, anebo když oprávněný bývalý partner uzavře manželství nebo 
nové partnerské soužití. Právo na výživné zanikne též dnem vyplacení jednorázové částky na 
základě písemné smlouvy mezi bývalými partnery. 

Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám oprávněného, jakož i k 
schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Při hodnocení schopností, 
možností a majetkových poměrů povinného soud zkoumá, zda se povinný nevzdal bez 
důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového 
prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Výživné nelze přiznat, 
jestliže by bylo v rozporu s dobrými mravy a v případě jeho poskytnutí se vyplácí v 
pravidelných opětujících se částkách. Proti pohledávkám na výživné je započtení vzájemných 
pohledávek přípustné jen dohodou. Právo na výživné se nepromlčuje, lze je však přiznat 
výhradně ode dne zahájení soudního řízení. Práva na jednotlivá opětující se plnění se však 
promlčují. O změně nebo zrušení rozhodnutí o výživném soud rozhodne pouze na návrh 
(Zákon č.115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění). 

Osoby v registrovaném partnerství v oblasti pracovněprávní ochrany a případného 
nároku na přiznání sociální dávky (státní sociální podpory, nemocenského pojištění) nejsou 
považovány za osoby osamělé (Kubelová, V., 2007). 

Zákon ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých 
souvisejících zákonů uvedl registrované společenství výlučně otevřené pro stejnopohlavní 
partnery od 1. července 2006 (ILGA: EUROPE, 2008).  Páry nemohou adoptovat děti (Zákon 
115/2006Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění).  
 
Práce s rodinou a role sociálního pracovníka  

Jak uvádí Matoušek, O., a kol. v knize Sociální práce v praxi: sociální pracovník by 
měl umět vytvářet služby pro jakékoli klienty, poskytovat je a také by měl umět odkazovat 
klienty na další služby (Matoušek O. a kol., 2005). 

Profesionál by měl vždy vědět, na čí objednávce pracuje, jak tato objednávka předem 
definuje jeho kompetence, jakým prizmatem má na základě této objednávky hledět a jaký je 
soulad mezi touto objednávkou a jeho představou o vlastním odborném vývoji. Podmínkou 
pro kvalitní profesionální práci s rodinou je přiměřené vzdělání pracovníka a měl by mít i 
přiměřený výcvik v této formě práce s rodinou, jež bude vykonávat.  Vyhne se tím např. 
tvrdým administrativním postupům, nesymetrickému, nadřazenému a dominantnímu vztahu 
ke klientům, neboť poradenství a rodinná terapie jsou určeny k tomu, aby rodinám pomáhaly 
(Matoušek, O., 1997). Bohužel mohou v některých případech i jejich problémy zhoršit. 
Vztahy mezi některými členy rodiny a terapeutem může zkomplikovat vztah mezi těmito a 
jiným členem rodiny.  Právě znalost etických teorií a hodnotové báze sociální péče, včetně 
etického kodexu pomáhá sociálnímu pracovníkovi v situaci, kdy má řešit etický problém nebo 
dilema (Matoušek O. a kol., 2003).  

Již studenti mají nárok na jasnou expozici etických očekávání z profese, kterou 
studují. I profesionálové potřebují autoritativní formulaci etiky právě k tomu, aby se v praxi 
drželi dohodnutých zásad. Naproti tomu uživatelé služeb, které tyto pracovníky potřebují, 
mají nárok vědět, jaký druh ošetření mohou od profesionála očekávat a mít instrukce, aby 
věděli, kdy metoda zvolena profesionálem byla porušená (Clark, Chris, L., 2000). 

Rodiny, v nichž se vyskytnou homosexuální členové, mohou mít své specifické 
problémy a rodinní poradci a terapeuti budou muset poskytovat těmto rodinám specializované 
služby.  Může se jednat o pomoc původním rodinám vyrovnat se s často ambivalentní reakcí 
na zjištění faktu homosexuality, dále o práci s rodinami tvořenými homosexuálním párem, 
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které mohou mít děti ve své péči. Tolerance okolí k homosexuálnímu páru často opadne, když 
se ho týká rodičovství (Sobotková, I., 2007).  
Závěr 

Zákon o registrovaném partnerství nyní pro homosexuálně orientované respondenty 
dostatečně řeší úpravu jejich soužití. Jako autorka tohoto příspěvku souhlasím s tvrzením 
některých autorů, že Česká republika učinila v otázce respektování práv gayů a leseb na 
rodinný život jako jeden ze států Evropské unie zásadní krok vpřed tím, že umožnila 
zformalizovat jejich životní svazky. Dala tím najevo, že homosexuální vztahy respektuje a 
přiznává jim určitou míru právní ochrany.  Na druhou stranu společné soužití dvou mužů nebo 
dvou homosexuálně orientovaných žen přináší riziko diskriminace ze strany společnosti. 
Doporučila bych např.:   Věnovat se homosexuálním osobám na profesionální úrovni, dále 
novelizovat zákon, provádět výzkumy na téma homosexuality, osvětu na školách s aplikací 
výukových materiálů a za použití alternativních metod, zřizovat poradny, osvětu široké 
veřejnosti v problematice homosexuality a v neposlední řadě i osvětu zákona o registrovaném 
partnerství mezi samotnými  homosexuály.  

Jako autorka tohoto příspěvku se domnívám, že každý podnět, který vede k poznávání 
něčeho nového, nedostatečně poznaného je přínosem. A právě znalost je předpokladem pro 
překonávání předsudků a bariér v rámci společnosti. 

Přínos příspěvku spatřuji v možnosti využít získané údaje pro cílenější zaměření 
následujících výzkumů, informačních kampaní a cílené sociální péče o tuto část populace.   

 
Pozn. autorky:  
Příspěvek vychází z disertační práce autorky: 

Veronika Benešová. Možnosti soužití homosexuálních párů v zemích Evropské unie. České 
Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Katedra sociální práce a sociální 
politiky, 2010. Disertační práce. Školitelka: doc.Ing.Lucie Kozlová, Ph.D. Obhajoba proběhne 
30.6.2010. 
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3 DRUHÁ SEKCE  
 
O metodách práce v romských komunitách, metodách sociální a 
zdravotní práce: úvodní poznámky k druhé sekci 

 Jaroslav Balvín (ČR) 
 
Výhodou sborníků z konferencí je to, že mohou obsahovat různá témata prezentovaná v rámci 
jednoho tématu ústředního. Pluralita našich přístupů k realitě a samotná realita je však natolik 
mnohotvárná, že ani název nemůže být nikdy příliš úzký. Proto již naše hlavní téma, které je 
v názvu konference, zní pluralitně: Metody práce s etnickými a marginálními skupinami.  
 
V průběhu konference se ukázala široká paleta témat, které pak bylo třeba rozdělit jak 
v plénu, tak v sekcích. Druhá sekce se zabývala třemi oblastmi: metodami práce s romskými 
komunitami, metodami sociální práce a metodami zdravotní práce. 
 
Přednesené referáty zahrnovaly různorodé aspekty sociální, etické, pedagogické a  
zdravotnické. Paleta přístupů přednášejících odborníků obsahovala na jedné straně odborné 
průzkumy a výzkumy, na straně druhé vědecké úvahy o etickém obraze skutečnosti i našem 
přístupu k ní, pedagogickém vztahu k Romům i jiným odlišným, stejně jako i dobré příklady 
sociální práce v terénu.  
 
Velkým obohacením byly zdravotní tématika, která rozšiřovala obsah druhé sekce do další 
dimenze, do budoucna určitě vysoce využitelné. 
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3.1 Metody práce s romskými komunitami 

Romské komunity a spolupráce s nimi: úvod 
 

Jaroslav Balvín (ČR) 
 
Ne nadarmo začíná druhá sekce vědeckou úvahou Karla Kamiše s názvem „Dobré i zlé mezi 
námi“. Zlo a dobro jsou etické kategorie, které působí nezávisle na nás, ale které svým 
přístupem můžeme výrazně ovlivňovat. Aktuální jsou rozhodování mezi dobrem a zlem 
zejména ve vztahu k Romům. Tento vztah má i pedagogické aspekty, jak upozorňujena to 
článek Márii Benďákové. 
 
Řešení a rozhodování mezi dobrem a zlem je obsahem práce také v různorodých občanských 
sdruženích. Ta pomáhají a lidé v nich plní důležité společenské úkoly. Není to však jenom 
úzce chápaná pomoc Romům, jak si někdy majoritní společnost myslí. Je to pomoc nám 
všem, neboť prostřednictvím této práce se posilují harmonické vztahy ve společnosti. A těch 
je zatím pomálu. 
 
Proto jsou tak důležité programy, o kterých píše Petr Hladík, David Kostohryz a další. 
Neméně potřebné je znát v tomto procesu i hodnotové systémy, které platí v rámci romských 
komunit. Tak, jak o tom píší David Urban a Věra Prokešová při textu o postavení romské 
ženy v rodině.  
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Dobré a zlé mezi námi  
 
Good and evil among us 
 

Karel Kamiš (ČR) 
 
 
Abstrakt 
Rodíme se už jako tabulky popsané lidskými vývojovými dějinami. Další vývoj našich 
schopností a vlastností neboli tzv. textů, je podmíněn vztahem k vnějšímu prostředí počínaje 
nitroděložním vývojem a vývojem po celý náš život. Součástí tohoto vývoje i citový život 
jedince. Emoce udržují organismus v rovnováze se zevním prostředím. My si všimneme 
sociálních nemocí a blížeji pak morálních emocí. Na podkladě morálních emocí budeme 
analyzovat spor mezi deontologickou a utilitaristickou etikou i s ohledem na sociální emoční 
sítě a ryze lidské poznávací sítě. Na to naváže analýza stávajícího etiky v prostředí česko-
romském či romsko-českém. 
 
Abstract 
We are born even as the table described the history of human development. Further 
development of our capabilities and features of texts, or so-called, is subject to the outside 
environment from the intrauterine development and development throughout our lives. Part of 
this development and emotional life of individuals. Emotions keep the body in balance with 
the external environment. We notice a social disease and detail, the moral emotions. On the 
basis of moral emotions, we will analyze the conflict between utilitarian and deontological 
ethics with regard to social networks and purely emotional human cognitive network. To 
establish the analysis of the current ethics in the Czech-Romani or Romany-Czech. 
 
Klíčová slova: Empatie. Altruismus. Láska. Zlo. Náboženský cit.  
 
Key words: Empathy. Altruism. Love. Evil. Religious sense. 
 
 
Úvod 
Geny z hlediska neurobiologického ovlivňují základní rozměry psychofyziky jedince a jeho 
inteligenci přibližně z 50 %. Podle současných poznatků neurověd, kterým dosud 
nevěnujeme patřičnou odbornou pozornost, neboť jim nemusíme rozumět nebo se stále 
domníváme, že zejména ve výuce na 1. St. ZŠ má vliv rodiny jedince (ve smyslu utváření 
jeho osobnosti, čili socializace či humanizace dítěte) nejdůležitější výchovně-vzdělávací 
význam, ačkoli jeho socializaci neovlivňuje podle názoru neurologů vůbec  

Pozor‼! Vliv rodiny nedokáže výchovou, neboli socializací či humanizací změnit 
introverta na extroverta, nebo zvýšit pásmo inteligence měřitelné IQ, anebo výchova nevytvoří 
z matematicky nenadaného dítěte výborného matematika atp. Zde od prvopočátku platí 
přísloví „Komu není shůry dáno, ani v apatice nekoupí“. Z tohoto neurobiologického pohledu 
druhých 50 % mohou být náhodné vlivy, působící zejména v průběhu nitroděložního vývoje 
mozku dítěte.  

Přesto vliv výchovy a učení ve škole, ačkoli to biologicky neumožňují, jsou klíčovými 
pro rozvoj dětské řeči (jestliže se na dítě v raném dětství vůbec nemluví, mluvit se nikdy 
nenaučí.), resp. nemáme dosud jinou koncepci, než jakou představuje socializace jedince. Zde 
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ale připomínáme, že géniové obvykle nekomunikují sami se sebou, nebo se svým okolím 
jejich běžnou mateřštinou, ale slangově řečeno geniálštinou, které nikdo z nás nemusí plně 
rozumět. Za toto nestandardní myšlení asi někteří z nich občas shořeli na hranici jako 
čarodějové nebo čarodějnice. Jen střízlivý odhad, že v letech 1575 až 1700 v katolických i 
protestantských částech Evropy padl za oběť čarodějnictví zhruba jeden milion osob, a je 
otázkou, kolik z nich bylo geniálních osobností neschopných se verbálně obhájit, neboť 
mluvily jinou řečí, než měly? 
Biolingvistická podstata komunikace 

Komunikace ve smyslu aktuálního sémiotického čili znakového chování jedinců 
v přírodním i v sociálním časoprostoru provází lidskou společnost v celém jejím 
fylogenetickém vývoji. Rovněž z hlediska ontogenetického jedinec, jak v rámci komunikace 
lidské společnosti, tak i v rámci svého individuálního vnitřního psychofyzického prostředí 
komunikuje po celý svůj biologický život, ovšem za předpokladu, pokud jsou splněny 
základní biolingvistické podmínky pro fungování nejvyšší poznávací schopnosti jeho 
centrální nervové soustavy (CNS) i schopnosti CNS realizovat logicko-myšlenkové operace 
na verbálním, neverbálním a smíšeném podkladu, a to jak vědomě, tak i nevědomě. Tyto 
biolingvistické vlastnosti a rysy vázané na lingvistickou kvalitu mateřské řeči, obecně 
přirozeného jazyka a lidské komunikace vůbec, jsou u jedince spoluurčovány podmínkami 
biologickými a sociálními (viz řečová aktivita na úrovni nižší nervové činnosti, zahrnuje 
pouze stádium křiku, popř. stádium křiku s citovým zabarvením – řeč idiotická, a nic víc; 
mozek není funkčně uzpůsoben k řečové komunikaci na úrovni mateřštiny).  

Z hlediska didaktického přesto tradičně vycházíme z toho, že jazyk a řeč mají téměř 
rozhodující význam v procesu socializace dítěte v raném dětství, v předškolním věku 
a následně v mladším školním věku a to ve smyslu: 1. České dítě si osvojuje jazyk a řeč uvnitř 
určité sociální vrstvy a speciálně prostřednictvím své rodiny. 2. Samu skutečnost si dítě 
osvojuje prostřednictvím jazyka společnosti a řeči rodiny. 3. Dítě si v rodině osvojuje 
především určitý sociálně specifikovaný řečový kód. U českého dítěte primárně obecně český, 
dnes již minimálně nářeční, ale zčásti už mluvený spisovný na úrovní řeči české školy. 4. 
Souběžně s osvojováním řeči dítě přejímá nápodobou i zakotvené normy používání řeči ve 
smyslu metajazyka neboli řečového popisu mateřštiny. Rovněž struktura rolí v rodině má 
významný vliv na kognitivní vývoj dítěte. Z těchto důvodů se stává prvotní řečová a jazyková 
zkušenost raného dětství (výlučně vázaná na rodinné prostředí) rozhodující pro další sociální 
růst dítěte. Různé společenské skupiny k vyjadřování stejných potřeb nepoužívají týchž 
jazykových a řečových prostředků. Proto každý jazyk a každá mateřská řeč jsou 
společenským jevem, který je spjatý s určitou skupinou lidí a je základem jazykové, řečové a 
sociální diferenciace společnosti. Rovněž charakter jazykové politiky každého státu 
představuje významný prostředek pro uplatnění politického vlivu a její proměny v rámci 
jazykového společenství mohou vést ke vzniku nejrůznějších nedorozumění a i konfliktů. 
Činnost mozku z hlediska biolingvistického se odlišuje při zpracovávání zvukové, grafické, 

lexikální a sémantické informace. Řada funkcí lidského mozku je lateralizována, např. 
lateralizace praváctví a leváctví a i vazba řeči a jazyka (navíc ke čtení i psaní používáme ty 
části mozku, které se vyvinuly k jiným účelům).  

Funkční systém řeči a jazyka např. odpovídá rozsáhlým oblastem mozkové kůry kolem 
Sylviovy rýhy; má několik zúžených profilů zahrnujících Brocovu oblast v zadních dolních 
částech spánkového laloku a Wernickeovu oblast v zadních částech spánkového laloku na 
hranici s lalokem temenním a týlním. Systém i činnost řeči a jazyka jsou vědomé jen částečně; 
rovněž systém řeči a jazyka není totožný s myšlením ani se sebeuvědomováním.  
Řeč kromě obsahu sděluje i prozodii (zvukovou formu navrstvující se na řečový akustický 

signál), na níž se podílejí obě hemisféry – obvykle však bývá dominantní hemisféra pravá. 
Prozodie se dá učit, a tím i kontrolovat vědomě. Lze připomenout i číselný smysl jedince, 



 251

jehož některé rozměry nejsou na systému řeči a jazyka závislé. Z pohledu na stupeň 
inteligence je inteligenční kvocient jeden z řady rozměrů inteligence jedince a u lidské 
populace je rozdělován tzv. gausovsky: polovina populace se pohybuje v pásmu IQ 90-110 
bodů (pásmo průměru), čtvrtina populace má IQ podprůměrný, tj. nižší než 90 bodů a zbylá 
čtvrtina populace má IQ nadprůměrný, tj. vyšší než 110 bodů. I když IQ sám o sobě 
k úspěchu v životě nestačí, je důležitý ve výchovném a vzdělávacím systému každé 
společnosti a významně se podílí na komunikaci a to na jejich úrovních nižší i vyšší nervové 
činnosti viděno reflexologickým pojetím. 
Emoce z bilingvistického hlediska 

K funkcím řeči a jazyka se řadí i emoce. Z nich sehrávají komunikační role zejména tzv. 
základní emoce, k nimž lze transkulturálně řadit hněv, strach, štěstí/souhlas, smutek/žal, 
překvapení a hnus. Mimické výrazy těchto emocí tvoří děti již v průběhu prvního roku života; 
jde zřejmě o projevy vrozených mechanizmů chování, a nikoli o výsledek učení, přičemž 
jejich korové zpracovávání bývá u mužů a žen odlišné (jestliže na muže a ženu působí citově 
významný podnět podobně, zpracovávají jej muži a ženy v mozku odlišnými systémy i 
odlišným způsobem). 

Nerodíme se jako tabulky nepopsané, nýbrž jako tabulky již předem popsané našimi 
vývojovými dějinami (fylogenezí). Následně ontogeneze našich individuálních schopností a 
dovedností je podmíněna vztahem k zevnímu prostředí, a to od nitroděložního vývoje po celý 
další život. Nedílnou součástí tohoto vývoje je utváření citového života dítěte. S vývojem jeho 
kognitivních funkcí se souběžně vyvíjejí složitější emoce a pocity. V rámci etického rámce 
interakce na českých školách lze kultivovat morální emoce v těchto skupinách univerzálně 
platných pro jednotlivá společenství: 1. První skupina zahrnující „hněv, hnus a pohrdání“ 
druhé žáky morálně odsuzuje – rozšíření hnusu do sociální a morální domény má za důsledek 
např. segregaci lidských skupin. 2. Druhou skupinou zahrnující „pocity viny, znepokojení a 
hanby“ soudíme sebe samé. Náš pocit hanby vychází z přesvědčení, že je něco v nepořádku 
s námi samými. Prožíváme jej obvykle tehdy, jestliže naše překročení morálních příkazů 
způsobilo jiným lidem trápení. 3. Třetí skupina zahrnuje „soucit“ s potřebou pomoci trpícímu 
jedinci. 4. Čtvrtá skupina pak „vděčnost, úžas a pocit vznešenosti“ (např. v náboženstvích při 
emocionálním prožívání vysoce kultivované spirituality). 
Etika deontologická (povinnosti) a utilitaristická z pohledu biolingvistického 

„Dilema typu zadusit matkou plačící dítě ve sklepě obsazované vesnice“ dokladující 
vietnamskými veterány, jak k tomu docházelo v tunelech i ve sklepích, v nichž se v průběhu 
vietnamské války rodiny i s plačícími dětmi skrývaly.  

1. Uvedené „kruté“ morální dilema vychází z toho, že někteří lidé považují zabití vlastního 
dítěte za správné, pokud jeden lidský život zachrání životy celé skupiny. A právě utilitaristická 
etika vychází z toho, že morální jednání je takové jednání, jehož důsledkem je co největší 
dosažitelná míra štěstí pro co největší počet lidí. V tomto případě platí, že musíš zabít vlastní 
dítě, pokud tento čin zachrání život většímu počtu lidí. Neosobní morální rozhodnutí aktivují 
ty korové oblasti mozku podílejících se na „chladném“ rozhodování, že zadusit plačící dítě ve 
sklepě obsazované vesnici je správné.  

2. Jiní lidé naopak mají za to, že zabít vlastní dítě se nesmí v žádné životní situaci, a to i za 
cenu ztráty života dítěte a i životů celé ukrývající se skupiny lidí včetně matky dítěte. To 
dokladuje Kantova etika povinnosti opírajíc se o jím vymezený kategorický imperativ a 
vycházející z autonomie praktického rozumu a schopnosti vůle určovat vlastní chtění pouze 
na základě vlastního apriorního zákona nezávislého na žádných vnějších podmínkách. 
V tomto případě z etického hlediska platí, že za žádných okolností nesmíš zabít vlastní dítě. 
Osobní morální rozhodnutí uvádějí do činnosti vývojově starší emoční a sociální části mozku 
zděděné po našich vývojových předcích.  

Z principu autonomní morálky I. Kant vyvozuje kategorický imperativ: 1. „Jednej tak, 
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jakoby se zásady tvého jednání a tvá vůle měly stát všeobecným přírodním zákonem.“ 2. 
„Jednej tak, aby tvá vůle mohla považovat sama sebe za všeobecně zákonodárnou.“ 3. „Jednej 
tak, aby ses choval k lidství jak v osobě své, tak v osobě druhého, jako k účelu, nikdy jako 
k prostředku.“ Jde o dokázání toho, jak se evoluce biologická s kulturní podílejí na 
možnostech humanizace lidského jedince v jeho fylogenetickém i ontogenetickém vývoji. Zde 
lze zvažovat o tom, že spor mezi Kantovou deontologickou etikou a etikou utilitaristickou je 
sporem dvou úrovní funkční architektury lidského mozku. Rovněž podle Katechismu 
katolického náboženství „Páté přikázání Boží“ přikazuje, „Nezabiješ“! (Naučení: Neškoď 
bližnímu nikdy ani na duši, ani na těle! Chraň se též bližního proklínat nebo mu zlořečit! Také 
je hřích, zvířata bez potřeby trápit nebo bez příčiny zabíjet.) – vyjma právem usmrcuje vojín 
ve válce nepřítele, neboť odpovědnost před Bohem nese ten, kdo válku způsobil; vojínovi, 
který je povolán do boje, žehná jak jeho rodná matka, tak i matka církev). Tento hřích 
uznávají všechny teologie, což se vesměs týká pouze členů vlastní skupiny. Rovněž „pocit 
čistoty a nečistoty“ je ve většině náboženství zásadní. Pro rasisty jsou nečistí příslušníci 
odlišné rasy, a to se týká i dětí Romů, cizinců a reemigrantů v jiném prostřední, než 
představuje jejich domov (viz civilizační boj vyšší německé árijské rasy s ničitelskou rolí 
nižších ras v průběhu 2. světové války). 
 
Závěr 

Nesobecký způsob řečového myšlení, neřečového cítění a sociálního jednání ve 
prospěch druhých jako mravní princip české školy, dále spolupráce a individuálně i 
náboženství „Nezabiješ!“ jsou základními součástmi lidství v nás. Na to citlivě reagují 
schválená Kurikula Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní i základní školní 
vzdělávání ve vzdělávacích oblastech týkajících se etiky: A. Jazyk a literatura; jazyky cizí; 
člověk a jeho svět i společnost; umění a kultura; výchova k občanství. B. Průřezová témata, 
z nich nejvýstižněji pak výchova k myšlení v EU včetně výchovy multikulturní. A na těchto 
principech staví i naše jazyková a literární výchova v předškolním a mladším školním věku na 
Katedře primární jazykové výchovy na PF UJEP v Ústí nad Labem při interakci dětí a 
mladších žáků romských, dále cizinců i reemigrantů při překonávání interkulturních bariér. 
Viz některé autorovy publikované příspěvky související s problematikou podstaty 
komunikace v předškolním a v mladším školním věku s ohledem na komunikační bariéry. 
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Pedagogický aspekt vo vzťahu k Rómom 
 
The pedagogical aspect in relation to Roma 
 

Mária Benďáková (SR) 
 
 
Abstrakt 
Príspevok sa venuje pedagogickému aspektu vo vzťahu k Rómom. V jednotlivých kapitolách je 
pozornosť venovaná vzťahu sociálnej práce a sociálnej pedagogiky, rodine, ktorá je 
základným činiteľom vo výchove detí, rómskej rodine a jej vzťahu k výchove a v závere 
príspevku je popísaná škola, ktorá ako sekundárny činiteľ vychováva deti. 
 
Abstract 
TThe article discusses the pedagogical aspect in relation to Roma. The individual chapters is 
devoted to the relationship of social work and social pedagogy, a family is the basic factor in 
education children, the Roma family and her relationship to education and the end of this 
study is described school as a secondary factor, which educates children.T 

 
Kľúčové slová: Sociálna práca. Sociálna pedagogika. Rodina. Rómska rodina. Škola. 
 
Key words: Social work. Social pedagogy. Family. Roma family. School. 
 
 
Úvod 
V našej spoločnosti sa často stretávame s negatívnym postojom rómskych rodičov ku 
vzdelávaniu ich detí. Preto je dôležité sa touto problematikou neustále zaoberať a ukázať 
rómskych rodičom, že vzdelanie ich detí je dôležité a že im to otvorí cesty k lepšiemu životu.
  
1 Pedagogický rozmer sociálnej práce 
 

Sociálna práca a sociálna pedagogika sú dve vedné disciplíny, ktoré nemôžu fungovať 
bez vzájomnej spolupráce, pretože sociálna práca má rozmer pedagogický. Ich vzťah je veľmi 
blízky a obidve disciplíny zaznamenali v posledných rokoch značný rozvoj. Pri definovaní 
vzťahu týchto disciplín sa objavujú 3 pohľady: 

• prvý prístup sa uplatňuje v nemecky hovoriacich krajinách, kde došlo k stotožneniu 
týchto dvoch vedných disciplín, 
• druhý prístup sa uplatňuje v anglicky hovoriacich krajinách, kde už badať značnú 
diferenciáciu. V podstate sa o sociálnej pedagogike ani veľmi nehovorí. 
• tretí prístup sa uplatňuje na Slovensku a v Poľsku a snaží sa o zachovanie určitej 
svojbytnosti u oboch disciplín ( Ondrejkovič, 2000 ).  

Ondrejkovič (2000) uvádza tri prístupy vo vzťahu sociálnej pedagogiky a sociálnej práce, 
ktorými sú: 

• diferenciačný prístup – prevláda diferenciácia sociálnej práce a sociálnej   
pedagogiky a tento prístup je typický pre anglicky hovoriace krajiny, 
• konvergentný prístup – smeruje k postupnému zbližovaniu týchto dvoch  
odborov, 
• identifikačný prístup – stotožňuje sociálnu prácu a sociálnu pedagogiku. 
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Autorka Hroncová (2000) pri analýze vzťahu sociálnej práce a sociálnej pedagogiky 
dochádza k záveru, že sociálna pedagogika je teoretickejšia a všeobecnejšia veda, ktorá 
zdôrazňuje sociálno-výchovné aspekty vo vzťahu k človeku. A sociálnu prácu považuje za 
praktickejšiu a aplikovanú vedu, pretože je interdisciplinárnou vedou, čiže využíva poznatky 
ďalších vedných odborov. 
 
2 Rodina – základný výchovný činiteľ 
 

Rodina je základom našej spoločnosti. Je nositeľom tradícií. Je prvým a jedinečným 
miestom, kde sa dieťa učí láske, úcte a rešpektu. Rodina je miestom vzniku života, 
formovania charakteru človeka a osvojovania si pozitívnych hodnôt. Starostlivosť o deti 
a výchova v rodine je základom prenosu mravných hodnôt z pokolenia na pokolenie, a teda 
základom pokoja, rozvoja a blahobytu spoločnosti. 

Rómska rodina je veľká, avšak nielen kvôli počtu detí, ale aj pre rodinné súžitie viacerých 
generácií. Rómske dieťa vyrastá medzi väčším počtom súrodencov, ale i bratrancov 
a sesterníc, je v domácnosti nielen s rodičmi, starými rodičmi, ale spravidla i s tetami 
a strýkami a ich deťmi. Všetkých týchto príbuzných vníma ako blízkych príbuzných, a tým aj 
jeho svet má iné rozmery. Pocit solidarity v rómskej rodine je takmer absolútny. 
 Veľa rómskych detí nie je pripravených pre vstup do školy. Príčinou je rodina, ktorá je 
prvým sprostredkovateľom hodnôt, prostredím, kde sa formuje osobnosť dieťaťa od 
narodenia. Nedostatočná stimulácia rečová, citová, charakterová, morálna, ale najmä 
intelektová determinuje veku neprimeraný mentálny, citový a sociálny vývin, ktorý sa v škole 
prejavuje ako školská neúspešnosť. 
 Charakterovými rysmi rómskej rodiny sa zaoberalo a samozrejme aj zaoberá veľa 
odborníkov. Bolo o nej napísaných množstvo odborných článkov a štúdií. 
 Podľa spôsobu života Hübschmannová (1977) rozdeľuje rómske rodiny do troch 
skupín: 

1. Ide o rodiny, ktoré sú najviac integrované a žijú usporiadaným životom medzi 
ostatným obyvateľstvom. Rodičia trvalo pracujú, niektorí z nich získali aj pracovnú 
kvalifikáciu. Deti posielajú pravidelne do školy a prispôsobili sa svojmu okoliu. 
Vnútorne ich to uspokojuje a prijíma ich aj spoločnosť. 

2. Sú to rodiny, ktoré zatiaľ neprijali bežne uznávané spoločenské normy, získavajú 
základné hygienické a pracovné návyky, ale pracujú bez kvalifikácie, deti do školy 
posielajú nepravidelne, nezabezpečujú správnu výchovu a základné podmienky pre 
zdravý rozvoj svojich detí. Tieto rodiny chcú napodobňovať spôsob života rodín prvej 
skupiny a rodín majoritnej spoločnosti, ale len povrchne, v materiálnej podobe ako 
pasívni konzumenti kultúry, bez potreby vzdelávať sa a aktívne sa podieľať na tvorbe 
pozitívnych hodnôt spoločnosti. 

3. Treťou skupinou sú rodiny najzaostalejšie, ktorých členovia nemajú záujem o zmenu 
svojho života a postavenia v spoločnosti. Žijú v rodových spoločenstvách, menia 
miesto svojho pobytu, pohybujú sa a žijú najmä v osadách, pre ktoré sú 
charakteristické nevyhovujúce sociálne a hygienické podmienky. Členovia týchto 
rodín pracujú len výnimočne, nemajú veľký záujem posielať svoje deti do školy a vo 
všetkých smeroch nevhodným prostredím vážne ohrozujú zdravý vývin a výchovu 
svojich detí. 

 Naša pozornosť sa upriami predovšetkým na rodiny druhej a tretej skupiny, pretože 
neposkytujú svojim deťom primerané výchovné prostredie a požiadavky na výchovu 
a vzdelávanie kladené majoritnou spoločnosťou sú týmito rodinami nepochopené 
a neakceptované. 
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 Ak rodina nevníma vzdelanie ako pozitívnu hodnotu a ako jeden z najdôležitejších 
vkladov do budúcnosti pre svoje dieťa, ak neprejavuje záujem o jeho školskú prácu, potom je 
prirodzené, že aj  dieťa začne pokladať školu a vzdelanie za málo významné pre život. 

Podľa Kovaříkovej (1998) má rómska rodina tieto odlišné znaky: 
• historický vývoj, 
• etnokultúrnu sféru, 
• demografické podmienky, 
• sociálno-kultúrne charakteristiky, 
• socio-ekonomické ukazovatele, 
• sociálno-psychologické zvláštnosti, 
• širšia rodina, 
• patriarchálne rysy. 

  
Tradičná rómska rodina fungovala ako veľkorodina, prípadne širšie príbuzenské 

zoskupenie. Širšia rómska rodina je charakterizovaná tým, že zahŕňa širšie príbuzenstvo, 
prarodičov, strýkov, tety, bratrancov a sesternice. Ide o veľmi početnú skupinu, ktorú 
stmeľujú nielen pokrvné zväzky, ale aj tradícia, postoje, rysy a jazyk (Hartl, 1993).  

Davidová (1965) opisuje, že v rómskej rodine prevláda typ monogamnej rodiny. Často 
však rómsku rodinu tvorí niekoľko manželských dvojíc, kedy ide o zvyšky alebo relikty 
veľkorodiny. S týmto môžeme súhlasiť, pretože z výskumov vyplýva, že tradičná rómska 
veľkorodina sa rozpadá. Pri rozpade tradičných rómskych veľkorodín dochádza k anómii, čiže 
„tradičné“ hodnoty už neplatia a hodnoty majoritnej časti spoločnosti, hoci sú  pre Rómov 
známe, nie sú nimi akceptované.  
 Za najdôležitejšie v rodine považujeme to, ako je schopná zjednotiť svoju kultúrnu 
úroveň a ako pôsobí vplyv rodinného života na výchovu detí. Pre harmonický vplyv rodiny na 
dieťa sú potrební obaja rodičia, ale ak to tak nie je, neznamená to zlyhanie vlastného 
výchovného pôsobenia. 
 Nie v každej rómskej rodine je jasná povinnosť rodičov k deťom. Rómski rodičia 
bývajú rôzni. Svedomití rodičia, ktorí by dali svojim deťom všetko, menej svedomití, ktorí 
výchovu zabezpečujú sčasti iba materiálne a potom sú tu ešte aj rodičia, ktorým treba 
pripomínať ich rodičovské povinnosti. Práva im však pripomínať nemusíme, pretože tieto 
výhody si uplatnia sami pri narodení dieťaťa. Každý občan rómskeho pôvodu by mal pred 
vstupom do manželstva vedieť svoje povinnosti voči rodine a taktiež svojim deťom. 
 Narušená rómska rodina je jedným z kriminogénnych faktorov. Rómske dieťa, ktoré 
samo spoznáva život a denne sa stretáva so stresovými situáciami je labilné, výchovne 
zanedbané a psychicky deprimované, čiže má len krôčik k delikventnej činnosti. Tým, že je 
výchova v rodine nedostatočná, tým sa ukazuje aj celková nízka úroveň mravného vedomia 
rómskych rodičov i dieťaťa. 
 Vzdelanie rodičov taktiež môže ovplyvniť výchovu v rodine v tom, že rodičia, ktorí 
majú základné vzdelanie alebo nemajú ukončené základné vzdelanie nečítajú pedagogickú 
literatúru a tým nemusia byť v teoretickej oblasti pripravení na výchovu. Samozrejme, že to 
nemusí ovplyvniť schopnosť rodičov vychovávať deti v súlade s potrebami spoločnosti. 
V tomto prípade je dôležité, aby sa takáto výchova nahradila nejakým pozitívnym činiteľom, 
čiže školou alebo mimoškolskými inštitúciami. Je potrebné vytvárať optimálne podmienky 
pre rozvoj tradičných záujmových aktivít rómskych detí, ale aj predpokladov pre využitie 
mnohostrannej ponuky voľnočasových aktivít. Škola má týmto šancu získať si dôveru 
rómskeho etnika a to nielen v oblasti vzdelávania, ale i voľného času rómskych detí 
(Rosinský, 2006). 

Základným predpokladom zdravej a primerane správnej výchovy je stabilita rodinného 
prostredia, tým máme na mysli spoluprácu rodičov s učiteľom a asistentom učiteľa. Môžeme 
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však konštatovať, že poruchy rómskej rodiny sa v najväčšej miere dotýkajú a odrážajú 
v socializačno-výchovnej funkcii, čo má neblahý vplyv na duševný život rómskych detí. 
Vyrastajú v prostredí, ktoré im neposkytuje základné potreby. 
 
3 Škola – dôležitý činiteľ, ktorý vychováva 
 

Jedným z hlavných poslaní školy je umožniť dieťaťu získať vedomosti a zručnosti, ktoré 
bude môcť aplikovať v praktickom živote. Jedným z problémov rómskych detí je skoré 
školské zlyhávanie a neadekvátne včlenenie sa do prostredia a požiadaviek školy. Rómske 
dieťa prichádza z málopodnetného nedostatočne stimulujúceho rodinného zázemia a nemá na 
primeranej úrovni uspokojované základné potreby z hľadiska majoritnej spoločnosti. 
Dôsledky tejto psychickej resp. kultúrnej deprivácie sa prejavujú v zaostávaní jeho vývinu, 
a to najmä mentálneho, sociálneho, emocionálneho a profesionálneho. Toto zaostávanie vo 
vývine v rannom detstve sa nedá vykompenzovať úplne, čo sa následne prejaví aj v ťažšom 
zvládaní úloh.  
 Väčšina rómskych detí nenavštevuje materské školy, prípadne iné predškolské 
zariadenia. Deti prichádzajú do školy iba so skúsenosťami zo života v rodine. Pri vstupe do 
školy sa stretávajú s neznámym, niekedy až nepriateľským prostredím, ktorému musia čeliť 
samé, bez pomoci rodičov. Pre dieťa je v škole všetko nové, neznáme – nie sú tam rómski 
učitelia (i keď už sú výnimky), učebnice i pomôcky nie sú obsahovo a výtvarne prispôsobené 
ich chápaniu a vkusu a pod. Rómski rodičia nedajú dieťaťu taký základ, ktorý učiteľ očakáva 
od priemerného žiaka prvej triedy. Týmto sa vytvárajú nedorozumenia, ktoré sa odrazia 
v školskej neúspešnosti dieťaťa. 
 Podľa Čerešníkovej a Kňažíkovej (2003) môžeme za hlavné problémy pri vstupe 
sociálne a kultúrne deprivovaného rómskeho žiaka do školského systému označiť nasledovné 
fakty: 

• rómske dieťa neovláda slovenský jazyk, ktorý je vyučovacím jazykom, ale ani 
materinský jazyk neovláda v potrebnom rozsahu, 

• málo podnetné, a neraz i patologické sociálne a výchovné prostredie, ktoré 
nepodporuje efektívnu socializáciu dieťaťa vo všetkých jej kategóriách, 

• samotný proces zrenia prebiehajúci na základe vnútorne naprogramovaných 
zmien nestačí na primeraný rozvoj psychiky a motoriky dieťaťa, a potom rómske 
dieťa, ktorého vek je šesť – sedem rokov nedosahuje potrebnú úroveň motoriky, 
pretože proces zrenia nie je podporovaný podnetmi z prostredia, 

• vnímanie školy ako represívnej inštitúcie, kde Róm zažíva iba neúspech, 
problémy, pocit menejcennosti, strach z nepoznaného, z opovrhnutia, 

• nerozvíjanie individuálnej zodpovednosti za svoje činy, svoje správanie a za seba. 
V tejto oblasti je pôsobenie školy protichodné s pôsobením rodiny, čo pre dieťa 
znamená vysoko záťažovú situáciu, ktorú samo nedokáže riešiť, 

• predsudky patria taktiež medzi problémy, ktoré majú slovenské deti voči 
rómskym a zase naopak a z tohto pramení odmietanie kontaktov detí navzájom, 

• rómske dieťa sa vynikajúco intuitívne orientuje v medziľudských vzťahoch, 
rómske dieťa vycíti láskavé srdce dospelého, pričom nerozlišuje, či  je to Róm 
alebo nie, 

• rómske dieťa v zmiešaných triedach býva skôr dieťaťom neobľúbeným, často sú 
prijímané najmä problémovými spolužiakmi, ktorým sa prispôsobujú, čo následne 
vyvoláva produkciu nevhodného správania, za ktoré sú trestané a odmietané. 

 
V závere môžeme konštatovať, že pri riešení problému vzdelávania rómskych detí je 

potrebné rozvíjať osobnosť dieťaťa, akceptovať ho také aké je, vcítiť sa do jeho problémov 
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a snažiť sa mu priblížiť. Zlepšenie postavenia Rómov nie je možné dosiahnuť bez určenej 
kvality vzdelania a bez ich pričinenia, aktivity a vôle. 
 
 
Záver 
 
 V našej spoločnosti sa stále stretávame s nedôverou medzi majoritným obyvateľstvom 
a rómskou národnostnou menšinou. Práve táto nedôvera poznačuje sociálnu komunikáciu 
medzi skupinami od detstva a ani škola nie je pre rómske deti miestom, ktoré by považovali 
za priateľské. Treba si však uvedomiť, že výchova a vzdelanie majú mimoriadny význam pre 
život každého dieťaťa. 
 Povzbudivé je, že i napriek negatívnemu postoju Rómov ku vzdelávaniu môžeme 
sledovať i keď síce veľmi pomaly, ale predsa pozitívne zmeny a to, že rastie záujem 
o vzdelanie a vlastnú budúcnosť u rómskej komunity. Zdá sa, že Rómovia začínajú 
prehodnocovať svoj postoj ku vzdelávaniu. 
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Integrační program Naděje o.s. v Písku 
 
TProgram of social integration Naděje o.s. in Pisek 
 

Petr Hladík (ČR) 
 
 
Naděje o.s. pobočka Písek působí v integračním programu v Písku od října roku 2001. Jednalo 
se o zakázku města, kdy Město Písek chtělo řešit situaci nájemníků vystěhovávaných 
z nájemních bytů města z důvodu porušování pravidel nájmu. Služba byla od této doby 
poskytována formou terénní sociální práce a kancelář byla umístěna přímo do domu ve 
Svatoplukově ulici, do kterého byli nájemníci vystěhováváni. Systém integrace byl postaven 
na včasném a blízkém kontaktu pracovníka s osobami a rodinami ohroženými sociálním 
vyloučením. Tento způsob se již v počátku osvědčil, neboť se řadě rodin dařilo splácet své 
dluhy a některým se i v této fázi podařil návrat zpět do běžného nájemního bytu. Otázkou 
však zůstali ostatní, kteří nebyli schopni v určité době vyřešit své problémy a setrvali v tomto 
náhradním bytě nebo se dál zadlužovali a neplatili nájemné ani v tomto. V roce 2002 začalo 
vznikat nové středisko terénní sociální práce v Purkraticích, jako další stupeň nyní již 
vícestupňového prostupného systému bydlení. V tomto novém středisku byla realizována opět 
terénní služba a na obou zmíněných střediscích se začala realizovat práce s předškolními i 
školními dětmi. Jednalo se zejména o romské rodiny. V současné době jsou navázána na tento 
systém další dvě střediska a to Nízkoprahové centrum Nábřeží a středisko terénní sociální 
práce U Sadů. Snahou je působit preventivně na celém území města a včas oslovit osoby a 
rodiny ohrožené ztrátou bydlení, předlužeností, sociálně patologickými jevy apod.. Systém 
vícestupňového prostupného bydlení se osvědčuje, neboť za celou dobu uplatňování tohoto 
systému se podařilo řadě rodin vrátit do běžných nájemních bytů. V souvislosti s prostupností 
systému musím konstatovat, že přes veškerou snahu sociálních pracovníků bylo několik osob 
a rodin vystěhováno „na ulici“. Byla vyvinuta maximální snaha o jejich ubytování v 
komerčních ubytovnách nebo azylových domech, jako návazné službě. Prostupnost systému, 
od nájemního bytu přes sociální bydlení až po holobyt a nově i ubytovnu v Purkraticích, 
s možností postupného návratu zase zpět k běžnému nájemnímu bytu, je velmi motivující 
(pozitivně i negativně). U tohoto systému je však nutné podepřít jej z jedné strany intenzivní 
terénní sociální prací a z druhé strany vstřícností a vůlí města, které neuplatní maximální 
možné restrikce vůči těmto lidem, ale umožní postupnou ztrátu nebo nabytí bydlení v daném 
systému. Jako největší překážky v efektivní práci s danou cílovou skupinou osob sociálně 
vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením je velmi nízké vzdělání, téměř nulové 
právní povědomí i finanční gramotnost a s tím spojená snadná manipulovatelnost, vysoká a 
dlouhodobá nezaměstnanost, malé dovednosti v otázkách hospodaření a vedení domácnosti. 
Zájmem Naděje o.s. pobočky Písek je účastnit se jednání na téma sociálního vyloučení a 
aktivně přispívat ke změnám legislativ a zároveň působit preventivně přímo na cílovou 
skupinu prostřednictvím sociálních služeb tak, aby mohlo v budoucnu dojít k začlenění do 
běžného života společnosti. 
 
Kontakt: 
Ing. Petr Hladík 
Naděje o.s. pobočka Písek, Nábřeží 1.máje 1401, 397 01 Písek 
Tel.: 382210117 
e-mail: pisek@nadeje.cz 
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Romové, interakce s realitou  
Romany people, the interaction with reality 
 

David Kostohryz (ČR) 
 
 
Abstrakt  
Příspěvek se v první části zabývá srovnáním kvality života českých Romů, a to z pohledu 
romského koordinátora obce III. typu. V závěru se věnuje aktuálním problémům etnických 
Romů v současnosti.   
 
Abstract  
The contribution is in the first part focusing on the comparison of quality of life of Romany 
people in the Czech republic, from the perspective of the coordinator for Romany community. 
The conclusion is devoted to current problems of ethnic Romany people. 
 
Klíčová slova: Rom, romský, nouze, koordinátor, obec  
 
Key words: Romany people, Romany, coordinator, village 
 
 
Každodenní práce romského koordinátora obce III. typu je naplněna poradenstvím a terénní 
prací zejm. v lokalitách ohrozených sociální exkluzí nebo u rodin, které jsou sice plně 
integrovány do většinové společnosti, ale přesto pociťují dopady svého viditelného romství 
v podobě minimálně nevěřícnosti okolí. Dovolím si i srovnávat, tuto práci vykonávám již více 
než pět let, za tu dobu jsem prožil řadu profesních úspěchů , ale i neúspěchů v přímé kontaktní 
práci, neúspěchů nebo tzv. „žádných“ pokroků bylo samozřejmě podstatně více.  
 Před pěti lety, kdy jsem do problematiky velmi rychle musel proniknout, bylo středem 
mojí práce zejm. poradenství. Intenzivně jsme s klienty řešili problematiku bydlení, 
zaměstnanosti, hodně bylo případů finanční isuficience rodiny, tím myslím absolutního 
nedostatku finančních prostředků nutných k zabezpečení fungování rodiny – na nájem, jídlo 
nebo pokrytí dalších potřeb dětí, která byla tehdy řešitelná výplatou mimořádné sociální 
dávky pracovištěm dávek hmotné nouze. Touto dávkou šly modelovat a řešit situace, které 
romská rodina jen stěží dokáže řešit, myslím tím např. doplatkové faktury za energie, které 
dosahují mnohdy závratných desetitisícových částek, úhradu mimořádných nákladů spojených 
s pobytem dítěte v ozdravovně, apod. Za pomoci tehdy se právě zrodivšího systému terénní 
sociální práce na území města České Budějovice, do kterého se zapojila českobudějovická 
městská i diecézní charita a Salesiánské středisko dětí a mládeže, šlo výplatu mimořádné 
dávky řádným způsobem zdůvodnit a umístit tak, aby byla plně využita ke svému účelu. 
 V současné době již tato praxe není možná. Dávky hmotné nouze jsou od roku 2007 
vypláceny jiným systémem, mimořádné dávky mají striktně danou účelovost, která se 
mnohdy vůbec nepotká s reálnou akutní potřebou romské rodiny. To se týká zejména 
doplatků za energie, úhrady za ozdravné pobyty romských dětí ve specializovaných 
zařízeních nebo na letních pobytových akcích. V současné době jde skloubit reálná potřeba 
romské rodiny aktivně spolupracujícím s terénním sociálním programem nebo pracovníkem 
jen velmi těžce, jde o prakticky nemožnou věc, pokud pominu mimořádné jevy typu živelních 
událostí. 
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 Jsem si plně vědom toho , co mnou pronesená slova mohou u mnohých Vás způsobit, 
proto přijměte ještě jedno vysvětlení. Vše co říkám, opírám o zásadu nutnosti zachování 
absolutního sociálního smíru, tzn. Nikdy Nikomu Nic Navíc, a když už, tak jedině 
v momentě, kdy je pomoc směrovaná pouze z vážného důvodu občanovi v tíživé sociální 
situaci, v sociální krizi, tedy každému, kdo se do této situace dostane, nikoli optikou 
nadržování etniku nebo sociální skupině vybrané podle jiných pravidel.     
 Realita je dnes taková, že občan ve stavu hmotné nouze, který v současné době díky 
různým faktorům jako jsou děti svěřené do péče, neúplná rodina, nemoc, předluženost, apod., 
nemá vlastně možnost sehnat práci, vlastní činností zabezpečit buď sám sebe nebo rodinu. Po 
6 měsících je pak takový občan posuzován podle metru minima existenčního, nikoli 
životního. A pokud projeví zájem být pro okolí užitečným, mnohde nemá šanci, institut 
výkonu veřejných prací je v zákoně zakotven jako možnost, nikoli jako povinnost a šibalské 
řešení některých měst toto řešit výkonem dobrovolnické práce je nereálné. Nebo si dokážete 
představit jedince z dané cílové skupiny, který je hojně stigmatizován etnicky, sociální 
nepřizpůsobivostí, trestem odnětí svobody, základním vzděláním popřípadě minimálními 
verbálními schopnostmi, jak vykonává práci dobrovolníka v zařízení sociální péče nebo 
v nemocnici? 
 
 Nejtíživějšími problémy dneška jsou u romských rodin, ale i jednotlivců:  

1. Absence systému sociální ho bydlení obecně, natož pak systému, který dokáže 
respektovat odlišné socio-kulturní potřeby romské rodiny – tím myslím zejm. 
respektovat potřeby mnohočetných vícegeneračních rodin. 

2. Tragická zadluženost jednotlivců nebo rodin, která vzniká systémem „vytloukání klínu 
klínem“, kdy nositel dluhu neřeší jeho závažnost, ale žije ze dne na den, neplánuje. 
Realizované exekuce jsou považovány pouze za nutné zlo spojené s běžným životem, 
zoufalá výše exekvovaných částek v řádu desetitisíců je důsledkem většinou malé 
neřešené chyby, např. pokutované „černé jízdy“ v prostředku městské hromadné 
dopravy. Samostatnou kapitolu pak tvoří tzv. „rychlé půjčky“ i lichva uvnitř romské 
komunity.  

3. Znatelný rozpad tradičních romských rodin, postupná ztráta romské identity a kultury, 
ztráta pracovních schopností jež nachází konce v prostředí nejen sociální patologie. 
V současné době je nekompletní romská rodina již normou, generace mezi sebou 
nekomunikují buď vůbec nebo omezeně. Dnešní romské děti díky tomu začaly hojně 
považovat nezaměstnanost za normu a možná za „životní cíl“, důvodem je že nezažily, 
že by jejich mladí rodiče pracovali. Hojně se v současné době objevují případy 
majetkové trestné činnosti uvnitř romských rodin, mladá generace finančně i jinak 
„vytěžuje“ starší generaci, zejména prarodiče. Osamocená finalita života romských 
seniorů a četnost žádostí o umístění v zařízení sociální péče je již realitou. Zarážející 
je ale postupné vzdalování se od tradičních hodnot života v romské rodině a zvyšování 
četnosti pohřbů žehem i pohřbů bez obřadu na „účet obce“. To jsou signály dle mého 
názoru již velmi varovné.  
Romům se v současné době žije velmi těžce, tím myslím zejména Romy motivované, 

ty, kteří mají ještě sílu a motivaci řešit svoji situaci a spolupracují např. s terénními sociálními 
službami. Zde vidím nutnost posilovat kapacitu těchto služeb, jejich dosažitelnost i 
prezentovat výsledky jejich práce majoritní společnosti.  Ano, práce s romskou komunitou má 
svůj základ v prevenci a podpoře komunitního způsobu práce, který citlivě dokáže podpořit a 
využít schopnosti cílové skupiny.    
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Změny v postavení romské ženy v rodině 
 
Changes  in status Gypsy woman in a family 
 

David Urban (ČR), Věra Prokešová (ČR) 
 
 
Abstrakt 
Příspěvek vychází z bakalářské práce, která nesla název „Změny v postavení romské ženy 
v rodině“. Článek se zabývá vývojem postavení romské ženy v rodině v průběhu 20. století do 
současné doby. Nejdříve jsou uvedeny základní informace o seskupení romské komunity, 
postavení romské ženy při tradičních obřadech a zvycích, role, postavení a rozdíly v postavení 
jednotlivých členů v tradiční romské rodině. Dále jsou zde uvedena důležitá období 20. 
století, které  mají výrazný  vliv  na  změny a vývoj v postavení romské ženy  v rodině.   

V druhé části jsou uvedeny údaje získané z rozhovorů s romskými ženami. Ze kterých 
vyplývá, že postavení romských žen v rodině se stále mění a vyvíjí. V současnosti většina 
romských žen  nemá podřízené postavení v rodině, ale mají rovnocenné postavení se svými 
manželi nebo partnery. 
 
Abstract 
The Work go out from the bachelor work, which was called „Changes  in status Gypsy 
woman in a family“ The article deals with status of gypsy woman in a family during 20. 
century till present. It is consisted of two main parts. In the first part are mentioned basic 
information about configuration of gypsy community, status of gypsy woman by traditional 
ceremonies and customs, parts, status and differences of status between individual members 
in traditional gypsy family. There are mentioned important period of 20 th. century, which are 
expressive influence on changes and development of position gypsy woman in family. 

The information from interview with gypsies woman’s are started the second part. The 
result is, that status of gypsies’ women in the family is still change and develops. In the 
present gypsies women mostly have not inferior status in the family, but they have equivalent 
status with theirs husbands or boyfriends. 
 
Klíčová slova: romská žena – změny – romská rodina – postavení ženy 
 
Key words: romany woman – changes – romany familly – standing of romany woman 
 
 
Úvod 
Postavení romské ženy v rodině během 20. století do současné doby prošlo určitým vývojem, 
a to jednak vlivem působení historických událostí a jednak vlivem celkového přístupu 
samotné majoritní společnosti k Romům jako celku. V odborné literatuře, ale i v ostatních 
médiích, které se zabývají studiem života romského etnika na našem území se můžeme  
dozvědět    mnoho    informací   o    historickém  vývoji,   tradicích,   zvyklostech i hodnotách 
Romů. Seznamujeme se s tím, jak Romy vnímá většinová společnost a k jak výrazným 
změnám došlo v jejich tradičním způsobu života.  

Při pohledu na postavení ženy v tradičním romském společenství dle Davidové (2004) 
zjišťujeme, že žena byla většinou vnímána jako druhotná a podřadná bytost, a to především ve 
svém mladém věku. Její postavení v rodině  se  postupně vylepšovalo během přibývajících let, 
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opakovanými porody a ve stáří se dokonce mohlo vyrovnat i postavení muži, a to vzhledem 
k získaným životním zkušenostem. 

Proto se bakalářská práce, z které vychází tento příspěvek, zabývala událostmi, které 
nejvíce navodily změny v postavení romské ženy v rodině. Hlavním cílem bakalářské práce 
bylo zjistit, jakým  vývojem   postupně   prošlo  postavení  romské  ženy v rodině v průběhu 
20. století do současné doby. 
 Pro práci byly stanoveny tři základní mezníky, které mohli mít na změnu a vývoj 
postavení romské ženy v rodině zásadní význam. Tyto události nejprve teoreticky 
vymezujeme a následně v rámci vlastního výzkumného šetření empiricky ověřujeme, k jakým 
změnám došlo.  

Mezi uvažované mezníky, významné pro změnu postavení romské ženy v rodině, lze 
za prvé zařadit období 2. světové války a dále následnou migrace slovenských Romů na české 
území. Na ně navazovalo druhé období, a to 40 let  života v době komunistického režimu. 
Jako zlomový rok a zároveň třetí období uvažujeme listopad roku 1989 a nastupující 90.léta 
20. století. Působením těchto významných mezníků se situace ženy v rodině postupně měnila 
(jak je patrné např. při pohledu na popis postavení romské ženy v rodině u Davidové (2004)) a 
její postavení se začalo postupně vyrovnávat s postavením muže. V závěru tohoto článku se 
pak zmiňujeme o postavení romské ženy v rodině v současné době, jako již rovnoprávné 
bytosti s porovnáním postavení muže.  
 
 
Tradičně rodová instituce 
Základem romské komunity byla, dle Davidové (2004; 99) tradičně rodová instituce, 
charakterizovaná specifickými rodinnými vztahy. Tuto velkorodinu tvořilo několik základních 
rodin. Pro většinu Romů byla donedávna charakteristická patriarchální rodina, která patřila 
ještě do širší skupiny rodově endogamní. Rodová skupina měla svojí hierarchii a řídila se 
souborem zvykových etických norem.   

Život v tradiční romské rodině se řídil, dle Žlnayové (1996), podle přísných pravidel, 
které spočívaly v rozdělení jednotlivých úkolů a rolí mezi jednotlivé členy. Výchovu dětí  
zajišťovali jejich rodiče, a to až do doby, kdy většinou dcera opustila rodný dům a 
následovala svého muže do domu jeho rodičů. Úkolem  snachy  bylo  doučit nevěstu to, co se 
doma nestihla naučit a vštípit jí zvyky a způsoby nové rodiny. Postavení mladé nevěsty 
v rodině jejího manžela bylo velmi nízké, a to z několika důvodů. Jednak to byla žena, která 
měla vždy méně práv než muž, jednak byla mladá a mladí měli vždy méně úcty než staří a 
hlavně byla cizí, což v nové rodině vyvolávalo  obavy,  nedůvěru  a  podezření. Nevěsta 
začala být považovaná za matku až tehdy, kdy porodila dvě nebo tři děti. 

Žlnayová (1996) dále uvádí, že jednotlivé úkoly v rodině byly přesně rozděleny. Do 
věcí, o kterých rozhodoval muž, žena nezasahovala a to platilo i naopak. Rodina potom žila 
z toho, co žena vydělala. Práce, které vykonávala, byly většinou pomocné, jako výpomoc na 
poli, vymazávání pecí, zametání dvorů. Pokud nemohla žádnou práci sehnat, musela žebrat 
nebo krást.  Muž obyčejně v rodině nepomáhal. V některých osadách  nevykonával ani práce, 
které spadaly do jeho povinností, jako byla těžba a nošení dřeva.   
 Žena, dle Jakoubka (2004), vždy nesla větší zodpovědnost za rodinu než její muž, 
přesto vyšší postavení v rodině měl vždy on. Žena   zde  byla považována  za  bytost  menší  
důležitosti  než  muž a vzhledem k muži byla vždy až na druhém místě. Proto byla tedy 
povinna projevovat pokoru a úctu , ke které byla vedena od mala. 
     Postavení ženy v rodině se dle Lázničkové (1999) zvyšovalo opakovaným mateřstvím a 
s přibývajícím věkem. Ve stáří byla ženám prokazována úcta pro jejich životní moudrost, 
kterou získaly životními zkušenostmi a výchovou dětí. Jejich společenské postavení se 
mužům takřka vyrovnalo 
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Postavení romské ženy v rodině v průběhu 20. století 
Postavení romské ženy v rodině, tak jak bylo popisováno v předchozí kapitole, bylo tradiční a 
stálé. Ženy jej musely přijímat jako dané, bez nějakých znatelných proměn a nadějí na 
vylepšení. Avšak v průběhu 20. století došlo k celé řadě změn, které měli dopad i na postavení 
romské ženy v rodině. V dalším textu se budeme zabývat těmi událostmi 20. století, které 
měly výrazný vliv na změny v životě romského etnika na našem území a tím i na postupnou 
přeměnu tradičního způsobu  života  romských  rodin.  
       Za významné mezníky, které výrazně ovlivnily život romských rodin na našem  území  
ve  20. století můžeme  považovat 3 období.  Jednalo se o období 2. světové   války,  dále  
následné  migrace  slovenských  Romů  na  české území a s tím i spojené řešení tzv. cikánské 
otázky v období komunistického režimu v letech 1945 až do roku 1989.  Posledním obdobím 
pak můžeme označit  nastupující 90. léta 20. století. 
 
a) Období 2. světové války 
Období 2. světové války bylo pro romské rodiny, dle Nečase (2002), velmi těžké, neboť při 
vzniku protektorátu Romové tvořili obyvatelstvo tzv. „neárijského původu“, které bylo zcela 
neplnoprávné. Tato skupina obyvatel nejenže neměla základní práva a svobody, ale také se na 
ní nevztahovala žádná právní ochrana.  
      O tehdejší době a situaci Romů podává informace Miklušáková (1997; 274-275) když 
uvádí, že protektorát na sklonku roku 1939 vydal nařízení, dle něhož se Romové museli trvale 
usadit na území, a to ve lhůtě do dvou měsíců. Ti, kdo neuposlechli byli umísťováni do 
kárných pracovních táborů. V roce 1942 byl proveden soupis všech romských jedinců a 
jedinců žijících po romském způsobu. Část těchto lidí byla převážena a uvězněna v tzv. 
cikánských táborech. V letech 1943-1944 bylo převezeno několik tisíc českých Romů do 
koncentračního tábora v Osvětimi. Z Osvětimi byl dále blíže neurčený počet Romů 
z protektorátu převezen do dalších koncentračních táborů na území říše. Tzv. cikánský tábor 
v Březince se podle dochovaných pramenů stal poslední stanicí asi 6 500-7000 českých 
Romů. Necelým šesti stům se podařilo hrůzy holokaustu přežít. 
 
b) Období od roku 1945 do listopadu roku 1989 
Na konci 2. světové války na české území začali přicházet, dle Mann (1998; 35) Romové 
z jiných zemí, nejvíce však ze Slovenska. Přicházeli jednak kvůli práci, lepšímu bydlení, ale 
také celkově lepším životním podmínkám. V průběhu několika let tak přesídlilo do Čech více 
než 15 000 Romů.  
       První    vlna    migrace   romských   rodin   ze   Slovenska   nastala, dle Sekyta (2001)  
těsně po 2. světové válce, kdy se ze Slovenska do českého pohraničí i do ostatních měst  
přestěhovali  celé  velkorodiny.  Druhá  migrační  vlna  nastala  v  50-60 letech 20. století  při 
organizovaných náborech na stavby a do těžkého průmyslu. Třetí vlna byla  stěhována  po  
roce 1965 pod nátlakem při uplatňování usnesení vlády č. 502 z října 1965. Romské rodiny 
byli záměrně rozptylovány z jedné osady do několika míst, bez ohledu na jejich příbuzenské 
vztahy. Tato skupina Romů prodělala značný kulturní šok a i když se následně snažili o 
sestěhování, již se jim to nikdy nepodařilo. 
      Potíže však nastaly, dle Pavelčíkové (2008; 75), až při začleňování romského obyvatelstva 
mezi majoritní spoluobčany. Pro mnohé z Romů bylo velmi obtížné změnit svůj dosavadní 
způsob života a dokázat se přizpůsobit novému prostředí.  
 
c) Období 90. let 20. století až současnost 
    V postavení  ženy  v  romské  rodině došlo  v této době, oproti postavení popisovanému 
např. Davidovou (2004), k výrazným změnám. Projev podřazenosti se dnes většinou vytratil a 
její postavení je v podstatě rovnocenné s postavením jejího muže či manžela. Tento jev 
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můžeme zaznamenat zvláště u mladé generace a části střední generace. V dnešní době není, 
dle Žlnayové (1996) např. výjimkou, že romský muž své ženě v domácnosti pomáhá. 
V některých rodinách muž i vaří a vykonává některé domácí práce. Romské ženy mají svá 
zaměstnání   a   chtějí  se   vzdělávat,   proto  se  v  péči  o  své  děti  dělí  se  svým manželem. 
Již nemusí svému muži prokazovat respekt a úctu, aniž by za to byly tělesně trestány. 
Podobně o rovnocenném postavení mezi romským mužem a ženou pojednává také Kajanová, 
Urban, Kubelová, Davidová (2009). 
 

Postavení romské ženy ve výzkumném šetření 
Shora popsané rozdíly v postavení romské ženy byly dále, v rámci zmiňované bakalářské 
práce, ze které tento článek vychází (srov. Prokešová, 2008), popsány díky vlastnímu 
výzkumnému šetření. Jeho cílem bylo zjistit,  jakým  vývojem  procházelo  postavení  romské 
ženy v rodině  v průběhu 20. století do současné doby. 

Za tímto účelem byl realizován vlastní terénní kvalitativní výzkum. Pro šetření byly 
vybrány lokality Tábor, Soběslav a Veselí nad Lužnicí. Jako technika sběru dat byl zvolen 
polořízený nestandardizovaný rozhovor. Respondentky (celkem 10 rozhovorů, přičemž 
respondetky byly vybrány nahodilým způsobem) se rekrutovaly z řad romských žen (jako 
Romky se v rozhovoru respondentky samy identifikovaly). Jednalo se o ženy ve věku od 31-
70 let. Rozhovory s nimi proběhly v přirozeném prostředí domova. Otevřené otázky umožnily 
snadnější způsob vyjádření. Všem respondentkám byly položeny 3 základní okruhy otázek: 
1. Jaké postavení v rodině měla jejich matka? 
2. Jaké postavení mají ve své vlastní rodině? 
3. Jaké postavení v rodině má/ mají jejich dcera/y? 
 

Výsledky z rozhovorů byly následně zpracovány a níže jsou prezentovány dle 
jednotlivých, shora stanovených okruhů. 
  
1. Jaké postavení v rodině měla jejich matka?  
Všech 10 respondentek uvedlo, že postavení jejich matek v rodině bylo podřízené otci.  
Všechny  matky  byly  provdané  za  Romy. Projevovaly pokoru a úctu svému muži, neboť 
muž byl pro ně výraznou autoritou.  Matky  ho  při  všech  rozhodnutích  poslouchaly.  
Rozhodující  postavení  měly v  domácnosti, kde  vykonávaly  všechny  domácí  práce,  
zajišťovaly péči o děti a také většinou o své zestárlé  rodiče  nebo  rodiče  manžela.   
Jejich  manželé  chodili  do  práce a snažili se finančně zajišťovat rodinu. Matky trvalý 
pracovní poměr nikdy neměly. Pokud ženy také chodily do práce, jednalo se o pomocné práce 
na poli nebo o sběr lesních plodů. Matky takové postavení v rodině přijímaly bez větších 
potíží, neboť na rodinný život a postavení ženy v něm byly  připravovány ve většině 
případech od svého dětství svou vlastní matkou a staršími sestrami v rodině, ve které 
vyrůstaly.  
 
2. Jaké postavení mají ve své vlastní rodině? 
Polovina respondentek (5 žen) uvedla, že postavení v jejich vlastní rodině je rovnocenné 
s postavením  manžela. Dalších 5 respondentek uvedlo, že jejich postavení v rodině je    
podřízené manželovi nebo bylo podřízené manželovi, neboť 2 respodentky byly již vdovy. 9    
respondentek    je    provdáno  za  Romy  a 1 respondentka nemá za muže Roma. 
     V rovnocenném postavení jsou 4 respondentky ve věku od 31-39 let. 1 respondentka 
v rovnocenném postavení je ve věku 59 let. Tato žena žije již ve druhém manželství. Za 
manžela nemá Roma, ale „bílého muže“. V podřízeném postavení se nachází 4 respondentky 
ve věku od 56-70 let. 
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      Je tedy patrné, že mladší romské ženy či ženy ve středním věku mají ve svých 
rodinách již rovnocenné postavení se svými manželi. Oslovené ženy se shodly na tom, že 
manželé jsou na ně hodní a mají k nim také úctu. Nechávají je rozhodovat o rodinných 
záležitostech nebo při řešení problémů  s  nimi spolupracují. Nedávají jim najevo, že jsou 
jenom ženy a že je proto nutné, aby je ve všem poslouchaly. Nevyžadují od svých manželek 
stálý respekt. Manželé  se také někdy podílejí na vedení domácnosti a na výchově dětí.  

Mladé romské ženy také již nemají tak početné rodiny, jako dříve. Některé z nich 
chodí do zaměstnání jako jejich manželé.  
      Ženy v podřízeném postavení jsou starší ženy, které byly na své podřízené postavení 
připravovány ve svých původních rodinách. Většinou od 11ti let již dokázaly vést celou  
domácnost  a  pomáhaly  s výchovou  mladších  sourozenců.  Muže  měly  vždy v úctě a měly 
před nimi respekt. Při všech rozhodnutích je poslechly, neboť byly tak vychovány ve své 
původní rodině. Do práce tyto ženy chodily jen výjimečně, většinou byly doma a staraly se o 
domácnost a rodinu. Vzdělání  pro  ně  není  tak důležité, jako u mladších žen. Měly 
početnější rodiny a péče o ně byla stále nejvýznamnější. 
 

3. Jaké postavení má/mají dcera/y v rodině? 
Všechny respondentky uvedly, že mají dceru nebo více dcer. 4 respondentky mají  ještě  
nezletilé  dcery  ve  věku  od 5 – 17  let,  z  nichž  1  respondentka má 2 nevlastní nezletilé 
dcery. Jsou to děti jejího manžela, které měl v pěstounské péči  a  po  uzavření  manželství si 
je vzaly s respondentkou zpět do společné péče. 6  respondentek  má  dospělé  a vdané dcery 
ve věku od 30 – 36 let, z nichž 1 z respondentek má 1 adoptivní dceru ve věku 36 let. 
      Nezletilé dcery žijí v zcela rovnocenném postavení ve svých rodinách. Jejich výchova 
je směřována k tomu, aby dosáhly vzdělání, které jim umožní sehnat si dobré zaměstnání. 
Také je pro jejich matky důležité, aby dcery žily v budoucnu v rovnocenném postavení se 
svými manželi. 
      Dospělé a vdané dcery uvedly, že všechny žijí v rovnocenném postavení se svými 
manželi. Manželé jim pomáhají s výchovou dětí a s vedením domácnosti. Některé z žen chodí 
do zaměstnání. Všechny ženy se podílí na řešení rodinných záležitostí. Ani jedna z žen 
nemusí svému muži prokazovat pokoru a úctu. Také před manželi nemusí mít respekt. Své 
děti tyto ženy vychovávají tak, aby v budoucnu též dosáhly rovnocenného postavení ve svých 
rodinách. U dětí také kladou důraz na vzdělání. 
 

 

Závěr 
Po vyhodnocení všech rozhovorů je patrné, že všechny odpovědi na první okruh otázek, které 
se týkaly postavení matek romských žen v rodině, se shodovaly v tom, že jejich  postavení 
v rodině bylo zcela podřízené jejich manželovi. Všechny tyto ženy byly provdané za Romy. 
Projevovaly svým mužům pokoru a úctu, neboť oni pro ně byli výraznou autoritou. Své muže 
při všech rozhodnutích poslouchaly. Rozhodující postavení  měly  tyto  ženy v domácnosti, 
kde vykonávaly všechny domácí práce a zajišťovaly péči a výchovu všech svých děti. Pokud 
někdy chodily do práce, jednalo se pouze o pomocné práce, např. na poli nebo sběr lesních 
plodů. Ženy byly většinou negramotné, neboť vzdělání pro ně nemělo žádný podstatný 
význam. Nejdůležitějším úkolem v jejich životě bylo porodit hodně dětí. Věk těchto žen byl 
nebo by byl v současné době v rozmezí od 56-104 let (vzhledem k velkému věkovému 
rozsahu již některé z nich nežijí). Jejich rodiny byly většinou početné. 
      Dalo by se říci, že se jednalo o ženy ve věku pozdní dospělosti, začínajícího stáří až 
pozdního seniorského věku. Proto bylo patrné, že tyto ženy vyrůstaly v rodině, která žila 
tradičním způsobem života romského společenství, což se po vyhodnocení rozhovorů 
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potvrdilo. Z odpovědí je dále patrné, že respondentky braly své podřadné postavení jako dané 
a neměnné, neboť k němu byly vychovávány od svého útlého věku, a to ve svých původních 
rodinách.  
      Z odpovědí, které se týkaly  postavení romských žen v jejich vlastní rodině, 
vyplynulo, že se již začalo určitým způsobem odlišovat. Věk těchto  žen byl v rozmezí od 31-
59 let. 5 žen, které byly ve věku od 56-70 let, bylo v podřízeném postavení svému muži. 
Výjimku z nich tvořila 1 romská žena ve věku 59 let. Uvedla, že její postavení v rodině je 
rovnocenné jejímu muži. Tato žena však žila již ve druhém manželství a za manžela měla 
neroma (ve svém prvním manželství měla za manžela Roma a žila ve velmi podřízeném 
postavení svému muži). 4 ženy, které byly ve věku od 31-39 let uvedly, že žijí v rovnocenném 
postavení se svými manželi. 
     Opět bylo zaznamenáno, že ženy v podřízeném postavení byly vychovávány od svého 
dětství tradičním způsobem života v romské rodině. Za manžele měly romské muže. Většinou 
již od 11 let dokázaly vést celou domácnost a pomáhaly s výchovou mladších sourozenců. 
Muže měly vždy v úctě a měly před nimi respekt. Jejich věk bychom mohli také zařadit do 
období pozdní dospělosti až stáří. 
      Ženy, které uvedly, že žijí v rovnocenném postavení v rodině se svými manželi, či 
partnery, se shodly na tom, že jejich postavení v rodině se v mnohém odlišuje  od  postavení  
starších žen. Muži se k nim chovají dobře, mají k nim úctu a nevyžadují od nich stálý respekt. 
Nechávají je rozhodovat o rodinných záležitostech a spolupracují s nimi při řešení problémů. 
Jejich manželé či partneři se také někdy podílejí na vedení domácnosti i na výchově dětí. 
Všechny tyto ženy mají základní vzdělání a dvě z nich jsou vyučeny v oboru cukrářka a 
kuchařka. Trvalý pracovní poměr žádná z nich zatím nemá, ale časem by pracovat  chtěly. 
Zde je patrný značný posun ve vývoji postavení romské ženy v rodině. Důsledkem toho je, že 
se tradiční život v romské rodině v průběhu 20. st. postupně měnil a začal se přibližovat 
životu rodiny majoritní společnosti, což vyvolalo určité změny v postavení romské ženy v 
rodině. Ženy začaly získávat alespoň základní vzdělání (do té doby bývaly většinou 
negramotné) a některé z nich začaly pracovat, tak jako jejich manželé. Tím se více 
začleňovaly do ostatní společnosti a nebyly již tak izolovány ve svých tradičních rodinách,  
kde nesměly o ničem sami rozhodovat a být samostatné. Tento vývoj postupoval dále a na 
konci 20. století se setkáváme s tím, že postavení romské ženy v rodině se postupně vyrovnalo 
s postavením jejího muže. 
          Na odpovědi, které se týkaly postavení jejich dcery či dcer v rodině, dotazované ženy 
odpověděly , že všechny jejich dcery žijí nebo jsou vychovávány v rovnocenném postavení. 4 
ženy uvedly, že mají ještě nezletilé dcery ve věku od 5-17 let,  z  nichž  jedna  žena  má  dvě  
nevlastní  nezletilé dcery. 6  žen  má  dospělé  a  vdané  dcery  ve  věku  od  30-36  let,  z 
 nich  1  žena  má 1 adoptivní dceru ve věku 36 let. 
      Z rozhovorů vyplynulo, že nezletilé dcery jsou již vychovávány volnějším způsobem 
než byly vychovávány jejich matky. Matky sice chtějí, aby dcery byly jednou samostatné a 
dokázaly vést dobře domácnost, ale nenutí je k ničemu. Pokud jsou v rodině dcery i synové,  
rodiče nedělají ve výchově rozdíly a chtějí, aby všechny děti dosáhly určitého vzdělání a 
sehnaly si dobrou práci. 
      Dospělé dcery jsou všechny vdané. Všechny uvedly, že žijí v rovnocenném postavení 
se svými manželi. To se projevuje tak, že manželé si jich váží a chtějí, aby se s nimi podílely 
na řešení rodinných záležitostí. Před svými manželi nemají žádné obavy a mohou se jim se 
vším svěřovat. Manželé  jim  také  pomáhají s některými domácími pracemi a s výchovou 
dětí. Své děti tyto ženy vychovávají takovým způsobem, který směřuje k tomu, aby 
v budoucnu též dosáhly rovnocenného postavení ve svých rodinách. Důležité také je, že u dětí 
kladou velký důraz na jejich vzdělání. 
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      Výsledky výzkumu ukazují, že postavení romské ženy v rodině během 20.st.  skutečně  
prošlo  určitým  vývojem,  který  můžeme  zaznamenat  u starší, střední a mladé generace 
romských  žen, kdy  u  starší generace potvrzujeme, že postavení romské  ženy  v  rodině bylo 
podřízené  manželovi a také neměnné a stálé, a to vlivem působení tradičního života romské 
rodiny. U střední generace již můžeme zaznamenat určité uvolnění ve vývoji postavení 
romské ženy v rodině. Již není tak podřízené, ale začíná být rovnocenné s postavením 
manžela. Zde se nám ukázalo, že  na  tyto  změny  měly  největší vliv události v průběhu 2. 
poloviny 20.  století a samotné přístupy majoritní společnosti k romským rodinám,  kdy  
docházelo k postupné přeměně života v tradiční romské rodině.   

U mladší generace vidíme další vývoj v tomto postavení, které je již zcela rovnocenné 
s postavením manžela (partnera). V případě nezletilých dcer je zcela rovnocenné s postavením 
synů v rodině. Tady bychom mohly zaznamenat další vlivy života majoritní společnosti.  
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3.2 Metody sociální práce 
 

Sociální práce a její metody: úvod 
 

Jaroslav Balvín (ČR) 
 
Pro konference je velmi prospěšné, když se jich zúčastní odborníci vlády a ministerstev. Tak jako 
tomu bylo i v případě Pavla Kaňky ze slovenského Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 
Konference potřebují zasvěcené výklady toho druhu, jaké podal i tento vysoký úředník ministerstva. 
K předneseným příspěvkům zaujal své stanovisko jako dlouhodobý a zkušený odborník. 
 
Neméně důležitá byla reflexe Vladimíry Antolové zabývající se odbornými předpoklady sociálních 
pracovníků. I když se příspěvek zabýval konkrétní otázkou, odborná připravenost a předpoklady jsou 
obecně potřebným požadavkem ve vztahu ke klientům sociání práce v současnosti i do budoucna. 
 
Zaujaly i příspěvky zabývající se starostlivostí o děti, pěstounskou starostlivostí i životní situací 
rodičů, kteří ztratili svoje dítě. Neméně důležité byly příspěvky o aktuálních sociálních problémech 
současnosti, jako jsou nezaměstnanost, kvalita života seniorů, důstojnosti lidského života i ve smrti. 
 
Zajímavý byl referát o obrazu komunitní práce samotných komunitních pracovnic a pracovníků. Další 
referáty potvrdily, že sociální tématice se nevyhneme ani u žadatelů o azyl. 
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Projev 

Pavel Kaňka, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
 
 v úvode môjho vystúpenia Vám všetkým chcem tlmočiť pozdrav Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“). Zároveň sa chcem 
osobne poďakovať usporiadateľom konferencie za pozvanie. Vážim si to a som rád, že som si 
mohol vypočuť príspevky, ktoré odzneli resp. ešte odznejú, okrem iných okruhov tém, i na 
tému Terénna sociálna práca v sociálne vylúčených lokalitách, Poradenská práca s etnickými 
a marginalizovanými osobami, Sociálna práca s rodinou ohrozenou sociálnym vylúčením, či 
rodinou sociálne vylúčenou a pod. 
 
 S problematikou marginalizovaných rómskych komunít sa zaoberám už niekoľko 
rokov. V mojom portfóliu je i problematika bezdomovcov a niektorých ďalších skupín, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie alebo sú sociálne vylúčené.  
 
 Z doteraz prezentovaných príspevkov, zameraných na problematiku 
marginalizovaných rómskych komunít, sa postupne vygenerovala výchova a vzdelávanie 
rómskych detí, zlé sociálne podmienky v rómskych osadách, ktoré často nie sú napojené na 
inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, verejné osvetlenie, elektrina prístupová cesta a pod), 
čo sa premieta do zlej a nedostatočne udržiavanej osobnej hygieny, čo spôsobuje rôzne 
infekčné ochorenia a v konečnom dôsledku znásobuje sociálne vylúčenie. Častými témami 
prezentácií bola i terénna sociálna práca, ako nástroj sociálnej pomoci, ktorý má svojim 
významom nezastupiteľné miesto a zohráva dominantné postavenie v celom integračnom 
procese nie len marginalizovaných rómskych komunít ale i ostatných skupín občanov, ktorým 
hrozí sociálne vylúčenie. Z uvedeného hľadiska zohráva významné postavenie sociálna práca 
v prirodzenom sociálnom prostredí klienta. V prezentáciách som postrehol tiež názor, podľa 
ktorého ten, kto nepracuje, nemá poberať dávku v hmotnej núdzi. Zdanlivo jednoduché 
riešenie, ktoré je však z hľadiska vykonateľnosti a následkov mimoriadne zložité 
a v konečnom dôsledku bez želaného efektu. Skôr v ňom prevažujú kontraproduktívne efekty, 
ktoré sa prejavia negatívne v iných oblastiach (výchova a riadna starostlivosť o deti, nárast 
kriminality a páchaním násilia a pod.). 
 
 MPSVR SR navrhlo niekoľko legislatívnych zmien, prostredníctvom ktorých sa  
uplatňujú v praxi nástroje sociálnej pomoci, využívané aj pri riešení problematiky sociálnej 
inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.  
 

Jedným z nástrojov je osobitný príjemca, ktorý je využívaný okrem iného aj 
v súvislosti s poskytovaním dávky sociálnej pomoci a príspevkov občanom, ktorí sú 
v hmotnej núdzi, ak sa doterajšou výplatou dávky alebo príspevkov nedosiahol alebo zrejme 
nedosiahne účel, na ktorý sú dávka a príspevky určené. Znamená to, že ak rodina nevie 
s finančnými prostriedkami, ktoré dostáva ako dávku a príspevky riadne hospodáriť, čo má 
dopad i na riadnu starostlivosť o deti a ich pravidelnú dochádzku do školy, príslušný Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny určí osobitného príjemcu. Osobitný príjemca je povinný 
dávku a príspevky použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi. 
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 Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny uplatňuje v praxi v súvislosti so školskou 
dochádzkou detí aj niektoré ďalšie nástroje. Ide o dotáciu na stravu, o dotáciu na školské 
potreby a prostredníctvom zákona o pomoci v hmotnej núdzi o dávku pre dieťa, ktoré plní 
povinnú školskú dochádzku. Dotácia sa poskytuje dieťaťu za predpokladu, že je žiakom 
školy, ktorú navštevuje najmenej 50 % detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej 
núdzi a príspevky alebo pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej 
príjem je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.  
 
 V rámci dotačnej politiky MPSVR SR podporuje zriaďovanie zariadení sociálnych 
služieb, najmä stredísk osobnej hygieny a práčovní, ale i nocľahární, útulkov, domovov na pol 
ceste, nízkoprahových denných centier, integračných centier a pod., ktoré využívajú, resp. 
môžu využívať aj občania, žijúci v marginalizovaných rómskych komunitách ale i ďalšie 
skupiny občanov, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Význam ich využívania vidíme 
najmä v prevencii rôznych epidémií a nákaz, ktoré najmä v prostredí marginalizovaných 
rómskych komunít hrozia z nedodržiavania osobnej hygieny. 
 

Dodávam, že uplatňované rezortné nástroje sociálnej pomoci sa vzťahujú na všetky 
oprávnené osoby a nezaopatrené deti, teda nie len rómskej národnostnej menšiny. V riešení 
problematiky marginalizovanách rómskych komunít sa MPSVR SR riadi Pozičným 
dokumentom v ktorom je definovaná politika začleňovania marginalizovaných rómskych 
komunít. Vychádzajúc z citovaného dokumentu dodávam, že sociálna exklúzia 
marginalizovaných rómskych komunít je riešená z pozície rezortu práce, sociálnych vecí a 
rodiny na občianskom princípe ako osôb, žijúcich v sociálne znevýhodnených 
podmienkach v ekonomicky marginalizovanom prostredí a je založená na stratégii ich 
sociálneho začleňovania a podpory participácie a partnerstva v občianskej spoločnosti. 
Zároveň dôsledne presadzuje antidiskriminačnú politiku na báze rasy alebo etnika.  
 

MPSVR SR vykonáva prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja, (je 
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) pre usmerňovanie prostriedkov 
z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanopsť a sociálna inklúzia) Program podpory 
rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach, ktorý bol financovaný (do konca marca 2008)   
zo štátneho rozpočtu ako národný projekt.. Od 1. apríla 2008 je financovaný z prostriedkov 
ESF prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia ako dopytovo 
orientovaný projekt. V rámci tohto programu je vykonávaná terénna sociálna práca, najmä 
v marginalizovaných rómskych komunitách v ktorých žijú občania postihnutí alebo ohrození 
sociálnym vylúčením, občania žijúci v uzavretých sociálne izolovaných komunitách s 
relatívne vysokou mierou sociálnej odkázanosti a sociálne patologických javov, zapríčinených 
najmä ich nízkou vzdelanostnou úrovňou a dlhodobou nezamestnanosťou. Prostredníctvom 
citovaného programu sa účinne pôsobí aj na zlepšovanie dochádzky detí do školy a ich 
zmysluplné využívanie voľného času. Terénni sociálni pracovníci a asistenti terénnych 
sociálnych pracovníkov sú zamestnancami príslušných obcí a miest. 

 
V závere si dovoľujem vrátiť sa k názoru, ktorý, ako som už avizoval v úvode, zaznel 

na tejto konferencii a v podstate vyzval na zmenu v poskytovaní dávky v hmotnej núdzi, ktorú 
je potrebné nanovo zadefinovať  v duchu „kto nepracuje, nech nepoberá dávku v hmotnej 
núdzi“. Slovenská republika už zažila drastické zníženie dávky v hmotnej núdzi v roku 2004. 
Takéto opatrenie vyvolalo vlnu nepokojov, násilné drancovanie obchodov, čo vláda 
Slovenskej republiky  následne riešila povolaním vojska do regiónov Slovenska, kde boli 
nepokoje najvypuklejšie. Uvedeným jednostranným opatrením sa nič pozitívne nedosiahlo, 
prehĺbila sa sociálna exklúzia a bieda dotknutých skupín občanov. Dovolím si poznamenať, 
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že za určitých okolností by bolo možné prijať takéto reštriktívne opatrenia. To za podmienky, 
ak by sa vytvorilo primerané množstvo adekvátnych pracovných pozícií. V tom prípade by 
bolo na každom, kto, často krát, žiaľ iba verbálne, deklaruje záujem pracovať, aby prejavil 
tento záujem v praxi. 

 
V tejto súvislosti mi dovoľte ešte jedno konštatovanie. V minulých rokoch, ktoré 

v určitých súvislostiach často označujeme ako totalitný režim, bola zo zákona povinnosť 
pracovať. Kto nepracoval, bol stíhaný za príživníctvo. Pozitívum tohto prístupu najmä 
v súvislosti s riešením problematiky marginalizovaných rómskych komunít, možno vidieť 
prinajmenšom v tom, že každá vyrastajúca generácia už v útlom veku chápala, resp. jej nebolo 
cudzie slovo práca, odmena za práce, každodenné chodenie do práce, ale i škola, príprava na 
povolanie a pod. O význame takýchto vzorov spôsobu života a vplyvu na blízke okolie snáď 
netreba diskutovať. Dnešné generácie, vyrastajúce najmä v marginalizovaných rómskych 
komunitách tieto pojmy a vôbec, takýto spôsob života takmer nepoznajú. Vedia, že ich rodičia 
raz v mesiaci, vo vopred stanovený deň odídu na miestny poštový úrad pre dávku v hmotnej 
núdzi a iný pojem v súvislosti so získavaním finančných prostriedkov na obživu im nie je 
známy, s výnimkou snáď takých, ktoré sú získavané z nekalých zdrojov (úžerníctvo, predaj 
farebných kovov a pod.). Dovoľujem si poznamenať, že ak sa nepodarí riešiť problematiku 
zamestnanosti cieľovej skupiny, všetky ostatné nástroje, využívané na riešenie problematiky 
marginalizovaných rómskych komunít tento stav len udržiavajú na určitej úrovni, ktorá, žiaľ, 
nemá vzrastajúcu tendenciu, ale dlhodobo stagnuje. Dostávame sa do určitého zacyklenia. 
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Odborné predpoklady sociálnych pracovníkov pre vykonávanie 
sociálnoprávnej ochrany  pre maloletých bez sprievodu 
 
TProfessional qualification of social workers for the implementation of social 
and legal protection for unaccompanied minors 
 

Vladimíra Antolová (SR) 
 
Abstrakt 
V príspevku prezentujeme vybrané výsledky výskumu zameraného na sociálnoprávnu ochranu 
maloletých bez sprievodu, ktorý bol realizovaný v roku 2009. Vo výskume sme sa zamerali na 
odbornú pripravenosť sociálnych pracovníkov, ktorí vykonávajú opatrenia pre maloletých bez 
sprievodu v Slovenskej republike.  
 
Abstract 
TThe paper presents selected results of a study focused on social and legal protection of 
unaccompanied minors, which was conducted in 2009. The study focused on the professional 
preparedness of social workers whoT implement actionsT  for unaccompanied minors in the 
Slovak Republic.T 

 
Kľúčové slová: maloletý bez sprievodu, sociálny pracovník, odborná pripravenosť, Program 
pomoci odlúčeným deťom na území Európy 
 
Key words: Tunaccompanied minor, social worker, professional qualificationT, The Separated 
Children in Europe Programme 
 
 
Úvod 
Sociálna práca sa orientuje na široké spektrum problémov sociálnej reality a reaguje na 
aktuálne výzvy, ktoré je potrebné v spoločnosti riešiť. Stupeň rozvoja sociálnej práce súvisí so 
stupňom rozvoja danej spoločnosti a teda môžeme povedať, že riešenie sociálnych problémov 
nemusí byť vždy  v jednotlivých krajinách rovnaké. Problematike utečenectva sa napríklad 
ani v našej spoločnosti nevenovala ešte pred niekoľkými rokmi patričná pozornosť. Tento stav 
súvisel s uzavretím nášho štátu a len minimálnym pohybom cudzincov, ktorí sa k nám mohli 
dostať. Po otvorení hraníc sa postupne otvoril priestor aj pre migráciu. V Slovenskej republike 
sa tak  špecifická oblasť sociálnej práce s utečencami prakticky začala rozvíjať  až po roku 
1989  najmä zahájením pôsobenia tretieho sektora. Sociálna práca tak neustále reaguje na 
spoločenské zmeny a tomu aj prispôsobuje svoje metódy a techniky.  
Maloleté deti bez sprievodu sú obzvlášť zraniteľnou skupinou utečencov, ku ktorým musia 
pracovníci pristupovať s osobitne citlivým prístupom. Kompetentný pracovník oddelenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len SPOD a SK), ktorý bol 
ustanovený za opatrovníka pre maloletého bez sprievodu musí byť na túto prácu vyškolený 
a odborne pripravený. Mal by teda ovládať smernice  a medzinárodné dohovory týkajúce sa 
problematiky, vnútroštátne právne predpisy a vedieť implementovať do svojich postupov 
zásady  Vyhlásenia o vhodnom postupe. 
Program pomoci odlúčeným deťom na území Európy (Vyhlásenie o vhodnom postupe) je 
spoločný program európskych štátov, ktorý bol vytvorený s cieľom vytvorenia vhodného 
jednotného postupu pre uplatňovanie práv a najlepších záujmov odlúčených detí, ktoré sa 
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nachádzajú na území Európy. Základné zásady pri práci s odlúčenými deťmi podľa tohto 
Vyhlásenia sú:  Najlepší záujem, Nediskriminácia, Právo na účasť, Rešpektovanie kultúrnej 
identity, Tlmočenie, Ochrana súkromia, Informácie, Spolupráca medzi organizáciami, 
Príprava zamestnancov, Trvanie, Časový rámec.  

Metodológia 
Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť rozsah ochrany a starostlivosti o maloletých bez 
sprievodu (ďalej len MBS) v Slovenskej republike v závislosti od poskytovaných opatrení 
orgánom SPOD a SK. V rámci tohto príspevku budeme prezentovať len výsledky ktoré sa 
týkali dvoch výskumných otázok zameraných na vzdelanostné predpoklady pre výkon 
opatrovníka pre MBS.  
Ako výskumnú metódu sme zvolili pološtruktúrovaný rozhovor.  
Výskumnú vzorku tvorilo 10 sociálnych pracovníkov oddelení SPOD a SK Úradov práce, 
sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR) v Slovenskej republike, ktorí najčastejšie 
vykonávali opatrenia pre MBS.  Z našej výskumnej vzorky boli  8 pracovníci na oddelení 
SPOD a SK ženského pohlavia. Len dvaja respondenti boli muži.  
 
Vzdelanie, jazykové schopnosti a dĺžka praxe sociálnych pracovníkov 
Pracovníci na oddelení SPOD a SK  pracujú od 6 mesiacov do 12  rokov. Jeden 
z respondentov už nepracoval na ÚPSVaR.   Vzdelanie pracovníkov nie je jednotné. Aj keď 
zákon o SPOD a SK určil v §93 kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie opatrení, nie 
všetci zamestnanci ich spĺňali.  Piati sociálni pracovníci mali ukončené vzdelanie v odbore 
sociálna práca, vzdelanie ďalších sociálnych pracovníkov bolo v odbore sociálna pedagogika, 
psychológia, marketingová komunikácia, politológia  a jeden v technickom odbore. 
Táto nejednotnosť vo vzdelaní je spôsobená aj tým, že zamestnanec, ktorý spĺňal kvalifikačné 
predpoklady pre výkon jednotlivých opatrení do 31.8.2005 spĺňa ich aj po platnosti zákona 
o SPOD a SK.  
Sociálni pracovníci vedia komunikovať v angličtine – 4 pracovníci, šesť pracovníkov sa vie 
dohovoriť nemecky a tiež rusky. Jeden pracovník mal základy francúzštiny. Ako odpovedali 
sociálni pracovníci, ovládanie týchto cudzích jazykov  im pri práci s MBS nepomohlo až na 
ruský jazyk, ktorý využili 3 pracovníci pri komunikácii s maloletými z Moldavska, Čečenska.  
Len v niekoľkých prípadoch maloletí ovládali pár základných slov v angličtine. 
 
Možnosť rozhodnutia sa sociálneho pracovníka pre prácu s MBS 
Opatrenia pre MBS sa na jednotlivých úradoch začali vykonávať najmä po platnosti zákona č. 
305/2005 Z.z. o SPOD a SK, avšak niektorí pracovníci majú skúsenosti s MBS už skôr ( 
jeden pracovník od roku 1997, jeden od roku 2003, traja od roku 2004) a  boli to najmä tie 
úrady, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hraníc s inými štátmi.  V piatich úradoch je 
vykonávanie opatrení pre MBS priamo v náplni práce jedného pracovníka, pričom prípady, 
ktoré sa vyskytnú po pracovnej dobe riešia pracovníci, ktorí majú práve pohotovostnú službu. 
Jedine v ÚPSVaR v Trenčíne a v Humennom je vytvorená pozícia sociálneho pracovníka pre 
MBS. V ostatných úradoch, kde bol realizovaný výskum nie je vytvorená samostatná pozícia 
sociálneho pracovníka pre MBS ale opatrenia vykonávajú všetci zamestnanci oddelenia 
SPOD a SK v rámci svojich služobných pohotovostí. U každého pracovníka to bola práca, 
ktorá mu bola pridelená už po nástupe na oddelenie SPOD a SK.  
 
Teoretické vedomosti, praktické skúsenosti pre vykonávanie opatrení pre MBS   
Práca s MBS je veľmi špecifická najmä z hľadiska iného kultúrneho prostredia, z ktorého títo 
maloletí prichádzajú, z hľadiska ohrozenia, ktoré vo svojej krajine alebo pri svojej ceste 
prežili. Sú tu nároky aj  na odborné poznatky pracovníkov z oblasti ochrany práv nielen detí 
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ako takých ale aj z oblasti medzinárodných postupov, dokumentov, ktoré definujú 
zaobchádzanie s týmito deťmi  apod.  Zisťovali sme teda  pracovné skúsenosti pracovníkov 
s deťmi, utečencami, teoretické východiská, z ktorých v práci vychádzajú.  

Dvaja zamestnanci pracovali aj v minulosti s deťmi a u troch pracovníkov bola táto práca ich 
prvé zamestnanie po skončení štúdia. Ostatní pracovníci nemali pracovnú skúsenosť s deťmi. 
Konkrétne skúsenosti so žiadateľmi o azyl, azylantami, prípadne MBS mali len dvaja 
pracovníci – jeden pracovník sa venoval prieskumu s azylantami v rámci diplomovej práce 
a jeden pracovník sa s utečencami stretol z dôvodu, že v blízkosti je azylové zariadenie.  

Sociálni pracovníci sami uviedli, že nemali ani materiály, ale ani potrebu vzdelávať sa 
v oblasti práce s utečencami. Jeden pracovník uviedol, že základné teoretické vedomosti 
o utečencoch získal počas štúdia sociálnej práce na škole, ďalší sociálny pracovník sa vo 
väčšom rozsahu zaoberal štúdiom rôznych dokumentov o utečencoch taktiež v rámci písania 
diplomovej práce počas štúdia na vysokej škole. Iný uviedol, že mal stručné vedomosti o tejto 
problematike. Ostatní pracovníci (7) sa s touto problematikou nestretli ani pri svojom štúdiu 
a priznali, že im chýbali teoretické poznatky: „Nie (nemala som o MBS  poznatky), ani som o 
tom nepočula, nevedela, že patria do pôsobnosti úradu.“ 

Niekoľko pracovníkov postupovalo najmä podľa vtedy platnej internej normy.   
Teoretické vedomosti o práci s utečencami, s MBS pred vykonávaním tejto pracovnej pozície 
boli aj podľa subjektívneho hodnotenia pracovníkov u väčšiny nedostatočné.  
 
Z právnych predpisov, medzinárodných dokumentov, ktoré využili pracovníci na štúdium 
uviedli najmä  zákon o pobyte cudzincov, zákon o azyle, Dohovor o právach dieťaťa. Neskôr 
to bol zákon o SPOD a SK. Očakávali sme, že pracovníci budú mať aj špecifické informácie 
o MBS, o potrebách, rizikách, obmedzeniach práce. V roku 2005 boli prístupné brožúry aj 
v slovenskom jazyku, ktoré spracovali postup sociálnych pracovníkov. Len jeden pracovník 
poznal Program pomoci odlúčeným deťom na území Európy - Vyhlásenie o vhodnom 
postupe, ktoré  ustanovuje základ postupu pre prácu s MBS.  
 
Školenia, vzdelávacie semináre 
Školenia orientované na postup pracovníkov pri práci s MBS boli organizované Ústredím 
PSVaR len jeden krát v roku 2006. „Mali sme školenie v Mlynkoch. Osobne neviem, že by som 
sa zúčastnila nejakého rozsiahlejšieho školenia organizovaného medzinárodnou organizáciou 
IOM alebo podobne“. 
Iný pracovník: „Ja som sa zúčastnil v Trenčíne zrazu sociálnych pracovníkov, tých ľudí, ktorí 
robia s MBS.“ 
Bola taktiež konferencia, na ktorej odzneli príspevky k ochrane MBS a postupu pri 
zabezpečovaní všetkých práv pre MBS. Tejto konferencie sa zúčastnili 2 pracovníci. 
Pracovníci, ktorí začali vykonávať túto prácu v neskoršom období sa školenia nezúčastnili. 
Avšak medzi pracovníkmi boli aj takí, ktorí pracovali na oddelení dlhšiu dobu a žiadneho 
školenia sa nezúčastnili.  
Zo všetkých odpovedí môžeme usudzovať, že školenia realizovaného Ústredím PSVaR sa 
zúčastnili 3 pracovníci, ostatní pracovníci sa tohto školenia nezúčastnili, ale dvaja z nich sa 
zúčastnili iného stretnutia, ktoré sa svojím obsahom tiež zameriavalo na prácu s MBS. 
 
Vyhlásenie o vhodnom postupe priamo stanovuje ako jednu z hlavných zásad prípravu 
zamestnancov. Odvoláva sa pri tom na niekoľko medzinárodných dohovorov, smerníc. Ak sa 
školenia alebo podobného stretnutia zúčastnilo len päť z opýtaných pracovníkov a to bolo 
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školenie len 1 krát, považujeme túto zásadu za nenaplnenú. Pri práci s tak špecifickou 
skupinou akou sú MBS je potreba kontinuálneho a neustáleho prehlbovania poznatkov.  
 
Úroveň poznatkov o zásadách a postupe práce podľa Vyhlásenia o vhodnom postupe 
Program pomoci odlúčeným deťom na území Európy - Vyhlásenie o vhodnom postupe je 
odporúčaný postup, ktorý síce nie je záväzný, avšak formuluje základné zásady a postup pre 
prácu s odlúčenými deťmi. Na  otázku, či sociálni pracovníci vedia, že takýto program je, 
ktorého brožúru sme im aj ukázali, odpovedali kladne 4 pracovníci a šiesti povedali, že 
program nepoznajú. Len dvaja z kladne odpovedajúcich pracovníkov vedelo povedať aj 
niektoré zásady, ktoré Program stanovuje. Základné zásady určuje aj interná norma, preto sme 
sa pracovníkov spýtali, či poznajú aké zásady sú v nej. 4 pracovníci si spomenuli približne na 
štyri zásady, šiesti nevedeli odpovedať. 
„Sú tam práva detí, to že musíme rešpektovať krajinu, kultúru, z akej prichádzajú, 
náboženstvo, zvyky, týka sa aj stravovania, hygieny a pomoci na čo majú presne nárok, ale na 
všetko si nespomeniem.“ 
Jeden z opýtaných respondentov vymenoval takmer všetky zásady, ktoré obsahuje Vyhlásenie 
a vyjadril s aj k zásadám, ktoré sa problematicky uplatňujú v praxi: 
„... Práve právo na podávanie informácií v jazyku, ktorému dieťa rozumie sa nedá splniť.  Aj 
keď je sociálny pracovník s dieťaťom len na nevyhnutnú dobu prevozu, mal by mať možnosť 
porozprávať sa s ním, upokojiť ho, ubezpečiť, poskytnúť základné info, aký postup bude 
nasledovať. Toto ustanovenie sa nedalo napĺňať.“ 
 
Keďže ostatní sociálni pracovníci jednoznačne nevedeli povedať, ktorými zásadami sa riadia, 
čiastkovo sme rozoberali jednotlivé zásady a tak sme sa snažili zistiť, či ich sociálni 
pracovníci v praxi napĺňajú. V ďalších častiach uvádzame niektoré z nich. 

Najlepší záujem dieťaťa 
Pri zhrnutí odpovedí môžeme zhodnotiť, že 2 sociálni pracovníci nevedeli presne definovať, 
čo si pod týmto termínom predstavujú a 7 sociálnych pracovníkov si pod najlepším záujmom 
predstavuje zabezpečenie základných životných potrieb. Je to skutočne prvoradým záujmom 
v prvotnej fáze práce s MBS. Avšak je potrebné pri ďalšej práci s MBS  zohľadňovať 
komplexnú situáciu, celkový rozvoj dieťaťa po bio-psycho-sociálnej stránke. Sociálni 
pracovník by sa mal snažiť zabezpečiť pre maloletého bezpečnú  budúcnosť.  
 
Zisťovanie názoru dieťaťa pri všetkých plánovaných opatreniach, ktoré sa ho týkajú 
Názor dieťaťa by mal byť zisťovaný pri všetkých plánovaných úkonoch. Dieťa má právo 
poznať informácie o svojej situácii, v ktorej sa nachádza a rovnako má právo vyjadriť sa 
k jednotlivým skutočnostiam a tiež k opatreniam.  
 
Z opýtaných sociálnych pracovníkov 4 pracovníci odpovedali, že názor maloletých nie je 
zisťovaný, pretože v krízovej situácii, v ktorej sa nachádzajú, je potrebná  okamžitá 
intervencia a preto najlepšie riešenie je maloletých umiestniť do detského domova a názor 
dieťaťa nezisťujú.  
5 pracovníci sa vyjadrili, že názor dieťaťa je zisťovaný v každom prípade, jeden pracovník 
odpovedal, že MBS sú podané informácie, ale keď sa ich pýtajú na ich názor, či porozumeli, 
tak maloletí nevedia odpovedať.  
Sociálni pracovníci zisťujú názor dieťaťa osobitne v prípadoch, keď sú ustanovení ako 
opatrovníci na všetky úkony. V týchto prípadoch sa všetci pracovníci vyjadrili, že zisťujú 
názor dieťaťa za prítomnosti tlmočníka.  
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Sprostredkovanie informácií pre MBS  
Väčšina MBS na Slovensko prichádza z krajín ako Afganistan, India. Komunikačná bariéra je 
evidentná. K tomu, aby sociálni pracovníci porozumeli názorom a potrebám dieťaťa je 
nevyhnutný tlmočník.  
 
Piati sociálni pracovníci poskytujú maloletým základné informácie už na cudzineckej polícii, 
kde je zabezpečený tlmočník. Jeden sociálny pracovník sa vyjadril, že základné informácie sú 
tlmočené na cudzineckej polícii  a maloletý ich dostáva od policajta.  
Štyria sociálni pracovníci neposkytujú žiadne poradenstvo pre maloletých, pretože nemajú 
k dispozícii tlmočníka. Predpokladali, že základné informácie im poskytli policajti za 
prítomnosti tlmočníka, ale nevedeli túto ich domnienku s určitosťou potvrdiť.  
Dvaja pracovníci uviedli, že nepociťujú potrebu komunikovať s maloletým. Súd ich určil len 
ako opatrovníkov na prevoz maloletého a na toto obdobie nie je potrebný tlmočník. 
 
Je nedostatočné, ak len piati sociálni pracovníci vystupujú aj ako poradcovia maloletého. 
Domnievame sa, že ak by mali sociálni pracovníci k dispozícii tlmočníka komunikovali by 
s maloletým a on by tak nebol ponechaný v neistote.  
 
Ako vnímajú sociálni pracovníci svoje postavenie v procese vykonávania opatrení pre 
MBS 
Zisťovali sme či sociálni pracovníci budú vnímať svoju funkciu formálne, práve preto, že 
priestor na individuálnu sociálnu prácu  s klientom je obmedzený a to môže vplývať aj na 
motiváciu sociálnych pracovníkov k výkonu jednotlivých opatrení.  
Päť sociálnych pracovníkov odpovedalo, že táto práca ich baví a motivuje. Záporne 
odpovedali dvaja. Traja sociálni pracovníci sa vyjadrili, že túto prácu síce vykonávajú radi, 
avšak nie je to práca, ktorá by im prinášala plnohodnotné uspokojenie ich potrieb 
sebarealizácie. Skôr sa vyjadrili, že je to veľmi náročná, niekedy vyčerpávajúca práca.  Tým, 
že sú sociálni pracovníci ustanovení ako opatrovníci len na prevoz maloletého, môže to byť 
niekedy demotivujúce.  
Štyria sociálni pracovníci súhlasili s vyjadrením o formálnosti svojej funkcie.  
„Áno je to rutinná formalita. Opatrovník musí zabezpečiť uznesenie a prevoz dieťaťa. V tomto 
to tak chápem aj ja. Ale v prípade, že by sme mali tlmočníka, môžeme s dieťaťom pracovať a 
zistiť anamnézu, uskutočniť prvotné opatrenia ( lekár, psychológ), potom by už práca 
presahovala formálnosť.“  
Tu je náznak, presnejšie návrh sociálneho pracovníka, ktorý by prispel k posunu formálneho 
postupu k individuálnej sociálnej práci, k intenzívnejšiemu kontaktu s maloletým. 
Ostatní sociálni pracovníci síce pripustili, že ich práca je skôr formálnym vykonávaním 
opatrení najmä ak sa jedná len o prevoz MBS do detského domova v Hornom Orechovom, ale 
ak maloletého umiestňujú do iného zariadenia majú možnosť intenzívnejšej práce 
s maloletým, zabezpečujú lekársku prehliadku, umiestnenie do zariadenia, komunikujú 
s maloletým. 
Všetci sociálni pracovníci sa vyjadrili, že ich práca je dôležitá pre MBS, pretože sú 
primárnymi vykonávateľmi opatrení a garantmi ochrany. 
 
 
Záver 
Pri práci s tak špecifickou skupinou akou sú MBS je potreba kontinuálneho a neustáleho 
prehlbovania poznatkov. Týmto vyplýva úloha pre nadradený orgán úradom práce sociálnych 
vecí a rodiny, ktorý by mal venovať pozornosť tejto skutočnosti a organizovať pravidelné 
cielené školenia, kde by sa stretávali nielen pracovníci ÚPSVaR ale aj ostatní odborníci, ktorí 
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prichádzajú do kontaktu s MBS – pracovníci oddelení hraničnej a cudzineckej polície, 
zamestnanci Detského domova pre MBS, lekári, ktorí vykonávajú určovanie veku, právni 
zástupcovia MBS v azylovej procedúre, sudcovia, a iní odborníci, s ktorými môžu sociálni 
pracovníci spolupracovať. Spoločnými stretnutiami možno prispieť k prehodnoteniu uplynulej 
spolupráce, k efektívnejšiemu vykonávaniu postupov, k odhaleniu niektorých problémov. 
Ústredie PSVaR môže tiež zosumarizovať dostupné publikácie k problematike MBS 
a sprostredkovať ich jednotlivým úradom, oddeleniam SPOD a SK, ktoré budú mať 
pracovníci k dispozícii.   
Ďalším dôležitým odporúčaním je  rozšírenie oblasti pôsobnosti sociálneho pracovníka  a jeho 
kompetencií, čo by prispelo k odbúraniu formálnosti a k individuálnej sociálnej práci. To 
znamená účasť sociálneho pracovníka na rozhovore s maloletým za účasti tlmočníka, 
zabezpečenie zdravotnej, príp. psychologickej pomoci v prípade potreby. Z toho vyplýva 
rozšírenie spolupracujúcich subjektov a novelizácia postupu: pre sociálnych pracovníkov je to 
povinnosť zisťovania zdravotného a psychického stavu maloletého pri jeho príchode na 
územie SR. 
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Sociální práce s dětmi trpícími enurézou a enkoprézou 
 
Social work with children suffer from enuresis and encopresis 
 

Alena Bockschneiderová (ČR) 
 
 
Abstrakt 
Článek pojednává o problematice sociální práce s dětmi se zdravotním znevýhodněním. 
Autorka popisuje realizaci rehabilitačního pobytu na Letním táboře pro děti trpící enurézou a 
enkoprézou v roce 2009. 
 
Abstract 
The article deals with the problems of social work with handicapped children. The author 
describes execution of the project of Summer camp 2009 dedicated to children suffering from 
enuresis and encopresis. 
 
Klíčová slova: Sociální práce.  Letní tábor. Enuréza. Enkopréza. 
 
Key words: Social work. Summer camp. Enuresis. Encopresis. 
 
 
Současný stav 
Mimovolní úniky moče patří v dětském věku k velmi častým dlouhodobým obtížím. 
V nejútlejším věku je každý jedinec inkontinentní a v průběhu několika let si osvojí sociálně 
akceptovatelnou kontinenci. V průběhu batolecího a předškolního věku udržuje dítě moč 
nejprve ve dne a následně i v noci (Gut, Kolská, 2006, 169). Podobně je to také s 
vyprazdňováním stolice. 

 
Enuréza 

Enuréza je termín určený pro noční pomočování bez onemocnění orgánů, ke kterému 
dochází nejméně dvakrát měsíčně u dětí starších pěti let (Velemínský, Velemínský, 2009, s. 
15). Rozeznáváme několik druhů enurézy, stejně jako známých příčin onemocnění. 
Pomočování může být podmíněno biologicky i psychogenně. Řadou epidemiologických studií 
bylo prokázáno, že 15-20% pětiletých a 10% sedmiletých dětí má potíže s úniky moče (Gut a 
kol., 1999, 28-29).  

 
Enkopréza  

Enkopréza je definována jako neschopnost udržet stolici (Vokurka, Hugo, 2004, 106).  
Spock a Rothenberg (1992, 489) udává, že se jedná o tzv. špinění stolicí a diagnostickým 
kritériem je výskyt minimálně jedenkrát měsíčně, kdy u dítěte chybí známky organického 
problému. Velemínský a  Velemínský (2009, 83-84) uvádí, že se problém týká asi 3% dětí 
nad 4 roky a může mít vztah ke stresu, často se zmiňuje náchylnost k zácpě. 
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Psycho - sociální význam poruch regulace vyměšování 
Únik moče ve věku, kdy je většina vrstevníků plně kontinentních, je vnímán dítětem i 

rodiči jako výrazný sociální problém, který omezuje aktivity dítěte a jeho psychosociální 
vývoj (Šmakal, Flögelová, 2006, 248). 

Děti s poruchou regulace vyměšování nemají lehkou pozici ve skupině svých vrstevníků. 
Často bývají izolovány, neúčastní se mnoha aktivit z důvodů, že by se mohl projevit jejich 
handicap (Vágnerová, 2004, 483).  

Gut a kol. (1999, 14) uvádí, že v jedné dotazníkové akci bylo pomočení před vrstevníky 
zařazeno na 3. místo ve stresogenní škále po úmrtí rodiče a oslepnutí. Průzkum Střediska 
empirických výzkumů (dále jen STEM) provedený v roce 2008 zjišťoval zkušenosti s noční 
enurézou v dětském věku v rámci reprezentativního šetření v populaci České republiky (dále 
jen ČR). Pro účely šetření byla použita definice noční enurézy jako únik moči ve spánku u 
dítěte staršího pěti let několikrát do týdne od kojeneckého věku bez přerušení. Jeden ze závěrů 
šetření je, že velká část veřejnosti není dostatečně informována o příčinách noční enurézy u 
dětí. Další závěr zní: V očích laické veřejnosti je věková hranice pro toleranci nočního 
pomočování posunuta do nižšího věku (Vnímání nočního pomočování dětí českou veřejností, 
2008).  
 
Intervence 
O enuréze, podobně jako o enkopréze, je často hovořeno jako o syndromu, 
nikoli jako o onemocnění a léčba není vždy úspěšná.  Přestože prognóza je 
obecně dobrá – s rostoucím věkem ubývá enuretických i enkopretických dětí, 
je důležité se zaměřit na zdravotně sociální aspekty těchto obtíží, které jsou 
významné. 

Děti, které mají problém s pomočováním a pokálením jsou zpravidla v péči pediatra, 
neurologa nebo psychologa. Obvykle je léčba zahájena edukačním pohovorem s důrazem na 
motivaci dítěte a jeho rodiny (Gut, Kolská, 2006, 189). Pátrá se po rezervách v pitném a 
mikčním režimu (Gut a kol. 1999, 55). Existuje také sestava cviků pro enuretiky založená na 
tréninku svěračů s jejich následnou relaxací (Dejlová a kol., 1998, 41). Mezi další možnosti 
léčby patří alarm systém, jehož principem je probuzení dítěte po úniku malého množství 
moči. K dalšímu řešení enurézy patří také farmaka (Gut a kol., 1999, 61). U enuréz 
podmíněných psychosomaticky je metodou léčby psychoterapie (Langmeier a kol., 2000, 
378). 

Dětem, které se pomočují je od roku 1996 věnována větší pozornost i díky tomu, že ve 
světě i v České republice vzniklo několik organizací, které se věnují takto specifickým 
problémům. Všechny organizace zaměřené na problematiku enurézy mají podobné cíle 
(sdružovat pacienty, jejich rodiny i odborníky, všestranně hájit zájmy nemocných enurézou a 
jejich rodin, seznamovat veřejnost s danou problematikou apod.). Za ČR je možné jmenovat 
Sdružení pro enurézu a Noc v suchu. Ze zahraničí např. Organizace International Enuresis 
Research Center (IERC) a organizace International Children Continence Society (ICCS).  

Přímá práce s dětmi, které trpí enurézou je realizována zejména na letních táborech. 
V České republice pořádají tábory pro děti s enurézou Psychiatrická léčebna Šternberk a 
Občanské sdružení Žlutý květ (Bockschneiderová, Břízová, 2009, 11).  

Dětem, které trpí enkoprézou není věnována taková pozornost jako dětem s enurézou, 
přesto mají možnost zúčastnit se jediného LT  v ČR pro děti se stejnými problémy, který 
realizuje ZSF JU. 
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Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými 
Děti s enurézou a enkoprézou jsou zdravotně znevýhodnění, a je proto nutné s nimi 

specificky pracovat. 
Východiskem sociální práce se zdravotně znevýhodněnými je přispět k socializaci a 

integraci a tím k nezávislému způsobu života (Koláčková, Kodymová, 2005, 101). Sociální 
práce je chápána jako terapeutická intervence, která má cíl pomoci jednotlivcům, skupinám i 
komunitám zabezpečit psychosociální pohodu (Navrátil, 2001, 187). 

Tradiční sociální práce se zdravotně znevýhodněními byla dříve hodně ovlivněna 
medicínským modelem, který příliš nezohledňoval základní práva těchto osob na rovnost, 
nezávislost a odpovědnost za sebe. Sociální práce v současné době využívá princip partnerství 
a handicap vnímá jako sociální znevýhodnění (Koláčková, Kodymová,  2005, 100).  

 
Přístupy a metody sociální práce s dětmi  trpícími enurézou a enkoprézou 
 V rámci práce s dětmi trpícími enurézou a enkoprézou je využíván eklektický 
přístup, tedy využívání více teoretických modelů sociální práce. Vycházíme 
z humanistických a existenciálních teorií, sociálněpsychologických a 
komunikačních modelů, systemického přístupu, kognitivně – behaviorální 
teorie, přístupu orientovaného na úkoly i sociálněekologického modelu.                                 

Často uplatňovaným přístupem k dětem na letním táboře pro děti trpící enurézou a 
enkoprézou je metoda práce se skupinou. Jak uvádí Havránková (2003, 154), pro člověka, 
který si připadá se svým problémem osamocený nebo přímo vyčleněný ze společnosti 
„normálních“ lidí, přináší úlevu a posilu zjištění, že není ve své situaci sám, že také někdo 
jiný se potýká se stejným trápením.  

Případová práce není u dětí s enurézou a enkoprézou tak často uplatňovaná jako obecně v 
oblasti sociální práce. 

 
Letní tábor pro děti trpící enurézou a enkoprézou ZSF JU  

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen ZSF 
JU) pořádá od roku 2002 Letní tábor pro děti trpící enurézou a enkoprézou  prostřednictvím 
projektu z programu Vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Ministerstva 
zdravotnictví České republiky (Bockschneiderová, Břízová, 2008, 31).  

Cílem tohoto rehabilitačního pobytu je umožnit dětem s enurézou a enkoprézou 14 dní na 
letním táboře. Pobyt je využíván k zavedení pravidelného denního a pitného režimu u těchto 
dětí, k upevnění si základních hygienických návyků a zároveň se učí děti samostatně 
rehabilitovat. Mimo jiné se v rámci tábora získávají poznatky a informace pro výzkum 
v oblasti tohoto onemocnění a možnosti jeho ovlivnění nefarmakologickou cestou (Plodková, 
2004, 35). Přestože není primárním cílem LT snížení frekvence enurézy a enkoprézy, u 
některých dětí k tomu během pobytu na LT a po něm dochází (viz tabulka č. 1). Touto 
problematikou se autorka zabývala i ve své disertační práci. 

 
Letní tábor pro děti trpící enurézou a enkoprézou 2009 

V roce 2009 pořádala ZSF JU Letní tábor pro děti trpící enurézou a enkoprézou (dále jen 
LT) opět prostřednictvím podpory MZ ČR. LT se zúčastnilo 30 dětí ve věku 6-15 let – 21 
chlapců a 9 děvčat.  Primární enurézu (pomočování od narození) mělo v anamnéze 28 dětí, 
primární enkoprézu (pokálení od narození) 1 dítě a sekundární enurézu (pomočování znovu 
po „suchém intervalu“) a morbus hirsprung (vrozená porucha vyprazdňování stolice) 1 dítě. 
Kromě základní diagnózy měly některé děti další problémy (např. potíže se soustředěním, 
opoždění ve vývoji, vady řeči, migrény, astma a alergie). LT se opakovaně zúčastnilo 18 dětí 
– některé jezdí na LT pravidelně od roku 2003.  
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Metodika 
Příprava letního tábora 2009 

Program letního tábora byl připravován v průběhu roku 2009 a přípravy se účastnili 
garanti programu, budoucí oddílový vedoucí,  rehabiltační pracovník i psychologové. Byla 
připravena náplň letního tábora (plán denního režimu dětí, volnočasové aktivity, rehabilitační 
cvičení, etapová hra apod.) a publikace pro rodiče Enuréza a enkopréza – co s tím, když se 
vaše dítě „počůrává“ nebo „pokakává“. Před táborem byl rozdán rodičům Dotazník pro 
rodiče, jehož cílem je zjistit, jak dlouho se dítě pomočuje/pokakává a jak často, zda má od 
lékaře předepsanou medikaci atd.  Další dotazník - Dotazník pro rodiče dítěte mapuje 
rodinnou situaci dítěte z hlediska jeho onemocnění. Zpětnou vazbu na LT, která slouží jako 
reflexe dětí prožití tábora a podklad pro zkvalitnění tohoto pobytu do dalších let, vyplňují 
rodiče dítěte po příjezdu dítěte z LT.  
 
Náplň tábora 2009 
Na táboře je zaveden režim pro výchovu enuretických dětí, program je upravený podle potřeb 
dětí. V rámci tohoto režimu je pro děti významné střídání a pravidelnost ve všech aktivitách 
(odpočinek, činnosti, spánek). Zásadní je dodržování pitného režimu, což spočívá zejména 
v rozložení podávání tekutin do celého dne s mírným omezením k večeru. Součástí denního 
programu je rehabilitace včetně relaxace (4x denně).  Sestavu rehabilitačních cviků by si měly 
děti osvojit a pokračovat v ní v domácím prostředí. Velkou pozornost věnujeme také osvojení 
a upevnění základních hygienických návyků (velká část dětí je nemá dostatečně osvojené). Je 
také důležité, aby děti chodily pravidelně na toaletu. 
Celý tábor provázela etapová hra, tentokrát s názvem Byl jednou jeden život. Etapová hra 
byla koncipována tak, abychom děti zaujmuli pro jednotlivé činnosti a vytvořili atmosféru 
podporující spolupráci, komunikaci a sociální interakci.  
Jedním z cílů pobytu na táboře je podpora zlepšení psychosociální situace dětí, a to na základě 
výše zmíněného. V rámci tohoto tábora nám jde zejména o tyto oblasti: samostatnost a 
odpovědnost, sebevědomí a sebepojetí dítěte,  schopnost koncentrace pozornosti, nejistota, 
motivovatelnost, schopnost souznění v rámci kontaktu, náhled na vlastní problémy, učení se 
psychickému zpracování uvedených potíží.  
 
Výsledky 
Dotazník pro rodiče dítěte  

V roce 2009 bylo rozdáno 30 dotazníků, ale zpět získala autorka pouze 10. Z důvodu 
rozsáhlosti dotazníku uvádí pouze některé výsledky, které mapují rodinu dítěte. Celkové 
výsledky jsou dostupné u autorky. 

Z výsledků dotazníků vyplynulo, že průměrný věk matky byl 35 let a otce 40 let. Nutno 
zmínit, že sedm respondentů uvedlo, že otec chybí. Měsíční příjem byl u 70% respondentů 
16-20 tisíc korun. Padesát procent respondentů uvedlo, že dítě někdo kvůli jeho problému 
zesměšňoval.  

 
„Suché a mokré” noci 

Na základě analýzy odpovědí z dotazníků pro rodiče (příloha č. 1) a  záznamů od 
zdravotnice vyplynulo, že pobyt na letním 14ti denním táboře znamenal zlepšení pro pro 24 
dětí (z celkového počtu 29). U jednoho dítěte byla od rodičů zaznamenána 3x týdně 
enkopréza doma a na LT se pokálelo pouze 3x. U dvou dětí nebyla enkopréza v anamnéze a 
děti se na LT pokálely několikrát (rodiče následně potvrdili, že se to doma občas stává). 
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Tabulka č. 1 - Výsledky „suchých a mokrých“ nocí 

doma se  pomočuje  
denně – celkem 2 

doma se pomočuje 
2x týdně – celkem 6 

doma se pomočuje 
4x týdně – celkem 5 

doma se pomočuje 
1x-2x měsíčně – celkem 
16 

kolik 
dětí 

pomočení 
na táboře 

kolik 
dětí 

pomočení 
na táboře 

kolik dětí pomočení  
na táboře 

kolik dětí pomočení  
na táboře 

2 3x 1 1x 1 1x 12 0x 
  1 9x 2 5x 1 4x 
  3 0x 1 2x 1 1x 
  1 5x 1 9x 1 3x 
      1 5x 

 
Zdroj: vlastní výzkum 

 
Zpětná vazba na letní tábor 

Zpětná vazba byla rozdána všem rodičům, ale zpět získala autorka pouze 17 vyplněných 
formulářů. Vzhledem k obsahovým limitům příspěvku uvádím jen nejvýznamnější výstupy. 
Dvanácti dětem se nelíbila strava (neslané jídlo, málo cukru) a cvičení. Všechny děti  
povídaly po příjezdu z LT své zážitky a stejně jako rodiče hodnotily LT kladně.  

 
Závěr 

Letní tábor pro děti trpící enurézou a enkoprézou je pro děti s daným znevýhodněním 
často jedinou možností jak mohou zažívat kolektivních činnosti, stejně jako jejich zdraví 
vrstevníci v rámci socializace. Děti mohou navázat kontakty s dětmi v podobné situaci a 
osmělit se k navazování dalších kontaktů mimo LT. Vedle toho, že si užijí LT, se ještě naučí 
co dělat pro to, aby se zbavily svého „malého problému“ a prožily dětství jako jejich 
vrstevníci. Na základě zkušeností z LT vnímá autorka jako zásadní pracovat nejen s dětmi 
trpícími enurézou a enkoprézou, ale také s jejich rodiči. Ráda by proto do budoucna 
zrealizovala rehabilitační pobyt pro rodiče s dětmi trpícími poruchami vyprazdňování.  
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Pestúnska starostlivosť 
 
Foster care 
 

Eva Cisariková (SR) 
 
 
Abstrakt  
Príspevok sa zaoberá pestúnskou starostlivosťou, ktorá sa najviac približuje chápaniu 
rodiny ako výchovného ideálu pre dieťa. 
Abbreviature:  
 
Abstract  
This work deals with the foster care which is the nearest to the understanding of the family as 
an educational ideal for a child. 
 
Kľúčové slová: pestún, pestúnska starostlivosť, náhradná rodinná starostlivosť    
 
Key words: fosterer, foster care, alternative family care 
 

 
1. CIEĽ, FORMY A PRÁVNA ÚPRAVA PESTÚNSKEJ STAROSTLIVOSTI 

 
 

Osobitné postavenie v oblasti náhradných rodinnoprávnych vzťahoch má pestúnska 
starostlivosť, ktorá predstavuje štátom kontrolovanú a garantovanú formu náhradnej rodinnej 
starostlivosti o zverené dieťa. Z. Matějček (1999, s. 34) definuje pestúnsku starostlivosť ako 
„zvláštnu formu štátom riadenej a kontrolovanej náhradnej rodinnej výchovy, ktorá zaisťuje 
dostatočné hmotné zabezpečenie dieťaťa a primeranú odmenu tým, ktorí sa ho ujali“.  

Cieľom pestúnskej starostlivosti je poskytnúť náhradné rodinné prostredie deťom, 
ktoré:  

- nemôžu dlhodobo vyrastať v prostredí rodiny s ich vlastnými biologickými 
rodičmi, 

- ústavná starostlivosť ohrozuje alebo narušuje ich vývoj,  
- nemôžu byť z najrôznejších dôvodov (právnych, zdravotných, sociálnych, 

psychologických) zverené do osvojenia.  
Pestúnska starostlivosť je upravená v Zákone o rodine č. 36/2005 Z. z. V ňom je 

podrobne rozpísané, kto sa môže stať pestúnom, proces zverenia dieťaťa do pestúnskej 
starostlivosti, práva a povinnosti rodičov, dieťaťa, pestúnov, súdu ako aj zánik pestúnskej 
starostlivosti.  

V prípade, že rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o 
dieťa a je to v jeho záujme, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti.  

Do pestúnskej starostlivosti možno zveriť len maloleté dieťa.  
Požiadavky na pestúna sú tiež pevne upravené. Pestúnom sa môže stať len fyzická 

osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Musí mať:  
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  
- osobné predpoklady najmä zdravotné, osobnostné a morálne, 
- musí byť zapísaná do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť, 
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- spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že 
bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.  

Pestúni sú povinní vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa v rovnakom rozsahu, v 
akom ju vykonávajú rodičia. Pestún nie je zákonným zástupcom dieťaťa, ale má právo ho 
zastupovať v bežných veciach. Ak má pestún pocit, že rozhodnutie zákonného zástupcu 
dieťaťa v podstatných veciach nie je v súlade so záujmom dieťaťa, môže sa domáhať, aby to 
preskúmal súd.  

Pestúnsku starostlivosť možno v zmysle § 33 zákona č. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  vykonávať v zariadeniach pestúnskej 
starostlivosti. Môže byť zriadené v byte alebo dome pestúna, prípadne môže ísť o zariadenie 
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Podľa počtu osôb, ktoré sa o dieťa starajú môžeme pestúnsku starostlivosť rozdeliť na:  
- vykonávanú jednotlivcom,  
- vykonávanú manželským párom.  
S iným členením foriem pestúnskej starostlivosti sa stretávame u A. Škovieru (2002, s. 

13), ktorý uvádza nasledujúce dve formy“ 
- individuálna pestúnska starostlivosť, realizovaná v bežnom rodinnom prostredí, 

pestúni sú buď príbuzní dieťaťa alebo cudzie osoby, 
- skupinová pestúnska starostlivosť, realizovaná v osobitných pestúnskych 

zariadeniach, ktoré zriaďuje a poskytuje pestúnom štát. 
Povinnosťou dieťaťa, ktoré žije s pestúnom, je podieľať sa osobnou pomocou v 

domácnosti. V prípade, že má príjem z vlastnej práce, aj príspevkom na spoločné potreby 
rodiny. Podľa nášho názoru je podstatné, aby povinnosti dieťaťa zvereného do pestúnskej 
starostlivosti boli rovnaké ako povinnosti biologických detí pestúna.  

Počas výkonu pestúnskej starostlivosti rodičia vykonávajú svoje rodičovské práva a 
povinnosti len v rozsahu, v akom nepatria pestúnovi. Majú právo stýkať sa s dieťaťom, ktoré 
je v pestúnskej starostlivosti. Ak sa s pestúnom o styku nedohodnú, rozhodne na návrh rodiča 
alebo pestúna súd.  

Súd pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti určí rodičom alebo 
iným fyzickým osobám povinným poskytovať dieťaťu výživné, rozsah ich vyživovacej 
povinnosti a uloží povinnosť, aby výživné poukazovali orgánu sociálnoprávnej ochrany detí.  

Ak sa dieťa nachádza v ústavnej starostlivosti, možno pred rozhodnutím súdu dieťa 
dočasne zveriť rozhodnutím orgánu sociálnoprávnej ochrany detí do starostlivosti osoby, 
ktorá má záujem stať sa pestúnom. Z hľadiska skúseností sociálneho pracovníka túto právnu 
úpravu možno považovať za veľmi pozitívnu. Dočasné zverenie skráti pobyt dieťaťa v 
ústavnom zariadení a predchádza vzniku narušenia jeho vývoja.  

Dieťa, ktorému nie je nariadená ústavná starostlivosť, možno dočasne zveriť do 
starostlivosti budúcich pestúnov len so súhlasom rodičov. Tu vidíme rezervu v zákone. V 
súčasnosti sa málo pracuje s biologickou rodinou dieťaťa. Upravenie podmienok v rodine bez 
pomoci odborníkov nastáva len zriedkavo. Ak rodičia nedajú súhlas na dočasné zverenie do 
pestúnskej starostlivosti, u dieťaťa sa môže narušiť psychický, fyzický alebo sociálny vývoj.  

Dočasné zverenie dieťaťa zanikne, ak do troch mesiacov od právoplatnosti 
rozhodnutia nepodá budúci pestún návrh na začatie konania o zverení maloletého dieťaťa do 
pestúnskej starostlivosti.  

Pestúnsku starostlivosť riadi, kontroluje a príspevkami zabezpečuje štát. Z obsahu 
pestúnskeho vzťahu, t. j. práv a povinností pestúna a dieťaťa vyplýva, že pestún je povinný 
dieťa vychovávať a zastupovať ho v bežných veciach. Rodičia majú obmedzené právo 
výchovy, avšak ostatné práva a povinnosti voči deťom im zostávajú, napr. právo styku 
s dieťaťom, vyživovacia povinnosť, zastupovať dieťa v podstatných veciach a spravovať jeho 
majetok. 
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Príspevky v pestúnskej starostlivosti sú definované ako štátne sociálne dávky. Dieťa 
zverené do pestúnskej starostlivosti má nárok na jednorázový príspevok, a to pri zverení do 
pestúnskej starostlivosti a pri zániku pestúnskej starostlivosti dosiahnutím jeho plnoletosti. 
Nárok na opakovaný príspevok má nezaopatrené dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, 
pričom tento nárok sa mu zachováva aj po dosiahnutí plnoletosti, pokiaľ spĺňa podmienku 
nezaopatrenosti a naďalej žije v domácnosti pestúna. Pestún má nárok na odmenu pestúna. 
V súvislosti s opakovaným príspevkom na úhradu potrieb dieťaťa výživné určené 
rozhodnutím súdu rodičom prechádza na štát. 

Súd zruší pestúnsku starostlivosť len z vážnych dôvodov, najmä ak pestún zanedbáva 
starostlivosť o dieťa alebo porušuje svoje povinnosti.  

Pestúnska starostlivosť môže zaniknúť šiestimi spôsobmi:  
a) dosiahnutím plnoletosti dieťaťa (súd môže z dôležitých dôvodov predĺžiť 

pestúnsku starostlivosť až na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti, ak s tým 
pestún a dieťa súhlasia),  

b) smrťou dieťaťa, 
c) smrťou pestúna, 
d) umiestnením dieťaťa do ochrannej výchovy alebo nástupom do výkonu trestu 

odňatia slobody, 
e) právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti, 
f) rozvodom manželov, ktorým bolo dieťa zverené do spoločnej pestúnskej 

starostlivosti.  
Pestúnska starostlivosť je hmotne zabezpečená štátom, pretože medzi pestúnom a 

dieťaťom nevzniká vzájomná vyživovacia povinnosť. Z tohto dôvodu majú nárok na hmotnú 
podporu od štátu. Podmienky poskytovania príspevkov pestúnskej starostlivosti a ich výšku 
upravuje zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa č. 627/2005 Z. z., 
ktorý bol schválený NR SR 14.2.2005 a nadobudol účinnosť 1. 1. 2006. Tento zákon zvýšil 
všetky druhy príspevkov a doplnil nové. Nový zákon bol schválený najmä z dôvodov 
zvýšenia finančného podporovania tvorby náhradného rodinného prostredia, zabezpečenia 
rovnosti podpory detí v rôznych formách náhradnej starostlivosti. Ďalším dôvodom bolo 
zvýšenie motivácie pre výkon pestúnskej starostlivosti inými osobami ako príbuznými 
dieťaťa, a to aj pre súrodeneckú skupinu a pre dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím.  
 
 

2. HISTÓRIA PESTÚNSKEJ STAROSTLIVOSTI  
 

Históriu pestúnskej starostlivosti popísal Z. Matějček et al. (1999, s. 25-30), z ktorého 
prác vychádzame. Prvé prototypy pestúnskej starostlivosti sa objavili už v starovekom Grécku 
a Ríme. Za predchodcu platenej pestúnskej starostlivosti môžeme pokladať inštitúciu 
plateného kojenia. Majetné rodiny najímali dojky, aby dojčili deti v ich rodinách. Vo vyšších 
triedach sa ideál ženskej krásy nezhodoval s tehotenstvom, pôrodom a dojčením dieťaťa. 
Tehotenstvu a pôrodu sa nedá vyhnúť, ale dojčenie sa dalo kúpiť za peniaze alebo iné 
materiálne výhody. Dojky a opatrovateľky bežne patrili do služobníctva panovníckych dvorov 
v stredovekej Európe.  

V období renesancie v niektorých krajinách bolo bežnou praxou, že mestská rodina 
zverila svoje dieťa na dva roky najatej dojke na dedine. Potom dieťa prijímali späť, ak prežilo. 
V tejto dobe bolo prežitie dieťaťa skôr výnimkou ako pravidlom. V osemnástom storočí sa 
platené dojky úradne začali nazývať pestúnky. Neskôr funkcia inštitúcie plateného dojčenia 
plynulo prechádza do pestúnskej starostlivosti. 

S príchodom novoveku, s rozširovaním osvieteneckých ideí sa v starostlivosti o siroty 
okrem súkromnej iniciatívy začína v niektorých krajinách Európy angažovať aj štát so svojimi 
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úradnými orgánmi. Štát zveroval deti zo sirotinca na vidiek pestúnkam do podmienok 
ekonomicky a hygienicky nevhodných, kde boli umiestnené až do svojich šiestich rokov. 
Vtedajšiemu systému starostlivosti o siroty sa kladie vina za vysokú úmrtnosť detí.  

Na území dnešného Slovenska boli právne základy starostlivosti o opustené a osirelé 
deti položené koncom 19. storočia zavedením domovského práva v roku 1863 a stanovením 
povinnosti obce starať sa o im patriacich chudobných. Do konca 19. storočia starostlivosť 
o opustené deti a siroty bola zabezpečovaná obcami, charitatívnymi a cirkevnými spolkami. 
Štát prevzal zodpovednosť o nájdené a opustené deti zákonom z roku 1901, ktorý platil na 
Slovensku i po vzniku prvej Československej republiky (Kováčiková 2000, s. 84). 

Sirotinec bol platený zo zemského fondu a z neho sa platila aj neskoršia pestúnska 
starostlivosť. Z pôrodnice prichádza dieťa do starostlivosti pestúnky ôsmy deň po narodení. 
Pestúnka má byť zdravá, majetná a mravne zachovalá, čo preukazuje vysvedčením. V 
skutočnosti to bolo často naopak. Plat pestúnky bol zostupný a nie, ako by bolo logické a ako 
je tomu dnes, vzostupný. Ak dieťa zo sirotinca opatrovala vlastná matka, čomu sa dávala 
prednosť, dostávala len dve tretiny ošetrovného a to len do štyroch rokov veku dieťaťa. Keď 
dieťa dosiahlo šesť rokov, vrátilo sa späť do ústavnej starostlivosti alebo mohlo zostať v 
rodine pestúnky, ale bez nároku na finančný príspevok. Z ústavu deti putovali do kláštorov a 
následne boli posielané do svojej domovskej obce. Niekedy bolo dieťa zverené rodine, ktorá 
sa k nemu prihlásila. Mnohokrát však bolo dieťa živené striedavo po domoch a chodilo po 
žobraní.  

Okresné sirotince, ktoré začínajú byť zriaďované v tejto dobe, sú v tejto situácii 
pokrokovým zariadením.  

Československá republika po roku 1918 mohla nadviazať na zlepšený stav 
starostlivosti o deti, dosiahnutý v posledných rokoch bývalého Rakúska - Uhorska. V období 
prvej republiky sa pestúnska starostlivosť delila na štyri typy (Matějček 1999, s. 29-30):  

a) Pestúnska starostlivosť sirotská, v rámci ktorej dieťa zo sirotinca bolo zverené do 
pestúnskej starostlivosti najčastejšie obom manželom do desiatich, neskôr do 
šestnástich rokov dieťaťa. Potom sa do ústavu znovu vracalo. Výber pestúnov a 
dohľad nad starostlivosťou o zverené deti vykonával ústav.  

b) Pestúnska starostlivosť riadená a kontrolovaná okresnou starostlivosťou o mládež 
na základe v roku 1921 vydaného zákona o ochrane detí v cudzej starostlivosti a 
detí nemanželských. Okresná starostlivosť o mládež vyberala pestúnov na základe 
kritérií. Pestún mal byť pokiaľ možno spoľahlivý – mravne bezúhonný, v dobrom 
zdravotnom a psychickom stave, s trvalým zamestnaním, stálym bydliskom a 
schopnosťou zaistiť dieťaťu riadnu výchovu. Pestúni vykonávali pestúnsku 
starostlivosť s nárokom na plat alebo bezplatne.  

c) Pestúnska starostlivosť v kolóniách, rodinné kolónie boli zakladané v určitej obci, 
v niekoľkých susedných obciach, v okrese. Sociálni pracovníci vyhľadali vhodné 
rodiny a zverili im deti do pestúnskej starostlivosti. Okresná starostlivosť o mládež 
im pomáhala, ale i kontrolovala starostlivosť o deti.  

d) Pestúnska starostlivosť na základe súkromnej dohody medzi rodičmi dieťaťa a 
pestúnmi, bez súdneho pojednávania. Tento spôsob starostlivosti sa potom zmenil 
na zverovanie detí prarodičom alebo iným príbuzným. Je to jediný typ pestúnskej 
starostlivosti, ktorý pretrval z doby prvej republiky až do sedemdesiatych rokov.  

Po roku 1950 bola pestúnska starostlivosť a všetky jej formy zrušené. O deti sa začal 
starať štát v ústavných zariadeniach.  

Pestúnska starostlivosť bola znovu obnovená až po dvadsiatich troch rokoch. Štát sa k 
nej vrátil Zákonom č. 50/1973 Z. z. o pestúnskej starostlivosti, ktorý nadobudol účinnosť 1. 6. 
1973. Stanovil podmienky zverenia dieťaťa do uvedenej formy náhradnej rodinnej 
starostlivosti v prípade, že starostlivosť o dieťa nemožno dlhodobo zabezpečiť. Pestúnska 
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starostlivosť mala dve formy a to individuálnu a skupinovú. Na jej výkon boli zriadené 
osobitné zariadenia, ktoré zriaďoval a spravoval štát. Povinnosťou pestúna bolo starať sa o 
dieťa osobne, vychovávať ho, spravovať jeho záležitosti, čo sa týka bežných vecí. Za 
starostlivosť patrila pestúnovi odmena a príspevok na dieťa zverené do pestúnskej 
starostlivosti.  

Ďalší Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej 
starostlivosti upravoval podmienky vzniku trvania a zániku pestúnskej starostlivosti, ako i 
otázku finančného zabezpečenia pri realizácii pestúnskej starostlivosti v praxi.  

V roku 2005 vyšiel dlho očakávaný nový zákon o rodine a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov č. 36/2005 Z. z., ktorý upravuje pestúnsku starostlivosť v súčasnosti.  

Videli sme, že v histórii prešla pestúnska starostlivosť rôznymi fázami až k jej 
dnešnej, podľa nášho názoru zatiaľ najlepšej úprave. Ako konštatuje Dagmar Kováčiková 
(2002, s. 130): „Starostlivosť o siroty a opustené deti sa vyvíjala postupne a ... postoj 
spoločnosti k deťom nebol vždy zameraný na ich ochranu. Cesta k dnešnému postoju 
spoločnosti k deťom bola dlhá a kľukatá.“ 

 
 

3. DETI VHODNÉ DO PESTÚNSKEJ STAROSTLIVOSTI  
 

V zmysle úpravy náhradnej rodinnej starostlivosti v SR sú do pestúnskej starostlivosti 
zaraďované deti, ktoré potrebujú trvalú individuálnu starostlivosť a dlhodobú výchovu v 
náhradnom rodinnom prostredí. Ako uvádza Z. Matějček et al. (2002, s. 20) „V náhradnej 
rodinnej starostlivosti sa vo väčšine prípadov stretávame so životnými osudmi sociálne 
osirelých detí, t. j. tými, ktoré majú žijúcu matku a otca alebo aspoň jedného, ale tí sa o nich 
nemôžu, nechcú alebo nevedie starať“.  

Deti sa dostávajú do pestúnskej starostlivosti najčastejšie z rodín, kde sa rodičia z 
rôznych dôvodov o ne dostatočne nestarajú alebo z vážnych dôvodov nie je žiaduce, aby sa o 
ne starali. Prípadov, kedy deťom obidvaja rodičia zomreli, nie je veľa. V týchto prípadoch sa 
veľmi často o deti starajú starí rodičia alebo iní blízki príbuzní.  

Do pestúnskej starostlivosti sa často dostávajú: 
- deti s rôznymi zdravotnými a psychickými ťažkosťami,  
- deti v rôznej miere deprivované, zanedbané,  
- staršie deti,  
- súrodenecké skupiny,  
- deti iného etnika (u nás najčastejšie rómskeho), 
- deti, u ktorých osvojeniu bránia právne prekážky, najmä súhlas rodičov.  
Do pestúnskej starostlivosti sú častejšie prijímané deti s telesným alebo mentálnym 

postihnutím, iného etnika (u nás najčastejšie rómskeho), vyššieho veku, súrodencov a pod. 
Deti, ktorých telesná vyspelosť, zdravotný stav, psychický vývoj a socializácia je na nižšej 
úrovni ako u detí v rovnakom veku, ktoré vyrastali v zdravom rodinnom prostredí. Pestúnska 
starostlivosť je často ich jediná šanca vyrastať v rodinnom prostredí.  

Problematika pestúnskej starostlivosti o deti iného etnika má na Slovensku, podobne 
ako napríklad aj v Českej republike, svoje špecifiká. Týka sa najmä detí z rómskych rodín 
a nie iba problémom horúcej súčasnosti. Napríklad v roku 1979, ktorý bol OSN vyhlásený za 
Medzinárodný rok dieťaťa, usporiadala Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci 
vedeckú konferenciu venovanú špecifikám náhradnej rodinnej starostlivosti vo vzťahu 
k tomuto etniku (Svobodová, Kovařík, Niederle 1981). Ak leitmotívom dobového prístupu  
bola „pomoc pri začleňovaní Cigánov do našej spoločnosti, pričom je treba brať do úvahy 
a prijať určité odlišnosti, ktoré sú charakteristické pre ich etnikum“ (tamtiež, s. 7), súčasné 
sociálno-edukačné prístupy k rómskemu etniku zdôrazňujú, že „rešpektovanie odlišností 
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vytvára nové dimenzie stretnutí kultúr, ktoré žijú po storočia v určitej symbióze“ (Šlosár 
2002, s. 141). Takéto prístupy dávajú nádej aj na výchovu sebavedomejšieho jedinca 
v pestúnskej starostlivosti, ktorý si je vedomí svojej jedinečnosti aj v etnickej rovine a ktorou 
môže prispieť do pestúnskej rodiny. 

 
 

4. PESTÚNI AKO NÁHRADNÍ RODIČIA 
 
Urobiť prvý krok – rozhodnúť sa, či prijatie cudzieho dieťaťa do rodiny je, je určite 

veľmi náročné. Je to rozhodnutie, ktoré ovplyvní celý život rodiny. Nedá sa určiť žiadna 
šablóna pre záujemcov o náhradnú rodinnú výchovu, ktorá by jasne stanovila postup 
a podmienky, ani spôsoby rozhodovania sa, či už sa to týka prijatia dieťaťa, formy náhradnej 
rodinnej starostlivosti alebo rozhodnutia pre to-ktoré dieťa. 
 
Proces prípravy pestúnov k náhradnej rodinnej starostlivosti 
 

Je úplne prirodzené, že ak niečo očakávame, máme o tom svoju predstavu. Žena, ktorá 
nosí svoje dieťa pod srdcom, utvára si o ňom svoju predstavu. Budúci pestúnski rodičia majú 
tiež predstavu o dieťati, pre ktoré sa rozhodli slobodne.  

Predtým, ako príde dieťa prvý raz do rodiny pestúnov, pestúni absolvujú prípravu 
žiadateľov. Žiadatelia často k rozhodnutiu o pestúnsku starostlivosť dospievajú dlhý čas, 
dôkladne zvažujú všetky okolnosti. 

So žiadosťou sa obracajú na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ich 
oboznámi s právnymi predpismi a podmienkami pestúnskej starostlivosti.  

Pestúni sa kontaktujú so sociálnym pracovníkom, ktorý uskutoční návštevu v rodine 
pestúnov, zistí ich materiálne a ekonomické podmienky. Po zistení a skompletizovaní 
uvedených náležitostí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiada centrum poradensko-
psychologických služieb (alebo iné cerifikované pracovisko) o uskutočnenie pohovoru 
s pestúnmi (napr. v okrese Žilina túto prácu vykonáva aj Občianske združenie Návrat).   

Práve tento obávaný rozhovor u psychológa je dôležitý, pretože psychológ zistí, či po 
dieťati túžia naozaj obaja manželia, aké pohnútky ich k tomu vedú, či sú spôsobilí 
a v manželstve vyrovnanou dvojicou, ktorá zabezpečí adekvátnu starostlivosť o dieťa. Po 
absolvovaní prípravy na pestúnsku starostlivosť, za predpokladu, že neboli zistené žiadne 
okolnosti, ktoré by bránili pestúnskej starostlivosti, sú žiadatelia zapísaní do zoznamu 
žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. 

Detské domovy nahlasujú príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny deti, 
ktoré môžu ísť do rodín. Detský domov umožní a zabezpečí kontakt dieťaťa s pestúnmi 
a o jeho výsledkoch informuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vydá súhlas 
v zmysle § 73 Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 
k prerušeniu poskytovania sociálnej starostlivosti v detskom domove a dieťa prichádza po 
prvý raz do rodiny pestúnov. Sociálny pracovník vykoná v rodine viackrát návštevy a spíše 
pestúnom návrh na zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, o ktorom rozhodne súd. 

Ako sme už v predchádzajúcich kapitolách spomínali, pestúnsku starostlivosť 
kontroluje štát. Po nadobudnutí právoplatného rozsudku o pestúnskej starostlivosti sociálny 
pracovník vykonáva štyrikrát v roku návštevy v rodine za účelom sledovania vzťahov medzi 
pestúnmi a dieťaťom, adaptácie dieťaťa v rodine, výchovné pôsobenie pestúnov na dieťa. 
Výstižné sú slová Z. Matějčeka (1994, s. 46): „ak by sila rodinnej výchovy nespočívala 
v citových vzťahoch, nebola by rodina rodinou, ale len profesionálnym výchovným ústavom“. 

Vo fáze prípravy na náhradné rodičovstvo vyjadrujú žiadatelia svoje motívy, ktoré 
zohrali dôležitú úlohu pri ich rozhodnutí. S motívmi by mali byť vysporiadaní obaja partneri, 
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hovorí Z. Matějček (2002, s. 21) a dôvody k prijatiu dieťaťa by mali vychádzať z ich 
vlastného presvedčenia. 

Potenciálni pestúni majú právo vyjadriť svoje predstavy o tom, aké dieťa by chceli 
prijať vzhľadom na vek, pohlavie, etnikum, či zdravotný stav. Každá rodina má svoj vlastný 
systém fungovania, svoju atmosféru a aj zvyky.  

Pri rozhodovaní sa pre prijatie nového človeka rodiny zohráva dôležitú úlohu aj 
minulosť dieťaťa. Dieťa si prináša celý „balík“ skúseností, naučeného správania, obranných 
mechanizmov, ktoré pomohli dieťaťu prežiť v prostredí, z ktorého prichádza. S týmto pestúni 
musia počítať, pretože dieťa práve pod vplyvom týchto skúseností možno reaguje inak ako 
očakávame. 

Rozhodujúcou okolnosťou pri výbere dieťaťa môžu byť aj niektoré jeho intelektové 
schopnosti, povahové črty a temperament. Nič z uvedeného mu pestúni nedali, nič po nich 
nezdedilo. Podľa Z. Matějčeka (1999, s. 70) by mali pestúni počítať s tým, že tieto danosti do 
určitej miery dieťa dedí po vlastných rodičoch. Aj skúsení pestúni (Matějček 1996, s. 23) 
tvrdia, že vytvoriť prijatému dieťaťu teplo a lásku znamená prijať dieťa také, aké je, s jeho 
pôvodom, osudmi a problémami. 

Výber dieťaťa do istej miery môže ovplyvniť aj strach pestúnov, ktorí sa obávajú 
kontaktu biologických rodičov s dieťaťom. Biologickí rodičia nestrácajú právo na kontakt so 
svojim dieťaťom aj vtedy, keď bolo ich dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti. Často sa 
stáva, že aj keď pôvodní rodičia niekoľko rokov nevideli svoje dieťa, ktoré bolo umiestnené 
v domove, ale po jeho odchode do pestúnskej rodiny sa zmobilizujú a navštevujú dieťa. 

Zložité špecifikum pestúnstva, na rozdiel od adopcie je v tom, že pestúni by nemali 
byť neustále vedení k tomu, aby sa vžívali do role vlastných rodičov. Mali by tak väčšiu 
možnosť prijímať dieťa také, aké je. Takýto postoj, ako upozorňuje aj Z. Matějček (1999, s. 
71) u nás to často chýba a pestúni sú nastavení byť rodičia. Dúfajú, že dieťa sa nebude 
stretávať so svojou biologickou rodinou. Tu vidíme pochybenie na strane odborníkov, ktorí 
by pestúnom mali dať potrebné informácie, pripraviť a chrániť ich. Mali by pôsobiť ako 
nárazníková zóna medzi rodičmi a pestúnmi.  

Zo skúseností a praxe vieme, že väčšina detí prichádza do pestúnskych rodín 
z nefunkčných rodín, alebo z prostredia skupiny detí v detskom domove, kde už žili určité 
obdobie. Do pestúnskych rodín sa dostávajú deti v novorodeneckom veku len zriedka, tak ako 
to uvádza aj J. Kovařík (1997, s. 9), ktorý konštatuje, že len malé percento náhradných 
rodičov môže svoje prijaté dieťa sledovať skoro od prvých dní jeho života. 

Rodiny, ktoré majú vlastné dieťa by si mali pri rozhodovaní uvedomiť, že príchodom 
ďalšieho dieťaťa sa môže zmeniť doterajšia súrodenecká konštelácia. Na súrodeneckú rivalitu 
medzi vlastnými a nevlastnými súrodencami upozorňuje aj Richard A. Gardner (1991, s. 199), 
nakoľko každé dieťa má túžbu byť obľúbencom. Pripraviť svoje dieťa na príchod „nového“ 
dieťaťa je jednou z najťažších výchovných úloh, aké náhradného rodiča vo výchove detí 
čakajú. Pre pestúnov nastáva nová situácia, ktorá si vyžaduje, aby sa naučili plniť potreby 
najnovších členov domácnosti bez toho, aby zanedbali svojho pokrvného potomka.  

Neexistuje fenomén výberu vhodného a nevhodného dieťaťa. Z. Matějček (2002, s. 
128-129) hovorí, že ide o to, aby vhodné dieťa prišlo do vhodnej rodiny, aby náhradní rodičia 
dobre rozumeli novému dieťaťu, aby ho viedli tak, aby sa prispôsobilo ich prostrediu 
a výchovným zámerom. Znamená to však i to, že oni sa prispôsobia dieťaťu.  

Z. Matějček ponúka niekoľko doporučení pre pestúnskych a adoptívnych rodičov 
(1999, s. 68-71, 2002, s. 128-129). Na ich základe uvádzame pre pestúnov: 

1. Nebojte sa prijať svoje pestúnstvo ako svoju novú rolu. Buďte v nej otvorený voči 
spoločenskému okoliu. 
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2. Pracujte na sebe, snažte sa porozumieť novej situácii. Vyžaduje to úsilie 
a trpezlivosť. 

3. Nehanbite sa hľadať poučenie – z literatúry, od spolupracujúcich inštitúcií, od 
ľudí, ktorí už dlhšie vychovávajú dieťa v pestúnskej starostlivosti. 

4. Nebojte sa prijať „cudzie“ dieťa bez výhrad, s jeho povahou, sklonmi 
a intelektuálnymi schopnosťami. Genetickú výbavu dieťaťa môžete vhodne 
výchovne usmerňovať, ale nie meniť, potláčať. 

5. S horším počítajte, s lepším sa dajte prekvapiť. Neprimerané očakávania a ideály 
sú veľmi nebezpečné, vedú k sklamaniu a bolesti pestúnov a k emocionálnym 
poruchám a poruchám správania detí. 

6. O vlastných rodičoch deťoch len to dobré. Dieťa potrebuje svetlý obraz o rodičoch, 
ktorí ho splodili, a to aj vtedy, keď toho „dobrého“ veľa nie je. Pomáha mu to 
k utváraniu zdravej identity, k vedomiu vlastného „ja“. 

 
   

5.  TRENDY V OBLASTI PESTÚNSKEJ STAROSTLIVOSTI V SR 
 
Súčasná legislatívna úprava náhradnej starostlivosti o dieťa vytvára predpoklady na 

zvyšovanie záujmu rodín o poskytnutie pestúnskej starostlivosti deťom, ktoré nemôžu byť z 
rôznych dôvodov vychovávané vlastnými rodičmi. 

Zvýšenie príspevkov za pestúnsku starostlivosť v roku 2006 bolo dlho očakávaným 
krokom na podporu pestúnskej starostlivosti. Predtým za obdobie predchádzajúcich 7 - 8 
rokov boli príspevky valorizované len symbolicky, a to v roku 2004 o cca 7 %. V novej 
úprave pribudol osobitný príspevok pestúnovi, starajúcemu sa o dieťa s ťažkým zdravotným 
postihnutím.  

Asi najväčšiu polemiku vyvolal opakovaný príspevok pestúnovi, ktorý nezohľadňuje 
počet detí. Reálne sa príspevky zdvihli rodinám s jedným a dvoma deťmi v pestúnskej 
starostlivosti, čiastočne rodinám s troma deťmi. Rodina s piatimi deťmi dostane reálne menej 
ako predtým. Zo zákona je zrejmé, že zámerom je nepodporovať viacdetné náhradné rodiny. 
Možno sa obávať, že existujúce viacdetné náhradné rodiny sú ohrozené z hľadiska finančného 
zabezpečenia. V oblasti súrodeneckých skupín je situácia aspoň čiastočne ošetrená zvýšením 
opakovaného príspevku pestúnovi, ak sa stará o tri a viac detí, ktoré sú súrodenci. Problém 
vidíme u súrodencov, z ktorých najstaršiemu zanikla pestúnska starostlivosť plnoletosťou, a 
tak sa neráta do počtu detí v pestúnskej starostlivosti, alebo u pestúnov, ktorí majú v 
starostlivosti viac dvojčlenných súrodencov.  

Porovnaním pestúnskej starostlivosti u nás s inými vyspelými krajinami (napr. 
Dánsko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko, USA) sme zistili niektoré základné podobnosti, ale i 
podstatné odlišnosti. Ako uvádza Z. Matějček et al. (1999, s. 152): „Podobne ako u nás aj v 
iných krajinách je sociálnoprávna ochrana dieťaťa v kompetencii štátu. Sociálne služby sú 
poskytované širokou škálou štátnych, mimovládnych alebo cirkevných organizácií“.  

Tendencia že, okrem štátu sa problematike náhradnej rodinnej starostlivosti venujú 
nielen mimovládne organizácie založené odborníkmi, ale aj svojpomocné organizácie 
založené samotnými pestúnmi, sa začína presadzovať aj na Slovensku.  

Jedna dôležitá vec, v ktorej sa situácia v SR líši od západoeurópskych krajín je, je 
vysoké percento náhradnej osobnej starostlivosti v príbuzenskom vzťahu k dieťaťu 
v porovnaní s pestúnskou starostlivosťou v „cudzej“ rodine. V náhradnej osobnej 
starostlivosti najväčšiu časť tvoria starí rodičia detí. Na jednej strane je pozitívne, že dieťa 
ostáva vo svojej širšej biologickej rodine. Na druhej strane vzniká polemika, či starí rodičia 
zvládli výchovu svojich detí, keďže zlyhali ako rodičia. Čiastočne sa to odrazilo pri nároku na 
opakovaný príspevok, ktorý nevzniká u dieťa, keď je pestúnom jeho príbuzný v priamom 
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rade. Týmto problémom by sa mali zaoberať odborníci a poskytovať rodinám pomoc a 
poradenstvo, aby sa v budúcnosti tento problém neopakoval.  

U nás je stále málo žiadateľov o pestúnsku starostlivosť pre zdravotne a sociálne 
znevýhodnené deti. Preto je potrebné hľadať nové možnosti, aby čo najviac z nich bolo 
umiestnených do rodiny.  

Ako uvádza Z. Matějček et al. (1999, s. 152) vo väčšine krajín je pestúnska 
starostlivosť chápaná ako „dočasné riešenie so širokou paletou možností – napr. v americkom 
štáte Minnesota je zákonom vymedzených šesť typov pestúnskej starostlivosti, od tzv. 
núdzového ochranného pobytu v trvaní tridsať dní, až po pestúnsku starostlivosť so 
zvláštnymi službami, kedy je pestúnska rodina školená pre poskytovanie mimoriadnej 
starostlivosti dieťaťu“. Na rozdiel od praxe v SR neponímajú pestúnsku starostlivosť ako 
dlhodobé riešenie osudu opusteného dieťaťa.  

Rozšírený model poňatia pestúnskej starostlivosti môžeme nájsť aj v štáte Južná 
Karolína v USA. Pestúnska starostlivosť ako uvádza Z. Matějček et al. (1999, s. 153) „je 
poňatá veľmi široko a často funguje ako terapeutické prostredie, ktoré má prispieť k 
reintegrácii pôvodnej rodiny dieťaťa“. Tento model je založený na novom vytvorení vzťahov 
medzi dieťaťom a jeho pôvodnou rodinou a na vybudovaní rodinného prostredia, ktoré je 
pozitívne, podnetovo a citovo bohaté. Ide v ňom najmä o deti vážne emocionálne narušené, 
zneužívané sexuálne, telesne a duševne, týrané, vývojovo oneskorené, HIV pozitívne a 
duševne choré. Je zameraný na celé rodiny, ktoré potrebujú sociálnu oporu, supervíziu a 
pozitívny model sociálnych rolí.  

Podľa nášho názoru medzinárodné skúsenosti môžu byť inšpiráciou pre rozvoj našich 
špecifických foriem pestúnskej starostlivosti pri rešpektovaní kultúrnych odlišností.  

Pestúnska starostlivosť u nás má každým rokom mierne stúpajúcu tendenciu. 
Pozitívum vidíme v očakávanom pokračovaní narastania počtu pestúnov a detí vyrastajúcich v 
rodinnom prostredí. Zároveň dúfame, že počet detí v ústavnej výchove sa bude znižovať.  

Pre ilustráciu uvádzame údaje počte detí v náhradnej rodinnej starostlivosti  z 
posledných rokov podľa štatistiky SPOD a SK, ÚPSVaR Žilina.  

 
 
 

 
Tabuľka 1.    Počet detí zverených do náhradných rodín 

2006 2007 2008  
Počet Počet Počet 

  
Detí 

 
Rodín 

 
Detí 

 
Rodín 

 
Detí 

 
Rodín 

 
Osvojenie 

 
       19 

 
      9 

 
     28 

 
     16 

 
        5 

 
        5 

Náhradná osobná 
starostlivosť 

 
       52 

 
       38 

 
      56  

 
       45 

 
       66 

 
       42 

 
starí rodičia 

 
       41 

 
       29 

 
       45 

 
       34 

 
       51 

 
       32 

 
v tom 

 
iní príbuzní 

 
         9 

 
         7 

 
         5 

 
         5 

 
       13  

 
         8 

 
Pestúnska starostlivosť 

 
       60 

 
       39 

 
       58 

 
       37 

 
       58 

 
       38 

 
Poručníctvo 

 
       15 

 
       14 

 
       14 

 
       13 

 
       15  

 
       15 

 Zdroj: Ročné výkazy SPOD a SK, ÚPSVaR Žilina    
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Možno pozorovať, že počet detí umiestnených do pestúnskej starostlivosti je takmer 

stabilný. Kým v roku 2006 predstavoval počet detí 60, v roku 2007 to bolo 58 detí a v roku 
2008 išlo tiež o počet  58 detí. 

Počet všetkých detí zverených do náhradnej osobnej starostlivosti bol najvyšší v roku 
2008  išlo o 66 detí, z toho na základe príbuzenského vzťahu u starých rodičov to bolo 51 detí 
a u iných príbuzných išlo o 13 detí. V porovnaní s rokom  2006 ide o nárast v počte 14 detí.  Aj 
jednoduchý pohľad na tabuľku potvrdzuje skúsenosť sociálnych pracovníkov, že do náhradnej 
rodinnej starostlivosti je všeobecne ľahšie umiestniteľné jedno dieťa alebo len 2-členné 
súrodenecké páry. 

 
Záverom možno len súhlasiť so Z. Matějčekom (1999, s.15), že „pestúnska 

starostlivosť sa po dlhoročných skúsenostiach javí byť po osvojení najoptimálnejšou 
formou starostlivosti o dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti“.  

Prerušenie tradície pestúnstva v päťdesiatych rokoch 20. storočia v Československu, 
preferovanie kolektívnych ústavných zariadení a zrušenie pestúnskej starostlivosti bolo 
v ostrom protiklade so známymi a vedecky overenými poznatkami. Budovanie 
veľkokapacitných ústavných zariadení viedlo k tomu, že dieťa si nemalo možnosť vytvoriť 
dostatočne hlboký vzťah k jednej osobe, čo sa negatívne odrážalo na psychike detí zverených 
do ústavnej starostlivosti. 

Celkovo je v súčasnosti málo pestúnov na počet obyvateľov v SR a počet detí, ktoré 
potrebujú náhradnú rodinnú starostlivosť je veľmi málo. Osobitne malú skupinu tvoria 
pestúni, ktorí nie sú príbuzní detí. V spoločnosti často získajú nálepku „platených 
adoptívnych rodičov“, s ktorou nemôžeme súhlasiť. Sú to ľudia, ktorí sa rozhodli pomôcť 
deťom, ktoré by inak vyrastali v ústavnej starostlivosti, a preto si zaslúžia našu vďaku, 
ocenenie, podporu a pomoc. Pestúnska starostlivosť u nás je podľa nášho názoru nedocenená 
tak odborníkmi ako aj verejnosťou. 

Výhodu pestúnskej starostlivosti ako formy náhradnej výchovy vidíme v tom, že dieťa 
je umiestnené v rodinnom prostredí, sú pri ňom tí istí ľudia v role náhradných rodičov, 
vytvára si k nim citový vzťah, pričom nestráca kontakt s biologickou rodinou. Súd určí rozsah 
práv a povinností rodičov tak, aby to bolo v prospech dieťaťa. V prípade zlepšenia podmienok 
v biologickej rodine dieťaťa, to umožní jeho plynulý prechod do pôvodnej rodiny. Žiaľ, 
z praxe sociálneho pracovníka môžem konštatovať, že týchto prípadov je u nás veľmi málo.  
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Vnímanie nezamestnanosti ako sociálneho fenoménu s akcentom 
na kvalitu života nezamestnaných 
 
Perception of Unemployment as a Social Phenomenon with the Emphasis 
on Quality of Life of Unemployed 
 

Eva Dirgová (SR) 
 
 
Abstrakt 
Nezamestnanosť je vážnym ekonomickým, ale i sociálnym problémom. Reprezentuje stratenú 
potenciálnu hodnotu celej ekonomiky, ale zároveň je sociálnym indikátorom. V súčasnosti 
došlo k prehĺbeniu nezamestnanosti vplyvom hospodárskej krízy, ktorá postihla aj Slovensko. 
Spoločnosť sa usiluje vytvoriť  optimálne podmienky pre lepší a spokojnejší život smerujúci      
k  vyššej kvalite života. Aby človek mohol naplniť svoje sociálne a kultúrne potreby 
v závislosti od materiálneho dostatku, spoločenskej akceptácie a fyzického zdravia, musí mať 
prácu, ktorá je biologickou a  ekonomickou nevyhnutnosťou.   
 
Abstract 
Unemployment is a serious economic, but also social issue. It represents lost potential value 
of the whole economy, but at the same time, it is a social indicator. Nowadays, deepening of 
unemployment has occurred that affected even Slovakia. Society strives to create optimal 
conditions for a better and comfortable life leading towards a higher quality of life. To fulfill 
one’s own social and cultural needs depending of material sufficiency, social acceptance and 
physical health, one must have a job that is a biological and economic necessity. 
 
Kľúčové slová: Nezamestnanosť. Spoločnosť. Kvalita života. 
 
Key words: Unemployment. Society. Quality of life. 
 
 
Úvod 
 

TKaždodenne desiatky miliónov ľudí na celom svete hľadá svoju cestu, ako sa dostať          
z biedy prostredníctvom jednoduchého aktu: ísť do práce. Pre mnohých ale vynaložené úsilie 
neprináša želaný výsledok, aby sa dostali z biednych podmienok. Čo ľudia potrebujú, je práca 
a čestná  príležitosť dostať sa k adekvátnej práci.  

Z ekonomického hľadiska predstavuje nezamestnanosť nedostatočné využitie disponibilnej 
pracovnej sily.  

Zo sociologického hľadiska je javom, ktorý môže spôsobiť znehodnotenie pracovného 
i ľudského potenciálu, t. j. útlm alebo zánik zručností, schopností a návykov, ktoré pracovná 
sila získala v procese svojho vývoja.  

Z psychologického hľadiska často predstavuje pre nezamestnaného negatívny frustrujúci 
zážitok vlastnej neúspešnosti, nepotrebnosti a neschopnosti uplatniť sa. 

Z individuálneho hľadiska nezamestnanosť môžeme definovať ako stav, keď osoba nemá 
platené zamestnanie, keď sa nemôže zamestnávať konkrétnou činnosťou (fyzickou, 
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psychickou). Celospoločensky je to sociálny jav s prirodzeným alebo spoločensky 
negatívnym charakterom.  

Dostupnosť zmysluplného a produktívneho zamestnania je životne dôležitým prvkom 
integrácie jednotlivca a zdrojom ekonomického rastu spoločnosti. Má pozitívny sociálny 
a ekonomický rozmer. 
 

Nezamestnanosť verzus kvalita života 

 
Pod pojmom nezamestnanosť môžeme chápať komplikovaný sociálny a ekonomický 

problém.60F60F60F60F60F60F60F60F60F60F60F60FTF60F60F60F60F60F60F60F60F60F60F60F60F60F60F60F60F60F

61
FT Reprezentuje stratenú potenciálnu hodnotu celej ekonomiky, ale zároveň 

je sociálnym indikátorom, pretože je spojená s takými spoločenskými javmi, akými sú rôzne 
závislosti, zvýšená rozvodovosť, zločinnosť, kriminalita a pod. Nezamestnanosť, najmä 
dlhodobá, má závažné ekonomické, ale tiež sociálne dôsledky na spoločnosť, ako aj na 
samotného nezamestnaného. Nezamestnaných predstavujú ľudia aktívne si hľadajúci prácu. 
Aby bol niekto považovaný za nezamestnaného, musí byť zaregistrovaný na Úrade práce, 
sociálnych vecí a  rodiny (ÚPSVaR). 
Rodiny nezamestnaných sa dostávajú do ťažkej ekonomickej situácie, z pohľadu sociálnej 
psychológie vedie nezamestnanosť k pocitu nepotrebnosti a nedostatočnej užitočnosti pre 
spoločnosť a následne k sociálnej izolácií. Nezamestnaní sú vylúčení nielen  z podielu na 
prosperite spoločnosti (dostávajú z nej len limitovaný podiel príspevkov a služieb), ale aj 
z akejkoľvek participácie v hlavnom prúde spoločenského života.“61F61F61F61F61F61F61F61F61F61F61F61FTF61F61F61F61F61F61F61F61F61F61F61F61F61F61F61F61F61F

62
FT 

Sociálnymi (spoločenskými) dôsledkami je narastanie napätia v spoločnosti, narúšanie 
sociálneho zmieru, ďalej s nezamestnanosťou sa spájajú závažné problémy zníženia úrovne, 
znížená uvedomelosť, kultúrne podvedomie a taktiež chudoba.  Pojem chudoby pritom nie je 
vo svete absolútne určený a jednotliví autori sa v pohľade na chudobu ako sociálny jav 
odlišujú.62F62F62F62F62F62F62F62F62F62F62F62FTF62F62F62F62F62F62F62F62F62F62F62F62F62F62F62F62F62F

63
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Úsilie o zlepšenie života, o jeho zdokonalenie a vyššiu kvalitu je imanentnou súčasťou 
ľudských dejín a snahy o civilizačný proces. Úsilie o  lepší život a jeho realizácia to je de 
facto sociálny rozvoj a zlepšenie kvality života.  

Uspokojovanie základných potrieb a reprodukčný štandard už dosiahnutej kvality života 
je obsahovým východiskom sociálneho rozvoja v  užšom zmysle slova. Zdokonaľovanie 
kvality života, prekročenie spotrebného štandardu, jeho kvantitatívnych parametrov spolu 
s obohatením duchovného života indivídua i spoločnosti sú súčasti sociálneho rozvoja 
v širšom zmysle slova. 63F63F63F63F63F63F63F63F63F63F63F63FTF63F63F63F63F63F63F63F63F63F63F63F63F63F63F63F63F63F

64
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Nezamestnanosť naozaj negatívne ovplyvňuje prežívanie kvalitného a plnohodnotného 
života jednotlivca v spoločnosti. „Odborníci i laici sa zaujímajú nielen   o kvalitu života, ale aj 
o všeobecné blaho (welfare), zdravie, dobrý život  a  dobrú spoločnosť. Popri objektívnych 

                                                 
T
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životných podmienkach sa pýtajú aj na životnú spokojnosť (life satisfaction), šťastie, šťastný 
život, subjektívnu alebo osobnú pohodu (well-being) a zmysel života.“64F64F64F64F64F64F64F64F64F64F64F64FTF64F64F64F64F64F64F64F64F64F64F64F64F64F64F64F64F64F
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Nezamestnanosť ako záťažová životná situácia negatívne ovplyvňuje každého jedinca. 
Prežívanie tejto záťaže je u každého jedinca individuálne a závisí od spôsobu reagovania 
a vyrovnávania sa s touto záťažovou situáciou. Jedinec, ktorý vníma nezamestnanosť ako 
existenčné ohrozenie má znížené sebahodnotenie a  pocit neschopnosti. Na druhej strane 
nezamestnanosť môže považovať aj za výzvu a bude sa správať aktívne. 

S kvalitou života asociujú aj témy ako sloboda, zodpovednosť, túžba po hodnotách, vôľa 
po zmysle života. Predstavujú existencionálne kvality a tvoria súčasť možnosti rozvíjať 
nároky ľudskej osoby. 

 

Nezamestnaní na okraji spoločnosti 
Nezamestnaný sa ocitá  v situácií, keď pre neho prestáva platiť odmeňujúci kódex 

spoločnosti, pokiaľ ide o prácu a satisfakciu z práce. Ak jednotlivci nevedia nájsť uspokojivé 
riešenie, môžu vstupovať do spoločnej interakcie a tvoriť podkultúru kultúry, vytvárať si 
vlastné, aj deviantné kódexy odmeňovania. Úrady práce svojimi iniciatívami môžu toto riziko 
znižovať. Nezamestnanosť v tomto zmysle je problémom kariérového vývoja.  

Kariéra je viac ako zamestnanie, alebo súčet zamestnaní, ktorými človek prešiel. Kariéra - 
to sú aj vzorce myslenia, správania, ktoré udržujú kongruentnosť osoby s prostredím práce. 
Kariérový vývoj je aj v tom, ako ľudia myslia, cítia vo svojich pracovných rolách.  

Strata práce môže byť aj stratou všetkého. Nezamestnaný stráca prostredie, ktoré sa 
podieľalo cez isté príležitosti na jeho raste. Strata zamestnania pripomína tranzitnú situáciu, 
ide o zaplavenie pocitmi a nutnosť učiť sa nanovo štruktúrovať situácie a prostredie, v ktorom 
absentuje inštrument práce. Zvlášť sa to môže týkať tých, ktorí mali pocit, že ich schopnosti 
boli v práci dobre využité. 

Ako uvádzajú nezamestnaní, prvé týždne cítia po strate zamestnania úľavu, pocit 
uvoľnenia a mnohé protichodné pocity. Konanie sa uvoľnilo z väzby na prácu a človek ho cíti 
ako kvalitu, ale zároveň stráca osnovu, cez ktorú môže byť užitočné v objektivitách života. 

„Dlhodobou nezamestnanosťou sa však vytráca zmysel života, dochádza k obmedzeniu 
sociálnych kontaktov s  priateľmi a  spolupracovníkmi, nastáva postupný rozklad integrity 
osobnosti.“65F65F65F65F65F65F65F65F65F65F65F65FTF65F65F65F65F65F65F65F65F65F65F65F65F65F65F65F65F65F
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Prezentácia výsledkov zrealizovaného prieskumu zameraného na problematiku 

kvality života u nezamestnaných 
 

UCieľom prieskumu bolo zistiťU: 
• ako respondenti vnímajú kvalitu svojho života v období zaradenia do pracovného pomeru 

a v období nezamestnanosti,   
• v čom vidia príčiny nezamestnanosti,  
• aké sú ich očakávania v oblasti zmeny ich životnej situácie,  
• aké majú názory na úspech v živote, životné poslanie,  

                                                 
T
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T FRANKOVSKÝ, M. - KENTOŠ, M. – VÝROST, J.: Analýza a vyhodnotenie efektívnosti programu 
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trhu práce. In: http://web.tuke.sk/icv/equal/web/vyhodnotenie.doc (15. 03. 2010). 
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• návrhy samotných respondentov na zvyšovanie kvality života, ich osobné ambície 
a vlastné prispôsobenie sa trhu práce.  
Pre priblíženie problematiky prežívania kvality života u nezamestnaných sme v mesiaci 

január 2010 zrealizovali malý sociologický prieskum, v  ktorom sme prostredníctvom 
dotazníkov oslovili nezamestnaných z  okresu Poprad evidovaných na ÚPSVaR s podnetom 
ako vnímajú kvalitu svojho života z  pohľadu niektorých determinantov. Išlo o 27 
nezamestnaných, 9 mužov (M) a 18 žien (Ž) rôzneho veku s rozdielnym stupňom 
dosiahnutého vzdelania. Návratnosť dotazníkov bola 100 %-ná, na odovzdanie vyplnených 
dotazníkov dohliadali pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zabezpečili 
ich návratnosť. 

V  dotazníkových otázkach sme sa zaujímali, Uako respondenti vnímali kvalitu svojho 
života v období zaradenia do pracovného pomeru.U 9 z opýtaných vnímali kvalitu svojho 
života ako výbornú, čo predstavuje 36 %,  5 respondentov ako veľmi dobrú, čo predstavuje  

20 %. Najviac z oslovených (11) ju vnímalo ako dobrú, čo predstavuje 44 % a žiaden 
z respondentov nevnímal kvalitu svojho života počas trvania zamestnania ako priemernú 
a podpriemernú. 2 z respondentov neboli doposiaľ vôbec zamestnaní, takže sa k uvedenej 
otázke nevyjadrili. 

Takisto nás zaujímalo, Una akej úrovni počas trvania zamestnania  boli u respondentov 
tieto determinanty kvality života (materiálny blahobyt, rodinný a osobný život, zdravie). U 
Prekvapilo nás, že len u 8 respondentov boli uvedené determinanty na nadštandardnej 
úrovni, čo predstavuje 32 %,  až u 17 z nich na štandardnej úrovni, čo predstavuje 68 % 
a u žiadneho z  oslovených nedosahovala štandard, čo predstavuje 0 %. 2 respondenti neboli 
vôbec zamestnaní, takže sa k uvedenej otázke nevyjadrili. 

Sledovali sme tiež, Uako respondenti vnímajú kvalitu svojho života v období 
nezamestnanosti. UZistili sme, že len 3 respondenti ju vnímali ako kritickú, čo predstavuje 
11,1 %, 7 z oslovených ako veľmi zlú, čo predstavuje 26 %,  najviac respondentov (14) ako 
priemernú, čo predstavuje 51,9 %  a 3 z nich ako dobrú, čo predstavuje 11,1 %. 

V jednej z dotazníkových otázok sme chceli poukázať, Uaké oblasti života negatívne 
poznačila nezamestnanosť. URespondenti si mohli vybrať zo 7 možností. Odpovede na 
uvedené možnosti boli rôznorodé. Najviac (26) oslovených respondentov označilo financie, 
čo predstavuje 96,3 %, 14 z nich rodinný a spoločenský život, čo predstavuje 51,9 %. 15 
respondentov označilo zdravie, čo predstavuje 55,6 %, 3 si vybrali bývanie, čo predstavuje 
11,1 %, 20 z oslovených sociálnu istotu, čo predstavuje 74 %, 19 respondenti označili 
životnú úroveň, čo predstavuje 70,4 % a 11 si zvolili osobnostný rozvoj, čo predstavuje  

44 %. 
 
Tabuľka 1 Oblasti života negatívne poznačené nezamestnanosťou 
 
 

Oblasti života      Rok 
2010 

Financie 26 
podiel v % 96,3 
Rodinný a spoločenský 

život 
14 

podiel v % 51,9 
Zdravie 15 
podiel v % 55,6 
Bývanie 3 
podiel v % 11,1 
Sociálna istota  20 
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podiel v % 74 
Životnú úroveň 19 
podiel v % 70,4 
Osobnostný rozvoj 11 
podiel v % 44 

 
Zdroj: vlastné spracovanie. 
 
 
 
 
 
Graf 1 Oblasti života negatívne poznačené nezamestnanosťou 
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Spracovanie návrhov na zvyšovanie úrovne kvality života nezamestnaných ľudí a ich 
prispôsobenie sa trhu práce  

 
UZ odpovedí respondentov nám vyplynuli tieto závery: 
• Väčšina oslovených respondentov zaznamenala v období nezamestnanosti rázny pokles 

životnej úrovne v mnohých oblastiach, ako napr. financie, zdravie, bývanie  a  
považujú svoju situáciu za veľmi kritickú.  

• Poukazujú, že peniaze, podpora rodiny, zdravie, práca sú rovnako dôležité hodnoty, 
ktoré sú predpokladom kvalitnejšieho života jedinca v modernej spoločnosti. 

• Zvyšovanie kvality života veľmi úzko súvisí so zvýšením vzdelania. Najčastejším 
dôvodom prechodu ľudí do dlhodobej nezamestnanosti je nedostatočné alebo žiadne 
vzdelanie a nedisponovanie zručnosťami požadovanými na trhu práce. Do tejto 
skupiny patria ľudia, ktorí predčasne ukončili svoje vzdelávanie a  nenadobudli 
základné odborné zručnosti, ako aj tí, ktorých kvalifikácia je vďaka reštrukturalizácii 
hospodárstva zastaraná. 
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Záver 
       
Nezamestnanosť je atribútom, ktorý spôsobuje vážne zmeny v kvalite života človeka        

a  vedie k jej zníženiu. Nezamestnanosť je mnohodimenzionálny jav,  preto k jej riešeniu je 
nevyhnutné pristupovať komplexne, prostredníctvom analýzy a následného odstraňovania jej 
príčin.  

V súčasnosti došlo k prehĺbeniu nezamestnanosti vplyvom hospodárskej krízy, ktorá 
postihla aj Slovensko. Naša republika patrí ku krajinám s najvyššou mierou nezamestnanosti 
v rámci Európskej únie.  

Nezamestnaným je poskytovaná pomoc a služby v oblasti zamestnanosti na úradoch 
práce, sociálnych vecí a  rodiny, ktoré sa snažia prostredníctvom aktívnych opatrení 
o zníženie miery nezamestnanosti. Napriek tomu má nezamestnanosť stúpajúcu tendenciu. 
Spoločnosť sa usiluje vytvoriť  optimálne podmienky pre lepší a spokojnejší život smerujúci k 
vyššej kvalite života. Aby človek mohol naplniť svoje sociálne a kultúrne potreby v závislosti 
od materiálneho dostatku, spoločenskej akceptácie a fyzického zdravia, musí mať prácu, ktorá 
je biologickou a  ekonomickou nevyhnutnosťou.   

Z praktických skúseností si dovoľujeme vysloviť tvrdenie, že občania by mali aktívnejšie 
pristupovať k riešeniu svojej nezamestnanosti, pretože väčšina ľudí využíva sociálny systém 
štátu a spolieha sa len na príspevky a  pomoc od štátu, súkromných organizácií i od 
organizácií tretieho sektora. K rizikovým skupinám patria absolventi škôl i občania starší ako 
50 rokov. Štát by mal napr. stanoviť zákonom povinnosť zamestnať takýchto ľudí, aby 
absolventi škôl získali potrebné pracovné návyky a občania starší ako 50 rokov sa mohli 
ľahšie zamestnať.  

Konštatujeme, že nezamestnaní si môžu nájsť dočasné uplatnenie takisto 
v dobrovoľníckom sektore v neziskových organizáciách v oblasti sociálnej politiky. 
Dobrovoľnícky sektor nadobúda uplatnenie v celosvetovom meradle a napomáha pri riešení 
rôznych sociálnych problémov. 

Zamestnanie, práca, rodinné zázemie, zdravie predstavujú dôležité hodnoty, ktoré sú 
predpokladom kvalitnejšieho života jedinca v  modernej spoločnosti.  
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Životní situace rodičů po anticipované ztrátě dítěte – prezentace 
výsledků výzkumu 
 
Family living situation after the anticipated loss of a child – presentation of 
research results 
 

Zdeňka Dohnalová (ČR) 
 
 
Abstrakt  
Tento příspěvek shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu s rodiči, kteří prožili anticipovanou 
ztrátu dítěte. Autorka prezentuje tři fáze, v nichž se pozůstalé rodiny přizpůsobují životu bez 
zesnulého a identifikuje specifické potřeby těchto rodin, které mají často problémy 
v komunikaci se svým okolím. Autorka také pojednává o občanském sdružení Dlouhá cesta, 
což je jediná organizace v České republice, která se primárně věnuje pomoci rodičům a 
rodinám po ztrátě dítěte.  
 
Abstract  
This study results from a qualitative study, which  explores the exprerience of outliving 
mothers and families. The autor presents the three periods of adapting to the anticipated loss 
of a child and specific needs of families after bereavement, who often have problem with 
socializing and have lost hope in normal life. The author also deals with the only organization 
in Czech Republic for helping families after bereavement – The Long Way association.  
 
Klíčová slova: Životní situace rodičů. Anticipovaná ztráta dítěte. Smrt. Úmrtí blízké osoby. 
Poradenství pro pozůstalé. 
 
Keywords: Family living situation. Anticipated loss of a child. Death. Bereavement. Help for 
outliving relatives.  
 
 
Úvod 

Smrt dítěte je to nejhorší, co může matku a otce potkat (Špatenková, 2006). O tom, co 
znamená být v naší zemi rodičem, jemuž zemřelo dítě po dlouhotrvající nemoci, toho příliš 
mnoho nevíme. Proto jsme se rozhodli realizovat výzkum zaměřený na životní situaci 
pozůstalých matek a otců. Na základě bližšího porozumění tomu, co tito lidé prožívali a stále 
prožívají, bychom rádi působili na zástupce odborné veřejnosti, kteří se s lidmi po ztrátě 
blízkého setkávají a pomohli jim lépe se orientovat v procesu podpory a pomoci pozůstalým. 
Prezentace dílčích výsledků výzkumu bude tvořit jádro tohoto příspěvku. 

Smrt má dopad na praktické aspekty každodenního života (Melvin, Lukeman, 2000). 
Rodiče se v době dlouhodobé nevyléčitelné nemoci dítěte a následně po jeho skonu musejí 
vyrovnávat nejen s nesmírným psychickým traumatem, ale zároveň se setkávají s určitými 
životními úkoly, které vyvstaly v souvislosti s nemocí a následně i smrtí jejich dítěte. A právě 
na specifika životní situace těchto rodičů se zaměříme v následujícím textu, jehož cílem je 
hledání odpovědi na otázku: „Před jaké životní úkoly postavila rodiče nevyléčitelná nemoc a 
následně smrt jejich dítěte?“  Z důvodu stanoveného rozsahu tohoto příspěvku se zaměříme 
pouze na vybrané životní úkoly pozůstalých rodičů. 
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Životní situaci charakterizuje např. Bartlett (1970), která tímto termínem rozumí „životní 
úkoly“, které před rodinu staví běh jejího života. Současně daným pojmem označuje unikátní 
konfiguraci různorodých okolností života určité rodiny, které jejím členům brání, aby své 
„životní úkoly“ zvládali bez pomoci zvenčí, výhradně vlastními silami. 

Pro účely níže popsaného výzkumu jsme rozdělili životní fáze rodin po anticipovaném 
úmrtí dítěte do tří stádií:  
a) fáze dlouhodobé nemoci dítěte do jeho úmrtí,  
b) fáze od úmrtí do pohřbu,  
c) fáze od pohřbu do současnosti (srovnej Dohnalová, Musil, 2008).   
 
Metodologie 

Výzkumu byl realizován v květnu 2009 ve spolupráci s občanským sdružením Dlouhá 
cesta, což je jediná organizace v České republice, která je primárně zaměřena na pomoc 
rodinám po úmrtí dítěte.  

Pojali jsme jej jako dotazníkové šetření kvalitativního charakteru, což znamená, že 
odpovědi, které jsme od respondentů, pozůstalých rodičů, požadovali, byly volné a rodiče 
jsme v úvodu dotazníku vyzvali k tomu, aby svoji životní situaci popisovali co nejpodrobněji. 
Předsedkyně Dlouhé cesty, Martina Hráská, rozeslala dotazníky na dvacet emailových adres 
matek a otců, kteří utrpěli anticipovanou ztrátu dítěte s prosbou o jejich vyplnění. Jednalo se o 
adresy rodičů, kteří v minulosti Dlouhou cestu kontaktovali a jejich adresy zůstaly uloženy 
v archivu kontaktů sdružení.  
  V úvodu dotazníku jsme rodičům vysvětlili účel a cíl našeho výzkumu a ubezpečili je 
o jeho anonymitě (z identifikačních údajů uváděli respondenti pouze to, kdo z příbuzných 
dítěte dotazník vyplňuje, věk dítěte v době úmrtí a rok, v němž zemřelo). Zpátky jsme 
elektronickou poštou obdrželi 8 vyplněných dotazníků, 6 z nich vyplnily matky zesnulých 
dětí, jeden z dotazníků otec a jeden oba rodiče dohromady. Výzkumu se zúčastnili rodiče, 
kteří utrpěli ztrátu dítěte v nejrůznějším věku (od 4 měsíců do 24 let) a následkem rozličných 
typů onemocnění. Respondenti mají za sebou rozdílnou dobu od ztráty dítěte (minimálně 
jeden rok).  
 
a) Životní situace rodiny umírajícího dítěte 

V dotaznících jsme první sérii otázek pro pozůstalé rodiče směřovali k období, kdy jejich 
dítě prožívalo těžkou nemoc. Zajímalo nás, jak byli rodiče v této době nuceni přeorganizovat 
svůj život; např. zdali matka nebo otec museli na nějakou dobu opustit své zaměstnání a jaké 
případné problémy z toho pro ně vyplynuly. Ptali jsme se rovněž na to, s jakými dalšími 
životními úkoly66F66F66F66F66F66F66F66F66F66F66F66FPF66F66F66F66F66F66F66F66F66F66F66F66F66F66F66F66F66F

67
FP se v době nemoci svého dítěte potýkali (měli jsme na mysli zejména 

úkoly týkajícími se péče o sourozence dítěte, partnerského soužití, financí, chodu domácnosti, 
pracovní kariéry, sociálních vztahů s dalšími členy rodiny a přáteli).  

Některé z maminek, které dotazníky vyplnily, byly v době nemoci svého syna nebo dcery 
na rodičovské dovolené s dalším dítětem, popř. s dalšími dětmi, takže zaměstnání opustit 
nemusely. Jiní rodiče byli naopak nuceni svoje pracovní závazky omezit, což mnohdy ztížilo 
ekonomické podmínky jejich rodin.  

Matky a otcové přiznávali, že změn doznával také jejich partnerský vztah: „Snažili jsme 
se být na sebe ohleduplní, ale napětí a nervozita se objevovala často.“  Problémy nastávaly 
rovněž v péči o sourozence nemocného dítěte,  na které rodiče neměli tolik času jako v době 
před onemocněním. Pro některé sourozence bylo obtížné přijmout omezení spojená s nemocí 
a léčbou jejich bratra nebo sestry. „Po léčbě ozařováním dcera nemohla na sluníčko, proto 

                                                 
T

67
T S ohledem na lepší srozumitelnost otázek pro respondenty, jsme se jich neptali přímo na životní úkoly, ale 

raději na jejich praktické problémy, což je termín, který zcela odpovídá výzkumnému záměru.  
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jsme byli přes léto většinou doma (…). Bylo to těžké pro staršího sourozence, který si chtěl 
hrát venku.“ 

Někteří z rodičů vyjadřovali v dotaznících nejednoznačné postoje k tomu, jak vnímali 
případnou oporu okolí. Od jedné z účastnic výzkumu jsme se např. dozvěděli o jejích 
kontaktech s okolím toto: „Návštěvy s příbuznými skoro žádné nebo minimální, s přáteli 
vůbec. Spíše jsme neměli čas a ani chuť s někým něco rozebírat, věděli jsme, že každý má co 
se týče rakoviny obavy.“  Jiná z maminek by naopak kontakt s dalšími lidmi uvítala, ale: „(…) 
z důvodu onkologické léčby dcera nemohla do kolektivu (…).“  

Rodiče dále poukazovali na skutečnost, že v této nesmírně náročné době byli nuceni 
jednat se zástupci nejrůznějších úřadů 67F67F67F67F67F67F67F67F67F67F67F67FPF67F67F67F67F67F67F67F67F67F67F67F67F67F67F67F67F67F

68
FP, což pro ně znamenalo další psychickou i časovou 

zátěž.  V jednom z dotazníků zaznělo: „Jednání s úřady bylo velmi stresující a bralo mi 
zbytečně čas, který bych užitečněji strávila s nemocným synem.“  

 
b) Životní situace rodiny v době od úmrtí do pohřbu 

Zpráva o smrti dítěte je velmi bolestnou životní zkušeností. U rodičů, jejichž děti zemřeli 
po dlouhotrvajícím boji s vyčerpávající nemocí se však paradoxně nemusí jednat o tu nejhorší 
zprávu. Tito rodiče po smrti svých dětí často prožívají dvojznačné pocity smutku a zároveň 
úlevy, že trápení jejich blízkých skončilo (Dohnalová, Musil,  2008). Truchlení a zármutek po 
úmrtí blízkého člověka se však dostaví vždy, a to i když byla smrt očekávána a truchlení bylo 
anticipováno (Kubíčková, 2001, 33).  

Rodičům, kteří se zúčastnili našeho výzkumu, zemřely jejich děti většinou v nemocnici. 
S výjimkou dvou dětí, které skonaly v domácnostech rodičů. Někteří z rodičů byli skonu 
osobně přítomni. 

Pozůstalí také musejí převzít věci po zesnulém. Věci přebírali rodiče většinou 
v nemocnici, v níž k úmrtí došlo. Za všechny nyní necháme promluvit matku a otce, kteří do 
dotazníku uvedli: „U syna jsme byli, co jsme si přivezli, to jsme si kromě něho odvezli.“ Po 
úmrtí dítěte se rodiče ocitají v nemocničním zařízení ve velmi složité situaci. Kromě 
nesmírného psychického zatížení jsou nuceni zde řešit organizační záležitosti: „Věci jsem si 
vzala sama. Personál byl rád, že jsem odešla a nepřekážela“, popisuje subjektivní vnímání 
netaktního přístup zaměstnanců nemocnice jedna z matek.  

V rámci výzkumu jsme se dále zaměřili na to, zdali se rodiče setkali v této době 
s nabídkou pomoci ze strany nemocnic, krizových center nebo nějakých jiných (např. 
neziskových) organizací. Většina respondentů uvedla, že žádnou nabídku pomoci neobdržela, 
což někteří z nich hodnotí negativně: „Pomoc žádná nepřišla.  Byla  jsem se svou bolestí 
sama, izolovaná (…).“ Další z  matek naopak absenci pomoci ze strany institucí nepostrádala, 
protože „myslím, že v této době by jsem k sobě nikoho nepustila.“ Jak ovšem konstatuje dále: 
„každý má potřebu asi jinou.“  

Jedním z nejtěžších kroků je oznámení smutné zprávy dalším členům rodiny – 
sourozencům, prarodičům atd. Tato povinnost leží obvykle na rodičích. V další řadě je 
potřeba o úmrtí informovat kamarády, školu, kterou dítě navštěvovalo a úřady. Potřebu 
pomocné ruky v komunikaci s úřady by uvítali někteří z našich respondentů, ale kamarády 
dítěte, další příbuzné a školu chtěli rodiče ve všech případech informovat sami.  

Ve shodě s  Haškovcovou (2000) se domníváme, že pohřeb hraje i dnes neopomenutelnou 
roli v procesu adaptace na ztrátu blízkého člověka. Respondenti našeho výzkumu hodnotí 
jednání s pohřebními službami s rozdílnými pocity. Někteří vyjadřovali svoji spokojenost: 
„(...) splnili naše požadavky a poskytli nám slevu.“ Jiní naopak zažili velmi traumatizují 
jednání pracovníků pohřební služby: „(…), paní nebyla moc ohleduplná (…). Zřejmě je to její 

                                                 
T

68
T Např. z důvodu nutnosti vyřizovat žádost o příspěvek na péči.  



 307

denní chleba (…). Pro nás to bylo velmi nepříjemné, např. když telefonicky před námi 
zjišťovala cenu jistých služeb.“  
 
c) Životní situace rodiny po pohřbu dítěte 

V této části dotazníku jsme se zaměřili na životní úkoly, které provázely a stále provázejí 
rodiny vyrovnávající se s úmrtím dítěte. Zajímalo nás, jak se rodinám daří organizovat svůj 
další život bez zesnulého dítěte. 

Všichni pozůstalí rodiče musejí po smrti svého dítěte řešit otázku, co udělat s jeho věcmi: 
„(Syn, pozn. autorky) zemřel u nás doma, proto jsme se snažili „uklidit“ postýlku a další věci 
co nejdříve, aby nás to nerozesmutňovalo, opět jsme vše zvládli s manželem sami (…).“ V jiné 
rodině naopak proces vypořádání se s věcmi po zesnulém trval delší dobu: „Vyklízení věcí a 
přestavbu pokojíčku jsme ukončili až 5 let po smrti.“  

Úmrtí dítěte zasahuje výrazně do partnerského vztahu pozůstalých rodičů. Některé vztahy 
smrt dítěte posílí, rodiče nachází psychickou podporu jeden u druhého; v některých případech 
naopak dochází k postupnému rozpadu vztahu: „postrádala jsem upřímné sdílení 
s manželem“, napsala do dotazníku jedna z respondentek. Tato matka následně přiblížila 
postupný rozpad svého manželství: „S partnerem se vztah narušil, postupně slábl, přestali 
jsme spolu mluvit a intimně žít.“ 

Změny doznávají také vztahy s okolím: „Těsně po pohřbu jsem měla dojem, že se mi 
přátelé vyhýbají, ale doma jsem nechtěla zůstávat sama. Tak jsem začala chodit na kurz 
angličtiny, kde mě nikdo neznal a nevěděl o tom, co se nám stalo.“ Tato maminka tedy zvolila 
strategii setkávání se s lidmi, kteří s její životní tragédii nebyli obeznámeni. 

Některé matky uváděly, že nějakou dobu po úmrtí svého dítěte, nebyly schopny chodit do 
zaměstnání. Doba návratu do práce byla velmi individuální:  „Rok po synově smrti jsem byla 
doma.“  Nebo: „Po měsíci jsem opět nastoupila, zaměstnavatel i kolegové byli velmi 
ohleduplní.“ Ale ani návrat do práce se většinou neobešel bez komplikací, které nejčastěji 
nastávaly v komunikaci se zaměstnavatelem a spolupracovníky. „(Po roce od úmrtí syna, 
pozn. autorky) jsem nastoupila do nového zaměstnání, kde sice všichni věděli…ale nikdo se 
nezeptal. Proto bylo obtížné, zejména v počátcích komunikovat o osobních věcech.“ Jiná 
z maminek volí značnou pracovní zátěž, aby měla co nejméně času přemýšlet o smrti svého 
dítěte: „a pracuji a pracuji, abych neměla volný čas.“  

 
Závěr  

Výsledky našeho výzkumu prokázaly, že truchlení, které v případě anticipovaného úmrtí 
začíná ještě před samotnou smrtí dítěte, je záležitost velmi individuální. Životní úkoly 
pozůstalých rodičů jsou často nevyhnutelné; rozdílné jsou však  strategie, jenž volí při jejich 
řešení. Náš výzkum ovšem jednoznačně dokázal, že rodiče po anticipované ztrátě dítěte 
potřebují nejen psychickou, ale také praktickou pomoc, které se jim však ze strany 
nejrůznějších institucí (a často ani okolí) zatím nedostává. 
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Kvalita života seniorů 
 
The Quality of Seniors´ Life  
 

Dagmar Dvořáčková (ČR) 
 
 
Abstrakt 
Kvalita života ve stáří je v posledních letech velmi aktuální téma. Do popředí zájmu laiků i 
odborné veřejnosti se dostávají otázky související s faktory, které  příznivě ovlivňující stárnutí 
a kvalitu života ve stáří. I když je vyšší věk charakterizován jako období psychosociálních 
ztrát a zvyšujících se zdravotních rizik, je mnoho seniorů, kteří vykazují vysokou životní 
spokojenost a dobrou kvalitu života. Cílem  následující stati je seznámit čtenáře 
s nejzávažnějšími rizikovými faktory v životě seniorů, které mohou souviset s kvalitou jejich 
života.    
 
Abstract 
The quality of life in old age is recently a very up-to-date subject. Factors catalyzing ageing 
process and the quality of life in old age are in the  centre of attention of nonspecialists as 
well as professional public. Even if the  old age is described as a period of psychosocial loss 
and increasing health risks there are a lot of seniors who are highly satisfied with their  life 
and we can speak about a high quality of their life. The aim of this article is to make  readers 
acquainted with the most risk factors in seniors´ life which can be connected with the quality 
of their life. 
 
 
Klíčová slova: Senior. Kvalita života. Rizikové faktory. Smysl života. Postoj ke smrti   a 
umírání. 
 
Key words: Senior. Quality of life. Risk factors.  Meaning of life. Attitude towards the  death 
and dying. 
 
 
Kvalita života 
Kvalita života je velice široký pojem a je používaný v mnoha oblastech lidské činnosti. 
V medicíně a psychologii se tento pojem považuje za vícerozměrný, subjektivní a měřitelný 
konstrukt, který je vhodným indikátorem zdraví, definovaného jako ,,stav celkové fyzické, 
duševní a sociální pohody, a ne pouze nepřítomnost nemoci“ ( Dragomerická, 2009, 9). Podle 
Světové zdravotnické organizace (WHO) je kvalita života definována jako „jedincova 
percepce jeho pozice v životě v kontextu své kultury a hodnotového systému a ve vztahu 
k jeho cílům, očekáváním, normám a obavám. Jedná se o velice široký koncept, 
multifaktoriálně ovlivněný jedincovým fyzickým zdravím, psychickým stavem, osobním 
vyznáním, sociálními vztahy a vztahem ke klíčovým oblastem jeho životního prostředí“ 
(Vaďurová, Mühlpachr, 2005, s. 11). 

V geriatrii a gerontologii patří kvalita života mezi důležité ukazatele i když ve srovnání 
s fyziologickými funkcemi se těžko měří. V současné době narůstá význam subjektivního 
hodnocení zdraví a kvalita života se dokonce považuje za významnější indikátory zdraví než 
morbidita a mortalita  (Payne, 2005, 196- 204).  
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Zdraví je obecně chápáno za jednu z nejdůležitějších individuálních i společenských 
hodnot. Jeho význam stoupá zejména v období, kdy stav zdraví je aktuálně nebo 
potencionálně ohrožen (Haškovcová, 1990). S postupujícím věkem dochází k nárůstu 
zdravotních potíží, zvyšuje se nemocnost a její následky vedou k omezení soběstačnosti a 
postupně až ke vzniku závislosti.  
Kvalita života seniorů a nejzávažnější rizikové faktory 

Dle Topinkové (2005) je zdraví jednou z nejdůležitějších hodnot člověka. Stáří není 
nemoc, ale část starých lidí má zdravotní a funkční problémy. Postupné ubývání 
samostatnosti a narůstání nesoběstačnosti je závažným rizikovým faktorem ve stáří. Pro 
klinickou praxi a pro potřeby sociálních služeb i péče je důležité nejen diagnostikovat a léčit 
určitou nemoc, ale i posoudit funkční schopnosti a soběstačnost seniora. Příčinou zhoršené 
soběstačnosti (kromě chronických chorob a ubývání tělesných a duševních schopností) mohou 
být rizikové faktory zcela ,,nemedicínského“ charakteru. Jde především o nevyhovující 
bytové podmínky, nedostatek finančního zabezpečení, nedostupnost pečovatelské služby či 
neochota (nemožnost) v poskytování péče ze strany rodiny (Topinková, 2005). 

Kvalita života seniorů je výrazně ovlivněna vysokou nemocností. Mohou to být choroby 
akutní, ale nejčastěji se jedná o choroby chronické a degenerativní. Často také dochází ke 
sdružování nemocí – současnému výskytu několika chorob, které označujeme termínem 
polymorbidita. Kromě toho se můžeme u seniorů setkat i s tzv. řetězením chorob, kdy jedna 
vyvolá druhou. Pro vyšší věk jsou také typické odlišné příznaky a průběh nemocí ve srovnání 
s ostatní populací (Topinková, 2000, 20). 

Během  lidského života dochází ke změnám sociálních rolí každého z nás. Důležitým  
faktorem v životě člověka je tzv. penzionování. Člověk přechází ze své profesionální 
pracovní kariéry do penze. To přináší velkou změnu dosavadního životního stylu, který bývá 
často provázen i poklesem životní úrovně (Ondrušová, 2009, 37-39).  

Další událostí, která poznamená rodinný život je odchod dospělých dětí z domova. 
Manželé se náhle ocitají sami, pouze jeden s druhým. Musí nalézt nový způsob manželského 
života bez dětí. Tato změna může partnery sblížit nebo naopak se v jejich vztahu objeví 
trhliny a usadí se prázdnota. Mluvíme o ,,syndromu prázdného hnízda“. Ztráta rodičovské 
role často bývá nahrazena novou rolí – rolí prarodičů  (Pichaud, Thareauová, 1998, 27-28).  

Jednou z nejtěžších životních zkoušek v životě seniora bývá ztráta životního partnera. 
Ovdovění může vést k pocitům opuštěnosti a osobní bezvýznamnosti. Člověk se smiřuje jak 
se ztrátou životního partnera, tak i se smrtí svých vrstevníků. (Hojda, 2004, 207). Říčan  
uvádí, že vyrovnat se s ovdověním znamená přeorganizovat svůj život a upnout se k novým 
cílům (Říčan, 2004, 389). 

S postupujícím věkem se u seniora snižuje manuální zručnost a nastávají problémy 
s orientací. Začíná trpět tzv. handicapem sociální integrace, kterým se míní znemožnění 
účasti na obvyklých sociálních vztazích (Pacovský, 1994, 19). 

Pokud již pro starého člověka není možné nebo bezpečné žít v domácím prostředí, je 
postaven před psychicky velmi náročnou situaci ve svém životě – odchod do ústavního 
zařízení. Může být ohrožen ztrátou autonomie, adaptačním šokem a ,,syndromem 
poslední štace“. Další faktory, které významně ovlivňují spokojenost seniorů a kvalitu jejich 
života jsou především zdraví, sociální prostředí, mezilidské vztahy, hmotné zabezpečení, 
aktivity, zdravotní a sociální péče ( Ondrušová, 2009, 37-39). 
Kvalita života a životní smysl. 

Z filosofického hlediska můžeme říci, že kvalitu života netvoří pouze příčina materiální a 
formální, tj. výběr z možností, které pak člověk uskutečňuje, ale patří sem i to, k čemu 
směřujeme a čemu říkáme smysl života (Hogenová, 2002, 31).  

Pojem životní smysl znovu uvedl do moderní psychologie a psychoterapie zejména Viktor 
Frankl, který pokládal ,,vůli ke smyslu“ za hlavní motivační sílu. Nezbytnou podmínkou pro 
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to, aby člověk žil, jednal a prožíval s pocitem smysluplnosti, je mít něco, pro co žít. Hluboký 
a trvalý nedostatek smyslu v životě působí nejen duchovní utrpení, ale má i negativní účinky 
projevující se v jeho duševním, společenském a tělesném stavu. Člověk musí být také 
dostatečně svobodný v uskutečňování zvolených, smysl dávajících hodnot, aby tak mohl činit 
s vědomím své odpovědnosti za to (Balcar, 2005, 253-257). 

Hledání smyslu života se může projevovat například tím, že si člověk plánuje své cíle a 
snaží se k těmto cílům dospět. Tyto plány dávají smysl životu člověka a jeho životním 
aktivitám. Když se člověku daří realizovat jeho osobní plány, je spokojen. Míra spokojenosti  
má úzký vztah k osobnímu pojetí kvality života (Křivohlavý, 2002, 170).  

V mnohých teoretických i praktických výzkumných studiích se ukázalo, že vnímání 
smysluplnosti života má negativní i pozitivní aspekty týkající se duševního zdraví a psychické 
pohody. Kováč  považuje smysl života za vrcholový a univerzální činitel kvality života a 
připisuje mu hlavní pozici (Kováč, 2007, 203-210).  
 
 
Postoj ke smrti a umírání 

Otázka smrti je opředena mnoha záhadami a většina lidí má sklon se úvahám o ní 
vyhnout. Navzdory tomu platí, že lidskost se zrodila tehdy, když člověk svoji smrtelnost 
pochopil a začal se jí zabývat. Překvapivé je, že zpřítomnit si a myslet na  vlastní smrt, nevede 
k destrukci vlastního života, ale že dokonce život obohacuje (Payne, 2008, 182).  

Haškovcová  se domnívá, že i přes převládající negativní význam pro člověka, nelze smrti 
upřít jednu přednost, a to je skutečnost, že smrt dokáže poodhalit podstatu naší existence a 
našeho lidství vůbec. Smrtí bychom se měli zabývat a poznávat ji, protože jen ,,…vydrží-li 
člověk vědění toho, že je smrtelný a že je nejisté pouze to, kdy se smrt stane nevyhnutelnou 
možností lidské existence, pozná svou odpovědnost za každý okamžik svého života“ 
(Haškovcová, 1975, 20). 

Čas umírání je pro všechny zúčastněné časem krize, kde převládá pocit strachu a nejistoty. 
Smrt je jedinečná událost a každý umírá svou vlastní smrtí. Někteří umírající si přejí být se 
svými vzpomínkami sami, jiní vítají přítomnost druhé osoby. Postupně zaniká smysl pro čas a 
ticho se stává důležité. Umírání je proces, který probíhá v určitém, čase. V poslední době 
často slýcháme, že umírající má pocítit přítomnost doprovázejícího, nejlépe milované nebo 
milující osoby (Haškovcová, 2000, 64-69). 

Ram Dass uvádí, že příprava na klidnou smrt spočívá ve vyřešení a uzavření 
nedokončených záležitostí s živými i s mrtvými. Neméně důležité je také dát do pořádku své 
legální, zdravotní a finanční záležitosti. Měli bychom se naučit mluvit se svými blízkými o 
podrobnostech týkajících se těchto záležitostí. Může se jednat např. o sepsání poslední vůle, 
vyřízení majetkových záležitostí, volbu místa, kde chceme zemřít, otázky spojené s 
pohřebním obřadem apod. Někteří lidé se však raději těmto tématům vyhýbají a nechtějí nebo 
neumějí o nich mluvit. Neznamená to však, že by o nich nepřemýšleli (Ram Dass, 2000, 161).  
 
Závěr 

Jednou z charakteristik zralé osobnosti je nejen vyrovnání se s minulostí a žití 
v přítomnosti, ale i realistický výhled do budoucnosti. Ve skutečnosti se však ukazuje, že 
poměrně mnoho lidí je na stáří nepřipraveno. Křivohlavý poukazuje na rozdíly v plánování 
budoucnosti mezi stárnoucími lidmi. Ti, kteří žijí doma v rodině, mají více plánů do 
budoucnosti a žijí relativně šťastně. Naproti tomu senioři žijící v domovech pro seniory 
upadají často do letargie, nezájmu  a sociální izolace (Křivohlavý, 2002, 143).  

Pro kvalitu života ve stáří je důležité vytvořit si program pro volný čas. Aktivita je 
prevencí nesoběstačnosti. Udržení a navázání nových kontaktů, společná setkávání vrstevníků 
i prohlubování mezigeneračních vazeb, mají velký význam pro prožití kvalitního stáří. 
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Většina doporučení, jak realizovat ,,úspěšné stárnutí“, odpovídá obecným zásadám duševní 
hygieny. Znamená to tedy udržovat se v aktivitě v rovnováze s odpočinkem, uspořádat si 
životní náplň tak, aby zahrnovala fyzickou i duševní činnost, usilovat o adaptaci na nové 
požadavky, udržovat pozitivní přátelské vztahy a navazovat  vztahy nové. Snaha o aktivizaci 
seniorů však musí plně respektovat individuální možnosti  a přání každého člověka. Důležité 
je pomoci mu nalézt motivaci pro vytváření krátkodobých i delších cílů, posilovat jeho 
sebeúctu a umožnit mu prožít zážitky úspěchu. Jakákoliv aktivita ať už sociální, psychická 
nebo fyzická dává životu ve stáří smysl a pocit naplnění (Langmeier, Krejčířová, 1998, 194-
195).  

Ke zvýšení kvality života ve stáří a k podpoře prosperity ve stárnoucí společnosti je 
nezbytné dát všem lidem v průběhu jejich života příležitost pro uplatnění, učení, vzdělávání a 
aktivní život. Starší lidé mají stejně jako všichni ostatní právo, být hodnoceni jako jednotlivci 
na základě svých schopností a potřeb. Je třeba se zamyslet nad tím, zda jsou jednotlivé 
instituce, prostředí, způsob našeho myšlení i života, dostatečně připraveny na pozvolný, ale 
jistý příchod společnosti dlouhověkých. Téma stárnutí populace a kvality života ve stáří se 
týká nás všech. Měli bychom si všichni společně položit otázku, jaké chceme stáří pro sebe a 
pro své rodiče a co je nezbytné k naplnění této naší představy učinit. 
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Obraz komunitnej práce v predstavách komunitných 
pracovníkov/čok  
 
Picture of community work in the concept of community workers 
 

Agnesa Kočišová (SR), Katarína Šiňanská (SR), Jaroslava Oláhová (SR) 
 
 
Abstrakt 
Príspevok poukazuje na dôležitosť komunitnej práce.  Komunitnú prácu definuje ako  proces 
pomáhania ľuďom žijúcich na určitom území, pri riešení konkrétnych životných situácií. 
Jednou z cieľových skupín sú ľudia ohrození sociálnym vylúčením – obyvatelia segregovaných 
a izolovaných rómskych osád.  Autorky zdôrazňujú význam zúčastneného profesionála – 
komunitného pracovníka, ktorého úlohou je sprevádzať klientov ako rovnocenných partnerov 
pri riešení ich problémov. Ako hodnotia komunitní pracovníci svoju prácu? Čo považujú za 
najdôležitejšie pri práci s rómskou komunitou? Čo považujú za najväčšie klady a zápory 
svojej práce? Maju radi svoju prácu? 
 
Abstract  
The paper points to the importance of social work. It defines it as the process of helping 
people living in a certain area, in their particular life situations. One of these target groups 
are the people threatened by social exclusion – those living in segregated and isolated Roma 
settlements. The authors emphasize the importance of participating professional – a 
community worker, whose task is to accompany his clients as equal partners in solving their 
problems. How do the social workers evaluate their work? What do they consider the most 
important in working with the Roma community? What do they consider to be the greatest 
pros and cons of their work? Do they like their work?  
  
Kľúčové slová: Komunitná práca. Rómska komunita. Komunitní pracovníci. Hodnotenie 
vlastnej profesie. 
 
Key words: Community work. Roma community. Community wokers. The evaluation of own  
profession.   
 
 
Komunitná práca je veľmi dôležitá. Ide o koncept pomáhania tým ľuďom v komunitách, ktorí 
to potrebujú. Pojem komunita podľa P. Hartla (1997) pochádza zo slova communitas, čo 
znamená spoločenstvo, pospolitosť, alebo obec a je to súhrn osôb žijúcich v určitom 
vymedzenom priestore vykonávajúcich každodenné aktivity. Obvykle tvoria autonómnu 
jednotku.  

Špecifickejší pohľad na komunitu má Z. Bauman (1996, s.47), ktorý ju chápe na 
základe spolupatričnosti a uvádza:  „...pocit komunity, vlastnej skupiny, kde je človek rád, 
ktorá je jeho pravým domovom a ktorej hranice je potrebné obrániť za každú cenu – rovnako 
ako svoj domov. Tu vnútri môžu byť veci síce niekedy zložité, ale nakoniec sa vždy nájde 
riešenie. Ľudia mi môžu pripadať hrubí, sebeckí, ale v prípade núdze môžem počítať s ich 
pomocou. A čo je hlavné, človek im rozumie a môže si byť istý, že aj oni rozumejú jemu..., 
človek má ukľudňujúci pocit bezpečia a keby sa malo objaviť nejaké ohrozenie, určite bude 
rozpoznané zavčas. „My“ potom spojíme svoje sily a vysporiadame sa s ním“.   
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Komunitnú prácu môžeme definovať ako proces  pomáhajúci ľuďom, aby svojou 
aktivitou vedeli riešiť problémy v komunite, a aby vedeli zlepšiť svoj život v komunite. 
Väčšinou si tento proces vyžaduje účasť profesionálnych sociálnych pracovníkov. Komunitná 
práca má dva základné princípy, a to vzdelávanie a presadzovanie zmeny (Matoušek, 2003). 

Podľa Fondu sociálneho rozvoja je komunitná sociálna práca definovaná ako súbor 
činností zameraných na riešenie konkrétnej životnej situácie klienta a jeho rodiny. Zároveň je 
to skupinová činnosť zameraná na rozvoj a aktivizáciu komunity s cieľom eliminácie 
negatívnych javov v nej a zlepšenie kvality života jej členov                        
( 38H210H210H216H216H216H216H216H216H220H221H221HH221H221H221H221H220H220H220H220H223H223H223H223H223H225H225H225H225HTUhttp://www.fsr.gov.sk/sk/komunitna-socialna-pracaUTH). 

Komunitná práca sa vykonáva priamo v teréne a jedným z jej nástrojov je i činnosť 
komunitného centra. Komunitné centrum definuje O. Matoušek (2003) ako zariadenie, ktoré 
poskytuje programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, 
občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov. Prvé programy reagujú väčšinou na 
najcitlivejšie sociálne problémy, napríklad príprava detí z etnických menšín na vstup do 
školy. Najčastejšie využívajú služby komunitných centier matky s deťmi, príslušníci 
etnických menšín, nezamestnaní, deti a mládež a tiež starší ľudia. Komunitné centrá zriaďujú 
väčšinou mimovládne organizácie alebo miestna samospráva. 

Cieľovou skupinou, ktorej sa komunitná práca venuje, sú ľudia ohrození sociálnym 
vylúčením. Ľudia, ktorí žijú v uzavretých sociálne vylúčených komunitách, kde je vysoká 
miera sociálnej odkázanosti a sociálno–patologických javov. Patria sem napríklad obyvatelia 
segregovaných a izolovaných rómskych osád žijúcich bez základnej potrebnej infraštruktúry. 
Rómovia sú podľa odhadov druhou najväčšou národnostnou menšinou na Slovensku. 
Slovensko túto národnostnú menšinu síce akceptovalo ako skupinu, ktorá má svoju kultúru, 
jazyk a históriu, ale aj napriek tomu sa Rómovia nachádzajú v nezávideniahodnej situácii. 
Vždy je voči nim prejavovaná určitá intolerancia a sú vystavovaní neľudským podmienkam. 
Rómska problematika je i v súčasnosti otvorená a nevyriešená.  

„Sociálne vylúčenie a diskriminácia Rómov je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim 
prístup Rómov k pracovným príležitostiam, vzdelaniu a ďalším verejným službám. Vylúčenie 
Rómov na Slovensku pramení z kombinácie historických, kultúrnych, sociologických 
a geografických faktorov a výrazne sa v jednotlivých komunitách líši“ (Dirgová, Kalanin, 
2009, s.25). 

Rómovia sú  v zložitej situácii, sú stále vylučovaní zo spoločnosti, pretrváva u nich 
dlhodobá nezamestnanosť, prehlbuje sa bieda v osadách, zhoršujú sa zdravotné problémy. 
Nedokážu riešiť svoje sociálne problémy a rozdiely medzi  rómskou menšinou a majoritnou 
spoločnosťou rastú. 

„Na Slovensku ešte stále pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely, ktoré sa pretavujú 
do nerovnakých životných podmienok a šancí. Existujú u nás celé marginalizované územia, 
ktoré sú znevýhodnené vo viacerých aspektoch (geografickom, priemyselnom, a pod.). 
Sociológovia hovoria o regiónoch, ktoré sú nositeľmi historickej marginality. Ide o regióny, 
ktoré v minulosti dlhodobo stáli mimo hlavných prúdov  modernizácie“ (Dirgová, 2009, 
s.124). 

V roku 2008 autorky príspevku realizovali prieskum medzi komunitnými sociálnymi 
pracovníkmi a asistentmi komunitných sociálnych pracovníkov na neslávne známom 
košickom sídlisku Luník IX. Zatiaľ čo vo väčšine výskumov realizovaných v oblasti 
komunitnej sociálnej práce sú respondentmi klienti komunitnej práce, autorky sa vo svojom 
prieskume zamerali na profesionálov, komunitných pracovníkov a asistentov komunitných 
pracovníkov. Išlo o zamestnancov Magistrátu mesta Košice, ktorí na tomto sídlisku pracujú 
v komunitnom centre. Jedným z čiastkových cieľov prieskumu bolo zistiť práve to, ako 
komunitní pracovníci a asistenti vnímajú svoju prácu. Išlo o kvalitatívny prieskum a v rámci 
neho bola využitá metóda pološtrukturovaného rozhovoru. Pozornosť bola sústredená na 
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hľadanie odpovedí na otázky typu: Ako hodnotia komunitní pracovníci svoju prácu? Čo 
považujú za najdôležitejšie pri práci s rómskou komunitou? Čo považujú za najväčšie klady a 
zápory svojej práce? Maju radi svoju prácu? Na základe získaných informácií boli následne 
vytvorené triedy so spoločnými znakmi a naformulované kategórie. Pre účely tohto príspevku 
vyberáme šesť nasledujúcich kategórií.  
 

• Za najdôležitejšie pri práci s rómskou komunitou považujú  komunitní 
pracovníci a asistenti trpezlivosť, sociálne cítenie a komunikatívnosť.  
 

Komunitní pracovníci/čky a asistenti/tky pri svojej práci považujú za najdôležitejšiu 
vlastnosť trpezlivosť. Rómska komunita je komunita, kde je všeobecne veľmi nízka 
vzdelanostná úroveň a mnoho klientov nevie ani písať, ani čítať (Šlosár, 2009). Ich všeobecný 
rozhľad je veľmi úzky, a preto ani nevedia, ako postupovať pri riešení svojich problémov. 
Preto je trpezlivosť veľmi dôležitá (klientom je potrebné presne, podrobne a opakovane 
vysvetliť, kde a ako nájdu pomoc, ako vyplniť rôzne formuláre a pod.). Často sa pracovníci 
a asistenti stretávajú s nepochopením, ba až s agresivitou zo strany klientov. Samozrejme, 
dôležité je sociálne cítenie, pretože bez neho by pracovníci a asistenti neboli schopní 
vykonávať prácu s rómskou komunitou. Musia sa vedieť vcítiť do problémov klientov, musia 
prekonať predsudky, musia byť empatickí a citliví pri pomáhaní. K potrebným základným 
vlastnostiam patria aj komunikačné zručnosti, ktoré využívajú či pri komunikácii s klientmi, 
alebo napríklad s úradníkmi rôznych príslušných úradov.  

 
• Náplňou práce komunitných pracovníkov a asistentov je pomáhať pri riešení 

problémov rómskej komunity. 
 
V rámci riešenia problémov je dôležité poradenstvo. Komunitní pracovníci a asistenti 

poskytujú Rómom poradenstvo, pretože oni sami nevedia ako postupovať pri riešení ich 
situácie. Nevedia, na koho sa majú obrátiť, nevedia kam ísť, nevedia si často ani vyplniť 
potrebné formuláre. Problémom je, že pracovníci na príslušných úradoch nemajú čas a často 
ani chuť vysvetľovať im, čo majú urobiť a kam majú ísť. Práve preto bolo na Luníku IX 
vybudované komunitné centrum. Jeho pracovníci sú ochotní poradiť a pomôcť im, usmerniť 
ich a prekonzultovať s nimi to, čo je potrebné. Veľmi pozitívne je, že s nimi pracujú v ich 
prirodzenom prostredí, pretože samotní Rómovia najmä kvôli nepochopeniu zo strany 
úradníkov radšej svoju situáciu neriešia. 

 
• V komunitnom centre pracovníci a asistenti najčastejšie vykonávajú činnosti ako 

sanácia rodinného prostredia, vyplácanie dávok v hmotnej núdzi, poskytovanie 
konzultácií a podobne. 
 

Komunitní pracovníci a ich asistenti realizujú najmä sanáciu rodinného prostredia, kde 
zisťujú, či sa zmenili rodinné, zdravotné a sociálne pomery rodiny kvôli vráteniu detí 
z detských domovov do ich prirodzeného rodinného prostredia, robia sociálno – právnu 
ochranu detí. Snažia sa upokojovať situáciu tam, kde sú napäté rodinné vzťahy. Realizujú aj 
šetrenia kvôli zaradeniu do inštitútu osobitného príjemcu. Komunitní pracovníci a asistenti 
majú osobné spisy všetkých klientov a robia pravidelné týždenné a mesačné správy, čo 
znamená, že sa venujú i administratívnej práci. O tom svedčí aj ich ďalšia činnosť, 
vypisovanie potvrdení k dávkam v hmotnej núdzi a účasť pri ich vyplácaní. Informujú tiež 
svojich klientov o príležitostných prácach a zabezpečujú im prácu. Rodinám, ktoré to naozaj 
potrebujú, poskytujú aj vyzbierané šatstvo alebo iné potrebné veci. Pomáhajú Rómom tiež pri 
vypisovaní žiadostí na súd alebo na Bytový podnik mesta Košice, to znamená, že im 
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poskytujú aj poradenstvo. Všetky tieto činnosti vykonávajú v komunitnom centre, kde sa 
každý deň stretávajú, aby pomáhali tým, ktorí to potrebujú.  

 
• Komunitní pracovníci a asistenti v rámci svojej práce spolupracujú s Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny, s Bytovým podnikom mesta Košice, 
s Magistrátom mesta Košice, so školami a nemocnicami. 
 

Čo sa týka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, spolupracujú najmä s oddelením 
sociálno-právnej ochrany detí, čo pre komunitných pracovníkov znamená realizovať šetrenia 
v rodinách, skúmať bytové, finančné a sociálne pomery. Ďalej spolupracujú s oddelením 
sociálnych dávok (vyplácanie dávok v hmotnej núdzi priamo v komunitnom centre). 
Spolupracujú s bytovým podnikom, pomáhajú vypisovať rôzne žiadosti a formuláre a robia 
šetrenia rodín kvôli zaradeniu do inštitútu osobitného príjemcu. Spolupracujú aj 
s nemocnicami, napríklad v prípadoch, keď matka odíde z pôrodnice a nechá tam svoje dieťa. 
Tiež pracujú so školami, s riaditeľkou základnej školy, s učiteľmi a aj s materskou školou. 
Spoločne s učiteľmi sa podieľajú na príprave rôznych podujatí a aktivít pre deti materskej 
a základnej školy. 
 

• Komunitní pracovníci a asistenti pomenúvajú klady i zápory svojej práce. 
 

Za klady svojej práce považujú pracovníci a asistenti radosť z toho, že ide o každodenný 
kontakt s ľuďmi. Všetci dokážu byť vďační, ak im niekto pomôže a ak sa niečo vďaka tomu 
podarí. Radosť z toho potom samozrejme majú aj samotní pracovníci. Uvádzajú, že ich veľmi 
dokáže potešiť, keď napríklad klientovi sprostredkujú zamestnanie a vďaka tomu sa potom 
jeho život posunie k lepšiemu. Teší ich, keď u svojich klientov vidia aspoň malé zmeny 
k lepšiemu. Práca s ľuďmi má však aj svoje zápory. Za najväčšie zápory považujú to, že 
výsledky práce často prichádzajú veľmi pomaly, že ani po dlhodobej práci nevidieť výrazné 
zmeny. Záporom ich práce je niekedy nepochopenie a zlá komunikácia zo strany klientov, 
neochota komunikovať, prípadne až agresívne správanie.  Objavujú sa aj problémy súvisiace 
so zlou komunikáciou s úradníkmi úradu práce, alebo bytového podniku pri obhajobe práv 
klientov.  
  

• Väčšine komunitných pracovníkov a asistentov sa ich práca páči, ale určite by 
prijali nejaké zmeny. 
 

Jednou z najzákladnejších požiadaviek od pracovníkov a asistentov bolo to, aby ich 
pracovalo viac. Táto práca je veľmi náročná, hlavne na psychiku človeka. Na Luníku IX žijú 
tisícky ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Sedem pracovníkov/čok nedokáže pomôcť takému 
obrovskému počtu ľudí, o to viac, keď si niektorí klienti myslia, že komunitní pracovníci 
majú vyriešiť všetko. Niektorí pracovníci uviedli, že za svoju každodennú náročnú prácu by si 
predstavovali lepšiu finančnú odmenu. Za dôležitú považovali tiež zmenu zo strany vedenia, 
apelujú na to, že ich nadriadení by mali lokalitu navštevovať častejšie, aby videli, aká je 
situácia v skutočnosti. Prijali by zmenu vo svojom statuse – pri obhajobe práv klientov (čo je 
základom komunitnej sociálnej práce) sú často akoby medzi dvoma mlynskými kameňmi. Na 
jednej strane vedenie, ktoré požaduje viditeľné výsledky a na strane druhej klienti, ktorí 
vyžadujú reálnu pomoc. Niektorí pracovníci a asistenti uviedli, že by si priali organizovať ešte 
viac aktivít s deťmi a mládežou, pretože vidia potenciál práce s touto cieľovou skupinou. 
 
 Záverom ostáva konštatovať, že najzávažnejšími problémami rómskej komunity sú 
chudoba, nevzdelanosť, nezamestnanosť a s tým spojené sociálne vylúčenie. Negatívom práce 
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s rómskou komunitou a s týmito problémami je to, že výsledky prichádzajú veľmi pomaly. Aj 
niekoľko rokov sa nemusí diať nič a nemusí dôjsť k žiadnemu posunu k lepšiemu. Napriek 
tomu je význam komunitnej sociálnej práce nepopierateľný. Je potrebné, aby sa vytvárali 
projekty zamerané na začlenenie Rómov do spoločenského života, na zvýšenie ich 
vzdelanostnej úrovne, na zvýšenie ich zamestnateľnosti a zamestnanosti. K tomu, aby sa 
takéto projekty vytvárali, je potrebná práca komunitných sociálnych pracovníkov, pretože sú 
často jediní, ktorí sú ochotní pomáhať a pracovať s rómskou komunitou. Je nutné, aby sa 
zvýšili stavy komunitných pracovníkov a asistentov v jednotlivých zónach sociálneho 
bývania. Je potrebné realizovať odborné školenia a ďalšie vzdelávanie pre komunitných 
sociálnych pracovníkov a ich asistentov, aby ich práca mohla byť čo najkvalitnejšia. 
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Vzdelávanie na podporu sociálnej inklúzie - súčasť 
formalizovaného vzdelávania sociálnych pracovníkov  
 
Education to supporting of social inclusion – a part of formalized education 
of social workers 
  

Elena Ondrušková, Irena Vitálošová (SR) 
 
 
Abstrakt 
V príspevku sú formulované základné úlohy a metódy komunitnej práce a sociálnej práce 
s rómskou minoritou, ktoré sú zamerané na podporu procesov sociálnej inklúzie. Zameriame 
sa aj na  a  kľúčové momenty, ktoré ovplyvnili uvažovanie aj aktivity v tejto oblasti 
v posledných 10 – 15 rokoch. Sú to predovšetkým niektoré inštitucionálne a legislatívne 
zmeny, ktoré vytvorili  priestor pre uplatňovanie politík, realizáciu aktivít a  sociálnych 
služieb posilňujúcich sociálne začlenenie menšín. V kontexte týchto kľúčových momentov 
možno vnímať obsahové zameranie a metodiku formalizovaného – univerzitného vzdelávania 
sociálnych a komunitných pracovníkov /pracovníčok, ktoré na tieto aktivity a procesy reagujú.  
V príspevku informujeme o štyroch vybraných kurzoch: Sociálna práca s rómskou minoritou, 
Komunitná práca, Komunitná práca v susedstvách a Metódy komunitnej práce. 
 
Abstract 
In article are formulated basic goals and methods of community work and social work with 
Roma minority that are focused on development of social inclusion processes.  The attention 
is oriented also to key moments that influenced reasoning/ thinking and activities in the field 
for last 15 years. There are some institutional and legal changes that have created 
environment  for implementing of social policies and services that empowered social 
inclusion of minorities. In context of these key moments we can understand content and 
method of university based education of social and community workers created according to 
these activities and processes. In this article we inform about for selected courses: Social 
work with Roma minority, Community work, Community work in neighbourhoods and 
Methods of community work.    
 
Kľúčové slová: sociálna inklúzia, prevencia vylúčenia, vzdelávanie, sociálna práca, 
participácia, empowerment 
 
Key words: social inclusion, exlusion preventing, education, social work, participation, 
empowerment 
 
1. Legislatívny a spoločenský kontext  vzdelávania k sociálnej inklúzii 

Prijímanie zákonov a uskutočňovanie politík je základným predpokladom, ktorý spolu 
vytvára optimálne prostredie pre kvalitný život a dobré spolužitie všetkých občanov patriacich 
do rôznych sociálnych a etnických skupín. Základný legislatívny rámec pre podporu procesov 
inklúzie rómskej minority predstavuje ako zásadný dokument Ústava SR, v ktorej sú  
zakotvené základné práva a slobody pre príslušníkov národnostných menšín ako aj ľudí 
z rôznym sociálnym pôvodom . Vytvára tým,  spolu s ratifikovanými medzinárodnými 
zmluvami a vyjadrením, že nemožno z týchto dôvodov nikoho poškodzovať , zvýhodňovať 
alebo znevýhodňovať, základný zákonný rámec pre podporu procesov inklúzie rómskej 
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minority. Podporilo ho aj prijatie zákona T3T65/2004 Z. z.  o rovnakom zaobchádzaní v 
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov účinný od 1. apríla 2008 – tzv. Antidiskriminačný zákon. Vytvára tým rámec pre 
dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktorá spočíva v zákaze diskriminácie z 
dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo 
etnickej skupine, alebo iného postavenia a osobnej situácie. Dôležité je, že vymedzuje aj to, 
čo je považované za diskrimináciu je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, 
obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na 
diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.  

Vytvorenie Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity (2001) a predovšetkým  
jeho aktivity v počiatočnom období pod vedením prvej splnomocnenkyne K. Orgovánovej, 
znamenalo na „zhmotnenie“ vôle a vyjadrenie priority Vlády SR zásadne riešiť 
nazhromaždené problémy rómskej komunity, zvlášť tých vylúčených. Predstavuje inštitúciu, 
ktorá môže koordinovať projekty a programy na podporu inklúzie vylúčených komunít a 
realizovať opatrenia v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi 
štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami. Už v prvých 
dokumentoch sa formulovali základné oblasti, v ktorých sa tieto projekty všetkých sektorov a 
opatrenia vlády, majú realizovať. Boli to zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a prípravu na 
povolanie, zlepšenie životných podmienok v obciach s rómskymi osadami,  zvyšovanie 
právneho vedomia a zvyšovanie aktívnej účasti Rómov na verejnom živote a správe vecí 
verejných. Za dôležité sa deklarovalo aj vedecké skúmanie problematiky rómskych komunít a 
aktívny účasť na medzinárodných projektoch zameraných na zlepšenie života rómskych 
komunít. 

V koncepcii politiky Vlády SR v integrácii rómskych komunít: z roku 2002 sa prvý krát 
explicitne dala podpora procesom sociálnej inklúzie prostredníctvom politík zameraných na 
vyrovnávanie šancí znevýhodnených skupín občanov.  Vláda sa zaviazala podporiť prijatie 
vyrovnávacích opatrení, ktoré majú slúžiť na dosiahnutie rovnosti príležitostí týchto skupín .     
Vzhľadom na  dlhoročné špecifické riešenie problémov, resp. skôr neriešenie problémov 
rómskej komunity, závislosť mnohých občanov rómskej národnosti na sociálnom systéme, zlú 
sociálnu situáciu v segregovaných komunitách a pod. sa vláda SR rozhodla využiť dočasné 
vyrovnávacie opatrenia s cieľom podporovať vo všetkých oblastiach hospodárskeho, 
spoločenského, politického a kultúrneho života, úplnú a efektívnu rovnosť medzi osobami 
patriacimi k národnostnej menšine a osobami patriacimi k väčšine. Aj po zmene vlád po r. 
2006 sa pokračuje vo vyhláseniach v podpore politík začleňovania, aj keď zmeny v postoch 
splnomocnenca (A.Botošová, v súčasnosti Ľ. Galbavý) zatiaľ výraznejšie iniciatívy 
nepriniesli. 

Podľa zásad medzinárodného práva tieto vyrovnávacie opatrenia sú v súlade s princípom 
rovnosti a právom nebyť diskriminovaný, ak sú špeciálne opatrenia prijaté: so súhlasom 
členov skupín, na ktorých sa vzťahujú, na základe jediného cieľa, a to je dosiahnutie rovnosti , 
dočasné, pozastavené, ak je dosiahnutý vytýčený cieľa nie sú dôsledkom neustáleho 
udržiavania nerovnakých alebo odlišných štandardov. Dôležitým bolo a stále je 
zdôvodňovanie významu týchto aktivít, keďže vzhľadom na veľké rozdiely v príležitostiach 
a šanciach a zaostalosť mnohých rómskych komunít nemožno rovnosť všetkých občanov 
rómskeho etnika (prípadne iných sociálne znevýhodnených skupín občanov) docieliť 
identickým zaobchádzaním. Potrebný sa ukázal diferencovaný prístup , ktorý reflektuje 
dlhodobé sociálne vylúčenie niektorých skupín obyvateľstva. Ako špecifické problémové 
oblasti sa definovali  zlá sociálna situácia marginalizovaných skupín obyvateľstva a možnosti 
uplatnenia na trhu práce ( ponuka a dostupnosť rekvalifikačných, vzdelávacích a prípravných 
programov  pracovné príležitosti v rámci menších obecných služieb a dobrovoľníckych prác), 
oblasť bývania  (problém neplatičov , splátkové kalendáre, potreba vypracovať dlhodobú 
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koncepciu bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a model financovania) oblasť 
vzdelávania – podpora stredného školstva a štipendijný program. V súvislosti s uvedenými 
prioritami sa ukázal  ako podstatný program prípravy. sociálnych terénnych pracovníkov, 
ovplyvňovanie verejnej mienky a informačná kampaň. Vďaka aj aktivitám mimovládnych 
organizácií sa podarilo inštitucionalizovať pozíciu terénnych sociálnych pracovníkov a tým sa 
umožnilo systémovo vykonávať činnosti, ktoré môžu riešiť problémy priamo v lokálnych 
komunitách. 

Legislatívne kroky vytvárajúce priestor pre podporu sociálnej inklúzie menšín 
a marginalizovaných skupín , doplnil vhodne aj Zákon o sociálnych službách (Zákon o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní , č. 448/ 2008 
Z. z.). Formuluje sociálne služby o. i. ako odborné činnosti, ktoré sú zamerané na 
prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo 
prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. Pri vykonávaní sociálnych služieb 
týkajúcich sa zmiernenia dôsledkov sociálneho vylúčenia a najmä jeho prevencie podporuje 
vytváranie partnerstiev a veľkú časť kompetencií dáva obciam (v situácii nedostatku 
finančných prostriedkov na tejto úrovni je to zároveň aj  riziko), ktoré môžu lokálne konať 
najadekvátnejšie. 

Medzinárodný priestor pre výmenu skúseností ale aj získanie podpory pre realizáciu 
projektu umožnilo prijatie Národného akčného plánu SR k Dekáde začleňovania rómskej 
populácie v roku 2005 , ktorého cieľom bolo a je rozšíriť a urýchliť sociálnu inklúziu Rómov 
vrátanie pozdvihnutia ich ekonomického statusu. Opäť sa potvrdili 4 prioritné oblasti pre 
rozvoj  : vzdelávanie, zamestnanosť, otázky zdravia a bývania. Naďalej pretrvávajú ako 
dôležité témy, ktoré sa ukazujú ako pretrvávajúci problém  : a to je chudoba, diskriminácia 
a rodová nerovnosť. V rámci procesov sociálnej inklúzie je nevyhnutné rôznymi metódami 
a formami aktivizácie a podpory zvyšovať participáciu (pri uplatňovaní zásad, ktoré sú už 
známe z  realizovaných projektov komunitného rozvoja, pozri Schuringa, 2005) Rómov na 
verejnom živote obecne a špecificky pri riešení lokálnych problémov. 

 
2. Vzdelávanie študentov / študentiek sociálnej práce k sociálnej inklúzii 

Kurz Sociálna práca s rómskou minoritou je zameraný na  vzdelávanie študentov 
a študentiek SP v procesoch sociálnej inklúzie špecificky v rámci rómskych komunít.  
V obsahovom zameraní aj v metodickom vedení reaguje na priority dané sociálnou politikou, 
ale zahrňuje aj dobré skúsenosti z rôznych projektov (domácich aj zahraničných) 
a samozrejme teoretických poznatkov sociálnych vied. Cieľom kurzu  je poskytnúť študentom 
vedomosti a znalosti z rôznych tematických oblastí týkajúcich sa rómskej komunity a procesu 
sociálnej inklúzie , ale aj vytvoriť priestor pre reflexiu prípadne zmenu postojov k menšinám, 
ktoré  významne ovplyvňujú efektívnosť a kvalitu poskytnutej pomoci, resp. služby. Zo 
znalostí , ktoré sa v rámci kurzu poskytujú, sú medzi prvými tie, ktoré súvisia s kultúrnymi 
charakteristikami rómskeho etnika, jeho diferencovanosťou ale aj s históriou spolužitia 
(predovšetkým tými skutočnosťami, ktoré viedli k súčasnej situácii) . Vzájomné poznávanie 
kultúr, špecifík i podobností je zároveň aj tým faktorom, ktorý môže prispieť k zlepšovaniu 
vzťahov medzi členmi rôznych etník a môže byť čiastočnou prevenciou pred utváraním 
stereotypov a predsudkov. V tejto oblasti existujú už rôzne monografie, ktoré poskytujú 
informácie podobného typu a nové stále pribúdajú (napr. : Dubayová, 2001, Zeman, 2006). 

Vzťahy medzi rôznymi sociálnymi skupinami (a teda aj menšinou a väčšinou), sú v prvom 
rade ovplyvnené objektívnymi podmienkami ich koexistencie : ekonomickými, politickými, 
sociálnymi a historickými okolnosťami, ktoré vedú k diferenciám medzi skupinami v ich 
štandardoch života, prístupe k príležitostiam ako je zamestnanie a vzdelanie, i zaobchádzaním 
tými, ktorí majú moc, autoritu a niekedy aj hrubú silu (Tajfel, 1992). Tieto objektívne 
okolnosti sa spájajú vždy s rozšírenými subjektívnymi definíciami , stereotypmi 
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a presvedčeniami. V rámci kurzu sa venujem aj tomu ako vynikajú tieto subjektívne definície, 
systémy presvedčení a hlavne aké dôsledky majú na konanie a vzťahy medzi ľuďmi, 
predovšetkým na diskriminačné praktiky. Pri budúcich sociálnych pracovníkov / pracovníčky 
je dôležité porozumieť aj tomu, čo môže byť na pozadí konania príslušníkov menšín. 
Výsledky viacerých výskumov ukazujú, že zlé sociálne postavenie, vylúčenie 
a marginalizácia členov minorít , vedie aj v sociálno – psychologickej rovine k vytváraniu 
problematických predstáv o sebe , k utváraniu významov, ktoré ešte posilňujú status quo 
v konaní a sú bariérou zmien. Preto sa venujem aj predstaveniu niektorých koncepcií, ktoré 
ponúkajú pohľad na psychológiu menšín  (Tayfel, 1992, Ponterotto – Pedersen, 1993 , 
Ondrušková , 2006 ). 

V  prípade Rómov je , pre zaangažovaných profesionálov, veľmi dôležitou schopnosť  
vytvárať mosty k ostatnému sociálnemu prostrediu, spoločnosti a jej inštitúciám. Nezriedka 
môže byť sociálny pracovník / pracovníčka tým , ktorý vstupuje ako facilitátor alebo mediátor 
do riešenia konfliktov, ktoré môžu vzniknúť vnútri komunity, prípadne medzi blízko žijúcimi 
komunitami. Týmto prioritám v zameraní vzdelávania na podporu procesov sociálnej 
inklúzie, ktorého súčasťou je rozvoj znalostí a kompetencií budúcich sociálnych pracovníkov 
/ pracovníčiek je prispôsobená (resp. sa prispôsobuje) metodika a metódy vzdelávania. Okrem 
tradičných metód , ktorými sú prednášky a spracovanie seminárnych prác, je snahou vytvoriť 
priestor aj pre iné typy vzdelávacích metód. Pre  sebareflexiu vlastných postojov 
a predsudkov je vhodné viac využívať participatívne metódy (niektoré z nich sa používajú aj 
na sociálno – psychologických výcvikoch). Pre bližšie poznanie života rómskych komunít 
využívame video – filmy, ktoré boli na tieto potreby pripravené (tie, ktoré využívame boli 
pripravené v rámci projektov občianskeho združenia PDCS Bratislava). Vzhľadom k tomu, že 
v posledných rokoch bolo realizovaných množstvo projektov zameraných buď priamo na 
podporu procesov sociálnej inklúzie, resp. na podporu riešenia problémov rómskej komunity, 
pozývame tiež zástupcov z MVO , ktorí sa podieľali na týchto projektoch  a môžu sa podeliť 
s dobrými skúsenosti a prekážkami, ktoré sprevádzali ich aktivity.  

 

V kurze Komunitná práca vychádzame z ideí participatívnej demokracie a plného 
občianstva. Dôraz kladieme na porozumenie konceptu empowermentu a participácie 
v kontexte občianskej spoločnosti. Za východisko považujeme uznanie ľudských 
a občianskych práv. Praktická úroveň kurzu vychádza zo súboru poznatkov teoretikov 
a praktikov komunitného rozvoja, komunitných pracovníkov, poradcov a konzultantov 
komunitného rozvoja v Holandsku, Veľkej Británii, Českej republiky a Slovenskej republiky, 
doplnená o príklady dobrej praxe. Vedomosti a skúsenosti zo zahraničia  v kurze prepájame 
so súčasnou slovenskou realitou, s ukážkami a analýzou príkladov dobrej praxe komunitného 
rozvoja na Slovensku. Kurz je obohatený prednáškou praktikov a diskusiou zameranou 
študentmi a študentkami. Je povinný v bakalárskom stupni štúdia a metódy v ňom použité sú: 
prednášky, diskusie, skupinová práca počas lekcie, návšteva praktikov spojená s prednáškou 
a diskusiou zameranou študentmi a študentkami, riešenie modelovej situácie skupinovou 
formou na lekcii, premietanie filmovej ukážky z praxe a diskusia k ukážke, analýza dobrej 
praxe. Študenti a študentky získavajú priebežné body za eseje na vybranú tému a záverečné za 
písomný text zameraný na vedomosti aj na porozumenie. Našim cieľom v tomto kurze je, aby 
študent/študentka rozumel/a teoretickým východiskám komunitného rozvoja a poznal/a 
historické pozadie vzniku konceptu, aby rozumel/a konceptu empowermentu a participácie 
a poznal/a ciele, úlohy, princípy a prínos komunitného rozvoja.  

Komunitná práca v susedstvách je povinný kurz v magisterskom stupni štúdia 
a nadväzuje na kurz Komunitá práca. Vychádzame v ňom zo súboru skúseností a vedomostí, 
ktoré zozbierali britskí komunitní pracovníci a pracovníčky a komunitní kozultanti 
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a konzultantky, rovnako ako slovenskí kolegovia pracujúci v susedstvách. Kľúčovým zdrojom 
je Hendersonova a Thomasova publikácia Zručnosti komunitnej práce v susedstvách (2007), 
Schuringina publikácia Komunitní práce a inkluze Romů (2006) a prekladové výňatky textov 
vybrané Touwen, Sterrenom, a Vitálošovou v Čítanke pre komunitný rozvoj a komunitnú 
prácu (2007). Prípadové štúdie z projektov Centra komunitného rozvoja na sídliskách v Nitre, 
Bratislave a Košiciach (2007) boli zaradené do Čítanky ako príloha. Cieľom kurzu je poznať 
fázy práce s obyvateľmi v susedstvách, rozumieť procesu práce, vedieť s akými úlohami 
a problémami sa stretávajú komunitní pracovníci a pracovníčky od vstupu do komunity, cez 
nadväzovanie kontaktov, mapovanie komunitných zdrojov a problémov, aktivizovanie 
miestnych zdrojov, spájanie ľudí a prepájanie skupín, vytyčovanie spoločných cieľov 
a rozhodovanie o prioritách a metódach dosahovania cieľov, udržiavanie a podporovanie 
aktivity až po ukončenie práce a vyhodnotenie a odchod z komunity. Za dôležité v tomto 
kurze považujeme nazeranie na proces práce z pohľadu komunitných pracovníkov 
a zvažovanie rolí a príspevkov pracovníkov a pracovníčiek v jednotlivých fázach práce tak, 
aby pri ukončovaní práce komunita bola posilnená a schopná nadobudnuté vzťahy 
a komunikačné kanály využívať pri dosahovaní ďalších cieľov. Metódy práce sú rovnaké ako 
v kurze Komunitná práca. V tomto kurze hľadáme nové možnosti ako sprostredkovať nielen 
vedomosť, ale i skúsenosti s procesom práce a jeho evaluáciou. Narážame na problémy 
praxových pracovísk, ktoré sú identické s dlhodobými problémami kvalitnej praxe sociálnej 
práce. Nedostatok praxových pracovísk, skúsených komunitných pracovníkov/pracovníčiek  
a iné, a k nim sa pridáva špecifický problém praxe komunitnej práce: potreba účasti 
dlhodobého procesu.  

Kurz Metódy komunitnej práce je výberový v oboch stupňoch štúdia. Cieľom je 
sprostredkovať skúsenosť aspoň s jednou metódou a procesom komunitného rozvoja 
a úlohami a rolami komunitných pracovníkov a pracovníčiek v ňom. V tomto kurze narážame 
na najväčšie problémy metód výučby a naplnenia cieľa kurzu. Ak by sme zvolili vedomostnú 
úroveň výučby, naplnili by sme ju štúdiom používaných metód zo slovenskej praxe a zo 
zahraničia. Ak máme ambíciu aspoň do určitej miery sprostredkovať i zážitok a skúsenosť, 
pociťujeme krátkosť času jedného semestra a zároveň problematickosť modelovosti verzus 
naozajstnosti prežívania zážitku na sebe a s lokálnou komunitou v procese. Metódy 
vzdelávania v tomto kurze sú  participatívne, študenti sú vystavení možnosti voliť ciele kurzu 
a ovplyvniť jeho priebeh. V možnosti vybrať si štúdium postupov profesionálov alebo 
vlastného zážitku s vybranou metódou komunitného rozvoja zatiaľ výrazne preferovali 
vlastný zážitok. V spätných väzbách oceňujú možnosť zážitku, ale zároveň sa často vyskytuje 
potreba pevnejšieho vedenia kurzu zo strany lektorky.  

 
3. Záver  

Čo sa týka uvedených kurzov, ktoré pripravujú študentov a študentky sociálnej práce na 
podporu inkluzívnych procesov, možno rozlišovať  tri úrovne získaných profesionálnych 
kompetencií: 1. vedomosti a porozumenie o relevantných sociálnych javoch, 2. sociálne 
kompetencie týkajúce sa komunikačných zručností a konštruktívneho riešenia konfliktov a po 
3. aplikačnú úroveň, ktorá zahrňuje kompetencie uplatniť získané vedomosti a zručnosti 
v praxi. Prvá úroveň, ktorú reprezentuje poznanie, vedomosti a porozumenie sa týka 
poznatkov o marginalizovaných skupinách, o problémoch cieľových skupín, porozumenie 
príčin sociálnych problémov, porozumenie psychologickým a sociálnym kontextom konania 
jedinca a skupiny, vedomostí. Táto úroveň vzdelávania reflektuje súčasné poznanie a v tejto 
oblasti sú študenti a študentky pripravené na požiadavky praxe. Čo sa týka úrovne sociálnych 
kompetencií – konkrétne komunikačných zručnosti, práce so skupinou a jednotlivcom, 
konštruktívneho riešenia konfliktov – tieto zručnosti a kompetencie študenti a študentky 
získavajú v tréningoch sociálnych zručností. Spätné väzby z praxe ako aj referencie od 
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pracujúcich študentov sú pozitívne. Študenti referujú svoju pripravenosť pracovať s rôznymi 
typmi klientov a klientiek. Neformálne hodnotenia z praxe svedčia o pripravenosti byť 
facilitátorom zmeny, spájať rôzne záujmy, identifikovať potreby a záujmy rôznych sociálnych 
skupín, komunikovať v náročných situáciách. Najviac výziev, problémov, vidíme pri tretej, 
aplikačnej úrovni. Naši študenti a študentky síce absolvujú v priebehu štúdia 5 praxových 
pobytov s rôznymi cieľmi – rôzne skupiny klientov ako v rôznych typoch inštitúcií, čo je 
určite dobrý základ pre nadobúdanie praktických skúseností všeobecne. Nepostačuje to ale 
pre špecifické inkluzívne štúdiá. Existujú napr. rezervy v nastavení relevantných inštitúcií 
a formulovaní politík citlivých na procesy sociálneho začleňovania. Chýbajú, resp. je málo 
skúsených komunitných pracovníkov /pracovníčiek, ktorí / ktoré by mohli byť adekvátnymi 
supervízormi pre študentov/ študentky. Chýbajú odborné evaluácie procesov zmien, ktoré 
v sebe obsahujú procesy sociálnej inklúzie. Na druhej strane je povzbudzujúce, že existujú 
dobré príklady, ostrovčeky dobrej praxe (najmä v činnosti niektorých mimovládnych 
organizácií),  ktoré ukazujú na možný rozvoj  pro - inkluzívneho vzdelávania.  
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Doprovázení umírajícího žida a péče o mrtvé tělo v judaizmu 
 
Guidance of Jew and care of dead body in Hebraism 
 

Dana Rebeka Ralbovská (ČR) 
 
 
Abstrakt 
Obsahem příspěvku je problematika umírání a smrti u pacientů při poskytování zdravotní 
péče v rámci multikulturního přístupu. Aktuálnost tématu vychází z řady politických, 
společenských změn, a také díky zvýšené migraci. Zdravotnický personál se při výkonu svého 
povolání mnohdy dostává do situací, kdy pacienti/klienti očekávají respektování 
individuálních specifik v rámci jejich náboženského přesvědčení.  Příspěvek práce přináší 
poznatky o základech židovského náboženství. Následně pak poskytuje přehled o kořenech 
náboženství, základních odlišnostech při poskytování zdravotní péče (postoj k eutanazii, 
rituály spojené s umíráním a smrti). 
 
Abstract 
The entry of the thesis is the issue of dying and death of patients in multicultural healhtcare. 
The up to date topic results from various political and social changes, as well as from the 
increasing migration tendencies. Healthcare personnel in their workplace are often 
confronted with situations, when the patient/client demands respect of their individual beliefs. 
The entry focuses on the basics of different Judaism religion. Further on it brings the 
summery of the roots of religion, and basic differences in bringing healthcare (towards 
euthanasia, rituals with dying and death). 
 
Klíčové slova: Multikulturní přístup. Spiritualita. Judaizmus. Umírání. Smrt. Ošetřovatelská 
péče.  
 
Key words: Multicultural Approach. Spirituality. Hebraism. Dying. Death. Nursing.  
 
 
Judaismus je náboženství Bohem vyvoleného národa. Patří mezi 
monoteistické soustavy. Jeho kořeny sahají do 13. stol. př. n. l., do doby 
Mojžíšovy, jehož předchůdci byli bibličtí praotci. Nositeli judaismu jsou 
Židé včetně těch, kteří během historického vývoje k judaismu přestoupili.   
Hlavním rysem judaismu je víra v jediného Boha, psaného v biblických 
textech Starého zákona posvátným tetragramem JHWH.  
 
 Základem judaismu jsou biblické texty Starého zákona. Nejposvátnější je text pěti knih 
Mojžíšových (Tóra, Pentateuch). Jako jejich výklad a rozšíření vznikla dále tzv. Tóra ústní - 
náboženský Zákon, který byl, předávaný zprvu ústně a později byl zachycen zejména 
v mišně a talmudu. Přísný monoteizmus je realizován prostřednictvím souboru náboženských 
povinností, které posvěcují lidský život a jejichž prostřednictvím člověk dosahuje Boha. Jde o 
613 příkazů a zákazů micva (bázeň před Bohem, láska k Bohu a láska k bližnímu člověku; 
svět má spočívat v pravdě, spravedlnosti a míru atd.). Kromě biblických textů Starého zákona 
a podle biblické náboženské tradice je součástí judaismu také židovská náboženská filozofie. 
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Judaismus je způsobem života, který zahrnuje veškeré lidské konání od narození do smrti 
(Johnson, 2007, 11).  
  
Charakteristickým rysem židovského náboženství je víra v jedinost, jedinečnost a výlučnost 
boha Jahva, který si zvolil Židy za svůj vyvolený národ, skrze nějž zřídil mesianistické 
království boží, říši míru, jíž má počít nová historická epocha. Představy o výjimečnosti a o 
zvláštním mesianistickém poslání Židu, které se od konce 19. st. staly součástí ideologie 
sionismu, jsou úzce spjaty s monoteistickou centralizací a absolutizací univerzální božské 
síly. Mezi vyvoleným národem Židu a Jahvem platí smlouva zavazující Židy neuctívat jiného 
boha. Vnějším symbolem této smlouvy je rituální obřízka.  
 
Charakteristika příslušníka židovského národa je následující: „Žid je ten, kdo se narodil 
židovské matce nebo konvertoval podle halachy“ (židovského náboženského zákona) 
(Spiegel, 2007, 9).  
 
Pro zbožného žida je celý život bohoslužbou. Vyznávat Boha jako Stvořitele a Pána světa i 
vlastního života chvalořečením a žehnáním, je prvotním posláním jeho cesty víry.  Žid 
„probouzí“ den ranní modlitbou šacharit, nejrozšířenější ze všech modliteb všedního dne. V ní 
se modlitebník oddává do Božích rukou, připomíná si Tóru, která je daná lidu izraelskému 
jako dar a úkol, vysloví vyznání víry a další modlitby chval, proseb a pokání. Den končí noční 
modlitbou, která opět obsahuje řadu prvků z ranní modlitby. Probírá se v ní, uzavírá den a 
vyprošuje odpuštění zjevných i skrytých hříchů. Doznívá důvěrou v mír a Boží opatrování. 
Důležitou roli hrají modlitby při jídle. Často mají charakteristickou formu bracha: „ Buď 
pochválen věčný Bože, který… “.  Brachot mohou být proslovena při rozmanitých 
příležitostech, třeba při zvláštních přírodních událostech nebo při oznámení dobré nebo špatné 
zprávy. Člověk je tedy povolán, aby za všechno chválil Boha. Jsou zvláštní modlitby pro 
mimořádné události, jako je obřízka, svatba, úmrtí. K tomu přistupují modlitby při domácích 
slavnostech a při bohoslužbě. Modlitby se mohou konat doma nebo spolu s obcí (Ivanová, 
Špirudová, Kutnohorská, 2005).  
 
Židovská lékařská etika je pevně zakořeněna v bohaté tradici židovského zákona.  
 
ULékařská etika v judaismu vychází především z: 
 
 - židovské Bible (hlavně z Tóry), 
- rabínské literatury (Mišna – Ústní zákon, zapsán a kodifikován kolem roku 200 rabim 
Judou), 
- Palestinského – Jeruzalémského Talmudu, 
- post talmudické literatury 
- systematických prezentací židovského Zákona. 
    
 
První lékařská přísaha, přísaha lékaře Asafa, pochází ze třetího až sedmého století před n. l. a 
její forma připomíná biblické Desatero (nebudete zabíjet, nepodáte ženě lektvar s cílem 
vyvolat potrat, nebudete odhalovat tajemství, jež vám byla svěřena, nebudete brát úplatky, 
abyste někoho poškodili nebo zabili, nezatvrdíte svá srdce vůči chudým a potřebným, 
nebudete nazývat dobro zlem a zlo dobrem, apod.). Významnou ukázkou židovského pohledu 
na lékařství je i tzv. Modlitba Maimonidova (Munzarová, 2005, 43). 
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Židé jsou zastánci práva na život. Cítí bezpodmínečnou povinnost zachovat život a odvrhují 
jakékoliv kompromisy v tomto směru. Povinnost zachránit život má přednost téměř přede 
všemi rituálními příkazy. Zachraňovat život všemi způsoby platí i u beznadějných stavů, kdy 
nelze činit rozdíly mezi postupy běžnými a mimořádně náročnými a nákladnými s malou 
nadějí na úspěch. Jedinou výjimkou je snad pouze jasně definovaný stav bezprostředně 
nastupující smrti (gesisah), kdy smrt je očekávána během tří dnů. Nemocný je v této době 
nazýván goses. Aktivní uspíšení smrti je pokládáno za vraždu. 
 
Čistota byla v judaismu doporučována jako nejlepší prevence proti nemocem. „Lepší kapka 
studené vody do očí ráno a umytí rukou a nohou večer, než všechny oční masti na světě. 
Nečistota hlavy vede ke slepotě, nečistota oděvu vede k šílenství, nečistota těla k vředům a 
bolákům, střež se tedy nečistoty! “ (Cohen, 2006, 35). 
 
Péče o umírajícího žida. 
 
Další velkou událostí v židovském životě je bohužel vlastní smrt. Je to samozřejmě velice 
vážná věc a přípravy začínají ještě za života. Judaismus učí, že v nemoci a smrti nesmí být 
člověk opuštěn. Pokud to lze zařídit, má se umírající odebrat k Bohu za přítomnosti 
příslušníků své rodiny. Má se vyznat z hříchů a s vyznáním víry „šma jizra´el“ (slyš, Izraeli) 
na rtech opustit tento svět.  Židovský umírající se má na smrt připravovat pokud možno při 
plném vědomí (Spiegel, 2007, 52).  
 
Důraz na povinnosti v péči o mrtvé je mimořádný. Každý musí vzdávat tělu zemřelého 
patřičný respekt a dodržovat určitý rituál. Tento postoj vychází z přesvědčení, že člověk je 
obrazem Božím, a to člověk celý, s duší i s tělem. Fyzické pozůstatky člověka, nositele obrazu 
Božího, nesmí být jakkoliv degradovány. Lidská mrtvola nepatří ani dědicům, ani širší 
veřejnosti. Její nedotknutelnost je chráněna striktním zákazem. Je třeba se vystříhat i jen zdání 
necitlivosti vůči zesnulému.  
 
V souladu s biblickým rčením „prach jsi a v prach se obrátíš“ tradiční judaismus odmítá 
kremaci a pohřby se konají pouze do země. Mají se při tom uskutečnit co nejdříve, pokud 
možno ještě v den smrti. Tradiční institucí, která se stará o duchovní potřeby nemocného či 
umírajícího, je pohřební bratrstvo - Chevra kadiša. Členové tohoto zbožného společenství 
vždy pomáhali i pozůstalým a těm, kdo se ocitli v nouzi, poskytovali útěchu, podíleli se na 
přípravě pohřbu a v případě nouze podporovali rodiny bez živitele, sirotky a chudé. 
Podle pravidel halachy musí člen Pohřebního bratrstva setrvat po celou dobu, ve dne i v noci, 
u lůžka umírajícího, pokud se jeho stav zhorší do takové míry, že je nutné mluvit o agónii.  
Z této povinnosti není člen bratrstva vyvázán ani v době bohoslužby. Důvody, proč umírající 
nesmí zůstat sám, jsou dva. Prvním je obava, aby se umírající, který by byl sám, příliš netrápil 
myšlenkami na smrt. Druhý důvod se rozšířil ve středověku, kdy se věřilo, že ve chvíli smrti 
dochází k souboji mezi anděly a démony o duši zesnulého. Je-li u umírajícího přítomna jiná 
lidská bytost, nemůže duši uchvátit démon. Pokud je nemocný do posledního okamžiku při 
vědomí, je nutno vyhnout se všemu, co by jeho stav mohlo zhoršit. Z tohoto důvodu se musí 
všichni rodinní příslušníci, kteří se neubrání hlasitému pláči, vzdálit z místnosti. Také je 
zakázáno veškeré dotěrné přistupování k lůžku umírajícího a dotýkání se tepny nemocného. 
Tyto úkony jsou vyhrazeny jedině členům Chevra kadiša. Čas od času by měla být 
umírajícímu podávána polévka, čaj nebo voda. Veškeré úkony, odříkávání žalmů a modliteb 
se v této době musejí vykonávat s největší vážností (Doležalová, 1990, 29).  
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Péče o mrtvé tělo 
 
Po smrti člen Chevry kadiši zatlačí zemřelému oči a naznačí jméno Boží na obou rukou 
zemřelého. Jméno Boží se naznačuje tak, že se zahnou palce do ploché dlaně, přetáhnou se tři 
prostřední prsty přes palec a malíček se zahne jen z polovice. Zemřelému jsou pak narovnány 
končetiny. Tělo je položeno na prkno na záda, tváří k nebi a nohama ke dveřím. Určení 
členové bratrstva svléknou mrtvolu až na košili. Přitom ale musí dbát na to, aby pohlaví 
zesnulého zůstalo zakryto. Teprve pak se svléká i košile. Při omývání leží tělo na zádech. K 
očistě se používá vlažná voda, která se nabírá malými hrníčky a podává se osobám, k tomu 
vyvolaným hebrejským jménem. Je vyvoláváno celkem pět osob, jedna osoba k mytí hlavy a 
krku a po dvou osobách na každou stranu těla. Ti, kdo stojí z obou stran blíže hlavy, omývají 
horní části těla, ti, kteří jsou blíže nohám, omývají dolní polovinu těla. Při omývání je 
obzvlášť třeba dbát na to, aby nedošlo k tlaku na vnitřní orgány v krajině břicha a podbřišku a 
tím zneuctění zesnulého. Dojde-li během Tahary (rituálního omytí) tlakem na vnitřní orgány k 
výtoku tělesných tekutin anebo zbytků krve, je nutné vše zachytit do určených misek a 
později pohřbít i s tělem.      
 
Následně členové Chevry kadiši musí mrtvého obléct do roucha mrtvých - košile, spodky a 
nakonec rubáš - Kitlu. (všechny součásti oblečení jsou bílé). Kitl každoročně nosil na Roš ha-
šana a Jom Kipur. Dostal jej kdysi jako svatební dar od své nevěsty. Muž je poté přikryt 
talitem, modlitebním pláštěm, který dostal od tchána k svatbě a denně jej nosil k modlitbám. 
Cicit, modlitební třásně na čtyřech koncích talitu se, se symbolicky odstřihnou. Měly člověku 
připomínat Boha a jeho přikázání, to však už mrtvý nepotřebuje. Posledním víceméně 
symbolickým rituálem je rozmíchání celého vejce v trošce vína. Touto směsí se jemně 
zakápne hlava, hruď, paže a ruce zesnulého. Jako důvod tohoto zvyku se obecně uvádí, že je 
symbolem vzkříšení a příslušnosti k lidu Izraele (víno je symbol Izraele a jeho hebrejská 
gematrie odpovídá „tajemství“ vzkříšení; vejce je oblé a symbolizuje koloběh). 
 
Zesnulý by neměl být ponechán o samotě, ale měl by být střežen dvojicí členů bratrstva. 
Strážce, šomer, recituje žalmy. Přítomní obvykle rozsvěcují svíce, což vyjadřuje biblickou 
představu o tom, že duše člověka je spojována se světlem. V knize Přísloví totiž stojí psáno, 
že „lidský duch je světlo od Hospodina“. Jiné vysvětlení této praktiky je dáno přesvědčením, 
že světlo svíce udrží zlé duchy daleko od zesnulého. Je-li ale svíčka zapálena, nerecituje se 
modlitba za zesnulé. Mišna říká, že nad hořící svíčkou se smí recitovat pouze modlitby radosti 
(Ralbovská, 2010, 54).  
 
Mrtvý se pak položí do rakve, která se vždy zhotovuje z prostých, nehoblovaných prken, 
nesmí přijít do ní žádné květy ani šperky. Na rozdíl od křesťanství neexistuje, pokud jde o 
rakve, pro Židy výběr. Před Bohem jsou si všichni rovni, každý člověk je prach a v prach se 
obrátí. Zásadou židovských pohřebních zvyklostí je prostota, v níž není místa pro rozdíly 
mezi bohatými a chudými. V Izraeli se ani rakev nepoužívá. Mrtvý se zabalí do velkého kusu 
látky, a tak se spustí do hrobu. Země Izrael je svatá, i půda je svatá, proto se židovský mrtvý 
pohřbívá takto. Jeho tělo má ihned spočinout ve svaté půdě. Vystavování mrtvých v rakvi 
judaismus nezná. Rabíni rozhodli, že by to mrtvého ponižovalo, neboť jeho duše je na cestě 
do jiných světů. Nemá se rušit jeho klid. Až jednou přijde Mesiáš, všichni znovu povstanou a 
musejí mít možnost vrátit se zase do svých pozemských těl. Věří se, že bezprostředně po smrti 
se duše zemřelého dostane před nebeský soud. To je důvod, proč je nutné zemřelého pohřbít 
co nejrychleji, obvykle tedy hned následujícího dne po smrti.   
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Po modlitbách a smutečním proslovu rabína je rakev za pronášení žalmů nesena ke hrobu. 
Když je do něj spuštěna, hodí každý z přítomných na rakev tři lopatky hlíny. Závěr obřadu 
tvoří modlitba „Kadiš“. Doba do pohřbu a 
sedm následujících dní je neintenzivnějším 
obdobím zármutku šiva, kdy pozůstalí ani 
nevycházejí z domu. Dalších třicet dní 
smutku šelošim, již pozůstalé pomalu 
přivádí k povinnostem života, ale ještě rok 
od smrti nejbližších příbuzných platí 
zvláštní smuteční ustanovení včetně 
závazku zdržet se zábav. Kamenný 
pomník – maceva, se vztyčuje zpravidla 
rok po úmrtí. Ostatky zemřelých mají 
jednou provždy zůstat na místě, kde byly 
pohřbeny. Pokud plocha hřbitova 
nedostačovala a Židé ji nesměli rozšířit, 
navážela se na staré hroby silná vrstva 
hlíny. Podle židovského zvyku se na 
hřbitov nenosí květiny, ale na náhrobky se 
pokládají kamínky. Tento zvyk připomíná 
pohřby ve starověkém Izraeli, kdy byly hroby pokrývány velkými kameny na ochranu proti 
zvěři. 
 
 
Literatura: 
COHEN, A. Talmud pro každého. Praha: nakladatelství Federace židovských obcí v ČR. 
2006. 
DOLEŽALOVÁ, J. Úcta k živým i mrtvým.  Židovská ročenka 5751/1990-91, Evangelické 
nakladatelství. 
IVANOVÁ, K., ŠPIRUDOVÁ, L., KUTNOHORSKÁ, J. Multikulturní ošetřovatelství I. 
Praha: Grada. 2005.   
JOHNSON, P. Dějiny židovského národa. Praha: Nakladatelství Rozmluvy. 2007.  
MUNZAROVÁ, M.: Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada. 2005.  
RALBOVSKÁ, R. Multikulturní přístup pro pomáhající profese. 2. vyd. Praha: EVC. 2010 
SPIEGEL, P.: Kdo jsou židé. Brno: Barrister & Principal 2007.    
 
Obrázky zdroj: www.zaniknuteobce.cz 
 
 
Kontakt: 
PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D 
Institut vzdělávání a poradenství Praha 
V Lázních 3 
Praha 5 Malá Chuchle 159 00 
00420 775 425 661 
ralbovska.rebeka@seznam.cz 

 



 330

Sociální práce s dětmi OVC (orphans and vulnerable children) 
v Zambii 

TSocial work with children OVC (ORPHANS AMD VULNERABLE 
CHILDREN) in Zambia 
 

Veronika Šimečková (ČR)  

 
 
TAbstrakt 
TAutorka v článku shrnuje vlastní zkušenosti s prací s dětmi OVC, které získala v letech 2004 
až 2009 v rámci svých stáží v rozvojové zemi Zambii. Podrobně se zabývá sociální prací 
s dětmi v odlišné kultuře. Na začátku článku autorka krátce představuje Zambii v  číslech a 
datech. Dále uvádí hlavní problémy, které v Zambii panují, a komentuje je vlastními 
zkušenostmi. Podrobně popisuje problém chudoby, ze kterého pramení většina problémů 
místních obyvatel především dětí. Blízce představuje a rozebírá problematiku tzv. „OVC 
children“ (sirotci a zranitelné děti) a doplňuje je vlastními zážitky, které prožila při přímé 
práci s nimi. V poslední části článku jsou představeny konkrétní projekty, na kterých autorka 
participovala. Na závěr autorka hodnotí práci s dětmi v jiné kultuře.  
 
Abstract: 
The author summarizes in the article her own experience in work with children OVC which 
she received between 2004 and 2009 as part of her intership in a developing country  Zambia. 
She deals particularly with social work with children in a different culture. At the beginning 
of the article the author briefly presents the country of Zambia in numbers and data. 
Thereinafter she indicates the main problems ruling in Zambia and she comments on her own 
experience. She describes in detail the problem of poverty from which comes the major part of 
the problems of local people especially of children. She presents and analyzes very closely so-
called „the OVC children“ (orphans and vulnerable children) illustrating by her own 
experience that she had in direct work with them. In the last part of the article are presented 
concrete projects in which the author participated. In conclusion, the author evaluates the 
work with children in a different culture. 
 
Klíčová slova: sociální práce – Zambie – sirotci - zranitelné děti – chudoba- projekty 
 
Key words: social work – Zambia – orphans – vulnerable children – poverty - projects 
 
 
INTRODUCTION 
The author Veronika Šimečková studies the Faculty of Health and Social Studies at the  
University of South Bohemia in České Budějovice. Since 2004, she has frequented Zambia as 
a trainee. There also, she carried out the research for her master's and doctoral thesis. 
The author was changing her placement multiple times due to involvement in several projects. 
Projects in which the author worked were the following: Leisure time activities for street 
children in slum Kalingalinga in the capital of Zambia - Lusaka; Leisure time activities for 
children from the CCC organization in the northern part of the country in the region 
Coperbelth-Chingola; Nursing care and social work with children from Kasisi orphanage. The 
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main scope of these projects was the social work with children OVC (Orphanage and 
Vulnerable Children) in various forms. This experience in working with children and in social 
work in another culture brought her opportunities to participate in several projects in Czech 
Republic concerning developing education. Currently, she is one of the coordinators of the 
project Long distance adoption of Zambian children. 
PRESENTATION OF ZAMBIA 
Zambia is a vast country with a sparse settlement of the population. It lies in the southern 
hemisphere in Sub-Saharan Africa. Age structure of population is: 46.5% aged 0-14 years, 
51.1% aged 15-64 and 2.4% over 65 years. The official language is English, otherwise boasts 
about 73 kinds of indigenous languages and indigenous cultural diversity (8). 
 
MAIN PROBLEMS OF ZAMBIA 
 
Poverty 

The life in Zambia, considering the deep poverty, is not pleasant at all, especially for 
women, children and other vulnerable sub-populations. Although the country is not at war, it 
has one of the highest rates of mortality in the world and the lowest life expectancy for people 
till 40 years old (7). 

Zambia comes under the least developed countries in the world, the nearly 58% of its 
population live in extreme poverty. Approximately 69% of children suffer from lack of food. 
Zambia's economy is not strong enough to be able to provide the necessary resources and 
infrastructure to ensure the state raising of the life standards for children (4). 
Poverty is more widespread among people in rural and farther-out provinces and among 
women and children. The biggest impact of rural poverty are emerging in the North West 
province. The most affected socio-economic group are small farmers with 88% of extremely 
poor households (3). 
 
Consequences of poverty in Zambia: 

• inadequate health and social network - serious diseases such as malaria, HIV/AIDS, 
yellow fever, 

• poor educational system – lack of education, infant mortality, 
• „street children“, vulnerable children, 
• food shortages. 

In the countryside, people live in larger communities - very often a few small dwellings 
grouped together. Houses are built of brick with metal on the roof or are made only of mud 
and roofs made of reeds or large banana leaves. These dwellings are typical for more remote 
areas (bush). The major part of people in the village are independent farmers. The fact is that 
they have secured at least a supply of crops concerning those that they grow. When disaster as 
a serious drought, devastating rain comes, their potential harvest is liable to destruction. After 
these disasters, they are reliant on food resereves or on their relatives. One of the biggest 
problem of the countryside is the unavailability of medical care. Most of the rural people  
must come a long way to town. Most of them can not handle the way because of their 
illnesses and they succumb to their condition and fatigue. Especially the vulnerable children 
are endangered by this situation and they often die because of (in developed countries) banal 
diseases. Children in rural areas are slightly different than in cities. Usually they have families 
or relatives providing them the family facilities. They not underlie such risk behaviour as 
children in cities. They are not as compelled to beg or look for the addictive substances. The 
addictive substances inhibit the center of hunger in the brain, thereby the users do not feel the 
severe pain in the stomach. Children in the village do not seek these substances primarily 
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because they have at least a partial (albeit insufficient) supply of food and they do not know 
uncontrolled famine. 

The poor people in cities gathered in suburban neighborhoods („compounds“). 
Unfortunately, people here do not have ensure a high standard of living. Compared to people 
in rural areas they can not keep small farms, and thus they have to buy everything, their 
financial situation is very limited and they fell into poverty. In response to poverty, families 
can not afford to send their children to school. Children have so much free time which they 
pass mostly on the street and they are subject to risk behavior. In the capital, Lusaka, are 
many urban slums („compounds“). Most of them have a large concentration of inhabitants per 
km². The borough is divided into several sectors. For example, compound of Mutendere 
(peace) is divided into sectors A, B, C, D, E. The division is settled only for clarity of locals. 
It is normal that one family shares a dwelling with more families. Consequently children do 
not have enough space at home and they often sleep at their friends´ or on the street. 

A rent is 350 000 Kwacha (local currency) per month. It depends mainly on the structure 
of the dwelling, whether it has the electricity, number of rooms and what material it is built. 
Family salary is around 450 000 Kwacha, if any, earned. Currently is 1000 Kwacha 
(KW/ZMK) 4 CZK. 

The problem of poverty impedes children in using their fundamental rights, such as good 
education, quality health care, prevention of abuse and neglect. They often suffer from food 
shortages and the result is that they suffer from malnutrition and other diseases, which hinder 
their development. Poverty is considered as a major problem of orphans and vulnerable 
children and vulnerable - Orphanage Children/orphans and vulnerable children (OVC) (2). 
 
Diseases 

Zambia is facing different types of diseases that threaten the adult and children 
population. It concerns both infectious and sexually transmitted diseases. 

The most common cause of death is still a disease that kills both adults and children by 
the hundreds. It is a serious disease of malaria. Families do not have in relation to their 
poverty the possibility how to pay for medicaments, thus they can not help their diseased 
children. Unfortunately, children do not have so strong organism to face up the disease 
without medication. Most children from birth do prosper badly and their immunity is quickly 
subject to feverous disease. It is therefore very sad that even for an illness which can be 
preventing hundreds of children die. 

Zambia's leaders signed up a series of declarations, resolutions and decisions adopted 
at the regional and global level aiming to halt the spiral of poverty, accompanied by 
difficulties in health care. Local institutions such as UTH, University Teaching Hospital, 
which should make those dreams come true virtually collapsed. UTH was once one of the best 
institutions of the Zambian health service (7). 

The big problem is HIV/AIDS. For the adult population is estimated the number of 16, 
5% infected of the population. There is 920 000 people living with HIV/AIDS illness in 
Zambia. HIV/AIDS illlness even deteriorates current disconsolate plight. Social groups   
mainly affected by HIV/AIDS illness are people in productive and economically active age. 
Zambia is among the most affected country in the world by HIV/AIDS (7). 

 
„STREET CHILDREN“ 

The term "street children" refers to minor children who live on the street for various 
reasons. Orphans are often ending in poor countries on the street (many times these are 
children whose parents and relatives died of HIV/AIDS, but also children who were left by 
their parents to their fate because of severe poverty and inability to care of them (6). 
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„Street Children“ are divided into two categories : children living on the street and 
street children. 
UStreet childrenU: are those that occur daily on the streets and return home to their parents or 
grandparents, but they spend all of their free time wandering the streets. 
UChildren living on the streetU: street is their home, they sleep there, they do not even have 
minimal family support. Most of them are orphans. They do not know their parents from their 
birth, or they lost them during their life. The biggest risk that these children may encounter is 
the physical, psychological or sexual abuse, drug use, prostitution and rape (6). 

I met closer with bilateral orphans when I was working in the orphanage of Kasisi 
(2004), where I was doing both social and nursing care for abandoned children. Kasisi is 
currently the largest orphanage in Zambia. Work in this facility consisted of nursing care for 
the youngest children and of creation of leisure time activities for school children. The work 
with the smallest children was at the beginning of the stay very demanding, I have never 
encountered such an intensive nursing care of newborns. But after one week it started to be a 
hobby for me. The fact that I can také care of children who had lost all contact with their 
family was essentially a reward for me. Working with school children was interesting and 
creative. I involved my intuition in choosing leisure time activities and my own experience 
from children's summer camps which I passed out in the Czech Republic since I was 15 years 
old. I was impressed that the children in Kasisi were strongly influenced by faith, which also 
influenced our activities. 
 
OVC – ORPHANS AND VULNERABLE CHILDREN IN ZAMBIA 

Zambia population has a big percentage of children. According to Civil society for 
Poverty Reduction (CSO) and it local analysis of OVC from 2006 there is around 700.000 
orphans in Zambia. Children under 15 years of age represent approximately 45% of Zambian 
population. Despite this high ratio of children in the population (that has risen since the 
Zambian Independence 1964) there was no holistic system that would include children and 
children social politics (3). 

The group of vulnerable children belongs to an aggregate “children of the street”. The 
vulnerability is measured by the amount of risky situations that the children face. They are 
represented by physical, emotional or mental deprivation (5).  
The majority of children lost their parents because of the HIV/AIDS. This disease increased 
the number of orphans significantly. The loss of parents makes the child more vulnerable. 
They have to face deprivation, termination of school attendance etc (5).  

Approximately a half of the orphans lost their father, a quarter the mother and a 
quarter both parents. A great part of these orphans will, very probably, have to live at a very 
low living standard. The situation is worse for children below 5 years of age. Their emotional 
and physical development is ruined due to the missing family (1). 

46% of rural an 33% of urban children suffer from chronical malnutrition. Almost 
every Zambian child carries a lot of parasites. In all areas of Zambia, we can find Ta Thigh 
percentage of children with infections such as hookworm, Trichuris trichiura, roundworms 
and blood flukes causing schistosomosis. Iodine deficiency affects 50 to 80% of children, 
with nearly half of small children are anemic with a low hemoglobin rate. On this fact is 
determined that the pupil infected with any of the above mentioned diseases will very hardly 
absorb the learning material. Many children in Zambia, pass through several infections 
simultaneously. Impact on education of these handicapped children is thereby big and serious. 
They have very often decreased cognitive function, which is reflected in difficulty with 
concentration, attention and vigilance during classes. This reduces the process of 
remembering, selection and response to the available information. The development of their 
verbal level may be lower than in case of healthy children, which also applies to the level of 
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reading, spelling and arithmetic. Negative health factors have an adverse effect on the number 
of enrolled students, their school attendance and performance of fulfillement of the schoul 
requirements (5).  

The first two years of my stay in Zambia (2004, 2005) I worked for the project 
Freetime activities for the street children of Chingola (a town in the Coperbelth province). 
The project was run by the CCC (Chingola Children Centre). The focus of the project was 
clear: to fill the free time of children that had too much of it because of the absence of the 
school attendance. In their free time the children wandered in the streets and took part in very 
risky activities risking their childhood. Participating children were of different age. 
Sometimes came older siblings with younger sister or brother carried in a scarf (chetangue). 
The activities were adapted according to the age categories. A small obstacle was the 
language. Our communication with children was limited because the majority of children did 
not speak English and Zambia has a lot of original languages (see above). However, the 
children were very talkative, sensitive on eye-contact and understood a body communication. 
They mostly understood the goal or changed the activity so they could proceed according to 
their own sense. I did not insist on a strict following of the program and always tried to adjust 
the activities according to the environment.  

The program served for the development of the children. Due to the lack of their 
family environment the children had very limited basic social habits, which made my work 
sometimes quite demanding. The children were very enthusiastic and did very well. A great 
reward was childrens’ euphoria from small things – e.g. a pexeso. One has to be very patient 
working with these children. Every activity is worth doing with them and always brings 
something new into their lives.  

In 2005 the project of free-time activities moved to the capital city of Lusaka and we 
had to start from scratch. We found places where the children gathered and the most suitable 
seemed the surroundings of the Church of Roma close to the slum of Klingalinga. We made a 
deal with local priest – Father PG and made our headquarters in a garage belonging to the 
church.We carried on with our project and focused also on teaching the basic school subjects.  
In 2006 we widened the project with carpenter and tailor courses. The goal of these courses 
was to teach the girls and boys that could not attend any school. Thanks to the courses they 
got an opportunity for finding a job. A young Zambian that has been educated in any craft has 
a big chance to get a job. A seamstress or a carpenter is an appreciated craft in Zambia. The 
secondary goal was to develop the talent that the children had. The carpenter workshop was 
led by Czech trainees. After two years a boy Daniel graduated from this workshop and stayed 
as a lecturer. The project fulfils the thoughts of the development of cooperation and involves 
the local people. They know themselves what they need. The tailoring workshop was since 
the beginning led by Beatrice Mukuka, a mother of 8 children. The girls became very good 
seamstresses and the project was able to make enough money to cover operational costs, 
because it was possible to sell the products (curtains, pillows etc.). Another part of the project 
was a football club for the boys from the slum of Kalingalinga. The club is called Roma 
today. This part of the project was born because we saw a great dedication for football among 
the boys. The first documents of the project were ready in 2005 then it went through different 
stages that supported the football club. Nowadays, the club is very successful, in 2009 the 
boys became one of the best in the Zambian junior league.  

During my trainee-ships (2006, 2008, 2009) I organized a project for street children in 
Zambia using the alternative methods of Marie Montessori. I focused on the education and 
free time of the children. The goal was to develop education guidelines fine tuned to the 
culture of Zambia. The basis of the Marie Montessori pedagogy is to “wake up” and motivate 
the child in spite of its dedicated capabilities. I used this method for 3 following years. I 
focused on creating a natural school environment, guidelines and a set of free-time activities. I 
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always considered the cultural specifics of the children, their senses, understanding and 
attitude. I also used my former experience from 2004 and 2005. Among others I realized their 
very intensive emotions during sadness or joy. The children very sensitive on the features of 
the Marie Montessori pedagogy and appreciated every new activity. According to the results 
the project was successful.  

The next project that is carried out nowadays in Zambia is the “Distant Adoption of 
Zambian Children”. The project is supported by the Endowment Fund of the Faculty of 
Health and Social studies, University of South Bohemia. The goal of Distant adoption (or so 
called sponsorship) to support the education of children that can not attend a school due to 
their poverty.  Education is very expensive for families in Zambia. There is no fee on the state 
schools but the children (their families) must pay many payments like school uniform, 
stationery, sport equipment etc. Thanks to the subsidy of the Czech parents the adopted child 
can finish the basic school and have a better future.  

The work with children in a different culture was a great experience. It taught me to 
watch and listen. What the children showed and gave me changed whole my life. I use the 
experience in my job in CZE. I want to broaden my knowledge and use it for next projects for 
social work with children.  
 

UList of used sources; 

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, International Programme on the Elimination of 
child Labour (IPEC) - Statistic Information and Monitoring Programme on Child Labour, 
Geneva: 2002. 58 s. ISBN. 92-2-113113-0. 
JUDY VAN SLYKE TURK, LINDA H. SCANLAN, The Evolution of Public Relations: 
Case Studies From Countries in Transition - Second Edition, Published by the Institute for 
Public Relations Research and Education. 2004. [online].  Poslední aktualizace: 30. 12. 2008, 
[citace 12. 9. 2009]; Dostupné z: < http:// 
www.usaid.gov/press/releases/2002/02fs_zambia060.html> . 
KOLEKTIV AUTORŮ, Caring of orphans, Kwatu – knowledge for life. English edition- 
free copy. Ročník neuveden, 2006. 40,41 s. Published by ZCCP. ISBN. 1-77009-060-0. 
MUSAMBA, M. Basic facts on Zambia, Zambia: Author House. 2005. 540 s. ISBN. 
9781420818086. 
MINISTRY OF EDUCATION, National Policy on Education – Educating Our Future, 
Lusaka: Zambia Udecational Publishing House, 2004. 181 s. ISBN. 9982-01-259-7. 
MUSONDA, L. Rapid Assessment of Street Children In Lusaka, Zambia: Unicef, Lusaka, 
2002. 28 s. ISBN. ISSN neuvedeno. 
TOŽIČKA, T. A KOLEKTIV, Social watch-Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti 
vymícení chudoby a genderové spravedlnosti/Národní zpráva ze Zambie Praha: Ekunemická 
Akademie. 2008. 127 s. ISBN. ISSN neuvedeno. 
VAUGHAN, R. Zambia, Zimbabwe: CBC Publishing, Kangwi Street Harare. 2006. 170 s. 
ISBN. 0-9515209-0-3. 

 

Kontakt : 
Mgr. Veronika Šimečková  
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
Jírovcova 24  
370 04 České Budějovice 
230H230H230H232H232H232H232HFalkaELF@seznam.cz 



 336

Sociálna a zdravotná starostlivosť o neplnoletých žiadateľov o azyl 
na Slovensku 
 
Social and health care of underage asylum seekers in Slovakia 
 

Martina Žáková (SR) 
 
 
Abstrakt 
Žiadateľom o azyl je, podľa Zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, osoba, ktorá sa nachádza v inej 
krajine, ako je krajina jeho pôvodu, pretože bola vo svojej krajine prenasledovaná buď kvôli 
rase, národnosti, náboženskému presvedčeniu, zastávaniu určitých politických názorov či 
kvôli príslušnosti k určitej sociálnej skupine a na základe tohto prenasledovania sa nechce, 
alebo nemôže vrátiť späť domov. Ide o osoby, ktoré zažili prenasledovanie, neslobodu, 
mučenie, väzenie a iné porušovanie základných ľudských práv vo svojej krajine a prežili 
traumy počas úteku z nej. Žiadatelia prichádzajú do krajín, kde hľadajú pomoc a ochranu. 
Špeciálna pozornosť sa venuje najmä tým žiadateľom, ktorí ešte nedosiahli plnoletosť a práve 
popis sociálnej a zdravotnej starostlivosti o túto skupinu je obsahom tohoto príspevku. 
 
Abstrakt 
Asylum seker is, according to the Act No. 480/2002 about asylum, a person who owing to a 
well-founded fear of being persecuted on account of race, religion, nationality, membership of 
a particular social group, or political opinion, is outside the country of their nationality, and 
is unable to or, owing to such fear, is unwilling to avail him/herself of the protection of that 
country. There are people who have experienced persecution,T lack of freedom, torture, 
imprisonment and other violations of fundamental human rights in his country for trauma survivors and escape 
from it. Applicants come to countries where they seek help and protection. Special attention is given to those 
applicants who have not yet reached their adulthood and it is a description of social and health care of this 
group is the content of this paper.T 

 
Kľúčové slová: Azyl. Neplnoletý žiadateľ o azyl. Sociálna starostlivosť. Zdravotná 
starostlivosť. 
 
Key words: Asylum. Underage asylum seeker. Social care. Health care. 
 
 
Úvod 

Žijeme vo svete pokroku, vo svete rozvoja vedy a techniky, no napriek tomu žijeme aj vo 
svete, kde ešte stále sú krajiny, kde sú jej občania prenasledovaní kvôli tomu, že majú odlišnú 
farbu pleti, či národnosť, kvôli tomu, že majú iné vierovyznanie, či politické presvedčenie 
alebo kvôli tomu, že patria k istej sociálnej skupine, jednoducho krajiny, kde nie sú 
dodržiavané základné ľudské práva a slobody. Tento útlak núti prenasledovaných ľudí utekať 
z krajiny svojho pôvodu, aby si zachránili svoju slobodu či svoj život. Týchto ľudí voláme 
utečenci. Sú to ľudia, ktorí zažili veľa útrap vo svojej krajine či počas úteku, a aj preto si 
zasluhujú našu pomoc a starostlivosť. Byť utečencom je ťažké pre ľudí dospelých, no ešte 
ťažšie je to pre tých utečencov, ktorí nie sú dospelí – čiže pre deti. 

Európska rada pre utečencov a exil definuje „utečenecké dieťa“ ako každé dieťa (osoba 
mladšia ako 18 rokov), ktoré žiada o utečenecký status nebo o inú formu medzinárodnej 
ochrany, je považované za utečenca v súlade s platnou medzinárodnou alebo národnou 
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legislatívou alebo dieťa, ktoré je donútené prekročiť medzinárodne uznávané hranice (napr. 
následkom vojny, občianskej vojny alebo všeobecného násilia). (Stanovisko k problému 
utečeneckých detí) 
 Počas cesty do bezpečia hrozí utečencom mnoho nástrah, vedúcich do stále väčšej 
neistoty a obáv o vlastný život i životy blízkych. Existujú nebezpečenstvá, ktoré zasahujú bez 
ohľadu na vek, či pohlavie; no niektoré riziká sú typické len pre určité skupiny a rozhodujúci 
faktor predstavuje práve rod, vek alebo zdravotný stav. V takom prípade môžeme hovoriť 
o tzv. zraniteľných skupinách utečencov.  

V Smernici Rady EÚ č. 2003/9/ES z 27. januára 2003, ktorou sa ustanovujú minimálne 
štandardy pre prijímanie žiadateľov o azyl, je ustanovená v článku 17 Všeobecná zásada, 
v ktorej sa píše, že všetky členské štáty zohľadnia osobitnú situáciu zraniteľných osôb, ako sú 
napríklad maloleté osoby, maloleté osoby bez sprievodu, zdravotne postihnuté osoby, staršie 
osoby, tehotné ženy, slobodné matky alebo slobodní otcovia s deťmi mladšími ako 18 rokov 
alebo osoby, ktoré boli podrobené mučeniu, znásilnené alebo vystavené iným závažným 
podobám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia. (Kováčik, 2006) Na základe tejto 
zásady môžeme povedať, kto patrí do zraniteľnej skupiny utečencov. Najčastejšie 
uvádzanými zraniteľnými skupinami sú: ženy, starší ľudia, telesne alebo duševne postihnuté 
osoby a deti. 
Riziká ohrozujúce utečencov 
 K častým rizikám, charakteristickým pre väčšinu utečencov, zaraďujeme najmä: hlad 
a smäd (pre nedostatok času, prostriedkov či nehostinnosti zeme, ktorou utečenci prechádzajú, 
nie sú schopní zabezpečiť si potrebné množstvo jedla a pitia), absencia ďalších materiálnych 
potrieb (napr. ošatenie a obuv) a veľmi nízka alebo žiadna zdravotná starostlivosť (len 
málokedy cestuje so skupinou utečencov aj lekár, pokiaľ sám neuteká pred 
prenasledovateľmi; no ani v takom prípade nemusí mať so sebou dostatok materiálu a liekov 
na ošetrenie všetkých v skupine). Následkom všetkých uvedených rizík je príznačná znížená 
odolnosť voči chorobám, ktorá môže mať smrteľné následky. Situácia je o to horšia, keď 
jeden z utečencov trpel niektorou vážnou chorobou ešte pre útekom k krajiny pôvodu.  
 Refugee Health (1997) uvádza niektoré ochorenia, ktoré sa najčastejšie vyskytujú medzi 
utečencami: meningitída, hepatitída, virálna hemoragická horúčka, japonská encefalitída, 
škvrnitý týfus, borelióza, brušný týfus, chrípka, detská obrna, čierny kašeľ, tetanus a iné. Ide 
o ochorenia, ktoré ohrozujú všetkých utečencov a teda aj detí a mládeže. 
Popis situácie 

Nedospelí utečenci, či žiadatelia o azyl, tvoria viac než 50% celej populácie utečencov. 
Ich zraniteľnosť spočíva predovšetkým v skutočnosti, že sú vo väčšine krajín chápané ako 
neplnoleté. V dôsledku nízkeho veku, a teda i minimálnych životných skúseností, sa preto 
stávajú najčastejšími obeťami vykorisťovania a zneužívania. Aby sa vyhli takémuto 
zaobchádzaniu, sú prinútené opúšťať svoje domovy, buď s rodinou alebo v extrémnych 
prípadoch utekajú samé. Deťom, ktoré odchádzajú bez svojich rodičov, či zvyčajných 
zástupcov, sa venuje ďalší príspevok, v tomto príspevku budeme svoju pozornosť zameriavať 
na deti, ktoré odchádzajú so svojimi príbuznými. 

Pre naliehavosť ochrany detí vznikali dohovory a deklarácie, špeciálne sa venujúce 
zabezpečeniu zvláštnej starostlivosti. Prvým oficiálnym dokumentom bola Ženevská 
deklarácia práv dieťaťa z roku 1924. 20. novembra 1959 bola prijatá Valným zhromaždením 
OSN ďalšia Deklarácia práv dieťaťa, napriek tomu však spomínané dokumenty nedokázali 
zaistiť úplnú ochranu práv detí. Preto bol 20. novembra 1989 prijatý VZ OSN Dohovor 
o právach dieťaťa (CRC) ako výsledok medzinárodnej snahy o dokument zaväzujúci ochranu 
práv detí vo všetkých životných situáciách. V roku 1991 sa stál záväzným dokumentom 
medzinárodného práva, t.j. i pre Slovensko. 
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(Dohovor o právach dieťaťa, 1989) Dohovor obsahuje 4 všeobecne uznávané princípy, 
ktorými sa riadia mnohí autori: právo na život, prežitie a rozvoj, nediskriminácia, najlepší 
záujem dieťaťa, účasť. (Sexuální a genderové a genderové násilí…, 2003) 

Konkrétnu pozornosť detským utečencom venuje Dohovor v čl. 22, pričom v ďalších 
článkoch rozoberá riziká a situácie, ktoré hrozia neplnoletým osobám, napr. odlúčenie od 
rodičov, nezákonné premiestnenie a nevrátenie, detskú prácu, konzumovanie drog, sexuálne 
zneužívanie, predaj, únos a obchodovanie s deťmi, iné formy vykorisťovania, mučenie 
a zbavenie slobody. (Dohovor o právach dieťaťa, 1989) 
Zdravotná starostlivosť 
 V prípade, že cudzinec na príslušnom útvare policajného zboru vyhlási, že žiada 
o azyl, dostáva sa do záchytného tábora. V tomto tábore je po dobu trvania karanténnych 
opatrení, čo v prípade SR je zvyčajne 30 dní. Vykonáva sa 5 štandardných vyšetrení na 
zistenie ochorení. Zisťuje sa, či žiadateľ nemá hepatitídu A a B, TBC, salmonelózu, a robia sa 
vyšetrenia na 2 sexuálne prenosné ochorenia – syfilis a HIV/AIDS. V prípade, že vyšetrenia 
vyjdú negatívne, čiže žiadateľ je zdravý, presúva sa do pobytového tábora. Hneď po 
základných vyšetreniach každý žiadateľ získava preukaz poistenca štátnej zdravotnej 
poisťovne – Všeobecnej zdravotnej poisťovne, z prostriedkov ktorej je žiadateľovi hradená 
základná zdravotná starostlivosť. Pokiaľ ide o žiadateľa – dieťa, tomu je hradené všetko, čo je 
hradené aj dieťaťu – štátnemu občanovi. Pokiaľ je potrebné poskytnúť zdravotnú 
starostlivosť, ktorá presahuje štandard hradený poisťovňou, hľadajú sa finančné prostriedky 
z rôznych zdrojov, najčastejšie zo zdrojov mimovládnych organizácií, ktoré pracujú so 
žiadateľmi. V každom tábore, teda aj v záchytnom a aj v pobytovom, sa nachádza 
ambulancia, kde je k dispozícii každý pracovný deň zdravotná sestra a 2x do týždňa tu 
dochádza zmluvný lekár. V prípade ochorení je dieťa hospitalizované v nemocnici, ktorá je 
územne príslušná. Deti – žiadatelia o azyl sú rovnako edukované v predchádzaní ochorení 
táborovým sociálnym pracovníkom. Z tohto hľadiska môžeme povedať, že deťom je 
poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť. 
Sociálna starostlivosť 

Nezriedka sa stáva, že v prípade hromadného úteku sa v skupine nachádzajú celé rodiny. 
Počas ich cesty na bezpečnejšie územie však môže dôjsť k nútenému oddeleniu jednotlivých 
rodinných príslušníkov, pričom nemajú o sebe už ďalšie správy. Deti sa tak ocitajú samé a bez 
známej istoty, akú im poskytovali vlastní rodičia, nehovoriac o tom, že sa stávajú ľahkou 
korisťou pre prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi.  

Skúsenosti ukazujú, že práve rodina môže uspokojiť nielen fyzické ale aj psychické 
potreby dieťaťa. V rodine dieťa ľahšie nachádza svoju stratenú rovnováhu. (Vargová, 2006) A 
práve kvôli tomuto ohrozeniu je potrebné zabezpečiť ochranu rodiny ako celku. Ak to nejde 
a niektorí jej členovia sú odlúčení, je treba sa snažiť o jej opätovné zjednotenie - reunifikáciu. 
 Podľa Smernice Rady 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny sa uvádza, že zlúčenie 
rodiny je nevyhnutný spôsob na umožnenie rodinného života, nakoľko rodina tvorí základ pre 
správny vývoj a vývin dieťaťa, a je prirodzeným útočiskom v záťažových situáciách a tak 
rodina ako celok má právo na podporu integrácie jednotlivých rodinných príslušníkov. Stále 
sa však zdôrazňuje to, čo je najvhodnejšie pre deti – všetky aktivity sú vykonávané s ohľadom 
na najlepší záujem detí. (Vyhlásenie o vhodnom postupe, 2004) 

UPrincíp rodinnej celistvostiU - Pretože rodina predstavuje primárne útočisko pre dieťa a je 
jeho najprirodzenejším prostredím, venuje sa jej veľká pozornosť aj z hľadiska utečeneckého 
práva. Vo všeobecnej rovine spomína nutné zjednotenie rodinných príslušníkov i Dohovor 
o právach dieťaťa v článku 10 - žiadosti dieťaťa alebo jeho rodičov o vstup na územie štátu, 
alebo jeho opustenia za účelom spojenia rodiny, sa posudzujú pozitívne, humánne 
a urýchlene. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, zabezpečia, aby podanie 
takejto žiadosti nemalo žiadne nepriaznivé dôsledky pre žiadateľa alebo členov jeho rodiny.  
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V Príručke na ochranu utečencov (Jastram-Achiron, cca 2001) UNHCR podčiarkuje 
potrebu ochraňovať jednotu rodín žiadateľov o azyl - zlučovaním rodinných príslušníkov 
rozdelených počas úteku, zvažovaním liberálnych kritérií pri rozhodovaní o tom, ktorému 
členovi bude udelený azyl, udelením azylu všetkým členom rodiny a umožnenie každému 
členovi rodiny podať žalobu, akú chce, zabezpečením jednoty rodiny ako priority pred 
všetkými krokmi procesu udeľovania azylu, podporovaním samostatnosti dospelých členov 
rodiny s cieľom dosiahnuť ich schopnosť postarať sa o ostatných svojich členov. 

Podľa záverečného vyhlásenia na konferencii, ktorá schválila Konvenciu 1951, by mali 
vlády prijať opatrenia, nevyhnutné na ochranu celej rodiny utečenca, obzvlášť v prípadoch, 
keď hlava rodiny vyhovela podmienkam udelenia azylu a na zabezpečenie ochrany 
nedospelých žiadateľov. (Kritériá a postupy pri udeľovaní štatusu utečenca, 1992) Na 
Slovensku sa, samozrejme, celistvosť rodiny dodržiava. 

Popis situácie na Slovensku 
Deti musia mať zabezpečenú aj dostatočnú a vhodnú výživu. V táboroch u nás je deťom 

poskytnutá 5x denne strava, ktorá zodpovedá ich potrebám. Deti sú, samozrejme, ubytované 
so svojimi rodinnými príslušníkmi na spoločnej izbe alebo bunke (závisí od možnosti daného 
tábora a veľkosti rodiny). Na Slovensku je v súčasnosti 2 pobytové tábory – v Rohovciach 
a v Opatovskej Novej Vsi a práve tento druhý sa orientuje na poskytovanie starostlivosti 
o nedospelých žiadateľov o azyl a rodiny. V tomto tábore je predškolské zariadenie. Je 
k dispozícii aj knižnica, organizujú sa rôzne voľnočasové aktivity. 

Čo sa týka sociálnej integrácie, tá predstavuje pre deti žijúce s rodinou, predovšetkým 
prekonávanie jazykovej bariéry ako aj možných predsudkov voči kultúre či pôvodu dieťaťa. 
Väčšie ťažkosti sú najmä u detí, ktoré môžu byť v škole konfrontované nielen s iným jazykom 
a výučbovým systémom, ale aj kultúrou, ktorá je úplne odlišná od ich vlastnej. Rovnako sa 
môžu sa stretnúť s nepochopením u ostatných detí, čo môže vyvolať neistotu a iné negatívne 
pocity. Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že ich príchod do školy býva často 
veľkým náporom na ich psychiku, veď príchod do nove školy je zaťažujúcou skúsenosťou aj 
pre naše deti, no záťaž s ktorou, sú konfrontované deti – žiadatelia o azyl, je, samozrejme, 
väčšia. 
 Podľa záverečnej správy Slovenského národného strediska pre ľudské práva možnosti 
poskytovania služieb a právnej ochrany je problém tiež v prístupe učiteľov k deťom 
cudzincov. Nižšie výkony aj odlišné správanie detí cudzincov väčšinou toleruje a ich menšia 
školská úspešnosť je často akceptovaná ako samozrejmosť, čo je spôsobené tým, že na 
dosiahnutie priemerného výsledku musí toto dieťa vynaložiť oveľa väčšie množstvo energie 
ako vrstovník z majoritnej spoločnosti. Úlohu tu zohráva aj dôležitosť vzdelania, ktorá môže 
byť v kultúre dieťaťa odlišná. (Monitoring adaptácie detí..., 2007, s. 20) Tieto skutočnosti 
čiastočne spomaľujú alebo sťažujú integráciu detí cudzincov do majoritnej spoločnosti. 
V prípade, ak sa dieťa v škole stane obeťou diskriminácie či šikanovania, situácia je ešte 
komplikovanejšia. 

Jazykové vzdelanie má pre integráciu detí do spoločnosti kľúčový význam. Ministerstvo 
školstva vypracovalo pre rýchlejšiu integráciu detí v roku 2001 Koncepciu vzdelávania detí 
migrujúcich rodičov. Podmienkou ich integrácie predstavuje primeranú znalosť štátneho 
jazyka krajiny, v ktorej žiadajú o azyl. Na základe tohto v pobytových táboroch na území SR 
prebieha jazykový kurz. (Liberková, 2005) 

V slovenskej legislatíve sa vzdelaniu na školách venuje Zákon č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Školský zákon). 
Tento určuje výchovu a vzdelávanie detí cudzincov. Výchova a vzdelávanie na základných 
a stredných školách sa im poskytuje za tých istých podmienok ako občanom SR. Riaditeľ 
školy ich po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka zaraďuje do 
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príslušného ročníka. Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka môže byť dieťa 
podmienečne zaradené do príslušného ročníka podľa veku, najviac však na jeden školský rok.  

Pre deti žiadateľov o udelenie azyl, ktorých školská dochádzka je podľa tohto zákona 
povinná (t.j. do 15 rokov), kurzy základov slovenského jazyku odborne a finančne 
zabezpečuje Ministerstvo vnútra. Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území SR 
možno zriaďovať iné ako štátne školy a zabezpečovať výchovu a vzdelávanie aj v inom ako 
štátnom jazyku za finančnú úhradu. (Školský zákon, § 146) 
 
Záver 
 Základným princípom pri poskytovaní akejkoľvek ochrany nedospelým žiadateľom 
o azyl je konať v jeho najlepšom záujme. Deti majú vždy, s ohľadom na ich vek, prístup 
k azylovému konaniu. (Směrnice politiky a postupů …l, 1997) Nakoľko je na svete viac ako 
polovica z utečencov detí, je potrebné zamerať starostlivosť aj na ne. Medzinárodné 
organizácie potrebu tejto špecifickej starostlivosti zahrnuli v prijatých medzinárodných 
dokumentoch. Slovenská republika do svojej legislatívy zahrnula všetky dôležité 
medzinárodné dokumenty a utečeneckým deťom sa venuje v zariadeniach migračného úradu 
mimoriadna pozornosť. Aj keď situácia v slovenskej spoločnosti nie je až taká uspokojivá, je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť odstráneniu negatívnych nálad voči cudzincom. 
 
Literatúra: 
Dohovor o právach dieťaťa, 1989 
ECRE Stanovisko k problému utečeneckých detí 
JASTRAM, K. – ACHIRON, M. Ochrana uprchliků. Průvodce mezinárodním uprchlickým 
právem. [Ženeva] : UNHCR, [2001].  
KOVÁČIK, J. Utečenci v dnešnom svete. Bratislava : Metodické centrum, 2002 
Kritéria a postupy pri udeľovaní štatusu utečenca. Ženeva : UNHCR, 1992 
LIBERKOVÁ, I. Maloletý utečenec bez sprievodu. [online] 2005. [cit. 2009-09-15]. 
Dostupné na internete: 45H217H217H223H223H223H223H223H223H227H228H228HH228H228H228H228H227H227H227H227H230H230H231H231H231H233H233H233H233HTUhttp://www.snslp.sk/rs/snslp_rs.nsf/0/411E95B331D935C7C12 UTH 
57077003F369B?OpenDocument 
Monitoring adaptácie detí vybraných skupín cudzincov, ktorí žijú a pracujú na území SR, 
možnosti poskytovania služieb a právnej ochrany. [online]. 2007. [cit. 2009-09-25]. Dostupné 
na internete: 46H218H218H224H224H224H224H224H224H228H229H229HH229H229H229H229H228H228H228H228H231H231H232H232H232H234H234H234H234HTUhttp://www.unhcr.cz/publikace/?cid=166UTH 

Refugee health: an approach to emergency situation. London: MacMillan Education, 1997 
Sexuální a genderové násilí proti uprchlíkům, navrátilcům a vnitřně přesídleným osobám. 
Směrnice pro poskytování ochrany a pomoc. [Ženeva] : UNHCR, 2003.  
Smernica Rady 2003/86/ES o práve na zlúčenie rodiny 
Směrnice politiky a postupů při jednání s dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl. Ženeva : 
UNHCR, 1997 
VARGOVÁ, D. Fenomén utečenectva. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2006 
Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
 
Kontakt: 
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 
Katedra sociálnej práce 
Univerzitné nám. 1, 917 01 TRNAVA 
Tel.:+421 33 5939405 
Email: martina.zakova@truni.sk 



 341

3.3 Metody zdravotní práce 
 

Zdravotní práce a její metody: úvod 
 

Jaroslav Balvín (ČR) 
 
Dosavadní konference se zabývaly sociální prací s etnickými a marginálními skupinami, 
avšak na zdravotnickou tématiku braly zatím menší ohled. 
 
Do budoucna chceme tuto praxi změnit. Neboť zdraví souvisí s kvalitou lidského života 
neméně jako jeho sociální naplnění a smysl života. 
 
V této souvislosti je na konferencích významná zejména spolupráce s Kastolickou univerzitou 
v Ružomberku a Vysokou školou svaté Alžběty v Bratislavě. Také odborníci z těchto dvou 
vysokých škol se v Českých Budějovicích prezentovali nejvíce. Jak již v plénu, tak v této 
sekci. 
 
Zajímavý byl referát Ivici Gulášové a Pavola Beňa o perspektivách rodinné komunitní sestry, 
o sociální a zdravotní péči o odloučené děti na Slovensku v podání Martiny Žákové a Lenky 
Berové. 
 
Důležité bylo upozornění na respektování zvláštností věku ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních, na které upozornil referát Hany Tomanové. 
 
Nebylo zapomenuto ani na zdravotní péči o lidi bez domova od Mmartina Vereše. 
Tak byla naplněna i lidská stránka sociální práce, která prolínala nejenom celou druhou sekcí, 
ale celou naší konferencí.  
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Budúcnosť a perspektíva rodinnej komunitnej sestry 
 
The future and perspective of a family community nurse 
 

Ivica Gulášová,  Pavol Beňo (SR) 
 
 
Abstrakt 
Rodina je základnou jednotkou spoločnosti. Funkcia rodiny sa hodnotí podľa Apgarovej skóre 
rodiny. Zhodnotenie biologických aspektov, prostredia a životného štýlu v rámci rodiny má 
poskytnúť sestre všeobecné poznatky o zdravotnom stave rodiny a plánovaní stratégií, ktoré 
majú využívať členovia rodiny, aby ostali čo najdlhšie zdraví. Sestra posúdi dostupnosť, 
dosiahnuteľnosť a využívanie zdravotníckych služieb členmi rodiny. V kompetencii sestry by 
malo byť začlenenie jednotlivých členov rodiny do systému zdravotnej starostlivosti. Sestra by 
mala byť informovaná aj o poistení členov rodiny a o možnosti využitia zdrojov dostupných 
v komunite. 
 
Abstract 
The family is a basis unit of the society. The family function is evaluated according to Apgar 
family score. The evaluation of biological aspects, environments an lifestyle should have 
supply the nurse general knowledges about health status of family and planning of strategies 
in order to stay healthy.  The nurse considers the availability and employing of health 
services by family members. The nurse should have also informations about family member 
health insurance and possibilities of resource utilization accessible in the community. 
 
Kľúčové slová: Rodina.  Rodina ako spoločenská jednotka.  Rodinná sestra.  Komunitná 
sestra. 
 
Key words: Family.  Family as society unit.  Family nurse.  Community nurse.  
 

 

Úvod 
 Rodina je základnou sociálnou jednotkou spoločnosti. So zreteľom na komunitné 
ošetrovateľstvo je rodina definovaná ako sociálny systém zložený z dvoch alebo viacerých 
ľudí žijúcich spolu, ktorých spája legálny a pokrvný vzťah, narodenie alebo adopcia dieťaťa. 
Ustavične sa meniacou rozmanitosťou štruktúry rodiny narastá potreba jej širšej definície, 
ktorá by zahrnula všetky formy rodiny, ktoré dnes existujú. 
 
Charakteristika rodiny 
 Každá rodina je sociálny systém, ktorý má svoje kultúrne hodnoty, špecifickú funkciu, 
štruktúru a prechádza cez rôzne vývojové štádiá. 
 
Rodina ako sociálny systém 
 Rodina predstavuje základný sociálny systém. Sociálny systém je skupina ľudí, ktorí 
sa podieľajú na spoločnej charakteristike skupiny a sú vzájomne závislí jeden od druhého. 
Táto vzájomná závislosť sťažuje, ale aj napomáha prácu komunitnej sestry s jednotlivými 
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členmi rodiny, pretože pôsobenie na  jedného člena rodiny zvyčajne pôsobí na celú rodinu 
a naopak (Hanzlíková, et al., 2004). 
 Rodina sa skladá z členov alebo zo subsystémov, ktoré tvoria väčšiu časť 
suprasystému- susedstvá, komunity, národy, štáty, zväzky až celé ľudstvo. Vzájomná 
závislosť, ktorá charakterizuje sociálny systém, je sprostredkovaná rôznymi faktormi. Tieto 
faktory zahŕňajú komunikáciu, rolu a operácie subskupiny vo vnútri rodiny, pričom každý 
z nich vplýva na riešenie každodenných problémov. 
 
Rodina ako kultúrny systém  
 Hodnotový systém je často determinovaný kultúrou rodiny a môže mať veľký vplyv 
na zdravie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Každá takáto rodina má svoju 
hierarchiu hodnôt a svoje kultúrne dedičstvo, ktoré formuje rodinnú štruktúru, vzájomné 
vzťahy, starostlivosť o zdravie a formy spolunažívania. Práve rodinné kultúrne hodnoty 
a správanie môžu pomáhať, alebo naopak brániť komunitnej sestre v úsilí o podporu 
zdravia a prevenciu chorôb. 
 
Štruktúra a funkcia rodiny 
 
 Štruktúra rodiny je organizovaná schéma alebo hierarchia členov, ktorá určuje, 
v akej interakcii sú členovia rodiny. Štruktúra zahŕňa rolu každého člena rodiny, a to ako sa 
vzájomne dopĺňajú, akú majú hierarchiu hodnôt, komunikačné schémy a dominancie. 
Štruktúra rodiny ovplyvňuje jej funkciu. 
 
 Funkcia rodiny sú vlastne aktivity, ktoré sa prispôsobujú potrebám jej členov. 
Členovia rodiny musia mať uspokojené biopsychosociálne a duchovné potreby. Deti sa 
vychovávajú podľa hierarchií hodnôt rodiny, spoločnosti a kultúrneho dedičstva. Všetky 
rodiny bez ohľadu na typ majú spoločné základné potreby, ktoré si vyžaduje rodina pre svoju 
funkciu a prežitie. Funkcia rodiny sa hodnotí podľa Apgarovej skóre rodiny, je určitým 
skríningom, ktorý ukazuje, ako jednotliví členovia chápu stupeň funkčnosti rodiny ako 
celku. 
 
Vývojové štádiá rodiny 
 Každá formujúca sa rodina prechádza ôsmimi vývojovými štádiami, ktoré sú 
charakteristické pre všetky rodiny bez ohľadu na typ. Štádiá sú rozdelené podľa prírastkov 
v rodine a podľa veku najstaršieho dieťaťa (Ralbovská, 2009). Rodina má určitú 
zodpovednosť za rast a vývin detí a z toho vyplývajúce úlohy, ktoré by mala splniť. Pre 
úspešný prechod vývojovými štádiami rodiny je potrebné splnenie každej vývojovej úlohy. 
 
Model prevencie starostlivosti o rodinu 
 Tento model zahŕňa epidemiologické aspekty prevencie a z hľadiska samotného 
procesu prevencie je analogický s ošetrovateľským procesom. 
 
 Obsahuje tieto fázy činnosti: 

- odhad- biologické faktory, prostredie, životný štýl, zdravotnícky systém 
- diagnóza- úrovne prevencie: primárna, sekundárna, terciárna 
- implementácia 
- vyhodnotenie. 

 
 Pri práci s rodinou je cieľom komunitnej rodinnej sestry podporiť optimálne zdravie 
každého člena rodiny. Sestra pracujúca v komunite môže dosiahnuť tento cieľ pomocou 
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modelu prevencie. Prvým krokom použitia tohto modelu je nadviazanie vzájomných 
vzťahov a interakcie s rodinou. 
 
Posudzovanie 
 V prvej fáza ošetrovateľského procesu sa začína s odhadom zdravotného stavu rodiny. 
Rizikové faktory, ktoré vplývajú na zdravotný stav rodiny, posudzuje komunitná sestra podľa 
určitých postupov.  
 Môžu sa rozdeliť do štyroch komponentov: 

1. biologické faktory 
2. prostredie (fyzikálne, psychologické, sociálne) 
3. životný štýl 
4. zdravotnícky systém 

 
Biologické faktory 
 Posudzovanie zdravia rodiny sa začína získavaním údajov o úrovni zdravia jej 
jednotlivých členov. Zdravie jednotlivého člena rodiny sa posudzuje ako časť celej rodiny. 
Zdravie každého člena ovplyvňuje funkciu rodiny ako celku a vzťahy jednotlivých členov 
rodiny navzájom.  
 Informácie o veku, rase a genetických údajoch môžu viesť sestru k identifikovaniu 
problémov a plánovaniu ošetrovateľskej starostlivosti hlavne so zameraním na prevenciu. Ak 
sa v rodine vyskytuje viac detí, je potrebné pátrať po bezpečnosti prostredia, ak je tam viac 
starších alebo starých ľudí, musia sa zohľadniť špecifické potreby prostredia. Podobne i 
rasová charakteristika rodiny môže zvýšiť riziko členov rodiny na určité ochorenia. 
 
Fyzikálne prostredie  
 V rámci fyzikálneho prostredia sa posudzuje domáce prostredie, veľkosť bytov, 
preplnenie a neporiadok. Tieto faktory sa môžu podieľať na psychických a fyzických 
ochoreniach. Na začiatku posudzovania je dôležité opísať priestory bývania, prítomnosť 
ohrození a nebezpečných rizík. 
 Ďalej sú pre sestru dôležité poznatky o susedných bytových priestoroch, stupeň 
industrializácie, kriminalita, sanitárna infraštruktúra, ako aj informácie o hustote 
obyvateľstva, zamestnanosti, doprave, zdravotníckych službách, školách, kostoloch. 
Komunitná sestra pri posudzovaní rizikových faktorov prostredia obklopujúceho rodinu vždy 
určuje zdroj a možnosť ohrozenia. 
 
Potenciálne rizikové faktory prostredia pre rodinu: 

- absencia požiarneho plánu 
- olupujúca sa farba 
- polámaný nábytok 
- zlomené zábradlie 
- prelomená dlážka 
- nebezpečný materiál v dosahu detí 
- hračky porozhadzované na dlážke 
- veľké množstvo zvierat 
- blízkosť frekventovanej ulice 
- nedostatočné oplotenie. 
 

Psychologické prostredie 
 Komunikačná schéma je indikátorom psychologického prostredia, v akom funguje 
rodina. Sestra hodnotí verbálne i neverbálne spôsoby komunikácie, napr. ako vzájomne 
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komunikujú (Zacharová, et al., 2007). Komunikácia sa vzájomne hodnotí napríklad aj počas 
spoločného stravovania. Dôležité je hodnotiť aj obsah komunikácie, či je deštruktívny 
alebo konštruktívny. Aj spôsob vyjadrovania môže veľa povedať. Schémy komunikácie 
ovplyvňujú rodičovstvo. Sestra hodnotí dysfunkčné komunikačné schémy rodiny alebo 
izolovanie jedného člena. Za správnu a normálnu – vyhovujúcu komunikačnú schému sa 
pokladá taká, keď každý komunikuje  s každým. 
 
Vývojové  štádiá rodiny 
 Komunitná sestra by mala odhadnúť, v akom vývojovom štádiu sa daná rodina 
nachádza. Ďalej zisťuje, či boli splnené úlohy predchádzajúceho štádia. Posúdenie 
vývojového štádia rodiny umožní komunitnej sestre pomôcť rodine inkorporovať 
nového člena do rodiny, prispôsobiť ho novým podmienkam a odvrátiť ho od 
problémov. 
 
Rodinné vzťahy a dynamika rodiny 
 Rodinné vzťahy sú putá medzi členmi rodiny, ktoré môžu identifikovať schému 
subskupín a izolácie člena rodiny. V dynamike rodiny je skrytá schéma hierarchie rodiny. 
 
Sociálne prostredie 
 Toto prostredie sa delí spolu s psychologickým prostredím o niektoré vplyvy. 
Napríklad vzťahy mimo rodiny sú sčasti základom pre vývin osobnosti. Oblasti, ktoré sa 
hodnotia pri posudzovaní rodinného sociálneho prostredia, zahŕňajú náboženstvo, rasu, 
kultúru, socioekonomický stav a vonkajšie zdroje (Čížková, 2000). 
 
Životný štýl 
 Táto oblasť zahŕňa schému stravovania, odpočinok a spánok, telesnú aktivitu, 
fajčenie, abúzus alkoholu a liekov. Životný štýl možno hodnotiť na základe 
špecializovaných dotazníkov, anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia každého člena rodiny. 
Sestra dokáže  na základe svojich poznatkov zhodnotiť, či životný štýl ohrozuje zdravie 
členov rodiny. V rámci plánovanej starostlivosti nesmie zabudnúť na edukáciu, ktorá by mala 
napomáhať osvojovanie si  schém  správania podporujúciho zdravie (Brannou, Feist, 1977). 
Osobitnú pozornosť si zasluhujú niektoré ovplyvniteľné rizikové faktory srdcovocievnych  
a nádorových ochorení. 
 
Zdravotnícky systém  
 Zhodnotenie biologických aspektov, prostredia a životného štýlu v rámci rodiny má 
poskytnúť sestre všeobecné poznatky o zdravotnom stave rodiny a plánovaní stratégií, 
ktoré majú využívať členovia rodiny, aby ostali čo najdlhšie zdraví. Sestra posúdi 
dostupnosť, dosiahnuteľnosť a využívanie zdravotníckych služieb členmi rodiny 
(Bártlová, 2005). V kompetencii sestry by malo byť začlenenie jednotlivých členov rodiny do 
systému zdravotnej starostlivosti. Sestra by mala byť informovaná aj o poistení členov 
rodiny a o možnosti využitia zdrojov dostupných v komunite. 
 
Primárna prevencia 
 Plánovanie primárnej prevencie sestra uskutočňuje na základe už vopred získaných 
informácií a stanovených ošetrovateľských diagnóz. 
 
Sekundárna prevencia 
 Sestra vykonáva túto prevenciu na základe plánovania stretnutí s členmi rodiny, 
ktoré by mali umožniť lepšiu komunikáciu a vzájomnú podporu. Počas zvýšenej intenzity 
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komunikácie sa silová štruktúra rodiny rovnomernejšie rozdelí a dajú sa plánovať zmeny 
v úlohách, ktoré nastávajú v súvislosti s príchodom ďalšieho dieťaťa. 
 
Terciárna prevencia 
 Zlepšenie komunikácie v rodine sa môže posudzovať aj ako opatrenie terciárnej 
prevencie. Možno predchádzať novým problémom, ktoré vznikajú v dôsledku 
nedostatočnej komunikácie medzi manželmi. Iným opatrením môže byť odporučenie 
vhodnej metódy plánovania rodičovstva, aby sa predišlo nechcenej tehotnosti. 
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Sociálna a zdravotná starostlivosť o odlúčené deti na Slovensku 
 

 
SOCIAL AND HEALTH CARE FOR SEPARATED CHILDREN IN 
SLOVAKIA T 

 

Martina Žáková, Lenka Berová (SR) 
 
 
Abstrakt 
Príspevok popisuje sociálnu a zdravotnú starostlivosť o zraniteľnú skupinu utečencov – 
o odlúčené deti, ktorá je poskytovaná na Slovensku. Odlúčené deti sú nedospelí utečenci, ktorí 
prišli na naše územie bez sprievodu svojich rodičov alebo zákonných či zvyčajných zástupcov. 
Takéto deti sú buď úplne samé alebo prišli s nejakými rodinnými známymi. Ich rodičia 
či zástupcovia mohli počas transportu zahynúť, alebo skupina utečencov mohla byť počas 
úteku prevádzačmi rozdelená a deti sa ocitli v skupine bez rodičov. Takéto deti sú zvlášť 
ohrozené a preto si zasluhujú špeciálnu starostlivosť. 
 
Abstrakt 
TThe paper describes the social and health care for the vulnerable group of refugees – 
for separated children, which is provided in. Separated children are reached the refugees who 
came to our country unaccompanied by their parents or legal or conventional agents. These 
children are either totally alone or come with some family friends. Their parents 
or representatives may perish during transportation or a group of refugees could be broken 
during the flight facilitators and children are in a group without parents. Such children are 
particularly at risk and therefore deserve special attention.T 

 
Kľúčové slova: Odlúčené deti. Maloletí bez sprievodu. Sociálna starostlivosť o maloletých 
bez sprievodu. 
 
Key words: Separated children. Social care of separated children. 
 
 
Úvod 
Odlúčené deti. Koho si predstavíme pod týmto pojmom? Existuje  viac definícii pojmov 
odlúčené dieťa, z ktorých vyberáme aspoň niektoré.  

Podľa definície Programu pomoci odlúčeným deťom v Európe pojmom odlúčené dieťa 
rozumejú deti vo veku do 18 rokov, ktoré sa nachádzajú mimo krajiny svojho pôvodu a sú 
odlúčené od oboch rodičov alebo predchádzajúcich zákonných/obvyklých/hlavných 
poručníkov. Niektoré deti sú úplne samé, pričom  tento program sa venuje i deťom, ktoré 
môžu žiť so vzdialenými príbuznými. Všetky tieto deti sú deti odlúčené a majú nárok na 
medzinárodnú ochranu s využitím širokej palety medzinárodných a regionálnych 
prostriedkov. Odlúčené deti môžu hľadať útočisko v inej krajine z dôvodu strachu 
z prenasledovania alebo nedostatku ochrany z dôvodov porušovania ľudských práv, kvôli 
ozbrojeným konfliktom alebo nepokojom vo svojej vlasti. Môžu byť obeťami nelegálneho 
obchodovania pre účely sexuálneho alebo iného zneužívania alebo pricestovali do Európy, 
aby unikli z podmienok závažného nedostatku (Separated Children in Europe Programm, 
2004. Statements of Good Practise) 
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V rámci zásad azylového konania v SR  pod pojmom odlúčené deti rozumieme 
maloletých bez sprievodu, ktorí sa nachádzajú mimo svojej krajiny pôvodu bez rodičov alebo 
bez iných blízkych príbuzných.  

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele definuje 
maloletého bez sprievodu ako dieťa,  ktoré: „ nie je občan Slovenskej republiky a nachádza 
sa na území Slovenskej republiky bez sprievodu rodiča, alebo inej plnoletej fyzickej osoby, 
ktorej by mohlo byť dieťa zverené do osobnej starostlivosti“ ( Zákon č. 30/2005 Z. z 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, § 2). 

 
TZásady starostlivosti  o odlúčené deti 
T Medzi základné zásad starostlivosti v procese starostlivosti o odlúčené deti patria:  
T Záujem- všetky činnosti odlúčených detí musia zohľadňovať v prvom rade ich záujem 
T Nerozlišovanie – odlúčené deti majú nárok a právo na to, aby sa s nimi zaobchádzalo 
ako s deťmi, ktoré sú občanmi štátu. Musia sa zohľadniť potreby detí. 
T  Právo účasti- pri rozhodnutiach ktoré sa detí týkajú sa musia rešpektovať ich priania 
a názory. 
T Tlmočenie – odlúčeným deťom musí byť v čase, keď sa s nimi vedie rozhovor, alebo 
potrebujú využiť určité služby k dispozícii tlmočník, ktorý rozpráva ich materinským 
jazykom. 
T Dôvernosť, Ochrana súkromia – o deťoch sa nesmú zverejňovať informácie, ktoré by 
mohli poškodiť členov rodiny dieťaťa v materskej krajine. Pred zverejnením citlivých 
informácií iným organizáciám alebo jednotlivcom je potrebné získať povolenie dieťaťa a to 
spôsobom, ktorý je primeraný jeho veku. Získané informácie sa nemôžu použiť na iné účely 
ako boli pôvodne určené.  
T Informácia – maloletým bez sprievodu sa poskytujú dostupné informácie o ich 
právach, o dostupnosti služieb, o procese udeľovania azylu, o údajoch o rodine i o situácií 
v ich domovskej krajine  
T Rešpektovanie kultúrnej identity- je nevyhnutné aby si odlúčené deti dokázali 
zachovať svoj materinský jazyk a tiež väzby na kultúru a náboženstvo. Pri poskytovaní  
starostlivosti o deti, zdravotníckej starostlivosti a vzdelávania je potrebné zohľadňovať ich 
kultúrne potreby. Je potrebné postupovať opatrne, aby sa nezachovali tie aspekt kultúrnych 
tradícií, ktoré sú škodlivé voči deťom a diskriminujú ich. Zachovanie kultúry a jazyka je 
dôležité aj pre prípad návratu dieťaťa do krajiny pôvodu. Dohovor o právach dieťaťa, čl. 30 
T Medzinárodná spolupráca – spolupráca vládnych inštitúcii a odborníkov 
poskytujúcim pomoc maloletým bez sprievodu, musia navzájom spolupracovať v snahe 
zabezpečenia najlepšej starostlivosti a dodržiavanie ich práv.  
T Príprava a školenie zamestnancov – týka sa ľudí, ktorí pracujú s touto skupinou 
klientov. Zamestnanci sú povinný prejsť odborným školením zameraným na túto skupinu 
utečencov, musia mať znalosti o tom ako viesť priateľský rozhovor s odlúčenými deťmi.  
T Trvanie – rozhodnutie by mali prihliadať na dlhodobé záujmy a blaho detí. 
T Časová aktuálnosť – všetky rozhodnutia týkajúce sa maloletých bez sprievodu musia 
by uskutočňované v aktuálnom čase. (Galdunová, Brnula, Kopinec, 2005, str. 44, 
Fajnorová, Števulová, 2009, str. 19-21) 
 
 
 
TZdravotná starostlivosť o odlúčené deti v SR 

TOblasť zdravotnej starostlivosti je v slovenskom právnom poriadku zakotvená najmä 
slovenskou Ústavou, Zákonom č.576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 
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zákonom č. 80/2004 o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a ďalšími 
súvisiacimi legislatívnymi opatreniami.  
T V zmysle zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, 
dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť 
a pôrodnú asistenciu. 
T Neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytuje osobe pri náhlej zmene jej 
zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, resp. niektorú zo základných 
životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej 
zdravie. (Bargerová, Z., Divinský B., 2005) 
T V súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti odlúčeným deťom Komisia pre 
práva dieťaťa vo svojom výklade uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa pre odlúčené deti  
z roku 2005 uvádza: 
T „Štáty sú povinné zabezpečiť odlúčeným deťom rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti ako deťom, ktorí sú štátnymi občanmi.“ (Fajnorová K., Števulová Z., 2009, str 
.68) 

TZabezpečenie zdravotnej starostlivosti maloletých bez sprievodu prislúcha rôznym 
orgánom podľa postavenia maloletého.  Z uvedeného dôvodu musíme rozlišovať 
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre MBS v čase pred umiestnením do detského 
domova, v čase umiestnenia v detskom domove a v čase keď sa maloletý stal žiadateľom 
o azyl v SR (Fajnorová, Števulová, 2009). 

 
TSociálna a zdravotná starostlivosť v Detskom domove pre maloletých bez sprievodu  

TV prípade, ak policajný útvar zaistí maloletého cudzinca bez sprievodu dospelej osoby 
(rodičov či blízkych príbuzných) túto skutočnosť telefonicky, alebo faxom oznámia na 
príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v tom územnom obvode, kde sa maloletý práve 
nachádza. Úrad práce podá príslušnému územnému súdu návrh na vydanie predbežného 
opatrenia, o ktorom je súd povinný rozhodnúť do 24 hodín od jeho doručenia. V predbežnom 
opatrení súd určí miesto, kde bude maloletý umiestnený, pričom sa prihliada na kultúrnu 
a náboženskú identitu, či predchádzajúcu výchovu. Zadržaných maloletých bez sprievodu 
privážajú sociálni pracovníci z celého Slovenska do Detského domova pre maloletých bez 
sprievodu v Hornom Orechovom pri Trenčíne, ktorý bol zriadený v roku 2005 a od roku 2006 
funguje ako samostatne rozpočtová organizácia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v 
Trenčíne pod názvom Detský domov pre maloletých bez sprievodu Horné Orechové. Jeho 
súčasná kapacita predstavuje 28 miest (Koncepcia ústavnej starostlivosti na roky 2009-2012). 
V roku 2008 bolo do tohto detského domova umiestnených 159 zachytených odlúčených detí, 
pričom priemerná dĺžka pobytu predstavovala cca 4 mesiace.  
T V tomto detskom domove sú vytvorené podmienky na rešpektovanie náboženských 
zvyklostí detí v krajine pôvodu, majú aj napr. vlastnú modlitebňu. Vzhľadom na to, že 
problémom odlúčených detí je nedokonalá znalosť jazyka, začali od roku 2009 praktizovať 
obrázkové zobrazenie jedálneho lístka zo znázornením druhu mäsa, ktoré je veľkou 
pomôckou najmä pre mladých moslimov z hľadiska zachovania ich zvyklostí a tradícií.  

TV rámci sociálnej starostlivosti opatrovník maloletých bez sprievodu, ktorého určil súd, 
zabezpečuje najmä nasledovné úlohy: 

 Tnachádzať a navrhovať riešenia situácií maloletého v jeho najlepšom záujme pričom sa 
hľadali trvalé a dlhodobé riešenia, zabezpečiť výkon riadeného, individuálneho, 24 
hodinového režimu pre každého maloletého 

 Tpodieľať sa na zabezpečovaní ochrany maloletých pred nezákonným obchodovaním 
a zneužívaním, poskytovať odborné zabezpečenie vzdelávacích a zdravotných potrieb 
zohľadňujúcich kultúrne, jazykové a náboženské otázky 
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 Tposkytovať sociálnu a psychologickú pomoc v súvislosti s psychickou ujmou a traumou 
vyplývajúcou z odlúčenia od rodiny, dbať na zabezpečenie kultúrnych a náboženských 
tradícií a zabezpečiť výučbu slovenského jazyka s cieľom integrovať tieto osoby do 
slovenskej spoločnosti 

 Tzabezpečiť prítomnosť tlmočníka v čase, keď sa s maloletými vedie pohovor, alebo keď 
potrebujú využiť určité služby 

V rámci zdravotnej starostlivosti by mal úrad práce zabezpečujúci umiestnenie dieťaťa 
v detskom domove pre MBS zabezpečiť vykonanie lekárskej prehliadky ešte pred jeho 
umiestnením a doklad o jej vykonaní predložiť detskému domovu pri umiestnení dieťaťa. 
Vzhľadom na snahu zabezpečiť umiestnenie dieťaťa čo najrýchlejšie do detského domova pre 
MBS a tiež aj na skutočnosť, že detský domov hradí všetky výdavky, ktoré súvisia so 
vstupnými lekárskymi vyšetreniami dochádza k vykonaniu lekárskej prehliadky až po 
umiestnení v tomto zariadení v jeho karanténnej časti. 
T V čase umiestnenia v detskom domove sú odlúčené deti poistencami verejného 
poistenia, ktoré im zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť tak ako aj ostatným 
slovenským deťom. 
 
TPobyt v záchytnom a pobytovom tábore 
T V prípade, ak sa opatrovník na základe rozhodnutia maloletého, rozhodne podať 
žiadosť o udelenia azylu musí byť maloletý premiestnený  najskôr do záchytného tábora 
v Humennom a neskôr do pobytového tábora, ktoré sú zariadeniami Migračného úradu SR.  
T Ďalšia starostlivosť sa uhrádza len v prípadoch osobitného zreteľa, ak sa na základe 
individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa zistia osobitné potreby na poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti (§22 ods. 5 zákona o azyle).  

V tábore pracuje sociálny pracovník MVSR. Zvyčajne bývajú v táboroch dvaja sociálni 
pracovníci. Ich hlavnou úlohou je oboznámiť cudzinca s krajinou v ktorej sa ocitol, čo sa 
s ním bude diať ďalej a ako dlho bude v zariadení a aké má možnosti po skončení pobytu. T 

Deťom do 15 rokov sa pri raňajkách podáva balíček s desiatou a pri obede zase balíček 
s olovrantom.  
 Tiež je tu zabezpečený pre žiadateľov kurz slovenského jazyka, je tu možnosť 
zapožičania v miestnej táborovej knižnici kníh, časopisov a novín v rôznych jazykoch. 
Poriadajú sa rôzne športové aktivity a zábavné hry pre deti.  
T TV pobytovom tábore sú vytvorené podmienky na kultúrno – spoločenské a športové 
vyžitie, na výučbu základov slovenského jazyka a návštevu rekvalifikačných kurzov. 
Voľnočasové aktivity sa uskutočňujú v úzkej súčinnosti s mimovládnymi a medzinárodnými 
organizáciami. 

Deti predškolského veku môžu navštevovať predškolské zariadenie priamo v tomto 
pobytovom tábore, školopovinné deti základnú školu v mieste pobytového tábora. 
T T  
 
 
TZáver 
T VT súčasnej dobe na Slovensku je veľmi nízky počet sociálnych pracovníkov, ktorí by 
svoju činnosť priamo orientovali na prácu s odlúčenými deťmi. Rovnako u nás nie sú 
vypracované minimálne štandardy na túto prácu. Rovnako sme toho názoru, že je potrebné 
zakomponovať do študijných curricúl vysokoškolského predmetu Sociálna práca so 
žiadateľmi o azyl túto problematiku podrobnejšie, aby sociálny pracovník, ktorý sa vo svojej 
práci stretne s odlúčenými deťmi, mu vedel poskytnúť adekvátnu profesionálnu pomoc. T 
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Respektování zvláštností vyššího věku ve zdravotnických a 
sociálních zařízeních 
 
Complying with specialities of old age in health and social facilities 
 

Hana Tomanová (ČR) 
 
 
Abstrakt 
Ve svém příspěvku se autorka zabývá důležitostí etického přístupu k seniorům ve společnosti, 
ať již žijí v rodinném prostředí nebo v sociálním či zdravotnickém zařízení. Těmi nejčastějšími 
a nejvíce alarmujícími problémy jsou násilí páchané na seniorech a jejich týrání, odepírání 
autonomie seniorům a ageismus neboli předsudky a negativní představy o seniorech. Součástí 
tohoto článku jsou i mýty šířené o seniorech v porovnání s mladou generací. 
 
Abstract 
The author of this article describes the importance of ethic attitude towards seniors living 
either at home or in social or health facilities. The most often and alarming problems are 
violence against seniors, denial of autonomy and ageism, i.e. prejudice and negative 
imaginations about seniors. Myths about seniors comparing with young genetation are a part 
of this article. 
 
Klíčová slova: Stáří. Senioři. Násilí. Autonomie. Ageizmus. Mýty o stáří. 
 
Key words: Old age. Seniors. Violence. Autonomy. Ageism. Myths about old age. 
 
 
Současné trendy vývoje společnosti  
Stejně tak jako v zemích západní Evropy je jedním z významných trendů v České republice  
rychlé stárnutí společnosti. Způsobuje ho trvale klesající porodnost, neustále se snižující 
úmrtnost a prodlužování střední délky života. Tím dochází k tomu, že se zvyšuje počet 
starých lidí a roste tak jejich procentuální zastoupení v populaci. Podle dlouhodobých prognóz 
bude tento trend pokračovat i v budoucnu. 
 

Lidé stárnutí populace často vnímají pouze jako problém, který nadměrně zatíží náš 
sociální a zdravotní systém. Do popředí se však dostává i problematika etických aspektů péče 
o seniory. Těmito etickými aspekty jsou především respektování lidské důstojnosti, hodnot, 
autonomie a duchovního přesvědčení. I člověk bez náboženského vyznání má své duchovní 
potřeby - hledá smysl života, lásku, odpuštění a naději.  

 
Abychom nesnižovali kvalitu života seniorů, je nutné snažit se lépe chápat jejich 

potřeby a problémy a zlepšit kvalitu zdravotnických i sociálních služeb. 
 
 
Senioři jsou vzhledem ke zvýšené nemocnosti a postižení více nemocemi zároveň 

častěji hospitalizováni v nemocničním zařízení. Velice často se senioři stávají závislí na péči 
svého okolí a jsou nesoběstační v denních činnostech. Pokud v této situaci nemají vhodné 
sociální zázemí, kdy rodinní příslušníci nemohou nebo nechtějí o seniora pečovat, mohou se 
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ocitnout v zařízeních poskytujících zdravotní a sociální péči. Ve všech těchto zařízeních by 
měly být dodržovány zásady respektující zvláštnosti vyššího věku. 
 

I když Tošnerová (2000) uvádí, že se s některou formou špatného zacházení se seniory 
můžeme setkat u 3 - 5 % starší populace, což v České republice představuje asi 60 000 
konkrétních týraných starších osob, byla problematika nevhodného zacházení s jedinci 
vyššího věku ze strany rodinných příslušníků i profesionálních pracovníků formou 
zanedbávání, zneužívání nebo týrání, velice dlouho opomíjena.  

 
V roce 1959 byla OSN přijata Charta práv dítěte a začíná se mluvit o syndromu 

týraného dítěte. Jednalo se hlavně o fyzicky násilné činy, postupně se tato oblast rozšířila na 
každé záměrné dlouhodobé poškozování dítěte a byl zaveden pojem týrání, zneužívání a 
zanedbávání dítěte. Seniorská varianta problému vznikla zhruba až o 10 let později a bylo jí 
věnováno méně pozornosti. V literatuře se tato problematika týrání seniorů v ČR objevuje až 
od poloviny 90. let.  

 
Hovoříme-li o etických aspektech péče o seniory, je nutné vycházet z principů 

moderní lékařské etiky. Podle Munzarové (2005) jsou základy lékařské etiky postaveny na 
„Hippokratově“ přísaze. V roce 1960 došlo k propagaci angloamerické doktríny 
informovaného souhlasu, potvrzující právo na sebeurčení. Poprvé v roce 1979 byly 
zveřejněny čtyři základní principy, které měly a dodnes mají velký ohlas. Mezi tyto čtyři 
základní principy jsou řazeny - princip nepoškození, který zakazuje jakékoli poškození nebo 
usmrcení druhé osoby. Princip dobřečinění podporuje dobro, celkovou pohodu člověka a 
veškerý užitek pro nemocného jedince. Respekt k autonomii pohlíží na člověka jako 
samostatného, nezávislého jedince se svými přáními, hodnotami a ideály. Princip 
spravedlnosti se uplatňuje ve smyslu dělení materiálních i nemateriálních prostředků, služeb 
atd. Tento model byl řadu let používán při výuce pracovníků ve zdravotnictví a k řešení 
různých etických dilemat v praxi. 
 
 
Některé etické problémy v péči o seniory ve zdravotnických zařízeních 
 

V mém vystoupení nemohu vyjmenovat všechny etické problémy v oblasti zdravotní 
péče o seniory a věnovat se jim. Proto jsem vybrala tři v současné době velmi diskutované 
okruhy, které se týkají této problematiky. Jsou to: násilí páchané na seniorech, respektování 
autonomie seniorů a ageismus. 

  
Vzhledem k ubývání svalové síly, zhoršení pohybové koordinace a senzorických a 

kognitivních funkcí se senior stává křehkou, snadno zranitelnou bytostí a snadnou obětí 
různých negativních praktik jak profesionálních pečovatelů, tak i členů vlastní rodiny. Je 
mnohem snadnější „zapomínat“ seniora informovat o různých skutečnostech a postupech 
léčby, je snadnější porušovat jeho práva jako je lidská důstojnost, soukromí, autonomie aj. 

 
Je možné páchání násilí na jedincích vyššího věku, ať již v domácím prostředí, během 

hospitalizace nebo v některém z ústavů sociální péče. 
Násilí páchané na seniorech 
 

Kalvach (2004) uvádí několik různých způsobů týrání seniorů. Senior může být týrán 
tělesně, což je nejhrubší a nejzjevnější forma týrání. Jde o záměrné působení bolesti, 
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zraňování či odpírání základních tělesných potřeb. Na těle seniora se vyskytnou podezřelé 
podlitiny, popáleniny, opakované zlomeniny atd.  

 
Avšak velmi často je agrese socializovaná, tedy prováděná nenápadnými, společensky 

tolerovanými způsoby, které se obtížně dokazují i postihují – např. místo hrubého bití 
rafinované zneužívání a citové a psychické týrání. Sem patří agrese verbální – urážky, 
ponižování, vyhrožování či zastrašování, dále snižování sebeúcty a sebevědomí, 
manipulování.  

 
Další formou týrání seniorů je sexuální obtěžování a zneužívání, které však ve 

srovnání s dětmi není tak časté. 
 
Naopak finanční a materiální zneužívání je v seniorském věku jev velmi častý. 

Jedná se o vynucování peněžních částek, změny závěti, převody bytů a jiného majetku atd. 
V současné společnosti je tento jev velice častý. 

  
V naprosté většině případů se týrání seniorů odehrává v domácím prostředí a pachateli 

jsou nejčastěji blízcí příbuzní (partner či dospělé děti), popř. osoby, s nimiž postižený žije ve 
společné domácnosti či v témže bytě.  

 
S nevhodným zacházením se však setkáváme i v ústavní péči – v nemocnicích a 

zvláště v zařízeních dlouhodobé péče typu domovů pro seniory a léčeben pro dlouhodobě 
nemocné. I v těchto zařízeních je velmi těžké toto špatné zacházení se seniory prokázat. 

 
Senioři často omlouvají své pečovatele, stydí se přiznat pravý stav věcí. Zdravotnický 

pracovník musí respektovat klientovo rozhodnutí, nesmí na něj naléhat, musí dodržovat 
všechna jeho práva. Je nutné vytvořit vzájemný vztah důvěry mezi seniorem a zaměstnanci 
zařízení. V tomto vztahu by měla převažovat tolerance, úcta a hluboké lidské porozumění. 
Všichni pracovníci, kteří jsou v kontaktu se seniory, by na ně neměli pohlížet jako na jedince, 
kteří potřebují pouze pomoc a již nám nemají co dát. I přes náročnost péče je nepřípustné 
přenášet do ní negativa z osobního či profesního života. Ovlivnit a zamezit vzniku takových 
situaci můžeme především vhodnou prevencí syndromu vyhoření, dostatečným odpočinkem a 
vhodnými volnočasovými aktivitami.  

 
 
Respektování autonomie 
 

Autonomii můžeme  definovat jako schopnost vést život podle vlastních pravidel, tzn. 
být pánem svého chování, jednání, způsobu života, být svobodný v rozhodování. Prvním 
předpokladem jsou fyzické, rozumové a sociální předpoklady. Dále musí mít senior 
dostatečnou vůli a motivaci k tomu, aby tyto schopnosti využíval. Poslední podmínkou je  

 
vhodné prostředí pro možnost uplatnění autonomie seniora. Ve vyšším věku se senior 
mnohem hůře samostatně rozhoduje, a proto se stává v určitém smyslu závislý na svém okolí. 
A tehdy hodně závisí na okolí, jaké podmínky mu vytvoří a zda bude jeho autonomii 
podporovat. 
 

Jak uvádí Kalvach (2004) často jde o upírání práva na rozhodování o sobě, zvláště 
v případě dlouhodobé ústavní péče. Mezi nejzávažnější současné problémy patří v ČR 
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nadměrné a dálkové přemisťování seniorů, kteří jsou v dlouhodobé péči bez ohledu na 
přerušení kontaktů s rodinou, partnerem či s přirozeným sociálním prostředím. 
 
Ageismus  
 

Pod pojmem ageismus rozumíme předsudky a negativní představy o seniorech nebo 
projevy diskriminace vůči staršímu člověku nebo skupině starších lidí. Dá se hovořit o 
stereotypech, kdy jsou záměrně vynechávány příznivé charakteristiky. Tyto výroky a postoje 
nemají pravdivý základ, ale budí zdání, že mají v jádru pravdu.  

 
V současnosti je upřednostňován kult mládí a krásy, kdy je mladým lidem 

odpouštěna celá řada nedostatků, protože oni jsou společnosti prospěšní na rozdíl od seniorů, 
kteří již nemají čím přispět (Minibergerová, L.- Dušek, J., 2006).  

 
Existuje celá řada předsudků o stáří. Haškovcová (1990) uvádí několik základních 

mýtů o stáří. Mýtus falešných představ, podle něhož si lidé myslí, že senioři kladou důraz 
především na své ekonomicko-materiální zabezpečení a jejich spokojenost je mu přímo 
úměrná. Podle mýtu zjednodušené demografie se jedinec stává starým v den odchodu do 
penze. Podle mýtu homogenity jsou všichni senioři stejní. Dále je to mýtus neužitečného 
času, díky kterému jsou senioři pokládáni za jedince, kteří již nic nedělají, nic neznamenají, 
nejsou rovnocennými partnery.  

 
Tošnerová (2002) mezi mýty o stáří začlenila následující: 

– staří žijí jen v rozvinutých zemích 
– staří lidé jsou všichni stejní 
– stáří mužů a žen je stejné  
– stáří je křehké - potřebující péči  
– staří nemají čím společnosti přispět  
– stáří je ekonomickou zátěží společnosti  

 
Naproti tomu se ageizmus projevuje v upřednostňování mládí. Palmore (1990) říká:  

– mladí mohou chybovat či být pomalí bez nálepky, že jsou nemohoucí či 
senilní. 

– mladí mohou zapomenout jméno nebo adresu bez toho, že by se s nimi 
jednalo s blahosklonnou přezíravostí. 

– mladí mohou být popudliví nebo nepříjemní bez toho, že by byli 
označování jako podivínští nebo potrhlí.  

 
 Senioři se tedy díky těmto mýtům a předsudkům dostávají do postavení, v němž mají 
dvě možnosti – buď se mohou aktivně bránit vyloučení ze společnosti nebo těmto 
předsudkům podlehnout. V horším případě se mohou s těmito předsudky ztotožnit a tak 
potvrdit jejich platnost. 
 
 

 
Na závěr svého příspěvku bych chtěla zdůraznit, že senioři by měli mít rovnoprávné 

postavení ve společnosti, příležitost k osobnímu kontaktu s ostatními věkovými skupinami a 
tento kontakt by měl být společností podporován. Stáří může přinášet také ovoce v podobě 
moudrosti, shovívavosti, humoru a nacházení smyslu života a smrti. 
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Domnívám se, že následující citát plně vystihuje problém vztahu společnosti 
k seniorům: 

 
 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a 

kultur. 
   (Ladislav Klíma) 
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Sociálna a zdravotná starostlivosť o ľudí bez domova na Slovensku 
 
Social and health care for homeless people in Slovakia T 

 

Martin Vereš (SR) 
 
 
Abstrakt 
Ako naznačuje samotný názov, orientujeme sa na skupinu ľudí, ktorá je zaraďovaná medzi 
marginalizované skupiny obyvateľstva. Sú ňou ľudia bez domova. Legislatíva Slovenskej 
republiky vymedzuje metódy, formy a spôsoby pomoci bezdomovcom prostredníctvom troch 
kľúčových zákonov avšak aj to nepriamo, keďže termíny bezdomovec, resp. bezdomovectvo 
v nich nie sú definované. Cieľom príspevku je popis sociálnej a zdravotnej starostlivosti o túto 
skupinu v intenciách legislatívy SR. 
 
Abstract 
As the name suggests, we focus on a group of people that is including among marginalized 
groups. Her people are homeless. Slovak legislation defines the method and ways of helping 
the homeless through the three key laws but also indirectly, since the terms homeless, 
respectively. homelessness in them are not defined. The paper is a description of social and 
health care for this group within the purview of the legislation of the SR. 
 
Kľúčové slová: Sociálna starostlivosť. Zdravotná starostlivosť. Sociálne služby. Hmotná 
núdza. Sociálna kuratela. Zdravotné poistenie. 
 
Key words: Social welfare. Health care. Social services. Material need. Social kuratela. 
Health insurance. 
 
 
Legislatíva Slovenskej republiky vymedzuje metódy, formy a spôsoby pomoci bezdomovcom 
prostredníctvom troch kľúčových zákonov, avšak aj to nepriamo, keďže termíny bezdomovec, 
resp. bezdomovectvo v nich nie sú definované. 

Okruh pomoci ľuďom bez domova v zmysle Zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi je charakterizovaný v ekvivalentnom vyjadrení človeka bez domova v 
podobe občana v hmotnej núdzi. Pomoc sa mu poskytuje v prípade, že jeho príjem nedosahuje 
životné minimum. Najbližšie opisné vyjadrenie statusu bezdomovectva nachádzame v § 19 
uvedeného zákona pri definovaní foriem poskytovania dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke, ktorý hovorí o možnosti poskytovania dávky a príspevkov v peňažnej, vecnej alebo 
kombinovanej forme. A práve definovanie vecnej formy v podobe poskytnutia jedného 
teplého jedla denne, nevyhnutného ošatenia a prístrešia je najcharakteristickejším opisom 
sociálneho statusu bezdomovectva. 
 Starostlivosť o ľudí bez domova sa v súčasnosti uskutočňuje predovšetkým na 
miestnej úrovni v spolupráci orgánov samosprávy, obcí s mimovládnymi a charitatívnymi 
organizáciami. Ich pomoc predstavuje poskytnutie ubytovania, stravy, a možnosti vykonania 
osobnej hygieny. 

Ďalším zo zákonov, ktorý definuje nástroje pomoci bezdomovcom, je Zákon č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách, s účinnosťou od 1. januára 2009.  
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 V zmysle § 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je sociálna služba 
definovaná ako odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto 
činností, ktoré sú zamerané na: 
a)prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 
alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 
b)zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na 
podporu jej začlenenia do spoločnosti, 
c)zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb 
fyzickej osoby, 
d)riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 
e)prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 
 Sociálna služba sa vykonáva prostredníctvom sociálnej práce, postupmi 
zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania 
sociálnych služieb. 

Sociálne služby sa poskytujú osobám v nepriaznivej sociálnej situácii klasifikovanej 
podľa § 2 ods. 2 vyššie uvedeného zákona, t.j. fyzickej osoby ohrozenej sociálnym vylúčením 
alebo obmedzením jej schopností sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť problémy: 
a)z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 
životných potrieb, 
b)pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života, 
c)pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 
d)z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného 
predpisu 
e)pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
f)pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb 
g)z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi. 
 Podľa §2 ods. 3 vyššie citovaného zákona za zabezpečenie nevyhnutných podmienok 
na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby sa považuje zabezpečenie 
ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. 
 Poskytovateľom sociálnych služieb podľa tohto zákona je obec, vyšší územný celok 
a neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý musí byť zapísaný do registra 
poskytovateľov sociálnych služieb. Vyšší územný celok je poskytovateľom sociálnej služby, 
len ak poskytuje základné sociálne poradenstvo. 
 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov rozšíril sociálne 
služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 
potrieb v zariadeniach, okrem útulkov, na poskytovanie v nocľahárňach, domovoch na pol 
ceste, nízkoprahových denných centrách a zariadeniach núdzového bývania. 
 Podľa §61 vyššie uvedeného zákona sociálne služby poskytované osobám 
v nocľahárňach, útulkoch a nízkoprahových denných centrách môžu mať aj nízkoprahový 
chrakter, t. zn. že sú poskytované sociálne služby, ktoré sú ľahko dostupné, uľahčujú kontakt 
so sociálnym prostredím a poskytujú sa v prirodzenom prostredí klienta. 
 V zmysle §13 vyššie citovaného zákona sociálne služby sa poskytujú ambulantnou 
formou, terénnou formou, pobytovou formou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej 
situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava. 
 Ľudia prichádzajúci z ulice potrebujú miesto k odpočinku, jedlo, teplo, základnú 
lekársku starostlivosť, základnú hygienu a ošatenie. Je preto žiadúce, aby služby zamerané na 
základné životné potreby im boli poskytované na jednom mieste.  

Nadobudnutím účinnosti Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele sa rozšírili aj o možnosti pri výbere spôsobov pomoci skupine spektra 
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ľudí, z ktorých časť tvoria aj bezdomovci. Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb sa 
vykonáva pre plnoletú fyzickú osobu najmä: 

• po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, 
• ak je účastníkom probácie alebo mediácie, 
• ak zneužíva drogy alebo je závislá od drog,  
• po zániku ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy, 
• ak bola prepustená zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu drogových alebo iných 

závislostí, 
• ak bola prepustená zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých,  
• ak požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie. 
Do kontaktu s ľuďmi, ktorých spoločným znakom je sociálne vylúčenie prichádza na 

úrade práce, sociálnych vecí a rodiny viacero oddelení, avšak tým, kto by mal celý postup 
práce s nimi koordinovať je kurátor pre dospelých.  

Pri výkone opatrení sociálnej kurately vo vzťahu k plnoletým fyzickým osobám jeho 
kroky smerujú predovšetkým k : 

• udržiavaniu kontaktu (osobný, písomný) počas výkonu trestu, väzby a spolupôsobeniu 
pri prevýchove a riešení osobných, rodinných, sociálnych problémov s cieľom 
udržania a posilnenia rodinných väzieb, 

• podieľaniu sa na príprave na prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody alebo 
z výkonu väzby, 

• pomoci po prepustení z výkonu trestu, alebo z výkonu väzby, najmä pri uľahčení 
návratu do rodiny, pracovnom uplatnení, hľadaní bývania, ale aj riešení osobných 
a vzťahových problémov, 

• motivovaniu k liečbe drogových a iných závislostí, udržiavaniu kontaktu počas liečby 
a následnej resocializácie,  

• pomoci po návrate zo zariadenia na liečbu závislostí, resocializačného strediska, 
najmä pri uľahčení návratu do rodiny, riešení osobných a vzťahových problémov, 
hľadaní bývania, pracovnom uplatnení,  

• motivovaniu k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania, k získaniu a udržaniu 
pracovných zručností,  

• sprostredkovaniu pomoci špecializovaných inštitúcií,  
• ponuke účasti na resocializačných a iných programoch organizovaných orgánmi 

štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, či akreditovanými subjektami,  
• motivovaniu k účasti v svojpomocných skupinách zameraných  na riešenie osobných, 

vzťahových problémov. 
Uvedené opatrenia sa realizujú prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce 

a ďalších spoločenských vied ako aj aplikácie poznatkov o stave a vývoji 
sociálnopatologických javov vyskytujúcich sa  v spoločnosti. Patria medzi ne : 

• vykonávanie sociálnej práce, špeciálneho sociálneho poradenstva, odbornej 
diagnostiky, pomoci na zvládnutie krízy, liečebno-výchovnej, psychologickej 
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti, resocializácie, pracovnej terapie, či rekreačnej 
a rehabilitačnej činnosti,  

• utváranie podmienok na prípravu stravy, záujmovú a kultúrnu činnosť, pracovné 
uplatnenie, 

• zabezpečovanie stravovania, psychoterapie, zdravotnej a psychologickej starostlivosti, 
či vzdelávania, 

• poskytovanie bývania, stravovania, obslužných činností a osobného vybavenia. 
Proces pomoci ľuďom bez domova predpokladá úzku a aktívnu spoluprácu kurátora pre 

dospelých s ďalšími zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v podobe 
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oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, poradensko-informačných služieb či sprostredkovania 
služieb zamestnanosti ako i ďalších organizácií a inštitúcií poskytujúcich sociálne služby tejto 
cieľovej skupine (obec, mimovládne organizácie,..). 

Realita však ukazuje, že uspokojovanie potrieb spojených so životom ľudí bez domova vo 
vyššie uvedenej podobe je v mnohých prípadoch iba ideálom, ktorý z dôvodov minimálnej 
siete podporných zariadení pre zabezpečenie základných ľudských potrieb týchto ľudí, či 
veľkého množstva klientov, ktorí spadajú do kompetencie kurátorov pre dospelých spôsobujú, 
že  pomoc je častokrát limitovaná svojou obmedzenosťou, čím sa vytráca jej adresnosť.   
 Choroba, psychická alebo fyzická, môže byť spúšťacím mechanizmom životnej kríze 
človeka, ktorá môže viesť i strate bývania. Nie vždy zdravotné problémy spôsobia 
bezdomovectvo, ale takmer vždy ho sprevádzajú. 
 V Článku 40 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších predpisov je 
zakotvené, že každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú 
občania SR právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť za podmienok, ktoré ustanoví zákon. 
  V §3 ods. 2 Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa uvádza, že každá fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území SR 
je povinne verejne zdravotne poistená, pričom verejné zdravotné poistenie podľa §4 ods. 1 
uvedeného zákona vzniká narodením. Problematickou skutočnosťou u ľudí bez domova je 
určenie ich trvalého bydliska, resp. jeho dokladovanie, ale nepopierateľná je skutočnosť, že 
väčšinou sú obyvateľmi SR, len nie s presne špecifikovaným miestom trvalého pobytu. Podľa 
§5 Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení 
neskorších predpisov sa občan bez prístrešia môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni 
v mieste, kde sa zdržiava, po predložení občianskeho preukazu alebo potvrdenia 
o občianskom preukaze a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. V zmysle §9 
Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení Zákona č. 95/2002 Z. z. 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má 
každý poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti, v prípade neplatenia preddavkov 
má právo na poskytnutie len neodkladnej zdravotnej starostlivosti.  
 Zdravotnou starostlivosťou v zmysle §2 ods. 1 Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti, o službách súvisiacich s poskytnutím zdravotnej starostlivosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa rozumie zdravotná 
starostlivosť poskytnutá osobe, na základe náhlej zmeny jej zdravotného stavu, ktorá 
bezprostredne ohrozuje jej život, môže vážne ohroziť je súbor pracovných činností, ktoré 
vykonávajú zdravotní pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok 
s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja 
budúcich generácií, pričom zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu 
a ošetrovateľskú starostlivosť. Neodkladnou zdravotnou starostlivosťou podľa §2 ods. 3 
vyššie uvedeného zákona sa rozumie zdravotná starostlivosť poskytnutá osobe, na základe 
náhlej zmeny jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, môže vážne 
ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej 
správania a konania, pod vplyvom ktorých bezprostredne ohrozuje seba alebo okolie. 
Súčasťou je aj neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia. Neodkladná 
zdravotná starostlivosť musí byť poskytnutá vždy. Z uvedeného vyplýva, že nárok na 
zdravotnú starostlivosť má každý, i ľudia bez domova. 
 
Literatúra: 
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
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Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, o službách súvisiacich s poskytnutím 
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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4. DODATEK FILOZOFICKÝ A KULTURNÍ 
 
Filozofie a etika v sociální práci 
 

Jaroslav Balvín (ČR) 
 
Pro vztah etiky, filozofie a sociální práce bychom mohli najít řadu vyjádření. Ale asi 
nejvýstižnějším může být přísloví: „Nejen chlebem živ je člověk“. 
 
Můžeš člověka, kterému pomáháš, nakrmit chlebem, napojit vodou, utišit jeho bolesti 
sedativy. To je sice pěkné, ale když k tomu nepřidáš alespoň něco ze svého srdce, nedáš mu 
pomoc úplnou.  
 
Otázkou pomoci lidem se zabývali filozofové a etikové odedávna. Sociální pracovník je 
profesionál, který by měl v sobě mít i mravní zákon. Takový, o kterém mluvil a psal filozof 
Immanuel Kant: Jsou dvě věci, které naplňují úžasem: hvězdné nebe nad hlavou a 
mravní zákon ve mně. 
 
Co naplňuje ta první část souvětí? Hvězdné nebe nade mnou symbolizuje přírodní zákon. A 
ve vztahu k člověku také to, že je smrtelný, že podléhá přírodním zákonitostem. 
 
Ale v rámci svého života je možné, abychom se sami k sobě chovali s úctou, respektovali 
svoji důstojnost, neškodili, ale pomáhali. 
 
Pomoc je podat svoji moc. Já, sociální pracovník, ji mám. A nejen svou. Je za mnou celý 
systém, zařízení, které je možno využít. Ale i když jsou tyto systémy a přístroje relativně 
účinné a pomáhají, lidské srdce a lidská duše jsou  nenahraditelné. Ony samy jsou spolu 
s dalšími pomocníky materiálními lékem i prostředkem pomoci. Jsou vyjádřením 
filozofického a etického přístupu k lidem, kterým pomáháme, protože to ve své krizové 
situaci potřebují. 
 
A i o tom jsou následující texty Jaroslava Balvína a Ivana Ráce. Jsou o tom, že sociální práce 
se bez filozofie, etiky a dalších společenskovědních disciplin neobejde. Mnoho textů, které se 
filozofických a etických aspektů sociální práce najdete i v texteh odborníků, uvedených ve 
sbornících a textech z konferencí Dni sociální práce a InteRRa (viz Haburajová-Ilavská, 
Balvín, Vavreková). 
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s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila  na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre   
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Konštantína Filozofa Nitra  11.-12. novembra 2009. Nitra: Fakulta sociálnych vied a 
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4.1 Proč a o čem je filozofie a etika pomáhajících profesí 

Jaroslav Balvín (ČR) 
 
 
MOTTO: filozofický text k zamyšlení a aplikaci 
 
„…fundamentální založenost lidského pobytu spočívá v tom, že je pobytem v neustálém 
duchovním rozhovoru (s druhými, s texty, památkami apod.). „Člověk ek-sistuje, znamená 
nyní: dějiny bytostně určených možností dějinných lidí se jim udržují v odkrytí jsoucna 
vcelku.“ 68F68F68F68F68FTF68F68F68F68F68F68F68F68F68F68F68F68F68F68F68F68F68F

69
FT Každý fenomén sociálního a kulturního života poukazuje k celému horizontu 

nejednoznačných odkazů a souvislostí; každý je svědectvím o tom, že jeho tvůrci se po něčem 
tázali a že jej zanechali jako jednu z možných odpovědí. A člověk musí umět naslouchat, 
nechat se oslovovat, a také se musí umět tázat, aby mohl tato svědectví interpretovat. 
Již před sto lety upozornil německý myslitel Wilhelm Dilthey na to, že sociální fenomény 
/“duchovědná fakta! Nejsou – oproti faktům, s nimiž operují ostatní exaktní disciplíny- nikdy 
„hotová“, jednou provždy daná, a tedy „objektivně“ zjistitelná, popsatelná a jednoznačně 
interpretovaná, nýbrž naopak – jsou neuzavřenou výzvou, svazkem poukazů, daných jim ve 
chvíli jejich vzniku, ale naplňujících se až tím, že nás nějak oslovují, že jim nějak rozumíme, 
nějak je hodnotíme, zaujímáme k nim určitý postoj. V duchovní oblasti nese s sebou každý 
zdánlivě samostatný fakt celý svazek významů, v nichž teprve může mít svůj plný smysl. 69F69F69F69F69FTF69F69F69F69F69F69F69F69F69F69F69F69F69F69F69F69F69F

70
FT 

Všechny historické nebo kulturní předměty či jevy jsou projekcí přání, tužeb, hodnot, postojů, 
vášní a zájmů lidí, kteří je vytvořili, a jsou tak vlastně stopami jejich života – a k jejich 
pravdivému uchopení nepomůže žádný abstraktní popis či jednoznačné kauzální „vysvětlení“. 
Interpretace, má-li mít smysl, musí proto vždy pokročit za text, za událost apod. a snažit se 
objevit otázku! My se totiž musíme naučit tázat spolu s autory; nic nebrat jako hotovou 
odpověď, ale jako problém.“ 70F70F70F70F70FTF70F70F70F70F70F70F70F70F70F70F70F70F70F70F70F70F70F

71
FT 

 
Interpretace 
 
Takto složité filozofické texty mohou odradit denní i externí posluchače, kteří mají absolvovat 
filozofický kurs dotovaný osmi hodinami hned na začátku. Na druhé straně je filozofie i etika 
velmi potřebná pro studenty pomáhajících profesí. Pokouším se v tomto textu, který je 
úvodem k následujícímu výkladu základů filozofie a sociologie, že přes složitost textů je 
potřebné hned na začátku přistoupit k interpretaci takových textů, které studentům do 
budoucna budou sloužit k lepšímu a hlubšímu „čtení“ složitosti svého života i složitosti 
profesionální práce sociálního pracovníka, zdravotních sester, lékařů, a všech těch, kteří 
pracují v oblasti pomáhajících profesí. Pokusíme se tedy o analýzu textu a poté vedeme 
studenty k samostatnému rozboru. Dále pak vytyčujeme otázky, které by měli samostatně 
zpracovat v další práci při výkladu filozofie, etiky asociologie. 
 
Analýza textu 
 
Náš pobyt ve světě jako neustálý rozhovor s druhými a odkrytí jsoucna vcelku 

                                                 
T

69
T Heidegger, M. O Pravdě a Bytí. Přel. J. Němec. Praha: Mladá fronta, 1993, s.43. 

T

70
T Srv. Dilthey, W. Život a dejinné vedomie. Prel. M. Žitný. Bratislava: Pravda, 1980, s. 246-247. 

T

71
T Nesvadba, P. Můžeme si porozumět? O zakotvenosti i otevřenosti našeho dialogu se světem. In Filozofický 

časopis, ročník 58, 2010/2, s. 268. 
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„…fundamentální založenost lidského pobytu spočívá v tom, že je pobytem v neustálém 
duchovním rozhovoru (s druhými, s texty, památkami apod.). „Člověk ek-sistuje, znamená 
nyní: dějiny bytostně určených možností dějinných lidí se jim udržují v odkrytí jsoucna 
vcelku.“  
 
Lidé minulosti i současnosti realizují svůj život v neustálém duchovním rozhovoru. Je to 
proto, že řešení své životní situace, která se před člověka staví permanentně, neustále, 
vyžaduje od člověka duchovní, myšlenkovou aktivitu, která však nemůže být rozhovorem  
pouze se sebou samým (i když i tak rozhovor, tázání v procesu rozhodování a volby probíhá), 
ale rozhovorem s jinými lidmi. A to nikoliv jen lidmi současnosti, ale prostřednictvím 
písemné kultury i s lidmi minulosti. V pomáhajících profesích se proto profesionálové 
obracejí formou diskursu i k těm, kteří pro praxi i teorii vytvořili řadu nových přístupů, 
postupů. Tak např. zdravotnící současnosti čerpají z teorie T. Parsonsa o zdraví a nemoci 
(The Social System) 71F71F71F71F71FTF71F71F71F71F71F71F71F71F71F71F71F71F71F71F71F71F71F

72
FT, ostatní odborníci s Parsonsem vedou diskurs, který je nám také 

inspirací, o správnosti jeho čtyř charakteristických rysů nemocného apod. 72F72F72F72F72FTF72F72F72F72F72F72F72F72F72F72F72F72F72F72F72F72F72F

73
FT Např. na 

Parsonsovu myšlenku, že role nemocného je rolí sociální, navázal I. K. Zola (Zola, 1966, s. 
628), „zpochybnil však, že existuje jednotný kulturní model takového chování a naopak, 
dokázal, že vnímání obdobných tělesných symptomů je odlišně interpretováno podle etnické 
příslušnosti a že tato odlišná interpretace vede k rozdílnému chování v nemoci. Na srovnání 
pacientů italského a irského původu dokumentoval vliv náboženských a kulturních hodnot.“ 
73F73F73F73F73FTF73F73F73F73F73F73F73F73F73F73F73F73F73F73F73F73F73F

74
FT    

 
Tímto diskursem, rozhovorem vědeckým, teoretickým i praktickým mezi lidmi, mezi 
profesionály i mezi profesionály a jejich objekty, na které působí, lidé odkrývají nikoliv 
jenom jednu část života, jednu určitou část zákonitostí světa, ale svět vcelku. Na odkrývání 
světa vcelku má každý jednotlivec podíl, ale při řešení svých životních situací jako občan i 
jako profesionál, i když řeší jednu jedinou věc, jakoby odkrýval celý systém vztahů a 
souvislostí, které reprezentují svět jako celek. Proto také je v současnosti požadován např. 
při vzdělávání sester požadavek, aby poznaly a pochopily „obecné i kulturně specifické 
kompetence, aby byla sestra schopná pochopit hodnoty a kulturní imperativy fungující 
v rámci kulturního prostředí dané osoby…a poskytovat tak kulturně citlivou péči o 
nemocného“. 74F74F74F74F74FTF74F74F74F74F74F74F74F74F74F74F74F74F74F74F74F74F74F
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Tedy, každý profesionál i v pomáhajících profesích by měl být alespoň v základech seznámen 
s filozofickým způsobem „nahlížení“ resp. čtení“ světa. Neboť pracuje s lidmi, kteří jsou jak 
biologickými, tak duchovními bytostmi a shrnují ve svém fyzickém i psychickém „těle“ stopy 
celého minulého světa jako celku. Filozofové říkají, že svět je souhrnem předpokladů, se 
kterými se setkáváme a nějak na ně reagujeme. „Zamyslíme-li se nad tím, jak vnímáme, nač 
myslíme, co prožíváme, dříve či později přitom zjistíme, že všechno to, co vnímáme, nač 
myslíme, co prožíváme, s čím komunikujeme, s čím souhlasíme anebo o co se přeme, to vše se 
nám vždy již nějak „vyjevuje“ z celku světa. Jinak řečeno, „svět“ jako předpoklad rozumění, 
jako „univerzální půda důvěrnosti““, je nám tedy „dán“ jaksi předem. To, co se nám vždy 
nějak ukazuje a s čím se setkáváme, přichází nutně z nějakého celku (z „přirozeného světa“, 
jak jej krásně nazýval Edmund Husserl a po něm i náš Jan Patočka); tento celek však není 
nikdy „hotov“ – on je spíše „horizontem“; je jakousi hranicí, za kterou si nemůžeme nikdy 
úplně „sáhnout“, ale která je přesto stále zde a orientuje náš pohyb mezi věcmi, sama žádnou 
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věcí nejsouc. 75F75F75F75F75FTF75F75F75F75F75F75F75F75F75F75F75F75F75F75F75F75F75F

76
FT  Horizont je vždy to, v čem jsou věci situovány a odkud k nám přicházejí, a 

my – jako vědomé bytosti – je „uchopujeme“ a konáme mezi nimi i jejich prostřednictvím.“ 
76F76F76F76F76FTF76F76F76F76F76F76F76F76F76F76F76F76F76F76F76F76F76F

77
FT 

Aplikujeme-li tyto filozofické teze na naši činnost v oblasti pomáhajících profesí, vyjadřují 
tyto myšlenky jak naše možnosti pomáhat těm, kteří to potřebují. Naše snažení (náš pohyb, 
naše profesionální aktivita) je určitým způsobem orientováno, přičemž pohybuje náš duch, 
naše vědomí, které rozumí nastalým problémům např. pacientů jako určitému systému, 
vycházejícímu z celku světa pacienta (jeho zázemí rodinného, skupinového, profesionálního 
atd.), ale také z nás samých (z naší úrovně porozumění souvislostí v procesu pomoci druhým, 
naší profesionální kompetence, z naší úrovně mravního étosu apod.). Zároveň celek světa, 
není nikdy hotov, takže ačkoliv můžeme jako vědomé bytosti, vybavené profesionálními 
kompetencemi, konat, uchopujeme věci, problém pacienta nebo zachraňovaného člověka, 
existuje tu horizont, určitá hranice, za kterou nelze jít, která nám nedovoluje vše, např. 
zachránit život, když poškození orgánů není, jak říkají odborníci, v souladu se životem. I zde 
však nastupuje potřeba pochopení světa, situovanosti člověka z celku, neboť i smrt je součástí 
celkové a obecné zákonitosti společenského a přírodního dění, které z hlediska nejobecnějších 
zákonů studuje filozofie.   
 
Společenský jev jako odkaz 
 
„Každý fenomén sociálního a kulturního života poukazuje k celému horizontu 
nejednoznačných odkazů a souvislostí; každý je svědectvím o tom, že jeho tvůrci se po něčem 
tázali a že jej zanechali jako jednu z možných odpovědí“.  
 
Každý z nás se ve svém občanském i profesionálním životě setkává s jevy, předměty, lidmi. 
Jsou to fenomény, které vyplývají ze sociální a kulturní existence společnosti. A každý jev je 
výsledkem celého systému odkazů a souvislostí. To znamená, že ve vztahu k nám vystupuje 
jako svědectví, které zanechali na tomto světě předchozí lidé, tvůrci. Vidíme sochu ze 
středověku, a ta je výtvorem umělce, který žil v určité době, prožíval duchovní život té které 
společnosti a svoje dílo vytvořil jako výpověď o sobě i svědectví o světě a lidech, s nimiž ve 
své době žil. Toto svědectví je pro nás nejednoznačné, protože on sám musel při své tvorbě 
volit výsledek, který nemohl být od začátku zcela jednoznačný a také proto ho můžeme různě 
interpretovat i my dnes, každý v tom díle vidí něco poněkud jiného, podle svého založení, 
svých zkušeností apod.   
Ale je to svědectví, stopa po lidech, kteří se svou činností tázali a zůstala po nich jedna 
z možných odpovědí. Pro nás je to dnes výzva, abychom také hledali odpovědi na svoje 
otázky, abychom viděli nejednoznačnost a rozmanitost otázek i života lidí, ale rozhodli se pro 
jednu z možností, která je nejoptimálnější v dané situaci. Tedy v každém oboru navazujeme 
na výsledky předchozích snah, v medicině na předchozí výsledky a zkušenosti s léčením, na 
materiální výsledky technických prostředků i na duchovní vědecké výsledky bádání o zdraví a 
nemoci, na filozofické a etické hodnoty, které se osvědčily při léčení a zachraňování lidských 
životů a které také ukládáme jako svědectví pro budoucí pokračovatele a tazatele a řešitele 
nejednozančných a rozmanitých situací.…  
K takovému chápání by měl být vzděláván i personál v pomáhajících profesích. Jak píše 
Sylva Bártlová, „sestry jsou dnes vzdělávány, nejen aby dobře vykonávaly své povinnosti a 
zdokonalovaly se v praktických a komunikativních dovednostech, ale také k tomu, aby 
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porozuměly významu rozmanitosti otázek, které se k těmto činnostem vztahují. V nejbližším 
období se bude požadovat od sestry více seberegulace a sebeřízení…“ 77F77F77F77F77FTF77F77F77F77F77F77F77F77F77F77F77F77F77F77F77F77F77F

78
FT 

Znamená to, že my sami, ať už jsmev kterékoli profesi, vystupujeme jako autonomní 
subjekty, které dokážou rozumět tomu, co děláme nejenom z hlediska technických postupů, 
ale i z určitého nadhledu, z hlediska smyslu našeho počínání, rozumíme obecnějším 
souvislostem naší aktivity, naší práce. V pomáhajících profesích je to práce s člověkem, který 
se ocitl v tíživé životní situaci. A on potřebuje jistotu, náš čin, který vychází z rozumění 
celku. Jak píše Petr Nesvadba, „tento celek východisek a předpokladů, o němž uvažujeme, 
bývá obvykle označován jako „předporozumění“. Každý z nás ve svém životním (filosofickém 
i „běžném“) tázání, ve své problematizaci světa, druhých lidí, dějin i sebe sama vždy vychází 
ze samozřejmosti svého předporozumění, tj. z toho, jak vnímá, prožívá a chápe, jakými 
tradicemi, zkušenostmi, vzpomínkami, ale i cíli a tužbami je vybaven, co chce, co se mu líbí, 
s čím souhlasí a za čím kráčí. „Předporozumění“ je „terén“ naší zkušenosti, který si 
nemůžeme „odmyslet“ ani jinak zrušit (byť v to doufali filosofové osvícenských dob a i my 
sami bychom tak někdy jistě rádi učinili), neboť tím bychom přišli osám náš duchovní 
„domov“, jehož „oknem“ pozorujeme svět“. 78F78F78F78F78FTF78F78F78F78F78F78F78F78F78F78F78F78F78F78F78F78F78F
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Jak toto vyjádření aplikovat a vysvětlit? Každý ze studentů pomáhajících profesí může 
vysvětlit, jaký charakter má jeho předporozumění světu, tomu, co dělá ve své profesi. Jsme 
autonomn lidé. Každý z nás máme ten domov, z něhož pozorujeme svět. Možná, že nejlépese 
to dá pochopiti na seriálu Nemocnice na kraji města. Kolik lékařů, sester, zdravotního 
personálu tam vystupuje,a každý má svůj „domov“, své okna, ze kterého svět, své okolí 
sleduje, své předporozumění, které ho provází každodenně svojí profesí pomáhajícího 
pracovníka. A každý ze studentů může povědět nebo i napsat, jak to probíhá v jeho vlastním 
životě, u externích studentů v jejich vlastní praxi…  
 
Potřeba interpretovat svědectví 
 
„A člověk musí umět naslouchat, nechat se oslovovat, a také se musí umět tázat, aby mohl 
tato svědectví interpretovat. 
Již před sto lety upozornil německý myslitel Wilhelm Dilthey na to, že sociální fenomény 
/“duchovědná fakta! nejsou – oproti faktům, s nimiž operují ostatní exaktní disciplíny - nikdy 
„hotová“, jednou provždy daná, a tedy „objektivně“ zjistitelná, popsatelná a jednoznačně 
interpretovaná, nýbrž naopak – jsou neuzavřenou výzvou, svazkem poukazů, daných jim ve 
chvíli jejich vzniku, ale naplňujících se až tím, že nás nějak oslovují, že jim nějak rozumíme, 
nějak je hodnotíme, zaujímáme k nim určitý postoj. V duchovní oblasti nese s sebou každý 
zdánlivě samostatný fakt celý svazek významů, v nichž teprve může mít svůj plný smysl.  
 
V naší každodenní praxi vidíme, jak je důležité naslouchat a také se nechat oslovovat, tázat. 
Je to základ nejenom obecného fungování společnosti, ale i konkrétní komunikace na 
pracovišti v nemocnici, nebo jiné instituci zaměřené na pomoc. I když je profesionál 
dlouhodobě v určitém funkčním zařazení, přesto by měl praktikovat tyto lidské postupy 
komunikace. A nejenom mezi kolegy, ale také a zejména s objekty své práce, sestra 
s pacientem, lélař s pacientem, sociální pracovník se svým klientem, ale také samozřejmě se 
svými kolegy. Jedním z podtstných důvodů jenejenom harmonický chod pracoviště, ale i 
obohacování sebe sama jako autonomní, originální a neopakovatelné bytosti, profesionála i 
občana.   
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Společenský jev jako stopa 
 
„Všechny historické nebo kulturní předměty či jevy jsou projekcí přání, tužeb, hodnot, 
postojů, vášní a zájmů lidí, kteří je vytvořili, a jsou tak vlastně stopami jejich života – a 
k jejich pravdivému uchopení nepomůže žádný abstraktní popis či jednoznačné kauzální 
„vysvětlení“. 
 
Důležitá je kontinuita společenského života. Navazujeme na ty, kteří byli před námi. A to 
platí nejenom v oblasti vědy, ale i v každodenní praxi. Učíme se jeden od druhého, 
pokračujeme ve stopách předchozích generací. K tomu by měla také učit filozofie 
profesionály v pomáhajících profesích.   
 
Smysl interpretace jevů a událostí 
 
„Interpretace, má-li mít smysl, musí proto vždy pokročit za text, za událost apod. a snažit se 
objevit otázku! My se totiž musíme naučit tázat spolu s autory; nic nebrat jako hotovou 
odpověď, ale jako problém.“  
 
Také při následování předchozích činů, předchozích stop těch, kteří nám je zanechali jako 
vědomosti, zkušenosti, je třeba umět interpretovat, vysvětlovat si, najít smysl této 
interpretace. To znamená nikoliv nekriticky přebírat tyto zkušenosti, ale sami kráčet dál, dávat 
si nové otázky, sám si vytvářet svůj způsob, jak řešit problémy ve své profesi. V tom je také 
smysl toho, že ve vzdělávání sester se dbá na jejich větší seberegulaci a sebeřízení (viz výše). 
 
Smysl těchto řádků není jen v pochopení určitého filozofického textu, ale především v tom, že 
chceme ukázat důležitost filozofie pro pomáhající pracovníky. V tomto smyslu můžeme 
pokládat tento text i za uvedení k následujícím základům filozofie a sociologie pro pomáhající 
profese. 
Na závěr je potřebné říci, že každý specialista v pomáhajících profesích se řídí určitými 
morálními pravidly, která mají sice obecný charakter, ale jsou determinovaná také specifikou 
té které pomáhající profese. Uvedeme myšlenky, které jsou zdůrazňovány profesionály 
v oblasti ošetřovatelství na jedné straně, na straně druhé v oblasti urgentní mediciny: 
 
„Ošetřovateľská starostlivost si neraz vyžaduje nielen vecnú, ale zároveň aj úprimnú a 
citlivú komunikáciu.“ 
                                                                      Sestra a lekár v praxi, 2009, titulní stránka 
 
„Urgentní medicína je náročná na psychiku zdravotníků. Zhroucený, rozladěný, úzkostný 
či vyhořelý zdravotník pacientům nepomůže tak, jak by bylo třeba. Proto je mravním 
apelem i pečování o vlastní duši. To na jedné straně znamená kultivovat vztah k nemocným 
a ke spolupracovníkům, učit se úctě ke každé lidské bytosti a rozvíjet v sobě prosociální 
postoje.“  
                                                                                                              Šimek, 2008, s. 33 
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Úvod 
 
V monografické stati, koncipované do formy přednášky, s názvem Základy filozofie 
a sociologie se ponoříme do záhad filozofického obrazu světa a člověka v něm. Jako symboly 
nám k tomu poslouží platónský trojúhelník a platónská jeskyně. Tyto symboly budou tvořit 
rámec první  a druhé kapitoly. Třetí kapitola je zaměřena na základy etiky a sociologie 
v aplikaci na oblast pomáhajících profesí 
 
 
1. KAPITOLA 
PLATÓNSKÝ TROJÚHELNÍK 
 
1. 1. VÝCHOZÍ PROBLÉM A JEHO ŘEŠENÍ 
 
Problém 
 
„Pro Platona vznikla problémová situace: Ta se stala údělem filozofických tázání. Poznání 
nelze vysvětlit pouze smyslovostí. Ve smyslovosti je naše tělo (smyslové orgány) spojeno se 
smyslovými věcmi (jevy). Tělo se jim podobá a je s nimi „spřízněno“. Od smyslovosti se však 
odlišuje náš poznávající duch (nús), který Platón nazývá  „duší“, a rovněž ono pravé bytí, 
které je neproměnným základem jevů. A nyní před námi vyvstává otázka: Jak může náš duch 
poznávat pravé bytí? Je možné opravdové poznání?“ 79F79FTF79F79F79F79F79F79F79F79F79F79F79F79F79F79F79F79F79F

80
FT 

 
Řešení Platónovo 
„proti lidskému duchu na jedné straně a pravému bytí věcí, jež je základem jevů, na straně 
druhé, staví třetí skutečnost: ideje. Jsou to čiré esence o sobě, věčné a neměnné. ...Jsou to 
tedy věčné předobrazy esencí (bytností) věcí. Mnohost idejí je shrnuta v jediné ideji dobra 
a krásy, která jakožto idea idejí všechny ostatní ideje převyšuje. Tato idea je absolutnem 
(božstvím) Platónova systému. V podobenství o jeskyni zastupuje tuto ideu idejí slunce, 
zatímco přírodní věci v slunečním světle představují ony četné ideje.“ 80F80FTF80F80F80F80F80F80F80F80F80F80F80F80F80F80F80F80F80F
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1. 2. POMOC MÝTŮ 
UMýtus anamnéze:U Levá strana platónského trojúhelníku - Já a absolutno - vztah anamnéze 
(vzpomínání) 
Tento mýtus symbolizuje vztah mezi SUBJEKTEM, DUŠÍ, JÁ a DUCHEM, IDEJÍ,  
ABSOLUTNEM. 

1. Duše (já) je svou esencí (základem) spřízněna s idejemi. 
2. Duše je svou esencí idejím podobná.. 
3. Před vstupem do pomíjejícího těla nazírala na ideje 
4. Duchovně nazřené bylo při vstupu do těla zasuto smyslovostí. 
5. Očištěním (katharsis) od ponoření do smyslů (vystoupením z jeskyně) je možno znovu 

si vzpomenout (anamnésis) 
6. Pravé poznání se uskutečňuje rozpomínáním. 

UMýtus methexe:U Pravá strana Platónského trojúhelníka – Bytí a absolutno 
1. Vesmír vznikl působením tvůrce světa (démiurgos). 

                                                 
T

80
T Anzenbacher, 1990, s. 43. 

T

81
T Anzenbacher, 1990, s. 43-44. 
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2. Tvůrce světa (démiurgos) vytvořil přírodní věci z pralátky podle idejí. 
3. Jako obrazy idejí mají proto přírodní věci účast na idejích, tedy podílejí se na idejích 

(methesis).  
UZkušenost: USpodní část Platónského trojůhelníka – Já a bytí. 

1. Pravé poznání je tedy možné tím, že duše a pravé bytí věcí  spolu souvisejí v ideji 
(idejích) 

2. Duše je spojena s idejemi ve smyslu anamnése (rozpomínání). 
3. Přírodní věci se podílejí na idejích ve smyslu methexe (podíl, účast). Smyslové 

vnímání je jen vnějším podnětem rozpomínání. 
Nákres Platónského trojúhelníka: Anzenbacher, 1990, s. 44. 
Touto problémovou situací zadal Platón celým dějinám filozofie ústřední úlohu. Vnitřní 
souvislost této problematiky ponechal pod závojem mýtu a filozofie se od té doby snaží o jeho 
výklad. 

1. Úkol pro praxi: co je třeba dělat? 
2. Jaký je problém lidské praxe? 
3. Jak souvisí platónův trojúhelník a podobenství o jeskyni se sociální prací?  

 
1. 3. PLATÓNSKÝ TROJÚHELNÍK A JEHO SMYSL PRO PRAXI 
 

HEGEL 
Filozofie ducha 

BŮH 
DUCH, IDEA 
ABSOLUTNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ANAMNÉSIS                                                               METHEXIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÁ                                                            ZKUŠENOST                                                     BYTÍ 
SUBJEKT DUŠE                                                                                                  SUBSTANCE 
Transcendentální reflexe                                                                                                    SVĚT 
Filozofie Já                                                                                                Ontologická reflexe 
KANT                        ARISTOTELES 
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Výklad Platónského trojúhelníku má velký význam pro praxi nejenom ve filozofii, ale i jako 
základ pro uvažování člověka o jeho postavení v celkovém systému světa. Ukazuje, že JÁ 
není všemocné, i když jeho DUCH je při ovlivňování bytí velmi významný. Ukazuje, že 
BYTÍ je přirozenou základnou světa a jeho podstatou je substance jako základna nejenom 
v neživé přírodě, ale i pro přírodou živou a hlavně pro člověka. Bytí je základem lidské 
zkušenosti, kterou z ní čerpá a zároveň jednotlivá JÁ vytvářejí obecného DUCHA, IDEU, 
kterou je možno nazvat myšlenkovým bohastvím lidstva. Projevuje se v ideologii, politice, 
umění, filozofii. Tento OBECNÝ DUCH je spojen s BYTÍM a zároveň s JÁ, čerpá z nich 
i odevzdává. Souvislost jako systém všech tří entit vytváří prostor, v němž člověk nejenom 
může, ale i musí reagovat na situace v tomto vztahu vytvářené. V řešení těchto situací 
vyjevuje svoji vlastní sílu a možnosti dosahovat skutečnou lidskost a svobodu jednání 
v životě občanském i profesionálním. 81F81FTF81F81F81F81F81F81F81F81F81F81F81F81F81F81F81F81F81F

82
FT 

 
 
„Jak ukazuje podobenství o jeskyni, nejde v platónském trojúhelníku pouze o teoretické 
otázky. Klade se také etický požadavek. PLATÓN nechce pouze vysvětlit, jak je možné 
poznání, resp. jaké jsou podmínky možnosti zkušenosti, ale zároveň ukazuje, co je třeba 
dělat. 
Jestliže jsem pochopil rozdíl mezi smyslovostí a duchem, pak vím, že nesmím zůstat v jeskyni, 
ale že jsem povinen vynaložit námahu a z jeskyně vyjít. Pak vím, že se nesmím vydávat 
libovůli svých smyslových sklonů („pudů“), ale že je mou povinností jednat podle rozumu. 
Lidství důstojné člověka znamená, že duch (rozum) ovládá smyslovost. Ale duch, který se 
osvobodil, žije ve znamení ideje dobra. V tomto smyslu je úkolem především emancipace 
člověka: Má se emancipovat z jeskyně zdánlivých dober, neuspořádaných žádostí a agresí, 
slepých sklonů a vášní k pravému lidství, k praxi řízené rozumem. Nemá se nechat proti 
rozumu ovládat smyslovými motivy, ale užívat svobody ducha, řídit sám sebe rozumem. 
Smyslovost se může rozvíjet ve smyslu lidství teprve pod vládou rozumu. 
Emancipace člověka ve znamení lidství však také znamená povinnost působit k tomu, aby 
možnost této emancipace nalezli také jiní a vposledku všichni lidé.V podobenství o jeskyni 
ten, kdo již odtud vystoupil, sestupuje opět do jeskyně a snaží se „osvobodit z pout a vyvést 
ven“ dřívější spoluvězně.“   82F82FTF82F82F82F82F82F82F82F82F82F82F82F82F82F82F82F82F82F

83
FT 

 
 
2. KAPITOLA 
PLATÓNOVA JESKYNĚ V APLIKACI NA POMÁHAJÍCÍ 
PROFESE 
 
2. 1. PLATÓNOVO PODOBENSTVÍ O JESKYNI 
 
Jako jedno z nejúčinnějších filozofických prostředků pro výklad podstaty sociální pomoci, 
která souvisí i s výchovou, se mi v přednáškách o základech filozofie osvědčilo Platónské 
podobenství o jeskyni. To platí v dějinách filozofie k nejznámějším. Studenti mohou 
podobenství promýšlet, srovnávat s předchozími etapami otřesového procesu, který uvádí 
Sokrates, dělat si nákresy jeskyně, uvádět příklady na konkrétním životě, na řešení 
konkrétních sociálních nebo výchovných případů. Přečtěme si přes staletí ono nejznámější 
                                                 
T

82
T Srov o tom více Anzenbacher, 2004, s. 45-46. Zde je ukázána i souvislost Platónského trojúhelníka 

s s Platónským podobenstvím o jeskyni. 
T

83
T Anzenbacher, 2004, s. 45-46. 
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moudro o koloběhu našeho života, který spočívá nejenom na rozvoji našem vlastním, z naší 
vlastní síly, ale i na pomoci, kterou nám mohou poskytnout jiní lidé, spolupobývající na této 
zemi i ti, kteří jsou k tomu speciálně vyškolení.  
 
 
 
 
„SÓKRATÉS: Představ si lidi v podzemním příbytku podobném jeskyni, která má k světlu 
otevřený dlouhý vchod podél celé jeskyně. V této jeskyni žijí lidé od dětství spoutaní na nohou 
a na krku, takže zůstávají stále na tomtéž místě a vidí jen rovně před sebe, protože pouta jim 
brání otáčet hlevou. Vysoko a daleko vzadu za nimi hoří oheň; uprostřed mezi ohněm 
a spotanými vězni vede vzhůru cesta, podél níž je postavena nízká zeď na způsob zábradlí, 
jaké mají před sebou loutkáři a nad nímž dělají své kousky. Podél této zídky chodí lidé a nosí 
všelijaké nářadí, které přečnívá nad zídku, podoby lidí a zvířat z kamene a dřeva.  
GLAUKÓN: Předvádíš podivný obraz a podivné vězně. 
SÓKRATÉS: Podobají se nám. Myslíš, že by takoví vězni mohli vidět sami ze sebe a ze svých 
druhů něco jiného než stíny vrhané ohněm na protější stranu jeskyně? 
GLAUKÓN: Jak by mohli vidět, když jsou celý život nuceni držet hlavu nehybně? 
SÓKRATÉS: Tito vězni by nemohli pokládat za pravdivé nic jiného než stíny oněch umělých 
věcí.  
GLAUKÓN: Nevyhnutelně. 
SÓKRATÉS: Kdyby jeden z nich byl zbaven pout a přinucen náhle vstát, otočit šíji, jít 
a podívat se nahoru do světla, mohl by to udělat jen s bolestí a pro oslepující lesk by nebyl 
schopen dívat se na předměty, jejichž stíny předtím viděl; co by podle tebe řekl, kdyby mu 
někdo tvrdil, že tehdy viděl pouze přeludy? Nemyslíš, že by byl zmatený a domníval by se, že 
předměty viděné jsou pravdivější než ty, které mu ukazují teď? 
GLAUKÓN: Mnohem pravdivější. 
SÓKRATÉS: A kdyby ho někdo odtud násilím vlekl skrze drsný a strmý vchod a nepustil by ho, 
dokud by ho nevytáhl na sluneční světlo, nepociťoval by bolestně toto násilí a nevzpíral by se, 
a kdyby přišel na světlo, mohly by snad jeho oči plné sluneční záře vidět něco z toho, co se mu 
nyní uvádí jako pravdivé? 
GLAUKÓN: Ne, alespoň ne hned. 
SÓKRATÉS: Myslím, že by si musel na to zvyknout, kdyby chtěl vidět věci tam nahoře. 
Nejdříve by asi nejsnáze poznal stíny, potom samotné předměty; dále by potom nebeská tělesa 
i samotnou oblohu snáze pozoroval v noci, dívaje se na světlo hvězd a měsíce. Nakonec by se 
myslím mohl dívat na slunce samo o sobě na jeho vlastním místě a mohl by též pozorovta, jaké 
je.“ 83F83FTF83F83F83F83F83F83F83F83F83F83F83F83F83F83F83F83F83F

84
FT  

 
Toto podobenství je také obrazem tří etap, po nichž je vychovávaný veden k největšímu 
dobru, které je nevyhnutelné pro „výchovu člověka v člověku“. 84F84FTF84F84F84F84F84F84F84F84F84F84F84F84F84F84F84F84F84F

85
FT  Platón i v tomto 

podobenství vycházel ze svého učitele Sokrata. Ukázal podobenstvím o jeskyni to, co otec 
vychovatelů provozoval svou dialogickou metodou v praxi. „Smyslem Sokratovy výchovné 
metody je přivést jednotlivce prostřednictvím věcných otázek k etickému zákonu, který je 
v něm samotném, ale zatím ho nepoznal. To znamená najít Logos a ten najdeme podle něj 
jenom tehdy, když se vrátíme zpět do centra vlastní, samostatně myslící osobnosti, když v sobě 
samém probudíme mravní poznání, které se poté projeví i v jednání“. 85F85FTF85F85F85F85F85F85F85F85F85F85F85F85F85F85F85F85F85F

86
FT 

                                                 
T
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T Anzenbacher, 2004, s. 41-42. 

T
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T Mráz, 2001, s. 46. 

T
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T Gáliková Tolnaiová, 2007, s. 116. 
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Při práci se studenty sociální práce je akcent na tuto samostatnost myslící bytosti velmi 
důležitý a inspirativní. Neboť apelem na samostatné rozhodnutí probouzíme v klientovi 
mravní poznání, které je tak důležité pro změnu. Která se nezbytně projeví v jednání. To 
znamená i v možné změně jeho dosud žitého života... 
 
Platónova jeskyně jako obraz řecké paideie 86F86FTF86F86F86F86F86F86F86F86F86F86F86F86F86F86F86F86F86F

87
FT 

Výše jsme si přečetli geniální dialog o jeskyni. Tato symbolika má silné sociální 
konsekvence, které se studenty na přednáškách je možno z hlediska různorodých postojů a 
řešení životních situací probírat.   
 
„Platón vychází z kritiky každodenní zkušenosti. Dokud lidé žijí nekriticky v každodenní 
zkušenosti, žijí ve světě zdání (jeskyně!) a nevědí nic o vlastním bytí. Filozofie osvobozuje 
člověka z jeskyně zdání a přivádí ho ke slunci pravdy. Tím je dáno základní rozlišení, totiž 
rozlišení mezi pouhým zdáním (doxa) a pravým bytím (on). Platón přitom nechápe zdání jen 
jako libovolné, klamné zdání. Naopak vztahuje „správné zdání“ (orthé doxa) zcela k pravému 
bytí.“  87F87FTF87F87F87F87F87F87F87F87F87F87F87F87F87F87F87F87F87F

88
FT 

 
Při práci se studenty sociální práce si můžeme rozdělit děj, který probíhá v jeskyni, na tři 
etapy. Cílem je, aby se do tohoto etapovitého procesu studenti vžili jako průvodci sami sebe 
na své životní pouti nebo průvodci a pomocníci jiných, o což v podstatě jde  v pomáhajících 
profesích. 
 
První obraz 

1. Uvnitř sedí vězni připoutaní okovy a hledí na jednu stranu jeskyně. 
2. Na stěně se střídají stíny, které jsou odrazem předmětů, které za vyvýšenou zídkou za 

zády vězňů nosí nepozorovaní nosiči. 
3. Stíny pocházejí z velkého světla, ohně před jeskyní, které přes sedící vězně a nošené 

předměty vrhá stíny od skutečných předmětů na stěnu jeskyně, na kterou sedící 
vězňové hledí a domnívají se, že to je ten skutečný svět, který žijí . Pěkný a názorný 
popis podobenství jeskyně dokonce s názorným obrázkem, kresbou, podává český 
filozof výchovy Zdeněk Kratochvíl v publikaci Výchova, zřejmost, vědomí. 88F88FTF88F88F88F88F88F88F88F88F88F88F88F88F88F88F88F88F88F

89
FT 

Při této fázi se ve výuce osvědčilo, když si obraz jeskyně studenti namalovali na tabuli, když 
si začali označovat etapy vymaňování se z pout, osoby na obraze, do nichž se začali vžívat, 
předměty, které se staly symboly věcí, které studenti znají z běžného života... 
Druhý obraz 

1. Mezi vězni se tu a tam ozývá hluk a nespokojenost a snaha se otočit zpět, ke zdroji 
světla. 

2. Někteří nezůstávají pouze u této snahy, ale snaží se vymanit z pout a otočit se zpět. 
3. Jen některým, zvláště vytrvalým se to podaří, odvrhují okovy, plazí se i ve stoje 

vycházejí proti obrovskému proudu světla z jeskyně a dostávají se na skutečný svět, 
svět slunce a dobra. 

Při této fázi se mi osvědčilo, že i oheň, kolem vězni museli procházet, symbolizoval určitou 
nesnáz a nebezpečí, které osvobozující se vězně ohrožovalo. 
 
                                                 
T

87
T Paideia je základní výchovnou činností, jejímž cílem je probudit a mobilizovat duševní síly tak, aby se 

rozvíjely ve smyslu „být člověkem“. Je to vlastně jádro výchovného procesu, jehož součástí byla od nejstarších 
dob také gramotnost-dovednost číst a psát, hledání pravdy a dosahování moudrosti. (Mráz, 2001, s. 45. Též  
Gáliková Tolnaiová, 2007, s. 115). 
T
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T Anzenbacher, 2004, s. 42. 

T

89
T Kratochvíl, 1995, s. 29-31. 
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Třetí obraz 
1. Jen někteří zůstávají venku a čerpají z poznaného světla svůj životní zdroj. 
2. Někteří u poznaného světla nevydrží a vrací se zpět do svých okovů. Ale nejsou již 

úplně stejní. Snaží se informovat ostatní o svém vidění pravého světla a motivovat je 
k prohlédnutí a odvržení okovů a cestě ke světlu. Do této kategorie lidí vlastně 
můžeme zařadit učitele, vychovatele, sociální pracovníky. 

3. Mnozí ve svých okovech, v nitru jeskyně zůstávají a dál a dál hledí na fiktivní svět 
stínů. A dokonce se stává, že začínají nenávidět ty, kteří je informují o pravém světě... 

 
Při objasňování této etapy se studenti vžívají do role těch, kteří s vracejí a snaží se těm dole 
vysvětlovat, pomáhat. A poznávají, jak je to těžké. Tak jako v životě, když někoho chceme 
ovlivňovat tak, aby to nebyla manipulace, ale pomoc k svépomoci... 
 
Interpretace podle různých filozofů výchovy 89F89FTF89F89F89F89F89F89F89F89F89F89F89F89F89F89F89F89F89F

90
FT 

 
Důležitou fází ve výkladu Platónova podobensví o jeskyni je jeho interpretace. Poskytnutím 
možnosti studentům, aby oni sami interpretovali jeho význam a souvislost s oborem sociální 
práce vytváříme situaci, kdy se oni sami stávají filozofy a vlastně kolegy těch filozofů, kteří 
toto podobenství interpretují ze svých pozic.  Stávají se podílníky na obecném historickém 
filozofickém vědomí lidstva. 
 
Filozofové      Charakteristika tří stupňů paideie 
Platón 1. Nevzdělanci se podobají vězňům, kteří za pravý svět považují svět stínů. 

2. Od tohoto světa stínů je třeba tyto nevzdělance (v přeneseném významu 
nedospělí, děti) odvrátit. Je to stupeň odvratu, obratu, který je nezbytný, aby 
byl člověk schopný „vidět“ z nového úhlu pohledu. 
3. Stav „vážně lidského“, který závisí na tom, zda člověk prošel předchozím 
obratem. Tento obrat i nová situace se odehrává v duši. Nová situace je 
dospělost, moudrost, zaměření na to, čemu odpovídá člověk podle své 
podstaty: zaměření na netělesné a věčné. 

Zdeněk 
Kratochvíl 

1. Vězni jsou ti, kteří žijí neuvědomovanou všednost, která je určována 
umělým zajištěním v jeskyni. Je to život, kde nic nehrozí a také nic člověka 
nepřekvapí. Pouta na nohou jsou předsudky v myšlení a následně v jednání. Na 
jejich základě jsou životní skutečnosti provázeny rutinnými reakcemi. Tato 
situace lidem-vězňům neumožňuje odhalit svět jako bohatší, aby ho vnímali 
nejenom jako stín jeho jedné stránky.  
2. Paideia je cesta, kterou člověk potřebuje pro dosažení třetího stupně. 90F90FTF90F90F90F90F90F90F90F90F90F90F90F90F90F90F90F90F90F
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3. Autenticita. Osvobození člověka, jeho lidského pohledu na realitu od 
ztrnulosti.   

Radim 
Palouš 

1. Vězni jsou symbolem dospělých, kteří  jsou spoutaní falešným míněním a 
předsudky. 
2. Paideia je tím, co osvobozuje z pout, co umožňuje rozpoznat egocentrickou 
ustaranost, omezené zájmy, které předurčují lidské jednání. 

                                                 
T
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T Zpracováno podle Gálikové Tolnaiové, která uvádí názory výše uvedených filozofů v souvislosti s 

odobenstvím Platonovy jeskyně v knize Problém výchovy na prahu 21. storočia. (Gáliková Tolnaiová, 2007). 
T
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T „Výchova nebo vzdělání – podle toho, jak chceme překládat řecké slovo paideia – patří k základním 

duchovním kategoriím Řecka. Jan Patočka říká, že paideia je jedním z posvátných slov staré řečtiny. Je něčím, 
co je hodno úcty a co samo prostor schopnosti úcty vytváří; něčím, co probouzí úžas: žasneme nad tím, že něco 
takového jako paideia je možné, ale také platí, že paideia probouzí schopnost žasnout nad něčím. Paideia je 
založena vztahem, schopností být ve vztahu, ale také schopnost vztahů zakládá.” (Kratochvíl, 1995, s. 28). 
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3. Nalezení orientace člověka na nad-situační, nad-lidské. Starost o vlastní 
podobu, která má odpovídat pravému bytostnému povolání člověka. 

 
Interpretace ze strany studentů  
 

• Myslíte si, že podobenství zobrazené Platónem, vystihuje podstatu 
výchovného procesu a procesu sociální pomoci? Je možno najít souvislosti 
s podobenstvím Sokrata o tzv. otřesovém procesu (jak to popisuje Jan 
Patočka ce své Filozofii výchovy-viz výše)? 

• Přečtěte si ještě jednou Platónovo podobenství a představte si ho ve svém 
vědomí. Dalo by se toto podobenství nějakým způsobem sehrát jako 
situační hra? Pokuste se si s jeskynním podobenstvím pohrát: např. 
nakreslete svoji vlastní představu tohoto obrazu, umístění lidí v něm, 
pohyb stínů, pohyb lidí kteří se vydali ke slunci, těch, kteří zůstávají, atd. 

• Přečtěte si ještě jednou názory filozofů vysvětlující podobenství o jeskyni 
a pokuste se sami zformulovat svoji vlastní interpretaci. 

 
 
 
 
 
Jako příklad, inspiraci a možnost zapojit studenty do úvah podobného typu, uvádím úvahu 
jedné ze studentek: 
 
Sme ľudia v podzemí? 
( úvaha ) 
Pribulová Monika, 1.ročník, externé štúdium FSVaZ 
 
Častokrát uvažujeme o vlastnom kolobehu života, väznení, akoby náš svet bol uzavretý 
v temnote a obsiahnutý iba v našom zmyslovom chápaní. 
Sme „ prikovaní „ do stereotypu bežných dní snívajúc o lepšom svete, ktorý sa nachádza 
mimo nášho reálneho pochopenia v iných dimenziach a vzájomných súvislostiach. 
 Je to svet ideí, ktoré pre niekoho majú reálnú podobu, hoci v predstavách 
idealizovaných túžob. Sú ochotní žiť a podriaďovať svoje zmysli pre obraz čistoty a chápania 
nadraďeného okolitáho sveta. 

Pozorovaním, učením, poznávaním sa zdokonaľuje človek, jeho rozumové chápanie 
a získáva tým nekonečný rozmer, ktorý nemá začiatok ani koniec, teda je nesmrteľný. 
Áno, aj svet ideí je nesmrteľný. 

Sú ľudia opovrhujúci obrazmi ďalších pokračovaní bytia, ktoré sú zakotvené  
 a vznikajú iba v niektorých ľudských hlavách. Nestotožňujú sa s ideami samostatného, 
nezanikajúceho a nezávislého pokračujúceho života. 
Je ale krásne veriť a túžiť po lepších životných pokračovaní, ktoré jediné nezaniká a jediné 
zostáva v nás. 
 Len škoda, že moje zmyslové chápanie sa s tým nestotožňuje a nemá idealistický 
rámec.   
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2. 2. PŘÍKLADY APLIKACE NA PSYCHOLOGII  
 
Pro aplikaci filozofického smyslu Platónova podobenství o jeskyni na psychologii, sociální 
práci a edukaci si znovu oživíme schematicky, jak jsou tato jeskyně i povrch nad ní 
strukturovány. V tabulce není vidět pohyb, napětí, proces od nesvobody ke svobodě. Avšak 
my, poučeni již předchozími variacemi informací a jejich myšlenkového zpracovávání, si 
tento proces můžeme znovu vybavit a rekonstruovat. A potom, na tomto základě, je možné 
rozpoznávat, jakou sílu filozofické obecnosti má Platonova jeskyně ve vztahu k procesům 
změn ve vědomí lidské bytosti, kterým napomáhají psychologové, sociální pracovníci, 
vychovatelé. Pokusme se tedy o tuto aplikaci. V psychologii to bude na příkladu Rogersova 
PCA-přístupu zaměřeného na člověka v poradenství, v sociální práci na  metodě komunitního 
rozvoje a v pedagogice na aplikaci Rogersova přístupu do vyučování zaměřeného na studenta.   
 
 
SCHEMATICKÝ OBRAZ JESKYNĚ A POVRCHU NAD NÍ 
 
POVRCH NAD 
JESKYNÍ 
 
Strom, 
borovice, smrk 
nebo dub... 
 

 
 
 
Tráva, 
zatravněný 
povrch skály...      

 
 
 
Dům, zahrádka, 
plůtek, květina... 

 
 
 
Člověk stojící 
s rozpaženýma 
rukama a hledící 
na slunce 
a krajinu, člověk 
osvobozený 
z pout jeskyně 

 
 
 
Slunce jako idea 
idejí, které 
člověka nejdříve 
oslepne, ale pak 
osvětluje jeho 
pravý svět, svět 
jeho bytí.  

JESKYNĚ 
 
Stěna jeskyně, 
na které se 
promítají stíny 
předmětů, které 
jsou za zídkou 
nošeny 
záhadnými a pro 
vězně 
neviditelnými 
lidmi 

 
 
Vězni sedící 
v okovech na 
rukou i krku, 
připoutaní 
k zídce a hledící 
dopředu na 
stěnu jeskyně, 
kde se promítají 
stíny předmětů, 
nošených 
v prostoru za 
zídkou 

 
 
Zídka, ke které 
jsou přikováni 
z levé strany 
vězni a která je 
vysoká tak, aby 
zakrývala těla 
nosičů a zároveň 
nepřekážela 
pohledu na 
nošené 
předměty, které 
se jako stíny 
promítaly na 
stěnu jeskyně  

              Východ 
 
Prostor za zadní 
stranou zídky, 
kde chodí nosiči 
s předměty na 
hlavách, přes 
které prochází 
světlo z ohně, 
hořícího v pravé 
zadní části 
jeskyně a který 
způsobuje stíny 
na stěně 
jeskyně, na které 
hledí připoutaní 
vězni.   

 
 
Oheň, který 
vytváří nejenom 
teplo, ale 
i světlo 
a osvětluje 
předměty 
nošené na 
hlavách lidí za 
zídkou a vrhající 
stín na stěnu, na 
kterou jsou 
připoutaní vězni 
stále se dívat. 

 
V životě člověka je podle psychologů prý 1 800 typických situací, které lidé musí každodenně 
řeši: v různých teritoriích světa, v různých kulturních, etnických, národních skupinách, 
v rámci globálního i čistě individuálního světa.  
Filozofický přístup je takový, že na základě těchto situací odhaluje jejich podstatu, platnou 
pro všechny případy a pro celou dobu lidské historie. Tak je to i v případě Platonovy jeskyně, 
která je symbolem cesty člověka z „pout“ nesvobody do světa svobody a autonomie, skutečné 
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lidskosti. V každé profesionální oblasti se tento proces vyjevuje jinak, v odlišných konturách, 
avšak základ a podstata jsou společné. Takže smysl poznatků z filozofie ve vztahu k Vaší 
profesi, na jejíž realizaci se připravujete, je jasný: při studiu konkrétího předmětu-
psychologie, sociální práce, pedagogiky, zdravotnictví je potřebné stále vidět a uvědomovat si 
onen filozofický základ, k němuž dospěli velikáni filozofického myšlení a na němž se může 
každý z nás nyní podílet při nalézání smyslu a významu své budoucí profese. Ukážeme si to 
nyní na několika publikacích o psychologickém a sociálním procesu v pomáhajících 
profesích.   
 
První publikace: Eva Sollárová: Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo 
vzťahoch91F91F91F91F

92 
Protože se v této části opírám o text slovenské odbornice na otázky sociální práce Lenky 
Vavrekové a zárověň vycházím ze slovenského textu  Evy Sollárové, bude následující text ve 
slovenštině. 
 
V 90. rokoch minulého storočia a na začiatku 21. storočia veľký ohlas získali prístupy, ktoré 
sú zamerané na človeka v poradenstve. Paradoxne u nás až v tejto dobe získal meno Carl R. 
Rogers, ktorého teória bola pomenovaná treťou revolúciou v psychológii. Rogers je 
americký psychológ a jeden zo zakladateľov humanistickej psychológie. V prvej publikácií je 
zdôraznené, že v rámci tejto revolúcie sa stal stredom pozornosti nie problém, ale jednotlivec. 
„Cieľom nie je riešenie určitého problému, ale napomáhanie v individuálnom raste, čo 
vedie k tomu, že jednotlivec sa dokáže lepšie a integrovanejšie vyrovnať so súčasným 
problémom i s budúcimi problémami.“ 
Rogers svoju teóriu, odlišnú od predošlých psychologických prístupov (založených na 
človeku ako pacientovi) stavia na vzťahu, ktorý človeka a jeho osobnosť rešpektuje a oceňuje 
ho. Dôležitým sa pre neho stalo pochopiť jedinečnú individualitu človeka, s ktorým 
psychoterapeut pracuje.  
Terapia zameraná na klienta, má určité filozofické východiská. Tie vychádzajú 
z existenciálneho pohľadu na život, ktorý aktualizuje potenciál človeka. Tieto východiská, 
ktoré vyjadrujú fenomenologický prístup k človeku, môžeme vyjadriť v niekoľkých bodoch: 
 

1. žijeme vo svojom vlastnom subjektívnom svete, 
2. pozitívne je ocenenie nášho osobného sveta z jeho vlastného vzťahového rámca, 
3. zdôrazňujeme potenciál individuálnej slobody a schopnosti prebrať osobnú 

zodpovednosť za svoje prežívanie i za osud ľudstva, 
4. humanistická psychológia vníma človeka vždy v procese. 

 
Dôležitým pojmom, ktorý Rogers pre psychológiu objavil a konštruoval, je „self“. Self 
môžeme charakterizovať ako proces individualizácie človeka, ktorej základ je vo vytváraní 
pohľadu človeka na seba samého. Rogers toto formovanie vo vzťahu ku klientovi chápe ako 
poskytnutie slobody človeku, aby sa rozvíjal ľubovoľným smerom a verí (a potvrdzujú to 
i výskumy), že porastú pozitívnym smerom. Dôležitou podmienkou v tomto procese je 
ocenenie inými ľuďmi, pričom najdôležitejšie je nájdenie seba samého a odpútanie sa od 
vonkajšieho oceňovania. V tomto procese sa formuje dôstojnosť človeka ako základ pre 
terapeutickú zmenu. Rola poradcu je v tomto procese veľmi významná. Rogers charakterizuje 
šesť podmienok, ktoré trvajú v tomto procese určitý čas a sú postačujúce. Podľa môjho názoru 
sú tieto podmienky inšpirujúce nie len pre vzťah poradcu a klienta, ale i všeobecne pre 

                                                 
T

92
T Sollárová, 2005. V tomto textu uvádíme recenzi Lenky Vavreková. (Vavreková, 2009 a). 
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aplikáciu do iných oblastí spoločenskej praxe (napr. do oblasti výchovy, manažmentu 
a riadenia).  
 
Základnými podmienkami pre uskutočnenie osobnostnej zmeny klienta sú: 
 

1. Dve osoby sú v psychologickom kontakte. 
2. Klient je v štádiu inkongruencie, je zraniteľný.  
3. Poradca je vo vzťahu kongruentný a integrovaný. 
4. Poradca prežíva voči klientovi nepodmienené pozitívne prijatie.  
5. Poradca prežíva empatické porozumenie. 
6. Klient prežíva poradcovo empatické porozumenie.  

 
Autorka publikácie postupne rozoberá tieto podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať aby 
klient zo stavu celkovej zraniteľnosti sa postupne premenil na autonómnu bytosť. Pritom 
zdôrazňuje rolu poradcu, ktorý by mal vo vzťahu ku klientovi byť nefalšovaným 
a integrovaným človekom. V tomto procese hrá významnú úlohu empatické porozumenie, 
ktoré môžeme charakterizovať ako schopnosť pracovať s klientom intenzívnym a precíteným 
spôsobom. Na tomto spočíva obrovská zodpovednosť poradcu, pretože sa stáva dôverným 
spoločníkom druhého človeka v jeho vnútornom svete. V terapii sa ukázalo, že tieto 
podmienky majú vplyv na zmeny osobnosti, že ovplyvnili zlepšenie v životných úlohách 
klienta, že posilňujú klientove JA, a že pomáhajú znovu objavenie plne fungujúceho 
človeka.  
 
Rogersova filozofia sa stala skutočnou revolúciou v psychológii a je možné ju aplikovať i do 
iných oblastí. Preto je Rogers, podľa môjho názoru, ako zdôrazňuje i rozoberaná publikácia, 
aktuálny i do budúcnosti.  
 
Tony Merry: Naučte sa byť poradcom ( Poradenstvo zamerané na človeka) 92F92FTF92F92F92F92F92F92F92F92F92F92F92F92F92F92F92F92F92F

93
FT 

 
Realizácia PCA (v angličtině Person –Centred Approach) do budúcnosti nie je možná bez 
praktického výcviku ľudí z rôznych profesií. V tomto smere je významná táto publikácia.  
Tony Merry v úvode k druhému vydaniu publikácie píše, že „podstatou na človeka 
zameraného poradenstva je stretnutie medzi nami a našimi klientmi“. V tomto smere sa 
nemáme báť pracovať na hĺbke vzťahu, kedykoľvek sme postavení pred utrpenie inej ľudskej 
bytosti. Teória je potrebná, pretože nám má pomáhať nájsť zmysel tejto pomoci. 
Daná publikácia je inšpiratívna tým, že teóriu spojuje s praktickými cvičeniami, ktoré 
rozvíjajú duchovné zamyslenie nad zmyslom zmeny v osobnosti človeka. Dôležité je tiež 
rozoberanie histórie Rogersovho objavu, ktorého základ je v humanistickom smerovaní 
k človeku a viere v jeho schopnosť sám od seba sa zmeniť. Prístup k človeku pre autora, 
ktorý systematicky vychádza z Rogersovej teórie je „spôsob bytia v situáciách, založený na 
určitých postojoch a hodnotách“. V tomto zmysle chápe autor poradenstvo zamerané na 
človeka ako efektívny prostriedok v podporovaní osobnej zmeny, ktorý má svoj špecifický 
teoretický základ a je samostatnou disciplínou.  
Autor poradenstvo rozoberá v profesionálnom, kultúrnom a politickom kontexte. Dôležité sú 
etické otázky poradenstva. Tie vyplývajú z toho, že „poradca sa môže stať pomerne 
významnou postavou v živote osamelých a neistých ľudí a klienti si môžu vybudovať silné 
city voči poradcovi, ktorý sa javí ako múdry, venuje im svoj čas, starostlivosť a pozornosť“.  

                                                 
T

93
T Merry, 2004. V tomto textu uvádíme recenzi Lenky Vavreková. (Vavreková, 2009 b). 
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Kladom publikácie je, že rozoberá ako Rogersov život a tvorbu, tak aj jednotlivé fázy rozvoja 
PCA. Ďalším kladom je podrobné rozoberanie prístupu humanistickej psychológie 
k ľudskej prirodzenosti a využitie filozofie k realizácii tohto cieľa. Ako dôkaz 
filozofického základu ľudskej prirodzenosti uvádza napríklad filozofické cvičenie zamerané 
na otázku „Čo to znamená byť človekom?“. V tomto cvičení Tony Merry uvádza tvrdenie, 
ku ktorému majú účastníci poradenských kurzov zaujať svoje stanovisko. Napríklad: 
Súhlasíte či nesúhlasíte s uvedeným tvrdením? „Všetci sme spoločenskí, každý z nás má 
potreby, ktoré sa nedajú uspokojiť v izolácií od zvyšku ľudstva.“ 
Prínos publikácie je v rovnomernom rozložení Rogersovej humanistickej psychológie, 
filozofie, postavenej na fenomenológii, existencializme a slobode vôle, a praktických 
ukážkach psychoterapeutických sedení. Na spojení týchto prístupov ukazuje autor 
životnosť Rogersového revolučného prevratu, ktorý je nazývaný jeho životopiscami ako 
„kľudná revolúcia“.  
Tony Merry ukazuje, že Rogersova teória nie je len práca s klientmi, ale že v svojich 
důsledkoch je ním vytvorený PCA prostriedkom pre uchovanie ďalšej existencie ľudstva, 
ktorá závisí od našej schopnosti vytvárať komplexné a súdržné formy sociálnej organizácie. 
Táto idea je nosná aj pre naše chápanie zmyslu sociálnej práce a poradenstva v pomáhajúcich 
profesiách.  
 
Konkrétní aplikace Rogersova přístupu na podobenství o Platónově jeskyni 
 
Pokud budeme při studiu nového přístupu Carla Rogerse studovat historii terapeutických 
sezení s klientem a s tím souvisejícím procesem změny jeho osobnosti, vytváření jeho „self“, 
JÁ, při znalosti filozofické podstaty změn v člověku, v jeho cestě z jeskyně do prostoru dobra, 
pak nám to určitě pomůže i v chápání terapeutického procesu, jehož etapy uvádí Rogers. 93F93FTF93F93F93F93F93F93F93F93F93F93F93F93F93F93F93F93F93F

94
FT 

Mimořádně zajímavou pro srovnání s filozofickou podstatou změny člověka, již ne jenom 
jako individua, ale i jako lidstva, je Rogersova teorie plně fungujícího člověka. 94F94FTF94F94F94F94F94F94F94F94F94F94F94F94F94F94F94F94F94F

95
FT Pod 

vlivem PCA se začínají vynořovat lidé, kteří jsou nadějí tohoto světa. V publikaci O osobnej 
moci 95F95FTF95F95F95F95F95F95F95F95F95F95F95F95F95F95F95F95F95F

96
FT Rogers píše, že „Nejdůvěrnější entitou tohoto nejistého světa je individuum, které je 

plně otevřené dvěma hlavním zdrojům: datům pocházejícím z vnitřního prožívání a datům 
pocházejícím z prožívání vnějšího světa. Takový člověk je opakem disociovaného jedince“. 
96F96FTF96F96F96F96F96F96F96F96F96F96F96F96F96F96F96F96F96F

97
FT 

Naději světa však nevidí Rogers pouze v ovlivňování jedinců, ale ve zvyšování počtu těch 
lidí, osobností, kteří by dokázali být nejenom plně fungujícím jedincem, ale též členem 
společnosti moudrých. „...naším prvořadým zájmem bude odhalení a možné řešení počtu 
jedinců, kteří se přibližují k tomu, aby se stali úplnými lidmi – kteří postupují směrem 
k poznání svého nejvnitřnějšího prožívání a k harmonii s ním a kteří se nebrání vnímání všech 
informací, pocházejících od osob i objektů v jejich vnějším prostředí. Tito lidé by 
představovali narůstající proud konstruktivní budoucnosti. 
Rogers prezentoval svůj pohled na radikálně nový rozkvět na lidi, kteří mohou změnit 
základní povahu naší společnosti („vynořujících se lidí“). Jsou to ti, kteří se rozhodli pro 
cestu svého rozvoje, který plněji koreponduje s jejich integritou – či už to bylo radikální 
rozhodnutí v práci, anebo v terapii; takoví lidé mají podle Rogersových pozorování 
(1999)některé projevy či hodnoty stejné: 
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T Srov. Sollárová, 2005, s. 67-78.  
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T Viz podrobný výklad Sollárová, 2005, s. 79-83. 
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T Rogers, 1999.  
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T Sollárová, 2005, s. 80. 
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o Mají velký zájem o autentičnost. Zvláštní hodnotu má komunikace... Odmítají 
současnou pokryteckou kulturu a přejí si vytvoření mezilidských vztahů se skutečnou a 
úplnou, nikoli falešnou komunikací. Učí se, jak nakládat s konfliktem a jak – i 
v organizacích – udržovat plynulé vztahy v prostředí důvěry, která je založena na 
otevřenosti, a ne na nošení masek;  

o Jsou proti všem vysoko strukturovaným, nepružným a byrokratickým institucím. Pevně 
věří, že instituce jsou tu pro lidi a ne naopak. 

o Nezajímají je materiální uspokojení a odměny, netouží po mocinebo úspěchu kvůli 
sobeckým cílům. 

o Touží objevovat vnitřní vesmír, jsou ochotnější uvědomovat si svoje self, vnitřní pocity 
a nedostatky. 

o Jsou schopni otevřeněji a s menším strachem komunikovat se svým self a velmi dobře 
si uvědomují sami sebe. 

o Cítí blízkost živé přírody. Respektují ji v jejích směřováních, učí se žít s ní v rovnováze 
a vzájemném udržování se. 

o Uvědomují si, že jsou neustále v procesu změny.   
o Důvěřují svému prožívání a pociťují hlubokou nedůvěru k vnější autoritě. 

 
Vynořování se těchto nových lidí se setká s odporem. Rogers (1999, s. 202-2008) v podobě 
těchto sloganů prezentuje zdroje pravděpodobného odporu: 
 

1. „Prvořadý je stát.“ 
2. „Prvořadá je tradice.“ 
3. „Prvořadý je rozum.“ 
4. „Jedince je třeba tvarovat.“ 
5. „Navěky udržet status quo.“ 
6. „Naše pravda je skutečná pravda.“ 

 
Rogers dále představuje svoji vizi, jak by vypadala společnost, kdyby „vynořující se lidé“ 
anebo lidé fungující získali vliv a změnili naši kulturu... 
Rogers tyto trendy nevnímá jako ohrožující, ale jako vzrušující s potenciálem revolučního 
obratu. V přístupu zaměřeném na člověka vidí malou a tichou revoluci směřující k o mnoho 
důležitější změně v lidském vnímání možného, které vnímá jako radikální změnu.“ 97F97FTF97F97F97F97F97F97F97F97F97F97F97F97F97F97F97F97F97F

98
FT 

 
Závěr a zároveň otázka:  
 
Tak co?  

• Je to skutečně vzrušující dívat se na to, jak „se vynořují“ (z útrob jeskyně?) noví lidé, 
kteří překonávají temnotu jeskynního života v okovech  a disociálnost minulosti?  

• Záleží na počtu, kolik těchto nových lidí bude? 
• A jde to, srovnat pohled filozofický s přístupem psychologickým? 

 
Nechám to na vás. Myslím, že vaše úvahy, které jste jako studenti prvního ročníku předložili, 
svědčí o tom, že k „nově se vynořujícím lidem z temnoty jeskyní“ budete bezpochyby patřit 
i vy, studenti psychologie. 
 
 
 
                                                 
T
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2. 3. PŘÍKLADY APLIKACE NA SOCIÁLNÍ PRÁCI A EDUKACI 
 
Použití podobenství o Platónově jeskyni je možné i v sociální práci. Podíváme se na 
možnosti práce komunitní. O tom pojednává vynikající práce Leidy Shuringy s názvem 
Komunitní práce a inkluze Romů. 98F98FTF98F98F98F98F98F98F98F98F98F98F98F98F98F98F98F98F98F

99
FT  

To, jak je popisována „diskriminace a rasismus, izolace a vyloučení z hlavního společenského 
proudu, lhostejnost dominantní neromské společnosti, můžeme nazvat kulturou 
marginalizovaných. Je to soubor norem, hodnot, víry a postojů, které zachovávají chudobu 
a degradaci v komunitě. Tato kultura je charakterizována pasivitou, paternalismem, apatií, 
lhostejností a individualismem. Tito lidé zažívají pocity bezmoci a téměř žádných vyhlídek na 
slušnou budoucnost. Necítí se schopni ovlivnit své životy.“ 99F99FTF99F99F99F99F99F99F99F99F99F99F99F99F99F99F99F99F99F

100
FT 

Není tento popis popis lidí, připoutaných ke kamenné zdi? Zdi předsudků? Zdi chudoby? 
Nejsou i symbolické zdi, které  kolem romských osad staví majorita? Není to symbolem 
otroctví, o kterém píše i jeden z nejznámějších romologů Ian Hancock ve své knize The 
Pariah Syndrome? 100F100FTF100F100F100F100F100F100F100F100F100F100F100F100F100F100F100F100F100F

101
FT  

 
Ještě v roce 1818 čteme ve Valašském trestním zákoníku: 
Paragraf 2: „Cikáni se rodí jako nevolníci“. 
Paragraf 6: „Každý Cikán bez majitele je vlastnictvím knížete.“ 101F101FTF101F101F101F101F101F101F101F101F101F101F101F101F101F101F101F101F101F

102
FT 

Teprve 23. prosince 1855 byl přijat zákon o zrušení nevolnictví. K úpůnému zrušení došlo až 
v roce 1864. Po jeho zrušení Romové začali hromadně opouštět Rumunsko... 
 
Existuje nějaké cesta, kterou je třeba jít při opouštění syndromu otrocví, párijů? Jednou 
z velkých nadějí, která však rozhodně nezaručuje změnu radikální, je změna od kultury 
marginalizovaných směrem ke kultuře rozvoje. 
 
„Změna postoje, o který se komunitní rozvoj snaží, může být viditelně uskutečňována skrze 
dva cykly podle S. R. Coveye 102F102FTF102F102F102F102F102F102F102F102F102F102F102F102F102F102F102F102F102F

103
FT(které jsou obvykle užívány pro self – management).  

Představte si, že stojíte ve středu dvou cyklů. Vnější okruh je cyklus zájmu. Skládá se ze všech 
věcí, které se dějí ve vašem okolí, ve světě. Každý má svůj osobní cyklus zájmu. Uvnitř je 
menší okruh: cyklus vlivu. Je to oblast, kde můžete váš život ovlivnit. Přirozeně tento cyklus je 
mnohem menší než ten první. Spoustu věcí, co se děje ve vašem životě, nemůžete ve všem 
vlivnit. 
Když uvažujete o věcech, které se odehrávají v prostoru mezi dvěmi okruhy, zlobíte se, 
stěžujete si na váš osud, obviňujete ostatní, že vám nepomáhají, cítíte se jako oběť, která 
nemůže cokoli udělat, zmenšujete tím váš cyklus vlivu a vaše energie do života se ztrácí.   
Naopak, když se koncentrujete na vnitřní okruh, na to, co můžete udělat, abyste změnili 
situaci, váš cyklus vlivu poroste a s ním i vaše životní energie a kvalita života.To je nezávislé 
na reálné změně v životních podmínkách. Samozřejmě úspěchy budou stimulovatvíce 
aktivního zájmu o dění, které je uvnitř vašeho rámce, ale rostoucí sebeúcta, sdílení vašich 
názorů, pocitů a myšlenek s ostatními lidmi a hledání možných řešení a malých změn, bude 
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mít skutečný účinek na to, jak budete prožívat váš život v dobrých i špatných okolnostech.“ 
103F103FTF103F103F103F103F103F103F103F103F103F103F103F103F103F103F103F103F103F

104
FT 

 
Popis následujícího obrazce  
 
Prostor mezi vnějším kruhem a prvním vnitřním kruhem je CYKLUS ZÁJMU 
Prostor mezi vnitřním druhým kruhem a kruhem nejmenším uprostřed je CYKLUS VLIVU 
Kroužek uprostřed jsem JÁ, který má možnost cyklus vlivu rozšiřovat při realizaci kultury 
rozvoje, nebo také zmenšovat, když rezignuji na rozvoj své identity a své vlastní sebeúcty... 
Tento obrazec zároveň ukazuje, jak funguje morálka jako síla, která ovlivňuje 
rozhodování a volbu lidí. Étos u sociálního pracovníka zapaluje, ovlivňuje a buduje 
základy etického chování samotných Romů. Oni sami se potom stávají centrem, kde má 
etika, zájem o řešení problémů svoje významné postavení. To je etický obsah komunitní 
práce. 

 
Výsledkem takto chápané komunitní práce v romských komunitách by mělo být stát se 
proaktivním. Příkladem, že to jde, je řešení jednoho z problémů v komunitě Baltez 
v Albánii. Tam se ve škole praktikovalo diskriminační zacházení s několika romskými 
dětmi ve škole. Učitelé jim nařídili, aby si sedli dozadu třídy. Děti to rozzlobilo a doma 
to řekly svým rodičům. Jejich matky se sešly, aby diskutovaly o řešení vzniklé situace 
a poté delegovaly členy iniciační skupiny komunity. Matky byly nahněvané a společně se 
dvěma členy iniciační skupiny zorganizovaly setkání s ředitelem škol dožadujíc se 
rovného zacházení s jejich dětmi. V následujících dnech už děti oznámily, že je učitelé 
posadili mezi ostatní děti.  
 
Závěr a zároveň otázka:  
 
Tak co?  

• Nezdá se Vám podobná situace již známá, když totéž popisuje romská spisovatelka 
Elena Lacková v souvislosti se školou? (Viz Filozofie v aplikaci na romskou kulturu). 

                                                 
T
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• Je to skutečně vzrušující dívat se na to, jak zvětšuje cyklus vlivu i u Romů samotných, 
jak rostou mezi nimi osobnosti a také i mezi osvícenou majoritou lidé, kteří 
překonávají temnotu jeskynního života v okovech  a disociálnost minulosti?  

• Záleží na počtu, kolik těchto nových lidí bude? Záleží na samotných romských 
osobnostech? 

• A jde to, srovnat pohled filozofický s přístupem sociálním? 
 
Nechám to na vás. Myslím, že vaše úvahy svědčí o tom, že k těm, kteří budou lidem, kteří to 
potřebují, i Romům, budou patřit i sociální pracovníci, osobnosti, ve kterých je i profesionální 
étos. 
 
 
 
PŘÍKLADY APLIKACE NA PEDAGOGICKOU  PRÁCI 
 
Platonovo podobenství a multikulturalismus? Multikulturní výchova? 
 

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, 2008) 

 
Z hlediska filozofického postupu symbolizovaném Platónským podobenstvím o jeskyni 
můžeme se nyní zamyslet nad možnostmi pedagogiky, jak vyvádí prostřednictvím výchovy 
vychovávané objekty svého působení na světlo světa z jeskyně předsudků a klamných zdání i 
ty, kteří jsou jiné národnosti, než je národ dominantní a majoritní. . Významným prostředkem 
je multikulturní výchova a ideolologií a politikou, které jsou jejím základem, je 
multikulturalismus. Hlavním výsledkem multikulturní výchovy by měly být osobnosti, které 
budou schopny na základě své vlastní kultury a také i na základě komunikace s jinými 
kulturami prosazovat myšlenky nového harmonického světa, tak jako k tomu směřoval 
v humanistické psychologii Carl Rogers myšlenkou nově fungujících lidí. Jestliže tedy toto 
platí obecně, pak v konkrétních podmínkách plurality národů a národností musí existovat 
specifické přístupy, jak vychovávat i příslušníky jiných kultur jako nově fungující lidi, nové 
osobnosti, ovšem se specifikami jejich „harmonické národnostní a kulturní plurality“. Zde má 
své významné místo učitel . 
Multikulturalismus i multikulturní výchova měla dosud v tomto procesu dobré jméno. Avšak 
události po 11. září 2001 přinesly zvrat a začalo se, jak již předestřel v úvodu filozof Ivan 
Blecha, mluvit o konci multikulturalismu. Přehledně o kritice multikulturalismu píše Jan 
Průcha ve své knize Multikulturní výchova v závěrečné polemické kpitole s názvem Ideologie 
multikulturalismu-uznávaná i odmítaná. 104F104FTF104F104F104F104F104F104F104F104F104F104F104F104F104F104F104F104F104F

105
FT Významné 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. 
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3. Seznámení žáků s oběma stanovisky, diskuse a demokratický výběr správného 
stanoviska ze strany žáků. 105F105FTF105F105F105F105F105F105F105F105F105F105F105F105F105F105F105F105F105F

106
FT 

 
Třetí scénář chování učitele považujeme v souladu s Průchovým stanoviskem jako „optimální 
z pedagogického hlediska“. 106F106FTF106F106F106F106F106F106F106F106F106F106F106F106F106F106F106F106F106F

107
FT 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 multikulturalismu 
více než je potřebné a vede k většímu zpochybnění možností multikulturní výchovy, než je 
v práci učitelů zdravé. Uvedu jeho myšlenku  a zaujmu k ní své stanovisko. 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 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 poučení pro českou situaci. Jde o tzv. pozitivní diskriminaci, jež byla původně 
uskutečňována v USA“. 107F107FTF107F107F107F107F107F107F107F107F107F107F107F107F107F107F107F107F107F

108
FT  

Myslím si, že takto formulované stanovisko, pokud si ho učitel přečte a z úcty k odborníkovi 
přijme za své, nedává mu jinou šanci než se postavit ve své praxi za stanovisko druhé jako 
možnosti, které 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 ve vztahu k  praxi učitelů není fair. 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. To jsou dvě věci spolu neslučitelné, jiné, 
odlišné. Nemohou být použity jako důkaz selhání multikulturalismu v jedné rovině. 
Válečná situace vůbec nedovoluje vzniknout ideologii multikulturalismu. Anebo tato 
ideologie živoří. Tam, kde se válčí, opravdu není místo nejenom pro můzy, ale ani pro 
vznik ušlechtilých , morálně oprávněných idejí interkulturních vztahů a osobností, 
které by tyto vztahy prosazovaly. 

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 opravdu jenom pro 
rozdíly etnické, rasové a náboženské se nemůže dospět k multikulturní společnosti, 
pak by učitel měl opravdu mnoho důvodů k pesimismu. Prostěji řečeno, mohl by celou 
svoji multikulturní výchovu zabalit. A s ohledem na platónovy vězně, přikované ke 
stěně, by bylo velmi nebezpečné vydávat se na záchranné mise k nim. I když z historie 
víme, že takových obětavých učitelů byly řady, někteří z nich skončily při těchto 
záchranách i svůj život (viz např. Janusz Korczak). 

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. 
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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. 
 
Podle mého soudu znovu není fair, a učitele dále znejisťuje, že Jan Průcha uvádí selhání 
afirmativní akce hned za příklad válečného řešení etnických sporů a že v následujícím 
konkrétním pojednání o afirmativní akci108F108FTF108F108F108F108F108F108F108F108F108F108F108F108F108F108F108F108F108F

109
FT ji hodnotí jednostranně. 

• Je třeba říci, že vznik afirmativní akce (u nás se překládala jako pozitivní 
diskriminace) spadá už do určitého stavu společnosti, kdy ve vědomí lidí se 
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: 
-používá-li se rasová příslušnost jako kritérium nějakého výběru, vzniká diskriminace. 
A bez ohledu na to, která rasa je preferována oproti jiné rase. 
-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 afirmativní 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.109F109FTF109F109F109F109F109F109F109F109F109F109F109F109F109F109F109F109F109F

110
FT A ani sami přestavitelé Romů ji nechtěli. Stávaly se dokonce 

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 

                                                 
T

109
T Afirmativní akci chápu v souvislosti s podstatou filozofie výchovy symbolizovanou podobenstvím o 

Platónově jeskyni, jako specifický způsob pomoci „vězňům“, jejichž okovy symbolizují především předsudky 
etnické a národnostní. U nás jsou to předsudky především ve vztahu k Romům  a pomoc a návrat k těmto 
vězňům je vystaven i rizikům rasových a diskriminačních postojů většinové společnosti k těm, kteří pomáhají 
vyvádět na svět dobra a krásy nové osobnosti se zájmem o ideu pro všechny bez rozdílu barvy pleti. 
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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, 2008, s.26).  
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normálním vývoji dohromady možná celé generace Romů. Jde o světově uznávaného 
odborníka Iana Hancocka. Píše o něm jiný romský specialista z Austrálie Ken Lee.110F110FTF110F110F110F110F110F110F110F110F110F110F110F110F110F110F110F110F110F
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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, ktorého 
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“. 
111F111FTF111F111F111F111F111F111F111F111F111F111F111F111F111F111F111F111F111F
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A také je od 11. 11. 2009 i novým Doktor honoris causa na Univerzitě Konštantína 
Filozofa v Nitre! Není toto datum symbolické? Zamyslete se nad ním při srovnání data 
11. 9. 2001... 
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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 Liwerpool 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 Analyiis 44(2): 129-56 (2000), 
„Australia: sanctuary or cemetery for Romanies?“, in Acton and G Mundy (eds.), 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 N Saul and S Tebbutt (eds.), 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). 
  
T

112
T Lee, 2005, s. 14. 



 389

Myslím, že příběh Iana Hancocka112F112FTF112F112F112F112F112F112F112F112F112F112F112F112F112F112F112F112F112F
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FT není jediným pozitivním výsledkem afirmativní akce. 

Bez takovéhoto „preferování“ nadaných příslušníků minorit, jejich významných osobností, by 
se pohyb k multikulturní společnosti sice realizoval, ale určitě daleko pomaleji než by bylo 
potřebné. O nedostatcích a spíše ohraničeních multikulturalismu hovořit je samozřejmě 
nezbytné. 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. Myslím, že symbolika Platónovy 
jeskyně funguje i v podmínkách diferencovaných kultur, ras a národností. 
 
3. KAPITOLA 
ZÁKLADY ETIKY A SOCIOLOGIE 
 
3.1. ZÁKLADY ETIKY 
 
Jako filozofická disciplína pochází etika od Aristotela. Aristoteles rozlišuje: 

• Činnost teoretickou (poznání), 
• Činnost praktickou (jednání), 
• Činnost tvořivou (dělání, zhotovování). 

 
V etice jde o činnost praktickou. Etika je praktická filozofie. Lidskému jednání je vlastní mít 
určitou hodnotu. Na základě této vlastnosti mluvíme o jednání morálním nebo nemorálním, 
mravném či nemravném. 113F113FTF113F113F113F113F113F113F113F113F113F113F113F113F113F113F113F113F113F
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Základními roblémy praktické filozofie, čili etiky,  jsou: 
 

• Svoboda vůle. 114F114FTF114F114F114F114F114F114F114F114F114F114F114F114F114F114F114F114F114F
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• Svědomí. 115F115FTF115F115F115F115F115F115F115F115F115F115F115F115F115F115F115F115F115F
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They Made it in America: Prominent Ethnic Americans (New York: ABC-CLIO, 2001), Cribb, Billy Tarmac 
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• Problém norem. 116F116FTF116F116F116F116F116F116F116F116F116F116F116F116F116F116F116F116F116F

117
FT 

• Otázka smyslu. 117F117FTF117F117F117F117F117F117F117F117F117F117F117F117F117F117F117F117F117F
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• Sociální etika. 118F118FTF118F118F118F118F118F118F118F118F118F118F118F118F118F118F118F118F118F
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• Právo. 119F119FTF119F119F119F119F119F119F119F119F119F119F119F119F119F119F119F119F119F
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Sociální etika 
 
Při objasnění pojmu sociální etika môžeme vyjít z rozdílu mezi individuální etikou a sociální 
etikou. 
Individuální etika: zabývá se mravním normováním individuálního jednání: např. biblické 
desatero-Nezabiješ! 
Sociální etika: mravní normování sociálních útvarů /struktur, institucí, zákonů, ústav, 
společenských systémů). 
Otázky sociální etiky: 

• Ptá se, zda a za jakých podmínek jsou sociální útvary mravně správné neboli 
spravedlivé. 

• Úkolem sociální etiky je určit, co můžeme nazvat sociální spravedlností. 
• Určité uspořádání považujeme jako spravedlivé, když je distributivně pro všechny 

výhdné. 
• Kategorický imperativ funguje jako morální princip i v sociální etice: sociální útvary 

by měly být uspořádány tak, aby v nich žádná lidská osoba nebyla používána pouze 
jako prostředek, nýbrž vždy byla zároveň uznávána jako sebeúčel.  

 
Názory na povahu sociální spravedlnosti:  
Jsou často velmi odlišné. 
Moderní dějiny svobody rozvinuly dvě základní pozice, které mají v základech pojmy 
svobody a rovnosti. 
Jsou to: Liberalismus. 
             Socialismus. 
Tyto kdysi radikální pozice dnes konvergují k syntéze, kterou můžeme chápat jako étos 
lidských práv. 
 
Profesionální morálka učitele podle Wolfganga Brezinky 
 
Každá profese má také soubor určitých mravních norem, podle kterých se řídí profesionálové. 
Z toho se odvozujeprofesionální morálka všeobecně pro všechny profese, i profesionální 
morálka v aplikaci na určitou profesi. Tuto aplikaci si ukážeme na profesionální morálce 
učitele. 
Učitelská práce se neobejde bez morálky, bez „hnacího motoru, který není mimo nás, ale 
uvnitř naší osobnosti“. Také pro učitele romských dětí, pro sociální pracovníky je tato 
morálka významná. Proto, abyste mohli dále přemýšlet o aplikaci učitelské profesní morálky 
a profesní morálky sociálního pracovníka na práci v romských komunitách (ovšem pokud jste 
došli až k těmto řádkům), poskytneme vám náměty pro přemýšlení. Tyto náměty jsou z knihy 
známého filozofa výchovy Wolfganga Brezinky s názvem  
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Filozofické základy výchovy. 120F120FTF120F120F120F120F120F120F120F120F120F120F120F120F120F120F120F120F120F
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Profesní morální kodex 
 
Zatím je jen málo publikací, které by se vyloženě zaměřovaly na profesní morálku učitele. 
„Ve většině zemí světa učinili učitelé dosud jen málo pro to, aby si pomocí svých autonomních 
organizací vytvořili profesní morální kodex, který uznávají všichni učitelé. Výzva k tomu 
nechyběly, nechyběly ani příklady jiných profesních skupin, jako jsou lékaři, zdravotní sestry, 
sociální pracovníci, psychologové a státní zaměstnanci“.121F121FF121F121F121F121F121F121F121F121F121F121F121F121F121F121F121F121F121F122F  
 
Pověření školy 
 
„Žijeme ve společnosti, která ponechává výchovu svého dorostu z velké části na školách. 
Moderní stát je jako kulturní stát především státem škol....Výchovné výkony, které slibuje 
zřizovatel, musí podat učitelé a učitelky, kteří jsou pro to vzděláni, zaměstnáni a kteří jsou za 
to placeni. Jejich práce spočívá v co nejlepším naplnění výchovného pověření školy. K tomu 
není vhodný a ochotný každý člověk. K úspěšnému výkonu učitelského povolání jsou nutné 
určité profesní znalosti, schopnosti, postoje a stanoviska. Shrnujeme je do pojmu profesní 
zdatnost. Profesně zdatný je člověk, který zcela splňuje požadavky svého povolání.“ 122F122FTF122F122F122F122F122F122F122F122F122F122F122F122F122F122F122F122F122F
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Důležitost učitele 
 
„Zda má školní výchova úspěch, to ovšem nikdy nezáleží jen na učitelích. Ale mezi školními 
podmínkami, na nichž závisí úspěch žáků v učení, je osobnost učitele zdaleka tou 
nejdůležitější. Bez profesně zdatných učitelů nelze dosáhnout účelu školy a bez nich by také 
bylo školství gigantickou špatnou investicí, podvodem na žácích, rodičích, daňových 
poplatnících“. 123F123FTF123F123F123F123F123F123F123F123F123F123F123F123F123F123F123F123F123F
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Profesní zdatnost  
 
„K profesní zdatnosti učitelů patří odborné vědomosti, odborné dovednosti a étos povolání. 
Nikdo nezpochybňuje, že odborné vědomosti a dovednosti jsou nutné. V poslední době se však 
málo dbalo na to, že nemůže být plná odborná zdatnost bez dobrého étosu povolání.Myslí se 
jím morální postoje, které má člověk ke své profesionální práci a ke zvláštním úkolům a 
povinnostem svého povolání.“124F124FTF124F124F124F124F124F124F124F124F124F124F124F124F124F124F124F124F124F
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Profesní morálka 
 
„Konat dobré a vyhýbat se špatnému!“ je nejobecnější morální norma, která existuje. Je 
nepostradatelná, ale nestačí ani pro soukromý, ani pro profesionální život. Vždyť chceme 
vědět, co je právě v naší zvláštní situaci dobré a špatné. K tomu potřebujeme konkrétnější, 
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obsažnější normy, kteé se vztahují ke zvláštním úkolům našeho povolání. Souhrn takových 
profesních morálních norem se nazývá profesní morálka.“ 125F125FTF125F125F125F125F125F125F125F125F125F125F125F125F125F125F125F125F125F
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Obsah profesní morálky 
„Její obsah závisí na druhu práce, kterou je třeba v daném povolání vykonávat. Její účel je 
zajistit, že tato práce bude vykonávána dobře. Na dobré práci mají zájem všichni lidé, kteří 
jsou odkázáni na výkony nějakého povolání: zákazníci, odběratelé, investoři, společnost 
založená na dělbě práce jako takové. Dobrá práce je však i ve vlastním zájmu profesní 
skupiny.“ 126F126FTF126F126F126F126F126F126F126F126F126F126F126F126F126F126F126F126F126F
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Profesní ideál 
 
„Příjmy, jistota, společenská prestiž a sebeúcta jejích členů závisí do značné míry na tom, aby 
byli zákazníci upokojeni dobrými výsledky práce. Dobré pracovní výkony jsou nejlepší 
ochranou před zlými pomluvami. Proto mnoho profesních skupin pečuje z vlastní iniciativy o 
morální požadavky kladené na jejich členy. Stanoví profesní ideál, o nějž mají členové takové 
skupiny usilovat: vzor dobrých vlastností a způsobů jednání, jimiž se mají vyznačovat 
příslušníci určitého povolání. Dobré vlastnosti se nazývají „ctnosti“, dobré způsoby jednání, 
které se ukládají, „povinnosti“. Mnohým se snad nelíbí slovo „ctnost“, raději mluví o 
„morální kompetenci“ nebo „kvalifikaci“, ale to na věci nic nemění. Pro každé povolání 
existují zvláštní profesní ctnosti a profesní povinnosti. K profesní morálce patří obojí: 
normy, které požadují uskutečňovat profesní ctnosti, a normy, které vyjadřují profesní 
povinnosti.“ 127F127FTF127F127F127F127F127F127F127F127F127F127F127F127F127F127F127F127F127F
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Profesní kodex cti 
 
„V profesích, které se starají o svoji dobrou pověst, je dodržování profesních morálních 
požadavků věcí cti. Zde se mnohdy profesní povinnosti shrnují do profesního kodexu cti. 
Slovo „codex“ je latinské jméno pro zákoník. Profesní kodex je tedy něco takového jako  
cechovní zákon, který si skupina sama ukládá. Tento zákon působí dovnitř i navenek.“ 128F128FTF128F128F128F128F128F128F128F128F128F128F128F128F128F128F128F128F128F
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Proč potřebují učitelé profesní morálku? 
 

1. „Učitelé mají při plnění úkolů svého povolání značnou svobodu volby... Existuje velký 
prostor pro vlastní soud: situace se proměňují a musí se stále znovu vyhodnocovat. Je 
třeba stále rozhodovat, jak postupujeme, co konáme nebo nekonáme, jaké prostředky 
používáme... Rozmanitost úkolů s sebou nese, že nelze všechny splnit ve stejném čase 
a ve stejném rozsahu... Průběžně musíme zvažovat jednotlivá dobra. Co má nyní 
přednost?...Učitel je stále nucen k rozhodování. 129F129FTF129F129F129F129F129F129F129F129F129F129F129F129F129F129F129F129F129F

130
FT Kdo má mnoho svobody volit, 

má také mnoho odpovědnosti. Proto potřebuje morální směrnice, které mu pomáhají, 
aby se v mnoha situacích rozhodl pro to, co je zde a nyní tím nejlepším.130F130FTF130F130F130F130F130F130F130F130F130F130F130F130F130F130F130F130F130F

131
FT 

2. Učitelé jsou pro své žáky možné vzory k napodobení-ať to již chtějí či ne. Jejich 
profesní práce je ve většině případů práce s mladými, nedospělými lidmi, kteří jsou ve 
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věku nejvyšší schopnosti učit se... Z tohoto důvodu se odedávna požaduje, aby učitelé 
nedávali špatný příklad, nýbrž dobrý. Mají se alespoň vyhnout všemu, co by žákům 
mohlo škodit. Co to v jednotlivostech znamená, musí určit profesní morálka. 131F131FTF131F131F131F131F131F131F131F131F131F131F131F131F131F131F131F131F131F

132
FT 

3. Učitelé sami jsou nejdůležitějším prostředkem, který je k dispozici pro plnění úkolů 
jejich povolání. Musí pracovat se sebou jako nástrojem. Musí v práci jako nástroj 
nasadit svou osobnost: své vědomosti a své dovednosti, svoji řeč a svá gesta, svoji 
schopnost vcítění a svůj takt, své naučené životní zvyklosti... Učitelé mohou plnit své 
úkoly jen tehdy, když získají úctu a důvěru svých žáků... Jako z vědomostí můžeme 
zprostředkovat jenom to, co sami víme, a z dovedností to, co sami dovedeme, nelze 
vychovávat k morálním přesvědčením a postojům , pokud je učitel sám nemá.“  132F132FTF132F132F132F132F132F132F132F132F132F132F132F132F132F132F132F132F132F

133
FT 

4. Odbornou práci učitelů lze zvnějšku jen obtížně kontrolovat. Proto je společnost 
odkázána na to, že nutnou kontrolu vykonávají hlavně učitelé sami... školy mají 
monopol. Jejich učitelé jsou bez konkurence... Nakolik jsou učitelé trvale úředníky, 
jsou také vystaveni morálním ohrožením úředníků: lenosti, lpění na neoprávněných 
privilegiích, falešné kolegialitě, která se snaží zakrýt nedostatčný výkon a chybné 
chování kolegů. Proti těmto nebezpečím profese zmůže společnost se svými zákony jen 
málo. Profesní právní předpisy působí jen tehdy, když se mohou opřít o profesní 
morální normy, které vstoupily do smýšlení kolegů a kterých si profesní skupina jako 
celek vysoce cení. Záleží na vůli k závazku k sobě samým. To však předpokládá jasné 
učení o profesních povinnostech. Bez profesní morálky nemůže existovat dobrý 
profesní étos.“ 133F133FTF133F133F133F133F133F133F133F133F133F133F133F133F133F133F133F133F133F

134
FT 

5. Na učitele se dnes kladou nejen oprávněné požadavky, nýbrž i mnoho přehnaných 
a nerealistických nároků. K ochraně učitelů je nutné, abychom je navzájem jasně 
odlišili. K tomu potřebujeme jako měřítko dobře promyšlenou profesní morálku...V 
této situaci je třeba střízlivě uvážit, jak lze obojí spojit: nutnou ochranu učitelů před 
přetížením a neoprávněnými nároky se stejně nutnou ochranou žáků a jejich rodičů 
proti profesním nedostatkům a chybám učitelů. K tomu je třeba vypracovat 
realistickou profesní morálku, která není vhodná jen pro několik mimořádných 
idealistů, nýbrž pro statisíce průměrných učitelů, kteří pracují ve školách.“ 134F134FTF134F134F134F134F134F134F134F134F134F134F134F134F134F134F134F134F134F

135
FT 

 
4. 2. ZÁKLADY SOCIOLOGIE 

 
 
Definice 
„Sociologie se zabývá studiem sociálního života, skupin a společností. Je to nesmírně 
zajímavý obor, neboť jeho předmětem je naše vlastní chování, člověk jako společenský 
tvorZáběr sociologie je neobyčejně široký, os analýzy jednorázových interakcí jednotlivců na 
ulici až po zkoumání globálních společenských procesů.“ 135F135FTF135F135F135F135F135F135F135F135F135F135F135F135F135F135F135F135F135F

136
FT 

 
Základní témata sociologie 
 

1. Co je sociologie? 
2. Kultura, společnost, jednotlivec 
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3. Typy společností 
4. Sociální interakce v běžném životě 
5. Pohlaví a sexualita 
6. Tělo: přijímání potravy, nemoc a stárnutí 
7. Rodina, manželství a osobní život 
8. Konformita a deviace 
9. Etnicita a rasa 
10. Stratifikace a třídní struktura společnosti 
11. Moderní organizace 
12. Práce a ekonomický život 
13. Vlády, politická moc a válka 
14. Masová média a populární kultura 
15. Vzdělání 
16. Náboženství 
17. Města a rozvoj moderního urbanismu 
18. Revoluce a sociální hnutí 
19. Globální změny a ekologická krize 
20. Metody sociologického výzkumu 
21. Sociologické teorie. 

 
Některá témata sociologického zkoumání - příklady 
 

• Láska a manželství: „Ani romantickou lásku, ani její spojení s manželstvím nelze 
chápat jako přirozenou součást lidského života, ale jako něco, co je výsledkem mnoha 
společenských a historických vlivů. Právě tyto vlivy, které se ostatně projevují i ve 
zdánlivě ryze osobních prožitcích, jsou předmětem zájmu sociologie.“ 136F136FTF136F136F136F136F136F136F136F136F136F136F136F136F136F136F136F136F136F

137
FT 

• Zdraví a nemoc: „Zdraví a nemoc obvykle považujeme za něco, co souvisí pouze 
s fyzickým stavem těla. ...Jak by něco takového mohlo souviset se širšími vlivy 
společenského charakteru? Ve skutečnosti však mají společenské faktory výrazný vliv 
nejen na výskyt nemocí, ale i na to, jak na ně reagujeme.“ 137F137FTF137F137F137F137F137F137F137F137F137F137F137F137F137F137F137F137F137F

138
FT  

• Zločin a trest: „ V minulosti byly poravy inscenovány tak, aby odsouzený umíral co 
nejdéle a při plném vědomí... Popravy se často konaly před početným 
obecenstvem...Dnes nám takové způsoby trestání připadají naprosto odpudivé... Náš 
trestní řád je založen na odnímání svoody, ne na působení fyzické bolesti, a od trestu 
smrti bylo ve většině západních zemí již zcela upuštěno. Proč došlo k této změně?  
Proč byly původní násilné tresty nahrazeny novými, totiž odnětím svobody? Jsme 
v pokušení odpovědět, že v minulosti byli lidé surovější a dnes jsme humánnější. Pro 
sociologa je však takové vysvětlení nepřesvědčivé. Použití veřejného násilí jako trestu 
mělo v Evropě své pevné místo po staletí. Lidé nezměnili svůj názor jako mábvnutím 
kouzelného proutku; uplatnili se zde širší společenské vlivy, spojené se zásadními 
změnami, které v té době probíhaly...“ 138F138FTF138F138F138F138F138F138F138F138F138F138F138F138F138F138F138F138F138F

139
FT 

 
Sociologický přístup 
 
„Naučit se sociologicky myslet znamená rozvíjet vlastní představivost. ... Studium tohoto 
oboru nemůže být pouhým rutinným procesem získávání vědomostí. Sociolog je člověk, který 
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je schopen se oprostit od bezprostředního vlivu své osobní situace. Podmínkou jeho práce je 
to, co C. Wright Mills v jednom slavném výroku nazval sociologickou imaginací (Mills, 1970). 
Tato imaginace vyžaduje především schopnost „odmyslet se“ od obvyklé rutiny našeho 
běžného života, abychom se na ni dokázali podívat novým způsobem. Jdeme si třeba vypít 
šálek kávy – může sociologický pohled na tak anální činnosti objevit něco zajímavého? 
Odpověď zní: ano, a hodně.“ 139F139FTF139F139F139F139F139F139F139F139F139F139F139F139F139F139F139F139F139F

140
FT 

 
Vztah k jiným vědním disciplínám 
„Rozvíjet sociologickou imaginaci znamená čerpat nejen ze sociologických, ale 
i z historických a antropologických materiálů“ 140F140FTF140F140F140F140F140F140F140F140F140F140F140F140F140F140F140F140F140F

141
FT 

 
Představitelé socilogie 141F141FTF141F141F141F141F141F141F141F141F141F141F141F141F141F141F141F141F141F

142
FT 

Auguste Comte 
Émile Durkheim 
Karel Marx 
Max Weber 
Michel Foucolt 
Jürgen Habermas. 
 
 
 
3. 3. SPECIFICKÁ OBLAST SOCIOLOGIE: ETNICITA A RASA 
 
Etnicita a rasa je jedno z důležitých současných témat sociologie. Ze sociologického hlediska 
je rozebíráno Giddensem. 142F142FTF142F142F142F142F142F142F142F142F142F142F142F142F142F142F142F142F142F

143
FT 

V této části bychom chtěli pro větší porozumění tématu  podat přehled významných pojmů, 
které s otázkou rasy a etnicity souvisejí. 
Výuka vysokoškolských studentů v oblasti výchovných a pomáhajících profesí vyžaduje 
náročnou přípravu vysokoškolského učitele. Otázky etnicity a rasy, které jsou spojeny 
s oblastí multikulturních procesů, multikulturní výchovy, jsou společné základy jak pro 
budoucího sociálního pracovníka, tak pro psychologa (interkulturní psychologie), tak 
budoucího učitele. Složitost tohoto tématu je potřebné zpřehlednit a zařadit i do určitého 
přehledu pojmů. U každého pojmu je zařazena i využitá a doporučená literatura, které je 
možno využít pro další studium.   
    
Multikulturalismus 
•  
• Záměrné, systémové, celospolečenské působení na harmonizaci vztahů v prostředí, 
v němž existují a působí různorodé kultury vedle sebe a navzájem na sebe působí )prostředí 
multikulturality). Multikulturalismus vystupuje jako „ideologie“ dobrých vztahů mezi 
kulturami. Důležitou roli při realizaci multikulturalismu sehrávají škola, ředitelé, učitelé, 
výchovná zařízení, ministerstvo školství. Učitelé by měli vědět jasně, jaký je smysl 
prosazování multikulturalismu, a tedy multikulturní výchovy v praxi. 
 
Multikulturní výchova 
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Multikulturní výchova je důležitou součástí mutikulturalismu. Multikulturní výchova je 
výchovně vzdělávací činnost, která s zaměřuje na to, aby učila lidi z různých etnik, národů, 
rasových s náboženských skupin žít spolu, aby se vzájemně respektovali a spolupracovali. 
Mulikulturní 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 Slovensko, Německo, Maďarsko, Polsko). Z důvodu globalizace světa 
a postupující imigrace to však mohou být i kulturní systémy teritoriálně značně vzdálené 
(Vietnam, Čína, Mongolsko). 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 to, aby je mohl bez újmy prakticky používat ve 
společenství kultur jiných za podmínky, že tím nenaruší právo jiných. 
Učitelé by měli vědět jasně, jaký je smysl 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.“ (Národní 
program…2001,14-15). 
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Multikulturní výchova a vzdělávání 
 
Výchova se v pedagogickém procesu zaměřuje především na hodnotovou, iracionální 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 naoktrojovat. 
Úkolem pedagogického působení je poskytnout žákovi, studentovi, dospělému co nejvíce 
informací a zajistit podmínky pro vytvoření svého vlastního vědomí, přesvědčení a postoje. 
Takto vytvořený hodnotový svět má daleko větší pevnost a působnost, než kdybychom 
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hodnoty byrokraticky nadiktovaly a rigorózně vyžadovaly. Takto probíhající pedagogický 
proces platí plně i pro multikulturní výchovu a vzdělávání současnosti.     
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Filozofie výchovy a multikulturní výchova 
 
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 
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 
ve vztahu k tomu, jak připravit učitele i žáka na vnímání multikulturního světa a nalezení 
svého smyslu v něm, životní orientaci, schopnost se optimálně rozhodovat ve vztahu ke své 
kultuře i ke kulturám jiným.  
Přínos multikulturní výchovy spočívá nejenom v oblasti poznávání jiných kultur, nejenom 
těch k nám nejbližších, ale i vzdálenějších a vzdálených. V tomto procesu jde i o osvojování 
vědomostí. Vědomosti jsou totiž nerozlučně spjaty i s procesem axiologickým, tj. 
osvojováním určitých hodnot. A axiologie, která hodnoty zkoumá, patří do filozofie. Filozofie 
výchovy zkoumá, jak hodnoty ve vztahu k jiným kulturám vystupují, jak nás ovlivňují a jak 
vychovatel, učitel, může tyto hodnoty využívat k ovlivňování smyslu života svého žáka. 
Výchova k určitým hodnotám však nemůže existovat sama o sobě. Proto je důležité i 
faktografické poznávání, na které axiologická výchova může navazovat nebo jít ruku v ruce.  
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Skupiny pojmů, používaných při hlubším vysvětlování multikulturní výchovy  
 
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“. 
Důvod je velmi důležitý, neboť souvisí s propojením na kulturu. Jak píše Jan Průcha, „pojem 
etnicita je pro teorii multikulturní výchovy pojmem ústředním. Je tomu 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 ponávání a respektování jiných 
kultur než své vlastní, znamená to poznávat a respektovat jiná etnika-nositele těchto kultur.“ 
(Průcha, 2006, s. 29).  
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. Sohrnně ve formě definic můžeme vymezit následující pojmy: (Srov. Průcha, 
2006, s. 29-30). 
 
ETHNOS 
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 najeho místo mezi ostatními 
etniky. 
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Národ, národnost, národnostní menšina, identita 
 
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. 

                                             Komenský, J. A., 1659. In Průcha, 2006, s. 34  
…každý národ je stejně oprávněn usilovat o člověctví…  
                                                              T. G. Masaryk, 1968, s. 12 

 
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 
představuje reálnou hodnotu v duchovním životě lidí určující jejich činy. Národní kultura, 
jazyk, tradice, způsob života, společenský a poltický 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“. (Zich, 1999, s. 446).   
 
 
NÁROD 
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. 

                     POLITICKÉ  Buďto společný stát nebo autonomní 
postavení v mnohonárodním či 
federativním státě 

                     PSYCHOLOGICKÉ Subjekty národa (jednotlivci) sdílejí 
společné vědomí o své příslušnost 
k určitému národu. 

 
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 požadvky na území, my to ani 
nemůžeme chtít do budoucna, alespoň tato generace to nemá 
v plánu, abychom vytvořili stát. 

                                                                                                                                                 Ščuka, 2001, s. 24-25. 
 
Vlivem historických podmínek tedy Romové svou vlastní TERRU, Zem, nemají. Ale byly 
doby, kdy se Romové snažili o vytvoření svého vlastního teritoria. Rod romskéch krále 
Janusze Kwieka, v Polsku, korunovaného 4. 7. 1937 jak Janos I., usiloval o dosažení území 
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pro Romy nejprve v Jižní Africe a poté v oblasti mezi Somálskem a Abesínií.( Viz podrobněji 
Hancock, 2005, s. 184-188)143F143FTF143F143F143F143F143F143F143F143F143F143F143F143F143F143F143F143F143F

144
FT. Žádné plány Romů se v tomto směru neprosadily. 

V současné době je společnou platformou Romů nikov 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 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 
požavky na území, my to ani nemůžeme chtít do budoucna, alespoň tato generace to nemá 
v plánu, abychom vytvořili stát“. (Ščuka, 2001, s. 24-25). 
 
 
 
ROMSKÝ NETERITORIÁLNÍ NÁROD 
ROMSKÝ NÁROD                                          Osobité a uvědomělé kulturní a politické 

společenství, na jehož utváření mají 
největší vliv společné dějiny a společné 
území. Společné území romského národy 
jsou rozdílná teritoria v různých zemích 
Evropy a světa. Společnými dějinami jsou 
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 dorozumívacé 

                                                 
T

144
T 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 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.”. (Hancock, 2005, s. 184-
185). 
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 Čechách a na Slovensku. Podívejte se, co o tom píše dál 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 skutečností. 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). 
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prostředek. Učí se i na vysokých školách. 
144F144FTF144F144F144F144F144F144F144F144F144F144F144F144F144F144F144F144F144F

145
FT Ve Slovenské republice je 

slavnostním aktem dn 29. 6. 2008 
vyhlášena standardizace romského jazyka, 
což má velká význam pro jedo další rozvoj 
a uplatnění jako podstaného 
odentifikačního faktoru romského národa. 

                     POLITICKÉ  Buďto společný stát nebo autonomní 
postavení v mnohonárodním či 
federativním státě. Romové nemají i přes 
určité historické pokus svůj vlastní stát. 
Jejich pravlastí je Indie a v Evropě a ve 
světě vystupují jako národ 
s neteritoriálními nároky. 

                     POLITICKÉ  Buďto společný stát nebo autonomní 
postavení v mnohonárodním či 
federativním státě. Romové nemají i přes 
určité historické pokus svůj vlastní stát. 
Jejich pravlastí je Indie a v Evropě a ve 
světě vystupují jako národ 
s neteritoriálními nároky. 

                     PSYCHOLOGICKÉ Subjekty národa (jednotlivci) sdílejí 
společné vědomí o své příslušnost 
k určitému národu. Společné vědomí 
příslušnosti k romskému národu je u 
romského národa ROMIPEN-ROMSTVÍ. 

 
 
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, 1968, s. 67-68 
 
 
Pojem NÁRODNOST je obyčejně chápán a vymezován jako „příslušnost k určitému národu 
nebo etniku“. 

                                                                                                                                                         
T

145
T Zajímavé a potřebné stanovisko ke znalosti romského jazyka podává Ian Hancock: „Romský jazyk je silným 

faktorem naší identity....dlouho se věřilo, že jín nedokáže mluvit nikdo kromě Romů...To však už není 
pravda...Mnoho Romů také věří, že pokud nemluvíte romsky, ztrácíte svoji identitu: Matéo Maximoff řekl v roce 
1994 v  interview pre Jekh Čhib (Společný jazyk), že „Wer kein Romanes mehr spricht, ist kein Rom mehr“ 
(kdokoli už nemluví romským jazykem, není více Romem). Není to pravda a není to fair, když celé populace např. 
ve Španělsku a Maďarsku ztratily jazyk díky legislativě, ne proto, že by sa tak rozhodli sami. Ale demonstruje to 
sílu pocitů, které mohou existovat.“ (Hancock, 2005, s. 217).  
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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“. (Průcha, 2006, s. 37). 
Pojem národnost se neobejde bez vyřešení vztahu k pojmu národ. Ale ani bez vyřešení vztahu 
k pojmu etnikum. Tato řešení však nejsou jednoznačná. Podle mého soudu je však pojem 
národnost potřebný, protože v Evropě není ve všech případech ztotožněn stát a národ. 
V různých státech Evropy jsou totiž nejenom takříkajíc národ státní, majoritní, ale žijí zde i 
příslušníci národů jiných, těch, kteří jsou pro tyto nové či staronové obyvatele států 
příslušníky s vazbou na svoji původní mateřskou zemi. Tyto obyvatele potřebujeme pro 
demografickou, sociologickou či školskou statistiku nazvat příslušníky určité národnosti.  
Dalším problémem je, zdali se jedná o příslušnost k národu, nebo 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. (Průcha, 2006, s. 37). Zcela jiná 
je situace, kdy Romové se budou hlásit k romské národnosti. Anebo k etniku? Anebo 
k národnosti jako ke svému národu? Já si myslím, že tato varianta je více reálná, a to hned 
z několika důvodů:  

• 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 fakto kam obracet a také v pťípadľ 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 atd.), 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.     

 
Národnostní menšina 

Národnostní menšina je společenství občanů České republiky 
žijících na území současné České 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, s. 13 
 

Pojem národnostní menšina je podle Průchy ještě komplikovanější. Ve většině evropských 
zemí se chápe 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 sdělit, že toto vymezení nemá 
význam pouze pro sféru akademickou, ale vyjadřuje i konkrétní legislativní uznání, 
které má své důsledky i ve sféře: 

• finanční (národnostní menšiny mohou požadovat finance na základě grantů na své 
aktivity prostřednictvím svých občanských sdružení),  
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• kulturní (možnost uchovávat a rozvíjet svou specifickou kulturu),  
• vzdělávací (národnostní menšiny mají právo na svoje národnostní školství), 
• svobod shromažďovacích (možnost zakládat svá občanská sdružení a jimi se 

deklarovat jako národnostní menšina) atd. 
Někteří odborníci pokládají definici pojmu národnostní menšiny za příliš úzkou. Za vhodnější 
pokládají pojem etnická menšina. Leoš Šatava, 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, 
která umožňují podrobněji stanovit, kdo jsou příslušníci národnostních menšin: 

• Jsou to občané České republiky. 
• Jsou o občané ČR, kteří s ohledem na své specifické historické a kulurní 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 
v součsné době je vyhrazeno 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. Takže 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 
náronostních menšin nejsou přesně vyjmenovány, neboť by to diskriminovalo snahy dalších 
národností (nyní patří do kategorie cizinců, kterými se zabývá v současné době Mnisterstvo 
práce a sociálních věcí), které by mezi ně chtěly patřit. Specifickou kategorii tvoří Židé, kteří 
neaspirují na to být v „týmu“ národnostní menšiny. Považují se za příslušníky určitého 
náboženství a také určitého národa, nikoliv za národnostní menšinu. 
 

1. bulharská národnostní menšina 
2. chorvatská národnostní menšina 
3. maďarská národnostní menšina 
4. německá národnostní menšina 
5. polská národnostní menšina 
6. romská národnostní menšina 
7. rusínská národnostní menšina 
8. ruská národnostní menšina 
9. řecká národnostní menšina 
10. slovenská národnostní menšina 
11. srbská národnostní menšina 
12. 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 
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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 
mají dokonce svůj Dům národnostních menšin. Respekt vlády České republiky 
k národnostním menšinám i jejich právo na vyjadřování svých zájmů v mateřském jazyce se 
projevil i v tom, že Zákon o právech národnostních menšin je napsán ve všech národnostních 
jazycích. Chtěl bych upozornit na to, že 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 té které národnostní menšiny hlouběji a případně i v jejich 
jazyce. Zkuste to taky. Vybral jsem přepis jen malé části v polském jazyce. Trpělivost, kterou 
člověk potřebuje, když vyhledává v počítači polské symboly pro jejich písmena, musí být 
obrovská. Ale to samo vyhledávání může být pro člověka i zkouška komunikace a schopnosti 
vést s příslušníky jiných národnostních menšin dialog. A také toleranci. Protože komu z nás je 
v cozině příjemné, když komolí jeho jméno? Zkuste to. Neměli byste být zklamáni. I když to 
může dát  Vaší identitě trochu zabrat. Té druhé identotě určitě také. Ale 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...  
 
 
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, s. 13 
 
Identita je pojem, který označuje vědomí národa, případně národnosti, národnostní menšiny, 
etnika. Není to bezobsažný pojem. 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 nejenom na samotné úrovni jednotlivého člověka, 
na jeho místu narození a vývoje, ale i na celospolečenských podmínkách. Nejenom každý 
jedinec, ale i širší skupina udržuje a rozvíjí svoji identitu. Každý příslušník národnostní 
menšiny se s ní v menší či větší míře musí vyrovnávat. V každé národnostní menšině však 
existují určitá specifika, která jsou vlastní jen té které národnostní menšině. Ukažme si to na 
příkladu romské národnostní menšiny. I zde je důležitá spojitost mezi jednotlvými členy 
tohoto společenství. Můžeme ji nazvat integritou. 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: 

1. Identita prostřednictvím symbolu chování (jazyk, gesta, zvyky, komunitní a kolektivní 
symboly), 

2. identita definovaná prostřednictvím společných univerzálních hodnot, hodnot vlastní 
civilizace, vlastní kultury, 

3. identita spočívající  
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                        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 plnohodnotné rozvinutie 
Rómov ako spoločenstva. Nerieši sa ani problém solidarity v rámci (vo vnútri rómskej 
komunity“ (Radičová, 2004, s. 38). 
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 
různorodé 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 řešení systémové. 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.   (Srov. Uherek-Weinerová, s. 105). 
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Kultura. Kulturní vzorce. Kulturní pluralita (kulturní relativismus). 
 
Kultura 
                                                          

 Kultura je celistvý systém významů, hodot a 
společenských norem, kterými se řídí členové dané 
společnosti a které prostřednictvím socializace 
předávají dalším generacím. 

                                                        
Murphy, 1998, s. 32 
 

V pojetí psychoanalýzy je kultura romských dětí ještě stále kulturou jejich bezprostředního 
okolí. Avšak škola má i jiný úkol. Ovlivňovat kulturu dětí tak, aby byli schopni 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. Takto chápaná 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).  
Kultura se všemi svými atributy a specifikami, které jsou charkterizovány 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. 
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 produkt kultury, ale 
zároveň ho škola vede k tomu, že tvoří, 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, 
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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 proces 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.“ 
(Helus, 1993, s. 19, též Helus, 1990-1991).  
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. (Zelina, 1996). 
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 archetypální závislost na rodovém superegu, kterého se Romové nejenže 
nezbavují (a proč také?), ale naopak, spíše se posiluje, i když nabývá moderní formy 
projevu.“ (Valachová, Kadlečíková, Butašová, Zelina, 2002, s. 12-13 Podtrhl JB).    
 
 
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 

 
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 v podstatě i 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 
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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 ztotožnění 
s jeho 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 žijí, 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 jejich kultury (vztahy dětí a rodičů, rodinná pospolitost apod.). 
Kulturní antropologové hovoří o formativním vlivu kultury na lidskou psychiku, na 
hodnotově postojový systém, 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 humanitním 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 (Nakonečný, 1993, str. 14.).    
V romské kultuře můžeme tyto kulturní vzorce, ovlivňující psychiku romského žáka, 

charakterizovat následujícím způsobem: 
• Povaha sociální organizaceU:U 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 minulosti, existují tendence k přeměně separovaných 
a segregovaných romských komunit v komunity občanské. (Autorkami této teorie jsou 
L. Lehoczká a L. Haburajová-Ilavská. Viz Lehoczká, Haburajová-Ilavská, 2008). 

• Sankce a morální kontrola: Romská komunita poskytuje jednotlivci a rodině obranné 
záruky a služby proti vnějším vlivům (nepříznivý trh práce, diskriminace 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.145F145FTPF145F145F145F145F145F145F145F145F145F145F145F145F145F145F145F145F145F

146
FPT Za nedodržení 

vnitřních pravidel komunity dojde až k vyloučení z komunity. Lakota je často 

                                                 
TP

146
PT  „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” In: Hübschmannová, M.: Několik poznámek k hodnotám 
Romů (Skica). In: Romové v České republice, Socioklub, Praha 1999, s. 38. Též  Fabianová, V. Etnografický  
obraz  rómskeho etnika a rómskej ženy. In: Postavenie a rola rómskej ženy v spoločnosti. II. Štúdie. Trnava 
2005, s. 99-102, 108, 162 
   



 410

podrobována všeobecnému zostuzení.146F146FTPF146F146F146F146F146F146F146F146F146F146F146F146F146F146F146F146F146F

147
FPT Svoji funkci často nezávislou na právní 

regulaci určovanou majoritními institucemi existuje mravní zdůvodnění fyzické 
odplaty (za vraždu),  tolerance a schvalování drobných přestupků namířených proti 
většinovému obyvatelstvu, mravní odsouzení zrady romské komunity, svého romství. 

• Základní výchova:147F147FTPF147F147F147F147F147F147F147F147F147F147F147F147F147F147F147F147F147F

148
FPT 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.148F148FTPF148F148F148F148F148F148F148F148F148F148F148F148F148F148F148F148F148F

149
FPT Dívky jsou vychovávány více k pasivnímu přizpůsobování mužské 

autoritě. Velkou a základní roli hrála ve výchově dítěte matka. 149F149FTPF149F149F149F149F149F149F149F149F149F149F149F149F149F149F149F149F149F

150
FPT  

• Růst ega:  Osobní cíle, emocionalita a rychlost vývoje k dospělosti jsou ovlivňovány 
možnostmi, které 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 a 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 vzdělanostních. Ego se více  
identifikuje s cíli rodiny, podřizuje jejím zájmům. V rozvoji ega jsou genderové 
rozdíly: vysoká senzitivnost a sugestibilita, 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-řemeselnému 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 etikou univerzalistickou. Škola 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 

                                                 
TP

147
PT Zajímavé reakce Romů v romských osadách na to, že se chce někdo z jejich obyvatel materiálně odlišit, 

ukazuje Milena Hübschmannová. „Podle historky, která se vypráví v Lešanech, si jeden Rom koupil vůz a ráno 
ho našel rozvěšený po nejmenších částečkách na stromech v osadě”. In: tamtéž, s. 31. 
TP

148
PT O specifikách romské výchovy související i s přístupem ke vzdělávání viz více: tamtéž, s. 48-50. Fabianová, 

V: tamtéž, s. 187, 188. 
 
TP

149
PT „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”. In: tamtéž, s. 47. O preferencii 
mužských potomkov: Fabianová, V.: tamtéž s. 179-188. 
TP

150
PT  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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(proces osvojování humanistického hodnotového systému kultury všelidské). O propojení 
tohoto procesu se podle mého soudu snaží i filozofie tvořivě-humanistické výchovy, tvořící 
také obecné východisko národního programu edukace na Slovensku-MILÉNIUM.  
O kulturních vzorcích a pojmech, které s nimi souvisejí, je celá řada publikací a také různých 
definic, názorů, pohledů z hlediska různých vědních disciplin. 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 svoje definice vlastní. Když je možné, že 
k některým pojmům je možno vyhledat až 250 definic, proč by tam nemohla bý přiřazena 
i vaše definice: vlastní, originální, výstižná a neméně vědecká!  
 
 
 
 
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 ETNOCENTRISMUS 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 všechny okolní etnika nazývali barbary 
a jejich kulturu za méněcennou ve srovnání 
s kulturou římskou. 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). 

KULTURNÍ VZORCE Kulturní vzorce (standardy) jsou způsoby chování, 
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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) 
 

Rasy, rasismus, diskriminace, tolerance, netolerance 
 
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 znaky, které jsou 
dědičné, vytvořily se vlivem přírodního prostředí  a vznikly původně v určitých geografických 
teritoriích: europoidní plemeno v Evropě a na Blízkém východě, negroidní plemeno v Africe, 
mongoloidní plemeno v Asii. (Průcha, 2006, s. 52). 
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.“  (Průcha, 2006, s. 54). 
Pojmy rasa a rasismus jsou důležitými pojmy pro multikulturní výchovu. V literatuře jsou 
dosti objasněny. Zároveň však přinášejí řadu protikladných interpretací, neboť jsou spojeny 
s kulturními, politickými a ekonomickými rozdíly ve světě. Sovisejí 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. 
 
 
 
Předsudky, xenofobie a rasismus 

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, s. 186 
 

 
POJEM                     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, 

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 
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který racionální argumenty 
nedokážeme vyvrátit ani změnit.  

hotové ve větších sociálních 
skupinách, anebo sociálních 
útvarech. (Ondrejkovič, 2001, s. 
189, 190). 

XENOFOBIE „Xenofóbia znamená strach 
z cudzincov. Toto 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 
vyplávajúcej nenávisti voči 
všetkému čo prichádza z cudiny, 
alebo čo má původ mimo vlastněn 
sociálnem skupiny. Je silno 
spojená s nepriaznivým názorom 
na onych a pozitívnym názorom na 
seba, prípadne svoju skupinu. 

Xenofóbia je základom sociálnem 
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 omente, ak je třeba nájsť 
vinníka za problémy, neúspechy, 
chudobu a inésociálno-patologické 
javy. Charakteristickým, ale nie 
jediným prejavom xenofóbie je 
rasizmus.“ (Milo, 2005, s. 19) 
 

ANTISEMITISMUS Nenávist k židům, založená na 
tom, že židé jsou odlišní od jiných 
lidí. 

Důvod antisemitismu: prý chtějí 
vládnout lidem ve celosvětovém 
měřítku. 

ŠOVINISMUS 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. 

Aributy 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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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 spoločnosti., v  které se 
projevuje. Jestliže se spoločnost 
ocitne v stádiu, kdy začnou vnitřní 
rozpory, extrémní aktivity jsou 
bezprostřední reakcí. Demokracie 
nemá dostatek obranných 
mechanismů, aby se ubránila 
všemu, co jí škodí. (Srov. Více 
Milo, 2005, s. 15) 
 

Literatura 
 
Benner, D. G. Hojenie emocionálnych poranení. Nitra: Nádej, 1992.  
Clark-Jiřincová, H.  „Je to kulturní záležitost! ...Nebo ne?“. In Romano Džaniben. Sborník 
romistických studií /ňilaj 2005, s. 242-243. 
Freud, S. O člověku a kultuře. Praha: Odeon, 1990. 
Frištenská, H. Pojmy xenofobie, rasismus, rasové násilí a rasová diskriminace. In Šišková, T. 
Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998.   
Kamín, T. Sociologická koncepce „rasy“. In Machalová, T. a kol. Lidská práva proti 
rasismu. Brno: Doplněk, 2002. 
Laubeová, L. Institucionální rasismus a jeho příklady v České republice. In Machalová a 
kol.Lidská práva proti rasismu. Brno: Doplněk, 2001. 
Milo, D. Rasistický extremizmus v Slovenskej republike. Bratislava: Ľudia proti rasizmu, 
2005.  
Ondrejkovič, P. Príspevok k otázkam sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Bratislava: 
Pedagogika, 2000.   
Ondrejkovič, P., Brezák, J., Lubecová, G., Poláková, E., Vlčková, M.  Sociálna patológia. 
Bratislava: Veda. Vydavatelstvo Slovenskej akademie vied, 2001.  
Průcha, J. Interkulturní psychologie. Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a 
národů. Druhé, rozšířené vydání. Praha: Portál, 2007.  
Průcha, J. Multikulturní výchova. Příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006.   
Staňková, L. Stereotypy budoucích učitelů ve vnímání příslušníků národních etnik. In 
Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. 
Olomouc: Pedagogická faklta UP, 2004, s. 237-242. 
Strauss, C. L. Rasa a dějiny. Praha: Atlantis, 1999. 
Šišková, T. (ed.) Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998. 
Tlolková, Š. Autostereotyp Čecha u studující mládeže. In Školní výuka dějepisu a 
překonávání stereotypních obrazů sousedních národů, 2. Ostrava: Filozofická fakulta OU, 
1999, s. 51-59. 
Tolimanová, J. O lidských rasách a rasismu z hlediska antropologie. In Šišková, T. (ed.) 
Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998. 
Verkuyten, M., Thijs, J. Racist victimization among children in the Netherlands: the effect 
of ethnic group and school. In Ethnic and Racial Studies, 25, 2002, 1, s. 310-331.  
Wolf, J. Lidské rasy a rasismus. Praha: Karolinum, 2000. 
Wolf, J.  Antropologie pro každý den. Praha: Arsci, 2004.  
 
 
 



 415

Tolerance a intolerance 
 

Tolerance jako podmínka optimálního fungování společnosti, sociální práce i výchovy a 
vzdělávání romských žáků150F150FTPF150F150F150F150F150F150F150F150F150F150F150F150F150F150F150F150F150F

151
FPT 

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, s. 78. 

 
Zkoumání pojmu tolerance a intolerance je možné z různých hledisek, z různých vědních 
pozic (filologie, historie, psychologie, pedagogika, sociální práce). 
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. 
Pravá 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 slouží jako podstata zdůvodnění našich skutků, našich postojů převáděných v čin, 
jako myšlenkově citová základna smyslu naší historické a životní zaměřenosti i při volbě a 
rozhodování mezi tolerancí a intolerancí, mezi dobrem a zlem v interetnických vztazích. 

 
Filozofie a tolerance 
 
Historie podává řadu příkladů zápasu intolerance s tolerancí. Romská historie je i přítomností 
tohoto vztahu přímo nabitá. A ani civilizovaná společnost nepokročila příliš v řešení ku 
prospěchu tolerance. 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. 
 
Filologické vymezení pojmu 
 
V jazykovém povědomí se vyskytuje jako český jazykový ekvivalent k pojmu tolerance slovo 
s n á š e n l i v o s t . (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 lhostejnost, nezájem o jiný národ se nevyplatila (viz Mnichov). 

                                                 
TP

151
PT Základem textu je studie o toleranci z hlediska různorodých pohledů vědních disciplin. In  Balvín, 1997, s. 

50-55. 
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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. Existuje j i n a k o s t  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 151F151FTPF151F151F151F151F151F151F151F151F151F151F151F151F151F151F151F151F151F

152
FPT (Václav Havel v projevu při 

odhalení památníku Romům v Letech u Písku 13. května 1995). 
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 p r o  p r a v o u  t o l e r a n c i  - 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, 
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 
z o d p o v ě d n o s t , je sebeovládající důstojností člověka, náleží k plnému lidskému bytí 
ve společenství, ba lidskou společnost sama zakládá. Nedostatek této tolerance je abnormitou, 
nezdravým jevem. (Palouš, 1995, s. 244). 
 
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.” (Palouš, 1995, s. 244). Zde je prostor 
zodpovědnosti člověka, která je nezástupná. Je to prostor lidských činů a na člověku, na 
každém z nás záleží, 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.  
 

                                                 
TP

152
PT  „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.“ (In: Třináctý květen a jeho burácivý ohlas. 
Gendalos - Zrcadlo, junis - julis, červen - červenec 1995, s. 7.) 
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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. 
 
Filozofický monismus jako základna sjednocení a tolerance 
 
Milan Machovec ukazuje, že základ sjednocení i při různosti názorů, situací, východisek, je 
možný. Je odůvodněn filozofickým m o n i s m e m : 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. 
(Machovec, 1995, s. 270). 
Filozofie má smysl pro člověka právě v tom, že mu pomáhá nalézt nejobecnější, 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  UaverU,  
druzí,  jiní,  U ašaren peskeri čhibU,  chválí   svůj   jazyk  a   Ugilaven peskeri giliU,  zpívají svou 
píseň.” (Hübschmannová, 1993, s. 8). 
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. 
Hübschmannová: „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.”  
(Hübschmannová, 1993, s. 6). 
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 
společný příbytek a společný vzduch nás všechny udržuje při životě. Jsme-li tedy všichni 
občany jediného světa, co nám brání, abychom se nespojili...” (Komenský, 1987, s. 58). 
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Resume 
 
V textu byly rozebrány základní pojmy související s otázkmi multikulturality 
a multikulturalismu. Tato oblast je vědecky intenzivně sledovaná z různých stran. To 
způsobuje i určitou nejednotnost v používání pojmů. Text se snaží tyto disproporce „učesat“, 
aby pojmy byly použitelné při studiu i při vědeckém sledování problematiky. V textu byly 
sledované tyto pojmy:  
 
Antisemitismus 
Diskriminace 
Etnikum 
Etnicita 
Etnické vědomí (etnická identita) 
Ethnos 
Fašismus 
Filozofie výchovy a multikulturní výchova 
Identita 
Intolerance 
Kultura 
Kulturní vzorce 
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Kulturní pluralita (kulturní relativismus). 
Kultura 
Kulturní pluralita 
Kulturní relativismus 
Kulturní etnocentrismus 
Multikulturalismus 
Multikulturní výchova 
Multikulturní výchova a vzdělávání 
Národ 
Národnost 
Národnostní menšina 
Národ 
Nacionalismus 
Předsudky 
Romský národ 
Romský neteritoriální národ 
Rasy 
Rasismus 
Šovinismus 
Tolerance 
Tolerance a filozofie 
Tolerance ve filologickém smyslu 
Tolerance ve filozofickém smyslu 
Tolerance v etickém smyslu 
Tolerance jako úkol pro pedagogiku 
Tolerance jako součást životního úsilí 
Tolerance  monismus 
Xenofobie 
 
 
ZÁVĚR 
 
Filozofie, etika a sociologie nejsou jen vědy odtažité od běžného světa lidí. Jsou naopak 
o lidech a k lidem směřují. Mohou jim pomáhat v životní orientaci a v nalézání smyslu jejich 
života. Pro učitele i sociální pracovníky je potřebné, aby tyto discipliny aplikovali do praxe. 
Ve vztahu k romským komunitám mají profesionálové řadu možností, jak s pomocí těchto 
disciplin pomoci nejenom studentům, ale i sami sobě orientovat se ve složitém světě 
souvislostí, etnických i všelidských. Znalost filozofie a zároveň znalost kultur jiných 
národností, v našem případě národnosti romské napomáhá životní i profesionální orientaci 
a nalézání smyslu našeho života.  
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4.3 Proč a o čem by měl vědět profesionál v pomáhajících 
profesích z oblasti romské kultury 
  

Jaroslav Balvín (ČR) 
 
V rámci 11. ročníku světového romského festivalu Khamoro v Praze se uskutečnil v Domě 
národnostních menšin dvoudenní odborný seminář pod názvem „Romská kultura jako součást 
kultury evropské“. Jak napsala recenzentka tohoto semináře etnografa Renata Weinerová, 
„seminář se poměrně úspěšně zhostil obtížného úkolu při řešení teoretických otázek 
v intencích úvah o hranicích romské kultury a potvrdil nemožnost objektivně definovat 
specifičnost jakýchkoliv národních kultur“. 151F151F151F152F152FTF152F152F152F152F152F152F152F152F152F152F152F152F152F152F152F152F152F

153
FT  

Cílem semináře byla prezentace romské kultury jako součásti kultury evropské. „Kultura 
Romů, kteří v Evropě reprezentují transnacionální etnickou  skupinu bez vlastního území, 
měla být – alespoň podle slov organizátorů setkání – prezentována v celé své rozmanitosti“. 
152F152F152F153F153FTF153F153F153F153F153F153F153F153F153F153F153F153F153F153F153F153F153F

154
FT   

Název semináře zněl jasně: romská kultura jako součást kultury evropské. Avšak hned 
v prvních dvou referátech dvou odborníků byl podle mého soudu tento pojem zpochybněn a 
zřejmě „opatrnicky“ byl posunut do pozadí. V referátech Eleny Marushiakové a Veselina 
Popova z Bulharska (jedna autorská dvojice) a Arne Manna ze Slovenska, tak jak o tom 
napsala Renata Weinerová, „zazněla nezávisle na sobě teze o kultuře jako kategorii, která 
není etnicky determinovaná. Jak bylo během vystoupení vysvětleno, přednášející nechtěli 
akcentací této teze zpochybňovat původnost romských kulturních artefaktů, reagovali však na 
přílišné zdůrazňování specifičnosti a jedinečnosti jednotlivých romských kulturních rysů, jak 
se často v minulosti dělo u příležitosti politicky zabarvených národnostně emancipačních 
akcí. Arne Mann ve svém příspěvku trefně poznamenal: je lépe hovořit o „kultuře Romů“ jako 
souhrnu různých sociálně determinovaných kulturních prvků, nežli o specifické „romské 
kultuře“, trvající na své etnické výlučnosti“.   
Nevím, jsem překvapen, že snad z důvodu politického by měli Romové upozadit etnický 
původ, či, jinak řečeno, etnickou determinaci své kultury? 153F153F153F154F154FTF154F154F154F154F154F154F154F154F154F154F154F154F154F154F154F154F154F

155
FT Nebo z toho důvodu, že 

k tvorbě národů přišli později, než národy, které se konstituovaly v Evropě v 19. století a tím 

                                                 
T

153
T Weinerová, 2009, s. 319. 

T

154
T Weinerová, 2009, s. 318. 

T

155
T Ve znění textu je obava z toho, aby se etnická determinanta kultury příliš nezdůrazňovala, podle mého soudu 

umírněný. Krom toho nemám k dispozici text Arne B. Manna ani Eleny Marushiakové a Veselina Popova, abych 
mohl být ve svých soudech zcela objektivní, protože, jak píše Renata Weinerová „dle informace pořadatelů však 
přednesené příspěvky bohužel nebudou publikovány formou konferenčního sborníku“.  Krom toho nevěřím v tak 
radikální obrat u těchto odborníků, protože celoživotně studovali a prezentovali romskou kultru jako takovou, 
bez uvozovek. Zcela jinak je tomu u Závěrečných úvah díla Marka Jakoubka. Jeho odsouzení romství jako velmi 
nebezpečného nacionalismu je zcela nezastřené. Na toto téma uzavírá svoji knihu takto: „V České republice, 
jejímiž občany jsou čeští státní příslušníci, participanti českého národa (v politickém, občanském resp. 
teritoriálním smyslu, tedy coby účastníci českého nation politique/citoyens), označení jako romský politik (v 
odkazu č. 1454 se odvolává na použití tohoto termínu  in Hübschmannová, M. Hina man ajsi čhaj, so. Romské 
hádanky, Praha 2003, s. 16), poslanec, učitel, policista, hlasatel, spotovec (odvolává se na knihu Horváthová, J. 
Základní informace o dějinách a kultuře Romů, Praha 2003, s. 45)…pokud by se tito realizovali v rámci státního 
území ČR a hlásili se k danému státnímu občanství, postrádají smysl. Naopak zdůrazňováním svého „romství“ 
pouze rozdmýchávají zhoubné vlny primordialistických hnutí, největší pohromy otevřené občanské společnosti, 
jíž se ČR usilovně snaží být (odkaz č. 1464:Možným řešením tohoto ožehavého problému by byl např. zákaz 
utváření politických stran na etnickém základě (dokud bude pojetí „etnicity“ kontaminováno odkazy na „rasu“ 
/původ apd./ a primordiálně chápanou „národnost“)“. (Viz Jakoubek, 2004, s. 296).  



 436

pádem z hlediska vědeckého a zřejmě tské politického nemají nárok deklarovat se jako národ? 
154F154F154F155F155FTF155F155F155F155F155F155F155F155F155F155F155F155F155F155F155F155F155F

156
FT Tedy logicky podle toho nemají nárok na svoji kulturu? Nebo z toho důvodu, že 

závorkování se stalo „vědeckým“ hitem kulturně antropologické skupiny s jejich hlavním 
představitelem Markem Jakoubkem? Když on závorkuje pojem „Rom“, proč by další 
nezávorkovali pojem „kultura Romů“, nebo „romská kultura“? 
 Můj názor je jednoznačný: romská kultura nebo jinak kultura Romů není „souhrn 
různých sociálně determinovaných kulturních prvků“, protože by pak romská národnostní 
menšina, která je tak rovnoprávně s jinými národnostními menšinami definována 
zákonem, a tento termín je běžně používán v dokumentech, nebyla národnostní, ale 
sociální skupinou.   A její kultura by pak nebyla etnicky, ale sociálně determinovaná! Pak by 
ani semináře takového druhu, o kterých píše Renata Weinerová, nemusely existovat, anebo by 
se nazývaly: „ „Romská kultura“ jako souhrn různých sociálně determinovaných kulturních 
prvků“? Muzeum romské kultury by neshromažďovalo romské kulturní artefakty, ale různě 
sociálně determinované artefakty, ale nemohlo by je pojmenovat na výstavách adjektivem 
romský, možná jen pod podmínkou, že by to slovo dalo do závorky. Pak by ani ministerstva 
kultury nemohla poskytovat granty na projekty na uchování a rozvoj romské kultury, stačila 
by na to ministerstva sociálních věcí, neboť podle některých renomovaných vědců „romská 
kultura“ není etnicky determinovaná, ale je  souhrnem různých sociálně determinovaných 
kulturních prvků. 155F155F155F156F156FTF156F156F156F156F156F156F156F156F156F156F156F156F156F156F156F156F156F
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A skončilo by to tak, že romská kultura by byla kulturou sociální skupiny, která je ve valné 
většině chudá a tedy artefakty, jak materiální tak duchovní, by už nebyly artefakty romskými, 
ale artefakty kultury chudoby. Tak, jak to objasňuje „teoretik chudoby“ v Čechách Marek 
Jakoubek… Ten ve své práci Romové – konec (ne)jednoho mýtu píše o tom, že podpora 
romské kultury (rozlišuje dvě kultury, zatím – ta třetí bude zřejmě kultura chudoby: tradiční 
romskou kulturu romských osad a neduživou národní kulturu romskou 156F156F156F157F157FTF157F157F157F157F157F157F157F157F157F157F157F157F157F157F157F157F157F
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FT) z etnických 

pozic je nejenom vědecky nesprávná, ale společensky nebezpečná. Na zadní straně své 
publikace je o tomto nebezpečí výmluvný text. V něm interpretuje Marek Jakoubek vztah 
mezi nositeli tzv. tradiční romské kultury a příslušníky majoritní společnosti jako konflikt. 
Přitom podle Marka Jakoubka „největším problémem tohoto střetu je skutečnost, že není jako 
takový  - tedy jako střet kultur chápán. Naivní víra, že kultury všech marginálních skupin jsou 
pro naši kulturu a stát obohacením, se ukazuje jako lichá. Základní principy některých nich 
hrozí naši kulturu a její hodnoty zničit a rozvrátit. Je třeba jasně vymezit principy, které je na 
daném území třeba vyžadovat, a aktivitám, jež jsou s těmito principy v rozporu, dát jasné a 
nepřekročitelné meze. To platí zejména o oblasti lidských práv, které jsou jedním z úhelných 
kamenů evropského kulturního dědictví. Tradice a zvyklosti, které jsou s nimi v rozporu, se 
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T Oni tak přesto učinili na 5. kongresu Mezinárodní romské unie v Praze roku 2000 a ústy tehdy nově 

zvoleného prezidenta JUDr. Emila Ščuky tato IRU deklarovala právo Romů na to být národem bez uplatňování 
práva na teritorium, tedy neteritoriálním národem. Rozsáhlou kritiku koncepce romského národa a jeho historie 
včetně mýtů, které jsou s touto koncepcí pojeny, podává Marek Jakoubek (Jakoubek, 2004, s. 241-272). Z jeho 
argumentace vyjímáme: „Dějiny národa Romů jsou totiž výkladem historicky neadekvátním a 
mylným…Absence národa pak samozřejmě implikuje absenci jeho dějin“. (Jakoubek, 2004, s. 241).  
T

157
T Ostatně, neděje se na Slovensku to, že právě Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny by rádo pod sebe zahrnulo 

veškerou agendu práce v romských komunitách?  
T

158
T Viz kapitola 10.2 Konec Romů v České republice?: „Ukázali jsme si, že pod vágním, ale standardně 

užívaným označením „romská kultura“, se skrývají zatím kultury přinejmenším dvě, ovšem v nejpodstanějších 
momentech se lišící až do polohy protikladů. První z nich je „tradiční romská kultura“, resp. její poslední 
živoucí výhonek, který se zachoval až do současnosti – kultura romských osad, druhou je pak „národní romská 
kultura“, resp. spíše její projekt, neboť její existence zatím nepřekročila fázi verbálních či písemných 
proklamací.“ (Jakoubek, 2004, s. 291).  
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musí těmto právním a civilizačním normám přizpůsobit a podřídit. Koncepce bezbřehé 
xenofilie znamená jistou cestu do pekel“. 157F157F157F158F158FTF158F158F158F158F158F158F158F158F158F158F158F158F158F158F158F158F158F
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A snad aby k té cestě do pekel nemuselo dojít, za což by zřejmě bylo vinno prosazování 
romské kultury na základě etnickém, podává na konci své knihy Marek Jakoubek jasné a 
otevřené varování těm, kteří by se o to, přes toto varování, pokoušeli: „Ve státně, resp. 
teritoriálně – občanském smyslu (a v jediném alternativně možném smyslu – smyslu 
kulturním, v jejich případě odlišnost, jak jsme ukázali, neexistuje), jsou tyto subjekty Češi a 
měli by usilovat jimi být, měli by usilovat o participaci na rozhlasovém vysílání Českého 
rozhlasu, měli by se snažit kandidovat do českých (nakonec – jakých jiných v rámci ČR?) 
zastupitelských sborů atp. a nevytvářet podvratné (romsky) nacionalisticky a nezřídka i 
/krypto/rasisticky) laděné paralerní struktury.“  158F158F158F159F159FTF159F159F159F159F159F159F159F159F159F159F159F159F159F159F159F159F159F
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Myslím, že tato formulace je velmi výmluvná, a jednoznačně vykazuje Romům svoje místo 
v českém politickém a teritoriálním útvaru. Jakékoliv paralerní struktury, o které by Romové 
usilovali, jsou nežádoucí. A k tomuto vývodu potřeboval Marek Jakoubek celou vědeckou 
publikaci o tři sta stranách s 1464 odkazy na literaturu. Metody, které v knize používá, jsou 
také výmluvné. Ukáži to na příkladu demontáže kategorie romská kultura. Tato demontáž je 
pro Marka Jakoubka důležitá, neboť když takovou kulturou Romové nebudou disponovat, 
nezbyde jim nic jiného, než opravdu nevybudovat své rozhlasové vysílání, které si ostatně 
sami a legitimně vybudovali pod názvem O Roma vakeren – Romové hovoří, ale být účastníky 
a pracovníky Českého rozhlasu jako každý jiný Čech. 
Jakoubek v kapitole 10.2 Konec Romů v České republice? (v poznámce č. 1446 Jakoubek 
píše: „Pro úspornost budu hovořit pouze o ČR, pasáž má však plnou platnost i pro SR“! –
vykřičník můj-JB) srovnáním tradiční romské kultury s romskou kulturou národní označuje 
tuto kulturu za neduživou a pokulhávající analogii s kulturou většinové společnosti. 159F159F159F160F160FTF160F160F160F160F160F160F160F160F160F160F160F160F160F160F160F160F160F
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uvedení poznámky, že se tím autor dostatečně zabýval, a zřejmě s dobrým vědomím, že tato 
kultura nemá co říci, Jakoubek pokračuje v demontáži tím, že obrací pozornost na nový „úhel 
pohledu, který v předložené práci nebyl systematicky rozpracován. Je jím pojetí romských 
osad jako enkláv kultury chudoby. Takové pojetí se od uvedených koncepcí liší zejména 
v jednom ohledu – dovádí až do krajnosti demontáž romství (resp. Romů jako „etnické“ 
skupiny). U nositelů kultury chudoby je totiž jejich státní/národní, regionální, jazyková, stejně 
jako „etnická“ příslušnost zcela irelevantní a jejich návyky, sdílené hodnoty, světonázor a 
praktikované vzorce chování jsou odvozeny v první řadě a zejména z faktu, že žijí v kultuře 
chudoby… Zkoumání kultury chudoby tak do centra svého zájmu klade entitu kultury (v 
naprostém protikladu například k bádáním romistů, kteří zkoumají Romy – tedy skupinu 
lidí).“ 160F160F160F161F161FTF161F161F161F161F161F161F161F161F161F161F161F161F161F161F161F161F161F
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Tímto logickým postupem se ale autor nezbavil zcela kategorie „romská tradiční kultura“, 
kterou v předchozích výkladech své knihy umístil do romských osad a dokonce ji i nazýval 
kulturou romských osad. A najednou kultura chudoby, která nemá k tradiční romské kultuře a 
k romství žádný, ale vůbec žádný vztah? Inu, ale to by nebyl Jakoubek, aby z tohoto dilematu 
nevyšel. A to podle jeho soudu velice snadno. Podívejte se jak. Výsledek, ke kterému pak 
                                                 
T
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T Jakoubek, 2004, zadní stránka obálky jeho publikace. (Tak mne napadá: nedeklaruje se zde mladý Marek 

Jakoubek spíše, než jako vědec, jako politik? Nejsou tyto principy principy pravicových až extremistických 
stran? Jak píše Petr Víšek ve zdůvodnění, proč vydal Socioklub právě Jakoubkovu knihu, je to kromě toho, že je 
třeba rozvířit diskusi v ustálených vodách romologicjých disciplin, i proto, že „Marek Jakoubek patří ke 
generaci lidí, kteří budou v budoucnu ovlivňovat politiku v této oblasti, jejich vidění, jejich kritika a jejich 
varování by proto měla být brána vážně. Socioklub, věren svému základnímu cíli, podporovat rozvoj teorie a 
praxe sociální politiky, bere na sebe rizika takové diskuse a tyto názory do ní předkládá“. (Víšek, 2004). 
T
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T Jakoubek, 2004, s. 296. 

T
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T Viz Jakoubek, 2004, s. 291-292. 

T
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T Jakoubek, 2004, s.292-293. 
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došel, je nasnadě a umožńuje podle těchto „logických“ postupů dát romskou kulturu do 
uvozovek. Protože romská kultura národní, prosazovaná nelegitimně romskými lídry, se stal 
analogií kultury většinové společnosti a kultura romských osad, tzv. tradiční omská kultura, 
jak následně uvidíte, se stala „integrální složkou nové kultury-kultury chudoby! Tak tedy se 
podívejte, jak je tato demontáž romství jako nejvýraznějšího pojmu romské kultury Markem 
Jakoubkem zcela, velmi snadno  a do detailu dokončena!  
„Je zřejmé, že konceptualizace romských osad jako ostrůvků kultury chudoby se musí 
vypořádat se skutečností, že se v těchto útvarech setkáváme s mnoha fragmenty „tradiční 
romské kultury“. Řešení je ovšem velice snadné – ačkoli se zde skutečně s takovými relikty 
setkáváme, netvoří již tyto prvky ani zdaleka systém (natož integrovaný), naopak – existují a 
fungují v rámci zcela odlišné soustavy a díky tomuto novému kontextu velice často získaly 
naprosto odlišný význam  a hrají zcela jinou roli, byly reinterpretovány a transformovány, 
takže jejich povaha a funkce se principiálně změnily a ony se staly integrální složkou „nové“ 
kultury – kultury chudoby. Ovšem právě tato adopce a následná redefinice je s konečnou 
platností zbavila posledního pelu „romství“, který na nich snad ještě ulpíval. Ano, kultura 
chudoby je zcela „čistou“ kulturou bez jakýchkoli primordiálních pout „rasy“, krve, jazyka, 
země, etnicity ad.“ 161F161F161F162F162FTF162F162F162F162F162F162F162F162F162F162F162F162F162F162F162F162F162F
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Co k těmto postupům, kterými Jakoubek romskou kulturu „demontuje“, dodat? Snad jen asi 
to, že je třeba ocenit něžné až básnické formulace ve spojení samozřejmě se všudypřítomnou 
vědeckou terminilogizací, kterými likvidaci „tradiční romské kultury“ doprovází. Pro zvláštní 
krásu této formulace ji ještě jednou zopakujme: „Ovšem právě tato adopce a následná 
redefinice je(rozuměj relikty „“tradiční romské kultury“ – JB) s konečnou platností zbavila 
posledního pelu „romství“, který na nich snad ještě ulpíval.“ 
 
Tak tedy co k tomu dodat. Snad si alespoň ještě jednou pročíst předchozí text i 
s Jakoubkovými argumentacemi a sám si říci, zdali romskou kulturu budeme nadále používat 
pouze v závorkách či nikoliv. Ještě a naštěstí jde o rozbor kategorií, které označují nebo podle 
Jakoubka tvoří skutečnost. Já jsem přesvědčen, že realita je jiná, než jak se ji snaží 
konstruovat Marek Jakoubek ve svém díle Romové – konec (ne)jednoho mýtu. Romská 
kultura existuje a je determinována i etnicky, národnostně a národně. A nadto je prostředkem 
emancipace romského národa v rámci nejenom evropském, ale i celosvětovém.   
Můj názor je, že není možné, aby kultura nebyla determinovaná, kromě jiných faktorů, také 
etnicky. Platí to nejenom pro Romy, ale i pro jiné národnosti a národy. Představte si tezi o 
tom, že kultura není determinovaná etnicky, jak výše jmenovaní referenti chtěli dokázat,  
v aplikaci na kulturu slovenskou? Budu citlivější a jako Čech se obrátím do svých řad: Pak by 
výše zmiňovaný text z pera recnzentky zněl: „zazněla nezávisle na sobě teze o kultuře jako 
kategorii, která není etnicky determinovaná. Jak bylo během vystoupení vysvětleno, 
přednášející nechtěli akcentací této teze zpochybňovat původnost českých kulturních 
artefaktů, reagovali však na přílišné zdůrazňování specifičnosti a jedinečnosti jednotlivých 
českých kulturních rysů, jak se často v minulosti dělo u příležitosti politicky zabarvených 
národnostně emancipačních akcí. Arne Mann ve svém příspěvku trefně poznamenal: je lépe 
hovořit o „kultuře Čechů“ jako souhrnu různých sociálně determinovaných kulturních prvků, 
nežli o specifické „české kultuře“, trvající na své etnické výlučnosti“. 162F162F162F163F163FTF163F163F163F163F163F163F163F163F163F163F163F163F163F163F163F163F163F
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T Jakoubek, 2004, s. 293. 
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T Samozřejmě, toto Arne Mann ve skutečnosti nedeklaroval, v mém textu jde spíše o možnou parafrázi, kdyby 

se přijala původní teze, že kultura není determinovaná etnicky. JB 
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Inu, nebudu se dále přít. Jen bych chtěl čtenářům ukázat text doprovázeny fotografiemi, 
kterým chci prezentovat romskou kulturu nejenom jako evropskou, ale i jako světovou. 
Romství, ROMIPEN, etnicitu, příslušnost k národnosti a k romskému národu považuji 
za důležitou determinantu romské kultury. K tomu, abych toto „přílišně zdůraznil“, slouží 
text s fotografiemi, který je i výsledkem komunikace s externími studenty Ústavu 
romologických štúdií UKF NITRA na detašovaném pracovišti v Lučenci. Cílem textu a 
doprovodných fotografií je nikoliv teoreticky detailně podat analýzu a zdůvodnění práva 
romské kultury na její evropskou a světovou platnost, ale přivést čtenáře k zamyšlení nad 
předchozími „teoriemi“ o neexistenci romské kultury a k samostanému úsudku, zdali má 
romská kultura legitimní právo na svoji existenci a rozvoj a zdali má svůj plný význam jako 
projev národní idntity Romů. 163F163F163F164F164FTF164F164F164F164F164F164F164F164F164F164F164F164F164F164F164F164F164F
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4.4 Romská kultura jako součást kultury světové. Vědecká 
studie monografického charakteru  
 
Roma culture as part of world culture 

Jaroslav Balvín (ČR) 
 
 
Abstrakt 
Text je zaměřen na projevy romské kultury v jednom regionu na jihu Slovenska. Ukázky 
fotografií jsou organickou součástí textu a zároveň prostředkem zkoumání projevů romské 
kultury jako přrozené součásti kultury světové.  
 
Abstract 
The text focuses on the expressions of Roma culture in one region in the South of Slovakia. 
Examples of photographs are an integral part of the text as well as a means of exploring 
expressions of the Roma culture as natural part of the world culture. 
 
Klíčová slova: Romská kultura. Kultura. Romové z Velké Idy. Kůň jako protagonista 
romských dějin. Bydlení Romů dnes a včera. 
 
Key words: Roma culture. Culture. Roma people from Velká Ida. The horse as a protagonist 
of Romani history. Roma housing today and yesterday. 
 
 
Kůň jako protagonista romských dějin 
I dnes evokuje přítomnost koní, pasoucích se na stráních hor, závislost a pevnou semknutost 
člověka a tohoto nádherného zvířete. Pastviny byly často místem, kde se setkával romský 
způsob obživy se způsobem gazdovským. A mnohdy to pořádně zajiskřilo. Tak, jak to 
popisuje i spisovatel Martin Šmaus v knize Děvčátko, rozdělej ohníček (2005). Anebo tak, jak 
to nezapomenutelně popsal Maxim Gorkij v Makaru Čudrovi, literárním základu nejznámější 
hry o Romech: Cikáni jdou do nebe.   
Etnografové, zabývající se kulturou Romů, popsali nejeden papír o koních jako tažných 
zvířatech, které Romové potřebovali pro svůj nomádsko-řemeslný způsob života. Myslím si 
však, že zde něco důležitého chybí. A to je vyjádření vztahu mezi člověkem a tímto 
šlechetným zvířetem. Mnohdy je tento vztah zprofanován tím, že se popisuje, jak Romové 
koně omlazovali, a dělali s ním různá kouzla, jen aby ho dobře na trhu prodali. Když pak 
kupující zjistil o svém koupeném koni špatnou pravdu, byli již Romové dávno pryč.  
Myslím, že bychom mohli tuto legendu o koních a Romech trochu více poodhrnout a ukázat, 
jaký byl skutečný vztah Romů ke koňům. Že to byli nejenom tahouni a nebo prostředky pro 
získání peněz, ale i věrní přátelé, kterým Romové dobře rozuměli a s nimiž snášeli nejednu 
těžkou situaci. Proto se i na konci šedesátých let stal záměr komunistické vlády zlikvidovat 
maringotky, a samozřejmě i s jejich tahouny, pro Romy, zejména olašské, tak tragickým.  
Kůň se stal jedním ze symbolů, bez něhož je i romství nepředstavitelné. A možná se najde i 
někdo z romských či neromských spisovatelů či vědců, který napíše o koni to, co jsem se 
pokusil nastínit v nadpisu svého článku: Kůň jako protagonista romských dějin.    
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Kůň, zapřažený do maringotky či do kočáru, je častým symbolem i na hrobech 
olašských Romů. Tak, jak je tomu i na jednom z nejbohatších hrobů na hřbitově ve 
Fiľakovu.  
 

 
„Jsoucno je krásné, pokud jeho jevová stránka, jeho vzhled, je dokonalým výrazem jeho 
esence, jeho substanciální formy. Zatímco v krásnu umění hledá dokonalý výraz ve 
smyslovém médiu  lidský duch,  v přirozené kráse nalézá  sobě přiměřený přiměřený 
smyslový projev přirozené bytí. Mluvilo se o lesku, záření, světlu bytí (substanciální 
formy) v jevové podobě. Představme si třeba krásného koně, ve kterém se dokonale 
projevuje bytí koněm.“ 
                                                                                  Anzenbacher, 1990,s. 102 
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I dnes evokuje přítomnost koně, pasoucího se na stráních hor, závislost a pevnou 
semknutost člověka a tohoto nádherného zvířete. Je však také symbolem svobodného 
a nezávislého života. A to Romům vyhovovalo ze všeho nejvíce.   
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Bydlení Romů dnes a včera 
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Bydlení Romů dnes a včera 
 
Obyčejně se začínají nadpisy článků nebo nadpisy sborníků o Romeh v opačném pořadí: 
Romové včera a dnes. Proč jsem asi začal svůj text opačně? Protože si myslím, že Romové 
potřebují důstojně bydlet právě dnes, a ne včera. Eva Davidová píše ve své knize Cesty Romů 
o obrovském pokroku, který mnozí Romové v otázce bydlení dosáhli. Jde prakticky o 
padesátiletý skok z minulosti do budoucnosti. Někteří Romové se opravdu ze zemljankového 
způsobu bydlení dostali rovnou do paneláku. V tom však byl pro mnohé kámen úrazu. Ať už 
se jednalo na Slovensku o Luník 9 nebo v Čechách o Most-Chanov. Avšak na stejná podlaží 
se dostaly rodiny, které by se v osadách nikdy k sobě na tuto úroveň nedostali. Z důvodu 
kastovních a sociálních rozdílů. A to už byl skok nikoliv padesátiletý, ale skok přes staletí a 
možná i tisíciletí.  
Tzv. romská dekáda má šanci tyto problémy řešit. Cesta k novému způsobu bydlení, 
eliminace již nevyhovujících chatrčí v osadách, je možná. Ale nejde to bohužel bez překážek. 
Do tohoto procesu vstupuje vystěhovávání neplatičů. Ve společnosti dokonce dochází 
k záměně: místo označení C se objevuje N. Co Rom, to neplatič. Cesta se však pomalu ale 
jistě prosazuje. Vedle osad vyrůstají nové zděné domy, jako je tomu např. v Žehře pod 
Spišským hradem. Architekti se začínají předhánět, jak vymyslet osadu, která by splňovala 
parametry na bydlení s respektováním pravidel romské kultury.  
Jde to ale ztuha. Některé samosprávy si vymýšlejí takový způsob, který nevyhovuje ani lidem 
uvnitř romské komunity ani širšímu okolí. Pak dochází k novým devastacím, vybydlování, 
hledání provizorních obydlí a kolotoč se rozvíjí nanovo. Deložizace na Slovensku a 
ghetoizace v Česku. Ve své podstatě je to to samé. 
Pohleďme např. na romskou osadu ve Fiľakovu. Buňky, které prý stály magistrát 15 milionů, 
jsou totálně zničeny. Proč? Hledejte odpověď, odborníci. Ale jedno je jisté. Já bych 
v takových prostorech také nebydlel. V buňkách kde jeden od druhého je oddělen tak tenkou 
stěnou? Z toho bych opravdu mohl dostat klaustrofobii. Také Romové měli své důvody, jak 
tato provizoria co nejrychleji opustit. Je očividné, že otázka optimálního bydlení i pro sociálně 
slabší rodiny Romů bude dlouho nedořešená. Avšak vše je možné. Jsem přesvědčen, že 
romské osady v takové podobě jako nyní jsou, dlouho nepřežijí. Budou nahrazeny, 
v historicky krátké době, postupně samotnými Romy nebo s pomocí vlády a neziskových 
organizací jinými formami bydlení. Jenom pro mě jako fotografa to nebude dobré. Protože 
s touto náhradou bude ztracen neopakovatelný kolorit romských osad, který měly, ačkoliv 
v nich vládla chudoba a svízel. Proto je mým přáním a cílem rychle fotit, aby tento svět byl 
zachován i pro svět budoucí. S nápisem: I takhle se jednou bydlelo… 
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FOTO 

Stavební buňky: dnes a včera? Včera je přivezly, dnes z nich zbyly kostry.  
 
 
I Romové dokážou dobře bydlet 
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Ale někdy se musí spokojit s provizorním bydlením. Např. i v opuštěném nádražím 
domku  

 
Význam regionální a místní historie pro poznávání multikulturních aspektů romské 
kultury  
 
Význam regionální historie i ve vztahu k historii zachycující dějiny Romů jsem si  poprvé 
intenzivně uvědomil při setkání učitelů romských žáků v Rakovníku v roce 1996. Zde 
v Rakovníku žil a tvořil na zdejším gymnáziu Zikmund Winter, který se ve své historiografii 
hodně proslavil zkoumáním dějin měst a obcí v Čechách. A samozřejmě při zkoumání tohoto 
tématu se nemohl nesetkat s otázkou dějin Romů. V té době, kdy o tom psal ani v době, 
kterou popisoval, to ovšem nebyla historie pro Romy příliš příznivá. Posuďte sami, jak 
podává tuto situaci Zikmund Winter ve své publikaci Obrazy z kulturních dějin: „ Nelze 
skonati kapitolu o žebrotě a tulácích, abychom nedotkli se cikánů…Zpráv o nich sice není 
mnoho, ale trousí se od začátku XV. věku napořád. Čteme už při r. 1416 v starých letopisech, 
že se cikáni po České zemi vláčeli a lidi mámili…V XVI. století trousí se o cikánech i zprávy 
archivní. Obyčejně nepraví se nic na nepoctivost cikánův, aniž se pozoruje, že by jim v starší 
době kdo z nás ubližoval…Zdá se, že lidé vůbec k nim zbožnou mívali outrpnosť, poněvadž 
všude vypravovali, kterak jest jim potulovati se za pokutu, že nehostinně zachovali se jich 
předkové egyptští, když Panna Maria byla  s Ježíškem na outěku… 
Ale od polovice století XVI. přicházejí cikáni v pověsť, že jsou turečtí špehýři i paliči, a tu 
nastává jim pronásledování všelijaké…V Němcích začali tedy cikány štváti jako dravou zvěř a 
zabíjeli je. U nás, když poručeno, štvali je také-ale nezabíjeli…Ale někteří ochotníci přes to 
muže cikánské zabíjeli, ženy a děti topili. Znova jim to r. 1556 král zapovídal. Nechať prý žen 
a dětí spíše užívají k práci, než aby je vodou utráceli… 
A přes všecko pronásledování vždy zase procházeli vlastmi našimi cikánské družiny se svými 
správčími, poněvadž se jim u nás celkem lépe dařilo než jinde, jednak z dobroty našeho lidu, 
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jednak z pověrčivého strachu, jehož snědí tuláci lidem naháněli. Ba víme, že časem byli i 
dobře vítáni…¨V těch dobách už také zřejmě poznáváme, že u nás nepotulovali se jen cikáni 
cizí, zvláště uherští, kteréž kladli všude za špehýře, ale i cikáni čeští, pomníme při tom zprávy 
Harantovy, že měla každá země své cikány domácí. Koncem XVI. Věku cikáni u nás mívali 
takovou svobodu, jako druhdy u věku předešlém. Volně šli místo od místa, a poleževše u 
některého města, prosívali od ouřadu vysvědčení, že se tu pokojně chovali…Teprve po vojně 
třicetileté vymyslili cikánům na trest za jich tuláctvo, že byli mrskáni a mrzačeni na těle, ano 
dokonce odpravováni…(Winter, 1892, s. 132-134. In Balvín, 1996, s. 47-50) 
Součástí sborníku, v němž byly také kromě stati Zikmunda Wintera uveřejněny i texty 
obdobného charakteru od Jana Karla Hraše (viz Balvín, s. 42-47) a Josefa Svátka (viz Balvín, 
s. 40-41) je pro regionální historii významná kapitola třetí s názvem Romové v regionální 
historii  (Balvín, 1996, s. 53-83). V této kapitole jsou články o regionální historii v oblasti 
Slavičínska. Ukazují na životní způsoby Romů v tomto regionu i na historii jejich vyvraždění, 
resp. jejich odchodu do koncentračních táborů. (Brzobohatý, 1996. In Balvín, 1996, s. 55-73). 
Jako výzva k sledování regionální historie Romů působí i dopis iniciátora tohoto textu pana 
MUDr. Lumíra Horáka (Horák, 1996. In Balvín, s. 73-75). Ve svém dopise, jímž zasílá i 
brožurku o Romech na Slavičínsku (blízko lázní Luhačovice) píše: „památníky obětem druhé 
světové války, stojící v každé vesnici, nemluvě o městech, neuvádějí dost často jména 
romských spoluobčanů! Nepovažujte to prosím za kritiku. Jsou to myšlenky, které mi berou 
klid a někdy i víru v lidský pokrok A to je v mém věku 75 let na pováženou“. (Horák, 1996. In 
Balvín, 1996, s. 75) 
Jsem strašně rád, že jsem se setkal s takovou organizací, která se stará i o regionální a místní 
historii Romů Je to Kulturně osvětové středisko ve Fiľakovu. I mnoho studentů Ústavu 
romologických štúdií píše o regionální historii Romů. (Srov např. Michal Kozubík a jeho 
doktorská práce a nyní i disertační práce o Romech v kronikách v oblasti kolem Popradu.) 
Chtěl bych říci, že není jenom velká historie. Je i historie, která je relativně malá. Je však 
velmi dobře uchopitelná, protože je o konkrétních lidech. A také o konkrétních lidech z rodu 
Romů. Z takové regionální a místní historie se může pak jako z mozaiky vytvořit reálný obraz 
našich vztahů-také mezi majoritou a minoritou. Snad i fotografie, které jsem „urobil“ při svém 
putování Fiľakovem, tuto moji, a určitě nejenom moji, doloží.             
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FOTO: JAROSLAV BALVÍN 
Hrad. Často byl symbolem ochrany, a to i samotných Romů. Vždyť se to často opakuje, 
že právě na hradě  (konkrétně na hradě Spišském) dostali od císaře Zikmunda ochranný 
glejt). Na hradě Velká Ida bojovali Romové i za svoji svobodu. Také hrad ve Fiľakovu je 
symbolem, který dovede chránit a bdít nad tím, že už se nebudou nikdy v historii 
opakovat situace, v nichž Romové neměli šanci.  
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Místa, v nichž by se měly shromažďovat i předměty upomínající na činnost Romů, mají 
být i regionální muzea. Romové si však založili i svoje vlastní muzea. Z nich nejznámější 
je Muzeum romské kultury v Brně a Tarnowě. Muzeum ve Fiľakovu v rámci Kulturně 
osvětového střediska se zatím soustřeďuje spíše na pořádání kulturních akcí, avšak 
v depozitech či v cílech této organizace je i shromažďování materiálu o romských 
občanech Fiľakova 
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Sepětí s místem, kde Romové žijí, se projevuje i na místech smutku 
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Sepětí s přírodou, v níž Romové žijí, nyní již jako usedlí 

 
Duchovní včlenění Romů do duchovního rozměru místa, v němž Romové žijí 
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A podnět k zamyšlení: Memento mori, pamatuj na smrt. To je společné nám VŠEM 
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Cikáni z Velké Idy v tanečním provedení 
 
Dne 29. března  roku 2008 vykonali u mě externí studenti Ústavu romologických štúdií 
v Lučenci zkoušku z předmětu Multikulturní přístupy k Romům u nás a ve světě.  
Tato věta zní skoro jako zápis do kroniky. Ale ono to opravdu zápis dokroniky může být. 
Neboť onen den jsem dostal od studentů takový dárek, který je nade všechny. Mohl jsem se 
zúčastnit zájezdu, který organizoval pan mgr. Mázik Ištván s Kulturním osvětovým 
střediskem do blízkého města Salgotarjan v Maďarsku. A v onom městě, divadelním sále pro 
700 osob, se před vyprodaným hledištěm odehrál jeden nejlepších kousků dramatického, 
tanečního umění, který jsem kdy viděl. Byla to zhudebněná a „ztanečněná“ báseň jednoho 
z nejvýznamnějších maďarských básníků z porevolučního období po roce 1848. Ten básník se 
jmenuje Arany Janos. A napsal na několika desítkách stran básnický skvost o svobodě, který 
se jmenuje Cikáni z Velké Idy. Naši studenti romologie se učí o této legendě ze 17. století. 
Když byl obléhán hrad ve Velké Idě císařskými vojsky,  slíbil majitel tehdy zde přítomným 
Romům svobodu za to, že mu pomohou hrad uhájit. Kdo by se nechtěl vysvobodit 
z nesvobody a otroctví? Avšak pozor, k tomu je někdy potřeba chopit se zbraní. A Romové? 
Z celé historie je známo, že války nikdy nevedli. Nyní se musí naučit nejen se zbraněmi 
zacházet, ale dokonce je použít. Udělali to. Po svém. Vložili do tohoto činu nejenom svou sílu 
a touhu po svobodě, ale i svoji velkorysost, velkodušnost, nespoutanost. Na jevišti vznikla 
nová báseň Arány Janose: Cikáni z Velké Idy v tanci. Protagonisté, kterými jsou tanečníci 
Experimentálního divadla v Budapešti ve spojení s Maďarským národním divadlem, 
předvedli to, o čem hovořil také autor Arany Janos: poezie je tehdy dobrá, když se dá vyjádřit 
tancem. A v tomto případě se to plně podařilo. Slovo potřebné nebylo. Divák všemu 
porozuměl. Pravda, lépe porozuměl ten, kdo tuto legendu o touze po lidské svobodě dobře 
zná. 
Já jsem se s ní seznámil poprvé prostřednictvím publikace od romského historika z Brna pana 
Bartoloměje Daniela. On, jako romský historik plně ve svých Dějinách Romů (1994) dokázal, 
že i takovéto příběhy jsou významnou součástí romských dějin. Tak, jako je to u každého 
národa, který svými činy směřuje k naplnění svobodného pobývání na tomto světě, 
rovnocenného s postavením jiných národů a národností. 
Během představení jsem fotografoval. Do přestávky, kdy jsem byl upozorněn, že je to 
zakázáno. A tak jsem si tedy sedl a básně v tanci jsem si užíval vrchovatou mírou. Bylo a 
dlouho ještě bude o čem přemýšlet. Vrcholové představení dalo k tomu mnohé podněty. A 
proto, aby zapřemýšleli i moji studenti i další jiní, jsem zařadil do tohoto textu ulovené 
okamžiky krásy z prvního dějství. Krásy jako souladu formy a obsahu.  
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Metody a metodika předmětu Multikulturní přístupy k Romům u nás a ve 
světě 
 
Učitel, a to každý, není výjimka, se trápí. Podle nového školského zákona se může vlastně 
trápit ještě více. A to naprosto legálně, s vědomím ministerstva a nadřízených orgánů. Neboť 
škole a učitelům se dává velký prostor pro samostatném hledání obsahu i forem vyučování. 
Platí to i pro vysokoškolskou pedagogiku. Jak nejlépe sdělit mnohdy suše znějící poučky 
studentům?  
To byl i můj problém v předmětu Multikulturní výchova a Multikulturní přístupy k Romům u 
nás a ve světě. Myslím, že promyšlení a uplatnění metod a vypracování metodiky jako 
systému použitých metod je velmi důležité. Jak víme z pedagogiky, pedagogický proces je 
nezvratný. Co jednou před studenty vypustíte z úst, co jednou učiníte, jak budete komponovat 
hodiny výkladu i následných zkoušek, to už se nedá vzít zpět, to se už nikdy nenavrátí. Ve své 
podstatě je každá odučená hodina originál. A pokud zainteresujete studenty do její tvorby, pak 
tento originál tvoří studenti spolu s vámi. 
O takový jeden originál jsem se pokusil ve svém komponování výkladu předmětu 
Multikulturní přístupy k Romům u nás a ve světě. Tento předmět je aplikovaným tématem, 
který pro studenty vykládám v předmětu obecnějším s názvem Multikulturní výchova. Při 
vedení hodin (u externích studentů máme na výklad pouze osm až deset hodin, ale řešením je 
předchozí použití sylabů zveřejněných na internetu s doporučenou a povinnou literaturou) 
rozčleňuji vyučování na tři základní, výrazně odlišené, ale spolu úzce související části: 
 
První část jako úvaha studentů o daném předmětu a jeho souvislostech s předměty jinými a 
v neposlední míře souvislost s vlastní praxí studentů, neboť jsou studenty externími a v životě 
toho již nemálo zažili… 
Druhá část se zaměřuje na můj vlastní výklad základních pojmů a zákonitostí. Vycházím 
z toho, že aplikovaný předmět potřebuje vřazení do širších souvislostí. Těmito souvislostmi je 
vztah k právům národnostních menšin na svoji vlastní kulturu. Důležité je také vědomí toho, 
že romská národnostní menšina není ve Slovenské republice ani nikde jinde na světě 
minoritou jedinou, ale že je vřazena do celého „bloku“ národnostních menšin, které mají své 
prostředky k realizaci svých zájmů a potřeb, podporovaných státem a zaručovaných i 
legislativními prostředky Evropské unie. 
Třetí část je založena na vlastní práci studentů: individuální i kolektivní. Studenti se mohou 
se svými úvahami prezentovat před ostatními, ale spíše se osvědčuje kolektivní spolupráce ve 
skupinách. Zde je prostor i pro vytváření herních situací, které ve svých důsledcích vedou 
nejenom k získání vědomostí, ale i k tomu, co nazýváme efektem výchovy. Je to zvnitřnění 
přednášeného, ztotožnění se s problematikou, s její složitostí, ale i možnostmi, jak ji řešit. 
Jak jsem již řekl výše, každý odučený předmět je ze strany vyučujícího originál, který se již 
nikdy nebude do detailu opakovat. Další hodiny budou již s jinými studenty. Další hodiny 
budou také ovlivněny tím, jak se obohatil sám učitel ze zkušeností, který mu dal efekt výuky a 
výchovy v předchozím roce.  
Ale: přeci jenom. Originály obrazů, fotografií, filmů knih jsou vždy jenom jedny. Pokusil 
jsem se, aby také originál výuky předmětu Multikulturní přístupy k Romům u nás a ve světě 
zůstal  nastálo nejenom ve vědomí studentů a mém, ale aby byl materializován, zvěčněn. 
Proto vznikl záměr, můj odvážný návrh, aby vznikl ze zápasu s tématem sborník, publikace, 
která by tento „boj o originál“ zvěčnila. Proto také se podařilo vydat studentsko-učitelskou 
publikaci. Je svědectvím o komplikované, ale přesto krásné pedagogické cestě nejenom za 
poznatky studentů, ale také za jejich étosem, který budou v dalším životě naplňovat jako naši 
absolventi: MAGISTŘI, kteří svůj titul získali na Ústavu romologických štúdií Fakulty 
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sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre-na detašovaném 
pracovišti v LUČENCI.  
Ve svých následujících fotografiích–portrétech našich romských spoluobčanů v romské osadě 
ve Fiľakovu bych chtěl dát nahlédnout do tváří těch, pro které konec konců řada ze studentů 
vlastně studuje obor, který si zvolili: sociální práce v romských komunitách.   
Fotografie dokáže říci často víc, než mnoho slov. Posuďte sami. A omluvte v některých 
případech červený efekt v jejich očích. 
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Chvála magistrů Ústavu romologických štúdií  Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva 
Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre za jejich zájem o multikulturalismus 
a multikulturní výchovu 
 
Jak jsem již napsal výše: originál je ideálem. Každý originální tvar, který vytvořil člověk, se 
však opírá o jiné jedinečné výtvory, které vytvářel či vytváří jiný člověk, jiná tvůrčí osobnost, 
v jiném prostoru, na jiném místě, v jiných souvislostech a v jiném čase. Romská tématika je 
relativně úzký vědní obor. A tak se někdy zdá, jako by se studie odborníků na dané téma 
opakovaly. Ony však studují téma z různých stran, z různých úhlů, z hlediska různých 
vědních disciplin. Každý odborník si pro své studium vyměřuje svoje životní téma. A tomu je 
věrný, i když úroveň jeho poznávání nese znaky prohlubování zvolených postupů a poznatků. 
O ně se pak dělí s odborníky dalšími, a komparací se pak vytváří další vývoj poznatků 
v daném oboru. A kromě toho také odborník na vysoké škole přednáší, předává dobyté 
vědomosti studentům. 
V poněkud jiné situaci jsou studenti. Ti jsou na svých učitelích-oněch odbornících relativně 
závislí. Co řekne odborník, a nadto, je-li to jejich učitel (škodolibě se mi chce říci a dodat: a 
není-li to jelito), to je přece svaté… 
 
Analogicky: je-li to na internetu, tak to musí být přeci nezvratná pravda, kterou student musí 
okopírovat a prezentovat. Aby to bylo správně. Ale také aby mu to nezabralo mnoho času, 
který přeci potřebuje na kopírování do dalších předmětů. 
Je mnoho důvodů, proč si studenti takto ulehčují práci a nejdou přímo k pramenům. Ať už to 
jsou důvody ledasjaké, přeci ve studentském životě platí a houfně se praktikují. Na nedávné 
státní zkoušce mi řekl jeden zkoušený student fantastickou větu, když jsem se ho zeptal na 
původ evidentně nesprávné odpovědi: „No to je přeci ve skriptech.“  I zeptal jsem se: „A jak 
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se jmenují, ta skripta? A kdo je jejich autorem?“ Odpověď na tuto otázku mi dal až po delším 
váhání: „No, to přece máme my, studenti. Vypracované otázky, každý jednu, a potom jsou 
z toho skripta…“ A tak  jsem sarkasticky reagoval: „Ano, a ta skripta dáte do univerzitní 
knihovny a my, vaši učitelé, si je tam koupíme a budeme vás, studenty, podle nich zkoušet…“  
Chápu, že se studenti, zejména v časové nouzi (ale i ta nouze je způsobena tím, že v průběhu 
studia si nevytvořili systém průběžné přípravy) se uchylují k popsaným způsobům. Ale přeci 
jenom jsem pro originál. Ten, který si vytvoří každý sám, na základě dalších originálních, 
tedy původních pramenů, recenzovaných publikací, sborníků a dalších výukových i 
nevýukových materiálů. Tak vznikne skutečný originál a nikoliv plagiát, který mi zůstane 
v hlavě a který mi již nikdy nikdo nevezme. A který mohu použít na řešení situací 
profesionálních i občanských, které budou mít charakter nikoliv nápodoby něčeho a někoho 
jiného, ale ponesou tvůrčí pečeť mé vlastní osobnosti, mého vlastního rozumu a étosu. 
Aplikuji-li tyto mé úvahy na úroveň studentských prací, které vznikají na seminářích, nevyšli 
by někteří tvůrci příspěvků se zcela čistým štítem. Jsou tam i „staženiny z internetu“ nebo 
určité části prezentované jako vlastní, přičemž jejich základ je v jiném autorovi, který často 
není citován. Za to je třeba se na tomto místě oněm stahovaným autorům omluvit. (Na jejich 
útěchu budiž řečeno: Malíř je opravdu dobrý, když mu chtějí ukradnout, nebo i ukradnou, 
jeho obrazy…) Myslím si však, že z hlediska celku práce jde o jednotliviny. Celkový 
charakter tohoto přístupu můžeme interpretovat jako heuristiku-shromažďování materiálu 
k tématu. Většinou je uvedena použitá literatura i prameny. Celek je však proveden jako 
originál. Myslím si, že ještě nikdy a nikde nevznikl takový soubor, který by byl výsledkem 
práce VŠECH studentů v jedné třídě. I když se v práci vyskytuje volba některých témat 
několikrát, každý student se jej alespoň pokusil podat jinak, jiným, svým způsobem. A když 
to tak nedopadlo zcela, platí to, že opakování je matka moudrosti. 
 
Pochvala je kořením práce učitele  
Každý je rád pochválen a chválen. I učitel i žák. Jako příklad uvedu to, co jsem napsal před 
dvěma lety: 
„V nadpisu mého závěrečného příspěvku zaznělo slovo CHVÁLA hned na prvním místě. 
Musím magistry (v době, kdy píšu tyto řádky, což je 28. května roku 2008 ve 4 hodiny 56 
minut ráno, zbývá do zkoušení prvního studenta externího magisterského studia jen jeden den, 
ale z hlediska svého pedagogického optimismu věřím, že svou zkoušku života skutečně 
udělají všichni), kteří se rozhodli ze svých seminárních prací vytvořit práci kolektivní, 
skutečně a od srdce POCHVÁLIT. Za vším originálním, za vším, co jsme kdy vytvořili svým 
VLASTNÍM úsilím, stojí obrovská práce. A to se těm, kteří drží v ruce dokonané dílo, 
myslím podařilo. CHVÁLÍM tedy magistry, autory svého vlastního a originálního, nikdy více 
neopakovatelného pětiletého studia, za jejich přístup a VLASTNÍ společné rozhodnutí vydat 
si vlastním nákladem výsledek své PRÁCE. 
Děkuji také editorkám a recenzentce, že hektickou závěrečnou práci na konečné podobě 
publikace zvládly a dodali ji včas a v příhodný moment do rukou autorů. Prezentaci 
plánujeme na 29. května 2008, státnicový den, kdy budou potvrzeni poslední magistři.“ 
 
A když dává učitel svým studentům úkol, měl by být schopen vypracovat jej také sám 
Závěrečná poznámka  učitele: Chtěl bych si vás, všechny studenty, s nimiž jsem se setkal při 
výuce,  vyfotit, abyste byli v textu nebo pod ním. Ale jelikož jste skromní, a nechtěli jste 
dodat ani svoji fotografii, učiním tak alespoň zvěčněním těch, kteří mě provázeli po Fiľakovu 
den před  zkouškou z předmětu Multikulturní přístupy k Romům u nás a ve světě - 28. 
března 2008 a na taneční vystoupení Cikáni z Velké Idy 29. března, 2008 a umožnili mi 
vyfotografovat snímky, které jsou doprovodem mého vlastního úkolu, který jsem vám dal. 
Neboť nejenom student, ale i jeho učitel by měl být schopen vypracovat takový úkol, jaký dá 
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on sám svému žákovi. Jak jsem ho splnil v sedmé a poslední kapitole této společné publikace, 
posuďte, milí magistři, sami. Budu rád, že společná učitelsko – studentská a studentsko – 
učitelská práce bude také inspirací pro budoucí výuku a studium. 
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Ředitel regionálního muzea ve Filakovu se radí  s vedoucím sportovního turnaje. Příklad 
spolupráce mezi kulturami.  
 
ZÁVĚR 
 
V textu je použita celá řada fotografií. Fotografie není jen doprovodný artikl. Ve výzkumu má 
výpovědní hodnotu. O životě v určité lokalitě, o vztazích, které tam panují, o kultuře života, 
jaký je v určitém regionu. I v naší vědecké studii monografického charakteru hraje fotografie 
tuto roli. Ukazuje na úroveň kultury místních Romů v regionu, na kulturu jejich bydlení, na 
kulturu vzájemných vztahů minority a majority.  
Zcela mimořádným přínosem jsou fotografie z  taneční inscenace Romové z Velké Idy. 
Ukazují na bohatost vyjádření romské kultury, na její složitost a zároveň jednoduchost, 
pohyb, živelnost a zároveň klid a dobro ve vztahu k přírodě, kosmu a lidem. 
 
Je potřeba o romské kutuře mluvit a také psát. Je to bohatství, které bylo na zemi 
stvořeno určitými lidmi a pro všechny lidi by mělo zůstat zachováno. Text je ukázkou 
kultury Romů v určitém regionu. Kultury, která bezpochyby tvoří součást kultury 
světové. A není to kultura chudoby, jak tuto „teorii“ prosazují někteří teoretikové 
kultury, snažící se romistům a romologům vytvářet „vědekými argumenty podloženou 
teorii kultury chudoby“ (srov. práce Marka Jakoubka a dalších). Romská kultura je 
součástí kultury světové. K tomu směřovalo i poselství mého textu. 
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4.5 Sociálna práca a násile páchané na ženách 
v partnerstkom vzťahu  (Vedecká štúdia monografického 
charakteru) 
 

Ivan Rác (SR) 
 

 „Nikto nikomu nemá právo vnucovať vôľu proti svojej vôli, lebo násilie plodí 
protinásilie, spôsobuje deštrukciu a smrť164F164F164F165F165FTF165F165F165F165F165F165F165F165F165F165F165F165F165F165F165F165F165F
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FT...“ 

 

ABSTRAKT 
Téma predkladanej štúdie vznikla na základe doteraz nadobudnutých poznatkov, vedomostí,  
ako aj teoretických a praktických skúseností práce so ženami, ktoré boli obeťami násilia 
v partnerskom vzťahu. Autor ponúka základné informácie o vzájomnej súvislosti jednotlivých 
aspektov sociálnej práce, ako je aspekt pedagogický, psychologický a filozoficko-etický vo 
vzťahu k násiliu, ktoré je páchané na ženách v partnerskom vzťahu. Štúdia je tvorená 
z doteraz publikovaných príspevkov vydaných v rámci projektu APVV a VEGA, doplnená 
o nové poznatky získané realizovaním výskumu v rámci projektu dizertačnej práce, ako aj 
nadobudnutím nových informácií získaných štúdiom aktuálnej literatúry súvisiacej 
s predmetnou problematikou.  
 
Kľúčové slová: Rodina. Škola. Násilie. Výchova. Obeť. Páchateľ. Pomoc. Osobnosť. Etika.  
 
ABSTRACT 
Theme of the present study was based on previously acquired knowledge, skills and 
theoretical and practical experiences of work with women who were victims of violence in the 
marital relationship. Author is offering basic information about the mutual respect of different 
aspects of social work as a pedagogical aspect, psychological and philosophical ethics in 
relation to the violence which is perpetrated against women in partnership. The study consists 
of previously published contributions issued by the project VEGA and APVV, by the new 
knowledge gained in the realization of research dissertation project, as well as the acquisition 
of new information obtained by studying the current literature surrounding the issue.  
 
Key Words: Family. School. Violence. Education. Victim. Offender. Help. Personality. 
Ethics. 
 

OBSAH  

0 ÚVOD                   

1 NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH A PEDAGOGICKÉ ASPEKTY SOCIÁLNEJ 

PRÁCE                                                                                                                                        

2 PSYCHOLOGICKÝ ASPEKT A NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH                         

3 FILOZOFICKO-ETICKÝ ASPEKT A NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH               

                                                 
T

166
T Miškolczy, M.: Zvrátená sila lásky. 2008. s. 65 



 509

4 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH           

5 ZÁVER                                                                                                                                   

REFERENCIE                                                                                                                 

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK NAJPOUŽÍVANEJŠÍCH POJMOV V TEXTE                     
 
 
ÚVOD 
V súčasnosti sa sociálna práca považuje za profesiu, ktorú mnohí zaraďajú medzi tzv. 
pomáhajúce profesie, ktorých primárnym cieľom je pomôcť človeku v núdzi, v krízovej 
situácii, kde jej hlavnou náplňou je byť človeku nápomocný a to v tom prípade, ak sa 
nachádza v situácii, ktorú nie je schopný riešiť sám. V predkladanej štúdii sa venujeme 
problematike násilia páchaného na ženách, nakoľko sa v súčasnosti táto problematika stáva 
vysoko aktuálnou a sociálni pracovníci sú veľmi často konfrontovaní s klientami, konkrétne 
klientkami, ktoré zažili, prípadne zažívajú násilie zo strany svojho partnera. Mnohokrát sa 
stáva, že sociálny pracovník nie je dostatočne oboznámený s formami pomoci takýmto ženám 
a často je práve on jediným sprostredkovateľom informácií medzi obeťou a širšou 
spoločnosťou. V štúdii poukazujeme na dôležitosť a významnosť jednotlivých aspektov 
sociálnej práce, ako je aspekt pedagogický, psychologický, filozoficko-etický, a ponúkame 
tak prehľadnú štúdiu o vzájomnej súvislosti a prepojenosti medzi spomínanými aspektmi a 
násilím, ktoré je páchané na ženách v partnerských vzťahoch.     
Pedagogika, psychológia, filozofia a etika sú sociálnemu pracovníkovi nápomocné aj pri práci 
so ženami, ktoré zažívajú násilie so strany svojich partnerov. Slúžia ako jeden zo zdrojov 
informácií o skúmanom probléme konkrétneho klienta, a ako jeden z prostriedkov 
ovplyvňovania klienta pozitívnym spôsobom. A práve v tom sa prejavuje humánna podstata 
sociálnej práce, pretože sa tak neopiera len o technokratickú analýzu daného prípadu, ale má 
i ľudský rozsah. Téma štúdie má všeobecný charakter a nezameriava sa teda konkrétne len na 
rómske prostredie. Násilie, ktoré je páchané na ženách v rodine, sa vyskytuje v akomkoľvek 
prostredí, zasahuje akúkoľvek sociálnu vrstvu, bez ohľadu na národnosť, vek, sociálny status 
či vierovyznanie. Štúdia môže byť preto prospešná pre ľudí pracujúcich v rómskom prostredí, 
konkrétne v rómskych komunitách, ktorí si tak môžu osvojiť základné poznatky o násilí 
vyskutujúcom sa v rodine. Ponúkame informácie o jeho základných druhoch, fázach, 
faktoroch, ktoré ho spôsobujú a ovplyvňujú. Cieľom predkladanej štúdie je poskytnúť ucelený 
prehľad informácií o tomto spoločensky nežiaducom jave, analyzovať súvislosti medzi 
jednotlivými aspektmi sociálnej práce a týmto fenoménom.       
 
 
1 NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH A PEDAGOGICKÉ ASPEKTY SOCIÁLNEJ 
PRÁCE  
Ak chce sociálny pracovník analyzovať problém násilia (v rómskej komunite nevynímajúc) 
páchaného na žene v partnerskom vzťahu, nemôže v tejto svojej analýze zabudnúť na 
pedagogický aspekt, ktorý tu zohráva veľmi dôležitú úlohu. Pedagogika predstavuje praktickú 
vedu, ktorú tvorí súhrn životných skúseností ľudstva a zároveň vedu, ktorá rieši výchovné 
otázky z teoretickej, ale i praktickej stránky. V súčasnosti má význam nielen pre odborníkov 
v pedagogike, ale je určená aj pre širokú verejnosť. Je to ovplyvnené najmä tým, že výchova 
je problémom celospoločenským. V tomto smere sa tak pedagogika stáva teoretickým 
zdrojom pre praktickú výchovno-vzdelávaciu činnosť (Kominarec, Šuťaková, Dargová, 2002, 
s. 8). Pri svojom skúmaní vychádza z poznávania vnútorných a vonkajších podmienok 
výchovy. Vnútorné podmienky predstavujú osobnosť človeka, jeho biologickú 
a psychologickú podstatu a vonkajšie, ktoré sú odrazom vplyvu prostredia na výchovu. 
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Pedagogika sa usiluje o vytvorenie optimálnych výchovných podmienok v školskom a v  
rodinnom prostredí i výchove mimo vyučovania. Ak hovoríme o vytvorení optimálnych 
výchovných podmienok v školskom systéme, myslíme najmä zabezpečenie harmónie medzi 
vzdelaním, sociálno-ekonomickým  rozvojom krajiny a individuálnymi potrebami účastníkov 
vzdelávania. Inými slovami vyjadrené, prispôsobovať štruktúru školského systému nielen 
potrebám spoločnosti, teda sociálnym a ekonomickým potrebám spoločnosti, ale 
i intelektuálnym, citovým, mravným a telesným potrebám a požiadavkám človeka 
(Obdržálek, 1999, s. 7). Do výchovného a vzdelávacieho procesu patrí nielen zámerné 
pôsobenie školy a samotnej výchovy v rodine na žiaka, ale i zmeny podmienené prostredím a 
nepriamym výchovným pôsobením. A to napríklad prostriedkami masovej komunikácie, 
školskou klímou, rovesníckymi skupinami apod. 
My sa v tejto časti štúdii budeme venovať predovšetkým rodine a škole ako základným 
výchovným činiteľom v spoločnosti. Rodinu ako primárnu výchovnú a vzdelávaciu inštitúciu 
v spoločnosti ovplyvňuje viacero činiteľov. Najdôležitejšími sú: demografické, ekonomické 
a kultúrne. Pri demografických činiteľoch ide najmä o veľkosť rodiny, vek rodičov pri 
uzatváraní manželstva, rozvodovosť a zamestnanosť rodičov. Ekonomické podmienky 
predstavujú finančné zabezpečenie na uspokojovanie potrieb členov rodiny. Súvisia 
s vytvorenými podmienkami na učenie, zábavu, oddych, a pod. Ku kultúrnym podmienkam 
patrí vzdelanie a kultúrna úroveň rodičov, vybavenie rodín informačnými prostriedkami, 
využívanie voľného času.  
Pre výchovnú prácu v rodine je dôležité dodržiavať určité požiadavky, ako sú napríklad dobré 
vzťahy v rodine, zodpovednosť rodičov za výchovu detí, autorita rodičov, spolupráca školy 
a rodiny pri výchove detí, emocionalita vo vzťahoch medzi rodičmi, rozvážne používanie 
trestov a odmien vo výchove apod. (Kominarec, Šuťaková, Dargová, 2002, s. 60). 
Pre pozitívnu výchovu detí je tiež dôležité zabezpečiť dobrú spoluprácu školy a rodiny. Učiteľ 
a rodičia majú poznať podmienky výchovy a úlohy, ktoré každý z nich plní. Získané 
informácie zo spolupráce rodičov a učiteľov napomáhajú lepšiemu poznaniu osobnosti žiaka, 
jeho záujmov, schopností, vzťahy k učeniu, voľbe povolania, jeho mravným vlastnostiam 
a hodnotám, telesnému vývoju a pod. Avšak okrem kladného výchovného pôsobenia v rodine, 
sa môžu vo výchove prejaviť aj nedostatky, ktoré vyúsťujú do porúch vo výchove 
(potláčajúca výchova, nejednotná výchova, zlý príklad dospelých, dlhodobá neprítomnosť 
rodičov, spoločensky nežiaduca hodnotová orientácia v rodine),  čoho dôsledkom je vznik 
sociálno-patologických javov, medzi ktoré zaraďujeme aj násilie v rodine.  A tieto javy sú 
predmetom skúmania špeciálnej a sociálnej pedagogiky, ktoré sú hraničnými vedami medzi 
pedagogikou a sociálnou prácou.  
Sociálna pedagogika chápe výchovu165F165F165F166F166FTF166F166F166F166F166F166F166F166F166F166F166F166F166F166F166F166F166F

167
FT ako pomoc všetkým vekovým kategóriám 

v rôznych životných situáciách. Je to vedný odbor transdisciplinárnej povahy, ktorý sa 
zameriava na roly prostredia vo výchove, a to nielen v súvislosti s problémami rizikových, 
potenciálne deviantne jednajúcich, ohrozených a inak znevýhodnených skupín, ale 
v súvislosti s celou populáciou. Sociálna pedagogika podľa tejto koncepcie by mala vytvárať 
súlad medzi potrebami jedincov a spoločnosti, t.j. prispievať k optimálnemu spôsobu života 
                                                 
T

167
T Výchova patrí k základným duchovným  kategóriám, ja založená vzťahom, schopnosťou byť vo vzťahu, ale 

taktiež schopnosť vzťahov zakladá. Súvisí s pojmom úcta, úžas, vzťah. Súvisí so schopnosťou úžasu a tak sa 
bežne prekladá ako náboženstvo. Podobne paradoxne sa výchova a vzdelanie javí z hľadiska starostlivosti, 
starostlivosti o dušu. (Kratochvíl, 1995, s. 20). Ak hovoríme o výchove vo vzťahu k násiliu, tak nesmieme 
v týchto úvahách opomenúť mravnú výchovu, ktorá je pre ďalší vývoj dieťaťa nesmierne dôležitá. Je dôležité 
viesť dieťa k uvedomeniu si základných hodnôt v živote, usporiadať si „správny“ hodnotový rebríček, v ktorom 
nebudú figurovať predsudky a stereotypy voči ženám, nadradenosť a opovrhovanie ženským pohlavím. Ide teda 
o nadobudnutie mravného vedomia, ktoré dosahuje podľa Klimekovej (1999, s. 9): „komplex morálnych noriem, 
hodnôt, cieľov, ideálov, ktoré predstavujú, či vyjadrujú morálne ideály podľa ktorých by sa mal človek správať. 
Vyjadrujú tak istú morálnu perspektívu morálneho subjektu.    
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v danej dobe a v daných spoločenských podmienkach (Kraus, 2008, s 43). Predmetom 
sociálnej pedagogiky je teda pomoc, ktorú potrebujú ľudia, ktorí nie sú schopní samostatne 
spravovať svoje záležitosti, keď sa musia vysporiadať so životnými úlohami, problémami 
a ohrozeniami v rôznych prostrediach a pri hľadaní optimálnych foriem kompenzácie rôznych 
nedostatkov (Bakošová In Kraus, 2008, s.45). Všeobecne je teda možné povedať, že 
predmetom sociálnej pedagogiky sú sociálne aspekty výchovy a vývoja osobnosti. Orientuje 
sa na výchovu, ktorá intervenuje do procesu socializácie, predovšetkým u ohrozených 
a sociálne znevýhodnených skupín detí a mládeže, ale i dospelých. Rodine a škole pomáha 
riešiť krízové situácie a predchádzať vzniku dysfunkčných procesov. Jej cieľom je výchova 
k svojpomoci a snaha o zlepšenie spoločenských podmienok, v ktorých vychovávaný žije 
(Kraus, 2008, s. 49).  
Ako každý iný systém i rodina nie je len súčtom kvalít jednotlivých členov, ale predstavuje 
zložitý, vzájomne sa ovplyvňujúci vzťahový a komunikačný systém. Táto štruktúra nie je 
rigidná, osciluje podľa potrieb rodinného systému. Normálne rodiny prechádzajú sekvenčným 
vývinom: 1. štádium - identita dvojice - je novým pocitom, ktorý partnerov obohacuje. 
Vzájomná oddanosť má byť silnejšia ako oddanosť k pôvodným rodinám. Prispôsobenie sa na 
toto prvé obdobie spolužitia si vyžaduje istý čas. Ak je krátky, nestihne si pár sformovať 
samostatný systém, životný štýl. Ak však trvá príliš dlho, dochádza k rigidite rolí prvého 
štádia a systém nie je flexibilný k zmenám ďalšieho štádia. 2. Štádium - narodenie dieťaťa - 
je udalosťou, ktorá si vyžaduje najväčšie zmeny v priebehu rodinného životného cyklu. 
Situačné faktory (sociálna starostlivosť a podpora) značne pomáhajú vyrovnať sa s novými 
úlohami. Zmena intenzívnejšie zasahuje ženy. Obaja manželia preberajú nové úlohy a musia 
prehodnotiť doterajší spôsob života. Nebezpečenstvom pre toto obdobie je utváranie tzv. 
triangulácii: manželka + jej matka proti manželovi, alebo matka + jej dieťa proti otcovi, ktorý 
sa cíti vyčlenený z rodinného systému. Ďalším príkladom nezvládnutia tohto obdobia je úplné 
podriadenie sa dieťaťu, vyčlenenie sa manželky z manželského vzťahu a sexuálneho života.  
3. štádium - ďalšie deti - dôležitou úlohou vo viacčlennej rodine je vytvoriť súrodenecký 
subsystém. Manželský a súrodenecký subsystém má byť polopriepustne ohraničený. Rodičia 
preberajú úlohy, ktoré sa týkajú starostlivosti, výchovy, socializácie detí a tvoria spolu 
s deťmi pozitívnu emocionálnu atmosféru rodiny. Výchovná úloha nevylučuje intimitu medzi 
manželmi a intimita nie je prekážkou individuality každého z manželov. Nezvládnutie tretieho 
štádia prezrádza také usporiadanie v rodine, keď jeden rodič spolu s deťmi tvorí koalíciu proti 
druhému rodičovi alebo jedno dieťa patrí jednému a druhé druhému rodičovi. 4. Štádium - 
odchod detí do školy - Časť výchovných úloh a vzdelávanie preberá škola. Predpokladom 
úspešného zvládnutia nových úloh je súlad medzi normami a hodnotami rodiny a školy. Toto 
obdobie školskej dochádzky je z hľadiska výchovnej funkcie rodičov relatívne pokojné. 
Samostatnosť detí pri plnení úloh umožňuje rodičom venovať sa sebe, svojim záujmom. 
Niektoré manželské problémy majú svoj základ v nevyriešených problémoch 
predchádzajúcich období. 5. štádium - dospievanie detí - toto obdobie je najťažší úsekom 
životného cyklu. Štruktúra rodiny v tomto období je rozpoltená. Jeden alebo viacerí členovia 
súrodeneckého subsystému sú akoby jednou polovicou seba v rodine a druhou mimo nej. 
Adolescent nie je rovnocenným členom rodičovského subsystému, hoci má isté práva, 
privilégiá a nepatrí už celkom ani do súrodeneckého subsystému. Existuje tu dvojaké 
nebezpečenstvo, buď sa mladý človek priskoro odpúta od rodiny, alebo je silne viazaný 
k rodine, závislý a nesamostatný. Rodičia adolescenta stoja v strede dvoch generácií. Sú 
v štádiu generativity, realizujú svoje schopnosti v rôznych smeroch. 6. štádium - opúšťanie 
hniezda - ďalšie štádium vývinu rodinného systému nastupuje s odchodom prvého dieťaťa 
z domu. Tým mladý dospelý preberá na seba zodpovednosť. Za úspech výchovného 
pôsobenia rodiča považujú, ak sa realizuje v profesii, vstúpi do manželstva a žije v súlade 
s morálnym kódexom spoločnosti. Toto štádium je problémové, ak sa rodičia boja, že mladý 
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človek všetko sám nezvládne a predchádzajú jeho iniciatívu rôznym zariaďovaním, čím 
vlastne vedú dospelé dieťa k nesamostatnosti, alebo vtedy, ak sa boja samoty alebo nie sú 
schopní udržať manželstvo pretože rodičovská funkcia bola jedným z dôvodov spolužitia. 
Tieto problémy si vyžadujú poradenskú starostlivosť. 7. štádium - starnúca dvojica - keď 
z domu odíde posledné dieťa, zúži sa štruktúra rodiny zase na pôvodný pár. Staroba, choroby 
i radosti starých rodičov, integrita osobností, včlenenie do chápania seba aj blížiaci sa koniec 
života zbližuje starých manželov. V niektorých prípadoch sa dlhoročné manželstvo po 
odchode detí rozpadáva. 8. štádium - smrť jedného z manželov – pôvodný systém rodiny sa 
stráca. Matka či otec v starobe by mali byť zahrnutí do rodinného systému niektorého zo 
svojich detí. Rodinná identita je subjektívnym aspektom rodinnej celistvosti, je to kognitívne 
a emocionálne MY celej rodiny. Predstavuje zachovávanie istých hodnôt, zamerania 
očakávaní a spojenectva pri riešení problémov adaptácie, vzájomné dopĺňanie sa v procese 
uskutočňovania rodinných rolí (Švihelová, sociálna psychológia, prednáška, 2004).  
Ako sme spomínali v predchádzajúcich riadkoch, rodina je základným výchovným prvkom 
spoločnosti. Poskytuje svojim členom domov, pocit bezpečného zázemia, umožňuje zdieľanie 
lásky a radosti. Vo všeobecnosti je možné rozdeliť rodinu na dve základné skupiny a to podľa 
hodotenia funčnosti jej základných funkcií. Hovoríme teda o rodine funkčnej, prípadne 
o rodine nefunkčnej.  
Vo funkčných rodinách panuje atmosféra dôvery, očakávania dobrého za dobré. Členovia 
rodiny berú na seba ohľad a rešpektujú sa. Tieto rodiny sú charakteristické pevnou koalíciou 
medzi rodičmi, ktorých vzťah je odolný voči vonkajším vplyvom. V rodine je jasná hierarchia 
zodpovednosti. Jedinečnosť jednotlivcov je hodnotená pozitívne. Existuje tu rovnováha medzi 
intimitou a potrebou zdieľania. Komunikácia je živá a aktívna, každý hovorí sám za seba. Je 
v nej veľa jasných, priamych a adresných dialógov, ktoré plynule prechádzajú od jednej 
dvojice k druhej. Je otvorená novým myšlienkam a riešeniam nových problémov. Sociálna 
realita je rodinou interpretovaná neskreslene, je spracovávaná pod vplyvom rodinných 
tradícií, ktoré ju hodnotovo orientujú (Matoušek, 1997). Členovia rodiny si dávajú najavo 
potešenie zo vzájomného kontaktu, aj stroho znejúce výroky sú zmäkčované neverbálnymi 
prejavmi. Z tejto charakteristiky nevyplýva to, že funkčné rodiny nemajú spory, komunikačné 
nejasnosti a rigidné stereotypy, takýchto prejavov je však relatívne málo, neprevažujú. 
Najpodstatnejšie je vedomie nutnosti kooperácie, vnímanie potrieb členov rodiny a vyhýbanie 
sa negatívnemu nálepkovaniu. Funkčná rodina zvláda chod domácnosti bez väčších 
problémov. V  niektorých sférach je deťom dovolené, aby s rodičmi diskutovali a pri 
konečnom rozhodovaní je braný ohľad na prianie detí. Obaja rodičia vnímajú svoje deti 
podobne, majú voči nim podobné očakávania a pokiaľ sa líšia, nediskutujú o tom pred deťmi 
a nevťahujú ich do svojho sporu. Určujú im zreteľné hranice správania, strážia medze 
detského vzdorovania a primerane ich odmeňujú za úspechy. V súčasnom písomníctve sa 
objavujú pokusy o odstupňovanie funkčnosti rodín a medzi obidvoma extrémami (funkčná - 
nefunkčná rodina) sa uvádzajú ešte rodiny adekvátne a priemerné, alebo optimálne. 
V adekvátnych166F166F166F167F167FTF167F167F167F167F167F167F167F167F167F167F167F167F167F167F167F167F167F

168
FT rodinách je zreteľné oddeľovanie mužskej a ženskej roly. Muž je 

zamestnaný, poskytuje rodine materiálnu podporu, má viac spoločenských kontaktov. Žena sa 
venuje hlavne domácim záležitostiam, cíti sa nimi preťažovaná, máva problémy s únavou 
a depresívnou náladou. Chod rodiny to však príliš neovplyvňuje. Rodiny optimálne sa 
vyznačujú pružnejším chápaním mužskej a ženskej roly, manželia sa môžu viac zastupovať, 

                                                 
T

168
T V takýchto typoch rodín môže dochádzať najčastejšie k násiliu, ktoré pácha muž na žene. Je to najmä 

z dôvodu absencie vzájomnej komunikácie a podpory zo strany partnera. Ten sa angažuje predovšetkým vo sfére 
verejnej a žena sfére súkromnej, čím tak konštatujeme, že dochádza k domestifikácii žien, k tradičného 
prerozdeľovaniu ženskej a mužskej práce v rodine, k tradičného stereotypnému chápaniu mužskej a ženskej roli, 
čím sa tvorí predpoklad pre tvorby rodovej nerovnosti v rodine, vedúcej k páchaniu násilia zo strany partnera 
voči partnerke.      
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niektoré domáce práce a záujmy vykonávajú spoločne. Muž je ako v predchádzajúcom 
prípade pracovne angažovaný, to mu však nebráni poskytovať manželke emocionálnu 
podporu, zaujímať sa o deti a tráviť čas s rodinou. Žena sa v takejto rodine cíti dobre 
a udržiava dostatok spoločenských kontaktov. Partneri sú si verní a udržiavajú kontakty 
s inými rodinami a ľuďmi (Matoušek, 1997).  
Nefunkčné, klinické rodiny sú definované prítomnosťou nejakej poruchy. Vo vnútorných 
vzťahoch klinických rodín vládne atmosféra nedôvery, očakávania nepríjemného. Na 
správanie, ktoré je hodnotené ako nepriateľské, sa v týchto rodinách reaguje razantnou 
nepriateľskou odvetou, alebo bezpodmienečnou (často však predstieranou) kapituláciou. 
Potreby a priania členov rodiny sú prijímané ako nepriateľské, neoprávnené a sú odmietané. 
Bežným javom sú ostré mocenské boje, ktoré niekedy vedú k roztrhnutiu rodiny na dva 
tábory. Vytváranie koalícií sa považuje za zvlášť zhubné, keď prekračuje generačnú hranicu. 
Napriek vyžadovanému prispôsobovaniu, vyhrážkam a prosbám zostávajú v klinických 
rodinách role nejasné. Neurčité je aj rozdelenie zodpovednosti medzi členov rodiny. 
Zodpovednosti sa každý buď vyhýba, alebo ju chce strhnúť na seba, pričom ju neunesie. 
V klinických rodinách sa nachádzajú známky dištancovania neangažovanosti. V komunikácii 
je mnoho nedorozumení, zmätkov a neurčitostí. Vyznačuje sa vysokou stereotypnosťou, 
rodina sa drží zabehaných spôsobov komunikácie, neodvažuje sa hľadať nové spôsoby. Tie 
aspekty skutočnosti, ktoré nezodpovedajú rodinnému ponímaniu sveta, sú popierané alebo 
označované za nepodstatné. Komunikačná iniciatíva rodiny je nízka, obsahuje povery, veľa 
negatívnych prívlastkov. Sprevádza ju nápadne veľa negatívnych emocionálnych prejavov, od 
ironizovania až k overenému a priamemu slovnému napadnutiu. V klinických rodinách vládne 
nepochopiteľná hluchota k stavu krajnej psychickej núdze niektorého člena, prípadne cynické 
zľahčovanie signálov nepohody a nespokojnosť. Vyskytujú sa aj neskrývané prejavy 
beznádeje a zúfalstva.  
Rodinná stabilita znamená udržať rodinu, rodinnú identitu v čase, kontrolu nad konfliktami 
a schopnosť rodiny meniť sa a ďalej sa rozvíjať. Dialektiku stability a identity možno vyjadriť 
nasledovne chrániac rodinné MY, ktoré obsahuje autonómne i vzájomne závislé JA, postupne 
meníme jeho obsah v súlade s potrebami celej rodiny i každého jej člena a súčasne 
kontrolujeme vznikajúce konflikty a protirečenia. V meniacich sa vonkajších podmienkach sa 
rodina snaží dosiahnuť vnútornú rovnováhu tým, že špecificky rozdeľuje práva a povinnosti, 
formuje nové normy a perspektívy, utvára nové spôsoby komunikácie. O rodinnej homeostáze 
sa hovorí vtedy, keď sa rovnováha vo vzťahoch udržuje preto, aby sa vyhlo zmenám, rozvoju 
a tým aj naplneniu túžob a potrieb niektorých členov rodiny. Inou formou udržiavania 
rodinného MY sú rodinné mýty, ktoré sú hestické (spájajúce rodinu) a dyshestické 
(rozdeľujúce rodinu). Niektorí autori hovoria o rodinnom kódexe, rodinných rituáloch. 
Psychologická štruktúra rodiny je neviditeľná sieť funkčných požiadaviek, ktoré organizujú 
spôsob vzájomnej spolupráce členov rodiny. D. H. Olson a jeho spolupracovníci (1980) 
považujú za závažné tri dimenzie modelu rodiny: kohéziu, adaptáciu, komunikáciu (Olson, 
1980  In Nákonečný, 1999).  
UKOHÉZIA U-  súdržnosť sa definuje ako puto medzi členmi rodiny. Štruktúra rodiny sa môže 
pohybovať od jedného extrému vzájomne prepletenej k druhému extrému záväzkov zbavenej 
rodiny. Prehnaná súdržnosť znamená emocionálnu, intelektuálnu a fyzickú spútanosť členov 
rodiny. Opakom je citová, intelektuálna a fyzická izolácia.  Ideálne je , ak sa členovia rodiny 
nachádzajú v strede kontinua kohézie a sú schopní byť raz závislí, raz nezávislí.  
UADAPTÁCIA U-  schopnosť rodinného systému meniť štruktúru moci, rolí a rodinných 
pravidiel podľa situačných a vývinových potrieb.  
UKOMUNIKÁCIA U- je proces vysielania a prijímania informácií v sociálnom kontexte. Zahŕňa 
verbálne i neverbálne správanie. Komunikačné schémy a postupy sú spoľahlivými 
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ukazovateľmi interpersonálnych vzťahov. V rodinných systémoch má byť komunikácia 
otvorená, úprimná a priama.  
Rodina vytvára najmenšiu jednotku ľudských sociálnych vzťahov, akýsi sociálny 
mikrokozmos. Interakcia členov rodiny sa uskutočňuje formou dyadickej interakcie. 
Predpokladom rovnováhy je interpersonálna valorizácia, vzájomné hodnotenie vyúsťujúce do 
vzájomných interpersonálnych postojov a založené na porovnávaní „príspevkov“ oboch 
partnerov interakcií, v ktorých sú obaja účastníkmi. Významné sú najmä valorizácie spojené 
so sympatiou, láskou alebo nepriateľskými prejavmi. Závislosť na aktuálnej interakcii je 
funkciou závislých odmien a trestov, výdajov a ziskov. Základné druhy sociálnych odmien sú 
láska, status, informácie, peniaze, hmotné statky a podpora. Princíp rovnováhy vo fungovaní 
sociálnej interakcie v rodine sa preukazuje reciprocitou- vzájomné poskytovanie rovnakých 
alebo podobných odmien. V prípade nesúmernej výmeny trestov a odmien sa v interakcii 
vyvíjajú kruhové reakcie odmeňovania alebo trestania, môže sa vytvoriť bludný kruh 
vzájomného trestania, vedomého i nevedomého, ktorý vytvára medzi partnermi závažné 
konflikty. Takouto trestajúcou alebo odmeňujúcou osobou však môže byť len osoba, na ktorej 
je subjekt formálne alebo emocionálne závislý. Na interakciu partnerov majú rozhodujúci 
vplyv evalvačné a devalvačné spôsoby správania, ktoré voči sebe uplatňujú.  
Evalvačné spôsoby správania sú napr. – prejavovanie sympatií a lásky, úcty a obdivu, 
poskytovanie pomoci, vyslovovanie uznania a chvály, preukazovanie ohľaduplnosti, 
priateľstva, pozornosti, odpúšťanie. Devalvačné spôsoby správania sú: urážanie, výsmech, 
podceňovanie, ohováranie a zahanbovanie, prejavovanie nedôvery, odporu, odmietanie snáh 
druhého, odmietanie  a obmedzovanie druhého.  
V partnerskej interakcii existujú tri postoje: kooperatívny, individualistický, konkurenčný 
a nasledujúce motívy:  
- individualistický - maximalizovať vlastný zisk  
- masochistický - minimalizovať vlastný zisk  
- altruistický - maximalizovať zisk partnera  
- agresívny - minimalizovať zisk partnera  
- kooperatívny - maximalizovať spoločný zisk  
- deštruktívny - zisk oboch má byť najmenší  
- konkurenčne orientovaný - získavať viac ako partner  
- egalitárny - druhý na tom nemá byť horšie ako ja sám  
- sebazničujúci - partner má získať viac ako ja - rezignácia  
- defenzívny - nechcem získať menej ako druhý  
Dôraz v interakcii partnerov je kladený na koncepty moci a závislosti. Závislosť vyplýva 
z porovnávania hodnôt daného, alternatívneho vzťahu a modálnej hodnoty vzťahov minulých, 
moc je schopnosť ovplyvňovať druhú osobu tak, aby boli dosiahnuté dané zámery.  
Ovplyvňovať správanie druhého v bezprostrednej situácii je možné odmenami a trestami. 
Afiliatívna technika zahŕňa  úsmevy, pohľady, súhlas, pokyvovanie hlavou, je odmieňajúca. 
Oproti tomu, trestanie spočíva v mračení sa, pozeraní sa bokom, pohľadoch na hodinky, 
v nesúhlase. Ďalšou metódou ovplyvňovania je zmena situácie, napr. „ tvrdením, že situácia 
nie je taká, ako  si druhý myslí“, navodením určitej atmosféry. K ovplyvňovaniu, ktoré 
vychádza zo vzdialenejších potrieb subjektu, slúžia dve stratégie: UprváU vyvoláva nejakú 
motiváciu a potom ukazuje, ako ju požadované správanie uspokojí, UdruháU spočíva vo 
vytvorení silného puta a túžby po súhlase, aby druhá osoba vyhovela a neodmietala, ale tu sa 
objavuje nebezpečenstvo reaktancie, obmedzovanie osobnej slobody. Čím hlbšie klesá kvalita 
vzťahu, tým významnejšie sa stávajú rozdiely moci medzi partnermi. Ten, kto má 
v ochladnutých partnerstvách viac moci, využíva možnosť kontrolovať výmenné obchody 
s druhým. S pribúdajúcou mocou bude stále viac uplatňovať svoj vplyv v rozhodovaní, 
presadzovať svoju vôľu a jednať bezohľadne (Nakonečný, 1999).  
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Medzi mužmi a ženami existujú rozdiely na úrovni kompetencie v jednaní. Ženy sú citlivejšie 
k sociálnym situáciám, sú afiliatívnejšie a závislejšie, muži sú dominantnejší a agresívnejší. 
Z hľadiska dopadov na osobnostný vývoj dieťaťa, jeho nezdravý vývin, vznik porúch 
vedúcich aj do násilia v budúcich partnerských vzťahoch, považujeme za veľmi dôležité 
rodičovské výchovné štýly pre dieťa, keďže dieťa je na rodičovi existenčne závislé. 
Výchovný štýl rodiča dieťa vníma predovšetkým ako akt prijatia, priateľstva, či odmietnutia 
až nepriateľského rodiča. Výchovný štýl v rodičovskej výchove je výsledkom voľby medzi 
náročnosťou či nenáročnosťou, kontrolou alebo slobodou, trestom alebo odmenou. Na tomto 
mieste sa budeme venovať najmä tým štýlom rodičovskej výchovy, ktoré patria do kategórie 
negatívnych, resp. nežiaducich výchovných štýlov. Tieto môžu viac alebo menej porušiť 
zdravý vývin dieťaťa a spôsobiť celú radu problémov v budúcom partnerskom vzťahu. 
Levická charakterizuje rodičovské výchovné štýly nasledovne (Levická, 2004, s. 57):  
UAutoritatívny výchovný štýl U- je založený na dominantnom postavení rodiča. Je 
charakteristický vysokou mierou direktívnosti, jednostranným výchovným pôsobením 
a potláčaním osobnosti dieťaťa. K nežiaducim sociálnym dôsledkom tohto výchovného štýlu 
patria snahy dieťaťa o únik z rodinného prostredia, ktoré sú spájané s tuláctvom, útekmi 
z domova a pod.  
UNekompromisný výchovný štýlU – je charakteristický kategorickými požiadavkami rodičov, 
nepripúšťajúcich žiadne výnimky. Dieťa musí úlohy a očakávania rodičov plniť vždy a za 
každých okolností. K nežiaducim sociálnym dôsledkom sa často pridávajú znížená 
akceptácia, sebadôvera, ale tiež aj rôzne neurotické poruchy.  
UVýchovný perfekcionizmus -U je charakteristický vysokými požiadavkami na dieťa, často 
prekračujúcimi možnosťami dieťaťa, čo vytvára na dieťa neprimeraný dlho trvajúci tlak. 
Rodičia sa neuspokoja s inými ako stopercentnými výkonmi dieťaťa vo všetkých oblastiach. 
Ak je dieťa dlhodobo vystavené takémuto nepriaznivému výchovnému pôsobeniu, môže to 
u neho vyvolať okrem problémov v sebaprijatí aj túžbu po otvorenej akceptácii, ocenení 
a uznaní. V mladšom školskom veku sa v dôsledku tejto snahy môžeme občas stretnúť s tzv. 
„opravovaním“ či „prepisovaním“ známok, vyhýbaním sa vyučovaniu na tých predmetoch, 
kde dosahuje nižšie výsledky. Nebezpečné je aj v období puberty, kedy nedostatky 
rodičovskej výchovy môže začať dieťa kompenzovať ocenením kamarátov, alebo cudzích 
dospelých.  
ULiberálny výchovný štýl-U je výchova, ktorá akceptuje akékoľvek správanie dieťaťa. 
K nežiaducim sociálnym dôsledkom tohto výchovného štýlu patrí možnosť utvárania sa 
takých negatívnych povahových vlastností dieťaťa ako sú egoizmus, namyslenosť, pocit 
nadradenosti iným, neschopnosť prispôsobiť sa, či rešpektovať iných.  
UKveraluntský výchovný štýlU- vychádza z presvedčenia rodičov, že na ich dieťa sú inými ľuďmi 
(najmä pedagógmi) kladené vyššie požiadavky ako na iné dieťa, v dôsledku čoho je dieťa 
neustále poškodzované a znevýhodňované.  
UBrutálny výchovný štýl- Uje založený na tvrdých výchovných metódach, negatívnom hodnotení 
dieťaťa, a častých aj fyzických trestoch. Niekedy býva spojená s otvoreným odmietaním 
dieťaťa.  
USebaprojektívny výchovný štýl U- vychádza z presvedčenia, že dieťa má rovnaké životné plány 
ako rodič realizujúci výchovu. Rodič, alebo obaja rodičia projektujú vlastné predstavy 
o záujmoch, ašpiráciách, voľbe povolania, či partnera, do svojho dieťaťa. Takýto prístup 
zabraňuje dieťaťu rozvíjať vlastné predstavy, plánovať si vlastnú budúcnosť, apod.  
UProtektívny výchovný štýl U- je založený na prílišnej ochrane dieťaťa zo strany rodičov. 
Stretávame sa s ním najmä u rodičov detí so zdravotným postihnutím, alebo u rodičov 
chronicky chorých detí, ktorí majú tendenciu deťom prejavovať vyššiu mieru podpory 
a pomoci, ako tieto deti potrebujú.      
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Rodina s prítomnosťou násilia 
Niekedy je rodina ako výchovná inštitúcia náchylná k násiliu viac, ako k ohľaduplnosti 
a vzájomnej starostlivosti. Čím viac trávi rodina času spolu, tým väčšie je riziko konfliktov 
a násilia. Nevyhovujúce životné prostredie, nízky príjem, chudoba, nezamestnanosť, nízke 
vzdelanie- to všetko sú predpoklady pre vznik násilia v rodinách. Charakteristickými znakmi 
rodín, v ktorých dochádza k násiliu, týraniu či zanedbávaniu sú: vyšší stupeň kritičnosti, 
vyhrážanie, častejšie kričanie - to všetko sú dôkazy extrémnej intenzity prežívania.  
Existujú aj opačné tendencie - vyhýbanie sa interakcii - ako spôsob vyhnutia sa  konfliktu 
a jeho intenzite. Mnoho rodinných interakcií je svojim charakterom zákonite konfliktných už 
v tom zmysle, že v nich sú víťazi a porazení, typickým príkladom je -  aký televízny program 
sa bude sledovať a pod. Moderná rodina je súkromná inštitúcia schovaná často i pred 
pravidlami spoločnosti. S narastajúcou mierou súkromia klesá i spoločenská kontrola. 
Rodinné pravidlá a významy môžu v izolácii naberať na dôležitosti na úkor individuálnych 
rozdielov a potrieb. Celospoločensky akceptované pravidlá pre prípadné potrestanie môžu byť 
v súkromí značne skreslené. Takéto rodiny majú taktiež sklon ku stresu. Udalosti životného 
cyklu, napr. narodenie dieťaťa, ich vývoj a dospievanie, majú na rodinu nevyhnutný dopad. 
Podobne je tomu s udalosťami, ktoré majú vplyv na jednotlivca - nezamestnanosť, choroba, 
a pod. To všetko môže byť príčinou prenášania stresu. A násilné riešenie stresu je typickou 
naučenou reakciou rodiny. Ak hovoríme o násilí v rodine, tak máme na mysli predovšetkým 
násilie, ktoré pácha muž na žene, pričom samozrejme nesmieme zabudnúť na násilie, ktoré je 
páchané na deťoch v rodine. Tie sú často buď priamymi obeťami násilia zo strany muža, 
alebo nepriamymi svedkami násilia, ktoré pácha otec na ich matke. Tu môže vzniknúť u detí 
predispozícia, že sa stanú potenciálnymi obeťami, resp. páchateľmi násilia v budúcom 
partnerskom vzťahu. 
Samotnou charakteristikou násilia páchaného na ženách ako aj s aspektami s ním súvisiacimi 
sa budeme zaoberať na ďalších stranách štúdie.  
 
Škola ako sekundárna výchovná a vzdelávacia inštitúcia a potencionálny zdroj vzniku            
násilia v rodine 
Škola je miesto špecifickej, plánovanej a zámernej pomoci pri dospievaní. Ide o inštitúciu 
s osobitným usporiadaním, ktorá pôsobí mimo rodinu. Rodina, ktorá už ani za pomoci 
domácich učiteľov (ako tomu bolo v majetných rodinách) nedokázala zvládnuť prípravu 
najmladšej generácie na jej dospelosť, preto chápala ako školu ako vhodnú nástupnú 
inštitúciu.  
K najčastejšie diskutovaným otázkam vo vzťahu k súčasnej škole, ale aj rodine, patrí otázka 
ich klímy. Zelina definoval klímu 167F167F167F168F168FTF168F168F168F168F168F168F168F168F168F168F168F168F168F168F168F168F168F

169
FT ako dlhodobejšie pretrvávajúce sociálne vzťahy, ktoré 

sú menej premenlivé a fungujú bez ohľadu na konkrétne sociálne situácie. Na klíme školskej 
triedy sa podľa neho podieľajú tri základné faktory (Zelina, 1994  In: Levická, 2004, s. 95):  
- učiteľ;  
- vychovávateľ; 
- činnosť, úlohy.  
                                                 
T

169
T S pojmom klíma úzko súvisí aj problematika tolerancie, prípadne intolerancie vzťahov medzi žiakmi 

v školskom prostredí. Balvín (2009, s. 280) vymedzuje hranicu tolerancie a intolerancie v školskom prostredí, 
ktorú poníma v zmysle etickom ako „zlo“. Naopak smerovanie k tolerancii v človeku a k človeku označuje za 
mravné dobro. Ako píše ďalej, v praktickom živote nie je možné vymedziť presné kontúry vzťahov. Rovnako tak 
je to vo vzťahu tolerancie a intolerancie. Preto má človek neustálu úlohu rozhodnúť v konkrétnych situáciách, 
kedy má bojovať, kedy ustupovať, kedy má byť tvrdý, kedy má odpúšťať. Ide o priestor zodpovednosti človeka, 
ktorá je nenahraditeľná. Je to priestor ľudských činov, a na človeku, na každom v nás záleží, ako svojim činom 
prispeje k prevahe dobre či zla, k prevahe tolerancie a intolerancie. V tomto smere má pedagogika 
nezastupiteľné miesto, ak hovoríme najmä o rodovo citlivej výchove a vzdelávaní, ktorých základná filozofia 
spočíva v spravodlivosti, tolerancii a rešpekte oboch pohlaví.  
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Klímu môžeme teda chápať aj ako určitý emocionálny stav, ktorých je závislý od takých 
premenných ako napríklad: spokojnosť alebo miera určitej pohody, spory, konflikty alebo 
miera napätia, súťaživosť a náročnosť úloh.  
Zmena správania žiakov základných a stredných škôl charakteristická nárastom asociálneho 
až delikventného správania (krádeže, záškoláctvo, šikanovanie, slovná agresivita, a iné) 
a k tomu zvýšené nároky na objem vyžadovaného poznania spôsobujú, že klíma súčasnej 
školy je značne chaotická. Táto situácia si vyžaduje, aby sa pedagóg prestal správať len ako 
„učiteľ“ a aby rozšíril svoje kompetencie aj o oblasť sociálno-pedagogickej  pomoci pre 
svojich žiakov. Ukazuje sa nevyhnutným, aby v záujme pomoci žiakom sa škola aktívne 
zapojila aj do činností presahujúcich jej inštitucionálny rámec (Levická, 2004, s. 96).  
Ak hovoríme o tom, že učiteľ by si mal rozšíriť svoje kompetencie, máme predovšetkým na 
mysli fakt, že by si mal osvojiť aspoň základy genderovej problematiky, ktorá veľmi úzko 
súvisí s pedagogickým aspektom sociálnej práce, a má tiež nevyhnutný predpoklad toho, či sa 
násilie zo strany partnera voči partnerke v budúcom vzťahu objaví alebo nie. Je to jeden 
z atribútov, ktorý ovplyvňuje ďalšie výchovné smerovanie dieťaťa v rodine a v škole. Ak si 
dieťa osvojí problematiku rodovej rovnosti, ak nebude vychovávané v bludnom kruhu plnom 
stereotypov a predsudkov v zmysle nadradenosti a podradenosti medzi mužom a ženou, je 
predpoklad, že môže dôjsť k eliminácii násilia páchaného na ženách v partnerských vzťahoch. 
Preto je pre skúmanie nášho tematického celku nevyhnutné zaoberať sa aj genderovou 
problematikou a to konkrétne s genderovo citlivou výchovou. Túto časť štúdie venujeme 
predovšetkým teóriám genderovej socializácie, genderovej identite, ako aj genderovo 
citlivému vzdelávaniu. Genderové role a genderovú identitu si dieťa neosvojuje mechanicky 
od rodiča, ale tým, že sa s ním rôznymi spôsobmi identifikuje. V zásade sa dieťa chce 
rodičovi podobať a to ho motivuje, aby sa chovalo rovnako ako on. Dieťa sa zaraďuje do 
rovnakej skupiny k rovnakému genderu ako rodič, a tým iniciuje určité mechanizmy 
chovania, najprv nevedome, neskôr vedome (Oakleyová, 2000, s.135). Pri osvojovaní 
genderovej roly má dieťa tendenciu imitovať silnejšieho rodiča, ak je to otec alebo matka. 
Rôzni bádatelia ukázali, že tam, kde sa rodičia vzájomne odlišujú silou, autoritou 
a rozhodovacou právomocou, imitujú chlapci a dievčatá silnejšieho z nich. Vnímanie dieťaťa, 
ktorý rodič je dominantný závisí často na ekonomických faktoroch - otec, ktorý zarába 
peniaze je pre dieťa mocnejší než matka, ktorá ich utráca. Pokiaľ matka pracuje a zarába 
peniaze, predpokladali by sme, že tým preváži na váhach dominancie v rodine a viac ovplyvní 
genderovú identitu detí. Skutočnosť svedčí o tom, že dcéry pracujúcich matiek nepreukazujú 
vysokú mieru tradičnej feminity. Naopak mladší synovia pracujúcich matiek sú zrejme 
všeobecne závislejší. Sú poslušnejší, menej sebavedomí, menej sociabilní a viac vyhľadávajú 
podporu u dospelých. Dcéry v mladšom veku sú naopak agresívnejšie, dominantnejšie, 
neposlušné a nezávislé (Oakleyová, 2000, s. 138). Dominancia v rodine však nie je jediným 
silným faktorom, ktorý podnecuje k identifikácii nutnej pre učenie genderovým rolám. 
K silnej identifikácii vedie i láskyplný vzťah dieťaťa a rodiča. Rodovo stereotypné chápanie 
ženskej a mužskej roly, ktoré potvrdzuje a udržiava rodovú nerovnosť, sa rozkolísava a 
nezriedka sa už v realite nevyskytuje tak často a nespochybnene, ako sa nám to usilujú 
nahovoriť ideologické konštrukty médií, politiky, učebníc apod. No tieto stereotypné 
konštrukty ovplyvňujúce hodnotovú klímu v spoločnosti sa húževnato vzpierajú politickým 
proklamáciám o rovnosti žien a mužov, ustanoveniu o rovnosti pohlaví (v ústave SR), 
zákonom zakazujúcim diskrimináciu na základe pohlavia v zamestnaní i realite meniacich sa 
rolí konkrétnych žien a konkrétnych mužov. Veria v to, že existuje akási všeobecne platná, 
správna „mužskosť“ a „ženskosť“, ktorá vtesnáva mužov a ženy do predpísaných rolí, tie 
následne nerešpektujú individualitu mužov a žien ako jedinečných ľudských bytostí. A preto 
bývajú slová „chlapček“ či „dievčatko“ v našej spoločnosti veľmi často ortieľom, ktorý 
bábätku nalinkuje koľaje vedúce do ružového - ženského, alebo modrého- mužského sveta. (V 
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našom kultúrnom prostredí obklopuje dievčatko imperatív ružovej a chlapčeka imperatív 
modrej). Vytvára sa tak utkvelá predstava o „vrodenej“ ženskosti a mužskosti a tá ponecháva 
bokom fakt, že dieťa prichádza do sveta formovaného kultúrnym vzorcom dvojrodovosti a že 
socializácia dievčatka alebo chlapčeka v každom okamihu jeho života prebieha v tomto 
rozdelenom a hierarchicky usporiadanom svete. Dieťa tak prichádza do sveta plného 
očakávaní, obmedzení a farieb, v ktorom rod ako sociálna kategória zohráva veľmi dôležitú 
úlohu. Nie je  ním však len rod, ale i samotná genderová socializácia, počas ktorej sa jedinec 
stáva rozoznateľným ako dievča/žena, či chlapec/muž. Málokedy si uvedomujeme fakt, že 
ostatní poznajú, či sme mužom, alebo ženou, je výsledkom značného úsilia, ktorému sa učíme 
od detstva. Dôležitým momentom socializačného procesu je jazyk (Babanová, Miškolci, 
2007, s. 15). Jazyk nie je len prostriedkom komunikácie. Prostredníctvom učenia sa jazyku sa 
deti učia konštituovať samých seba, premýšľať o sebe určitým spôsobom, vnímať svoju 
pozíciu vo vzťahoch s ostatnými ľuďmi. Ako si osvojujú štruktúry jazyka, osvojujú si 
i štruktúry spoločenského systému, ktorého sú súčasťou. Jazyk je zdrojom rozvoja, umožňuje 
zachytiť to, čo bezprostredne poznávame zmyslami. Avšak zároveň predstavuje limit, pretože 
ponúka len obmedzené štruktúry pre vnímanie. Prostredníctvom jazyka utvárame genderové 
duality a staviame ich do opozícií. Najrôznejšie vlastnosti, činnosti a veci spojujeme buď so 
ženskými (malé, slabé, mäkké, súkromné) alebo mužskými (veľké, silné, tvrdé, verejné). Svet 
posudzujeme jednoducho dichotomicky, t.j. v protikladoch. Predávanie jazyka deťom je 
predávaním nástroja, pomocou ktorého je utváraná sociálna štruktúra. Deti sa naučia v tejto 
štruktúre existovať a zároveň sú touto štruktúrou polapení, pretože majú možnosť osvojiť si 
len také vnímanie sveta, ktoré umožňuje a prednastavuje jazyk.  
Jazyk 168F168F168F169F169FTF169F169F169F169F169F169F169F169F169F169F169F169F169F169F169F169F169F

170
FT je zásadným prostriedkom zachovania sociálnych štruktúr so všetkými ich  

sociálnymi nerovnosťami je dominantným tématom postštrukturalistických teórií. Tie 
nadväzujú na štrukturalizmus a prehodnocujú ho. Štrukturalizmus sa predovšetkým zaujíma 
o väzby medzi časťami daného systému a ich usporiadaním. Nesnaží sa analyzovať zmysel 
skúmaného javu, ale predovšetkým jeho vzťah k ostatným javom v systéme. Muž tak 
napríklad môže byť definovaný ako ne-žena, ne-pes, ne-chlapec. Štrukturalizmus sa bude viac 
zaujímať práve o vymedzenie vzťahu medzi mužom a ženou než o samotný obsah 
jednotlivých slov (muž, žena, pes, chlapec).  
Feministické postštrukturalistické teórie odmietajú a prekonávajú dualistické vnímanie 
(odmietajú teoretické úvahy založené na duálnych protikladoch ako telo a duša, príroda 
a kultúra). Postštrukturalistické prístupy vedú k radikálnej dekonštrukcii genderu. To 
znamená, že gender nevnímajú ako danú, samozrejmú, „prirodzenú“ kultúrnu nadstavbu 
biologického pohlavia, ale ako výsledok sociálnych praktík. Nekonáme určitých spôsobom 
preto, že sme ženy, alebo muži. Naopak to, ako konáme z nás robí mužov alebo ženy. Gender 
je súbor očakávaní. Ženy a muži sa chovajú v súlade s týmito očakávaniami a tým ich samy 
reprodukujú. Postštrukturalizmus tiež kritizuje politiku identít, ktorá formuluje požiadavky 
rovnaké pre všetky ženy. Ženy podľa nej totiž nie sú skupinou, ktorú by bolo možné jednotne 
uchopiť, popísať, reprezentovať. Gender podľa postštrukturalizmu nemá žiadny konkrétny 
obsah s určitým zmyslom. Je skôr produktom spoločenského rádu, ktorý ovplyvňuje 
spoločenské vzťahy i chovanie jednotlivcov.  
Základné teórie genderovej socializácie 
Esencializmus je označením v sociálnych vedách pre také teórie, ktoré tvrdia, že za 
sociálnymi javmi stojí vždy nejaké prirodzené jadro, ktoré je podmienené biologicky 
(Babanová, Miškolci, 2007, s. 11). Príkladom môžu byť práve roly žien a mužov 
v spoločnosti. Esencializmus tvrdí, že existuje nejaká objektívna podstata mužstva a ženstva, 
                                                 
T

170
T Jazyk nie je iba médium komunikácie, nástroj, ktorý môžeme (nemôžeme) použiť, ak sa chceme podeliť 

s nejakou myšlienkou. Jazyk je s myslením bytostne spojený. Nie je iba tým, čo je schopné myšlienku vyjadriť, 
ale tým, čo ju formuje, dáva jej život a tvar (Klimeková, 1999, s. 47).  
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pričom podstatu ženstva zdieľajú všetky ženy a podstata mužstva je vlastná všetkým mužom. 
Vyhrotenou formu esencializmu je biologický determinizmus. Jeho zástanci a zástankyne sú 
presvedčení, že náš život je determinovaný, teda nezmeniteľne naprogramovaný našou 
biologickou funkciou. Tá je podľa tejto teórie výsledkom evolúcie a je vysoko funkčná pre 
reprodukciu rodu. Ako príklad môžeme uviesť tvrdenie o mužskej nevere, ktorá je popisovaná 
ako reprodukčná stratégia mužov. Tí sú podľa tejto teórie vedení rozmnožovacím pudom 
k tomu, aby rozmnožili svoje gény s čo najväčším počtom partneriek  a preto majú prirodzený 
sklon k nevere. Naopak pre ženy je z biologicko-reprodukčného hľadiska najvýhodnejšie, ak 
si udržia jedného partnera, ktorý im pomôže chovať a zabezpečiť všetkých splodených 
potomkov. Vzhľadom k tomu, že v dnešnej spoločnosti len nepatrné percento sexuálnych 
kontaktov vedie k plodeniu detí, ktorému sa ženy a muži často bránia, je dosť diskutabilné, či 
môžeme práve túžbou po vlastnej reprodukcii vysvetľovať ľudské chovanie. Táto teória je 
skôr ukážkou toho, ako sú vedecké argumenty využívané k ospravedlňovaniu existujúceho 
spoločenského rádu, ktorý je voči mužom v oblasti sexuality stále o niečo zhovievavejší než 
k ženám.  
Konštruktivizmus tvrdí, že sociálny svet, v ktorom žijeme nám nie je objektívne daný 
(Šmausová, 2002). Je neustále znovu a znovu utváraný v procese sociálnej komunikácie 
a interakcie. To znamená, že významy dodávame veciam, situáciám a procesom my - ľudia. 
Rozdiely medzi pohlaviami sú taktiež podľa konštruktivistických teórií produktom 
spoločnosti. Konštruktivizmus nepopiera, že existujú biologické rozdiely medzi mužmi 
a ženami. Zároveň ale hovorí to, že sa muži a ženy od seba líšia biologicky, nutne samo 
o sebe neznamená, že sa musia tiež od seba líšiť sociálne. Tento vzťah medzi biologickými 
a sociálnymi odlišnosťami žien a mužom je vytváraný sociálne. Napríklad fyzická sila mužom 
často slúži k vysvetleniu toho, prečo majú muži v spoločnosti väčšiu moc. Avšak sila je tu 
skôr symbolom, ktorý má legitimizovať (ospravedlniť) genderové hierarchie. Má ospravedlniť 
to, že ženy (údajne slabšie) zaujímajú v spoločnosti menej prestížne pozície ako muži (údajne 
silnejší). Tento argument je však spochybňovaný faktom, že medzi samotnými mužmi neplatí, 
že tí fyzicky najsilnejší sú zároveň aj najmocnejší. Problém spočíva taktiež v tom, že ani 
objektívne merateľné rozdiely medzi telami žien a mužov a ich fyzickými schopnosťami sa 
nedajú považovať za biologickú danosť.  
Teória sociálneho učenia tvrdí, že deti sa učia prostredníctvom pozorovania druhých 
a napodobňovaním pozitívnych rodových modelov vo svojom okolí. Kladie dôraz na 
nesexistickú výchovu, tzn. na takú výchovu, v ktorej nie je ani jedno pohlavie zvýhodňované, 
nie sú zdôrazňované rozdiely medzi pohlaviami, ale naopak je kladený dôraz na individuálne 
záujmy, schopnosti, voľby, ktoré nekopírujú genderové stereotypy. Nesexistická výchova je 
založená na modelovaní nesexistických spôsobov chovania, ponuke nesexistického kurikula 
a učebných materiálov, ktoré vyrovnaným a nestereotypným spôsobom prezentujú chlapcov 
a dievčatá, ženy i mužov a v poslednom rade na užívaní nesexistického jazyka a spôsobu 
myslenia. Zjednodušene povedané, nesexistická výchova podtrhuje význam prezentovania 
genderovo nestereotypných vzorov; kladie dôraz na podporu detí v tom, aby trénovali všetky 
schopnosti, nie len tie, ktoré sú považované za doménu ich pohlaví (chlapci- matematika, 
fyzika).  
Sebanaplňujúce proroctvá tento koncept rozvinul v sociológii Robert K. Merton (2001, s. 
116-131). Počiatkom sebanaplňujúceho proroctva je mylná definícia situácie, ktorá vyvoláva 
nové chovanie, kvôli ktorému sa pôvodne mylná predstava stane pravdivou. Pokiaľ sa ženy 
a muži každodenne utvrdzujú v tom, že si nemôžu rozumieť, pretože sú tak rozdielni, ako 
keby boli z iných planét (napr. Mars a Venuša), nakoniec majú mnohí a mnohé naozaj 
problém komunikovať, pretože pri komunikácii predpokladajú konflikt a neporozumenie.  
Doing gender je koncept, ktorý predstavili Candance West a Don Zimmermann (1987). Ide 
o teóriu, ktorá sa radí k interpretatívnym prístupom v sociálnych vedách. Interpretatívne 
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sociologické smery predpokladajú, že sociálna skutočnosť nie je človeku objektívne daná, ale 
je predmetom neustálej a nezbytnej interpretácie, odvodzuje sa od každodenného prežívania 
a interakčných aktivít. Sociálne javy preto nie je možné skúmať samé o sebe, ale je nutné 
klásť dôraz na vedomé štrukturujúce aktivity sociálnych aktérov a aktériek. Tento koncept 
pojednáva gender ako rutinné, opakované, metodické jednanie. Nie je to trvalá a nemenná 
vlastnosť konkrétneho jedinca, ale spôsob reagovania na určitú situáciu, v ktorej dávame 
druhým najavo, že koho považujeme za mužov, a koho za ženy.  
Genderovo citlivé vzdelávanie  
Základom pre genderovo senzitívnu pedagogickú prax môžeme iste využiť princípy 
nesexistického vzdelávania (Babanová, Miškolci, 2007, s. 25). Je potrebné uistiť deti, že 
gender nelimituje ich vzdelávanie, ich výsledky, ani rozhodnutia, ktoré deti robia vo svojich 
životoch a ktoré vidia u ostatných. Vedľa toho je však potrebné pomenovať genderové vzťahy 
v triede a v spoločnosti vôbec, a s deťmi o tom hovoriť. Genderovo citlivé vzdelávanie musí 
byť prezentované predovšetkým ako spravodlivé vzdelávanie. Deti môžu učiteľa či učiteľku, 
ktorí im prezentujú svet inak ako všetci ostatní prestať rešpektovať, alebo z ich strany 
pociťovať nebezpečie. Pokiaľ však budú genderové vzťahy pomenované a o genderovej 
rovnosti sa bude hovoriť ako o úsilí, ktoré zaisťuje spravodlivosť, má medzi deťmi tento 
prístup väčšiu šancu na prijatie.  
Gender je kategória, ktorá nám pomáha usporiadať si svoj pohľad na svet, ktorá uľahčuje 
orientáciu v spoločnosti. Gender ovplyvňuje vzdelávaciu skúsenosť detí, ich výsledky 
a životné rozhodnutia, a preto je neoddeliteľnou súčasťou pedagogiky.  
 
2 PSYCHOLOGICKÝ ASPEKT A NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH 
Pri rozbore problému, ktorým sa v našej práci venujeme je veľmi dôležitá psychológia. 
Psychológia, konkrétne psychologické činitele ovplyvňujúce osobnosť človeka sú často 
dominantnejšími ako samotná výchova v rodine, a teda môžeme konštatovať, že výchova nie 
je „všemocná.“ Teda pri rozbore nášho problému, konkrétne násilia páchaného na ženách 
v partnerskom vzťahu, nie je dôležitá len napríklad pedagogika, t.j. výchova v rodine, resp. 
vzdelávanie na školách, ale i psychológia. Okrem výchovných činiteľov, ktoré pôsobia buď 
zámerným, alebo nezámerným vplyvom na osobnosť človeka, sú neodmysliteľnou súčasťou 
i psychologické javy a faktory. A tie sú súčasťou skúmania násilia v konkrétnej podobe.   
Sociálna práca sa nezaobíde bez psychológie, pretože tej ide najmä o skúmanie patologických 
javov v spoločnosti, všeobecný výklad psychologických špecifík ľudského jednania 
a myslenia, ktoré sú pre riešenie konkrétneho sociálneho problému dôležité. Tak môžeme 
hovoriť o vzájomnej súvislosti medzi sociálnou prácou a psychológiou, konkrétne o sociálnej 
psychológii, ktorá je skúmaná tiež ako špecifický odbor. V tomto smere nachádzame 
v sociálnej psychológii radu odpovedí na dôvody vzniku násilia páchaného na ženách 
v partnerskom vzťahu, ktoré sa tak dajú psychologicky zdôvodniť.  
Sociálna psychológia je veda, ktorá sa zaoberá skúmaním psychických procesov a správania 
osôb nachádzajúcich sa v sociálnych situáciách. Skúma, ako sa človek vplyvom 
spoločenských podmienok vyvíja, formuje, mení a ako sa v týchto špecifických podmienkach 
správa. Sociálna psychológia skúma a triedi zákonitosti vývinu správania a regulácie 
osobnosti v dôsledku pôsobenia sociálnych vplyvov. Usiluje sa vysvetliť ako sa mení 
správanie, cítenie a myslenie jednotlivcov pod vplyvom vlastného konania, pôsobením iných 
ľudí a ich osobnostných vlastností.   
K dospelému svetu neodmysliteľne patrí reagovanie na druhých, vnímanie a hodnotenie ich 
vlastností, snaha o porozumenie s ostatnými. Na naše chovanie má nesmierny vplyv osobná 
história a vyhliadky do budúcnosti. Znalosti, postoje a očakávania sa v priebehu času menia. 
Človek sa ako sociálna bytosť vyvíja veľmi dlho, takýto vývoj vlastne končí až smrťou. 
Medziľudské kontakty naviac musia presahovať hranice nášho veku, veď kto sa behom života 
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stretne len s vrstovníkmi? Jednáme s ľuďmi na najrôznejších stupňoch sociálneho vývoja a do 
tejto činnosti investujeme veľa času a energie. Stačí si spočítať, koľko jedincov obsahuje 
najbližšie príbuzenstvo, skladajúce sa z rodičov a súrodencov, a ďalší ľudia, s ktorými sa 
nevyhnutne musíme stretávať. Vo výsledku môžeme teda konštatovať, že jednak sme 
vyvíjajúce sa ľudské bytosti a jednak žijeme medzi vyvíjajúcimi sa ľudskými bytosťami 
(Hewstone, Stroebe, 2006, s. 82). Ak vychádzame z predpokladu, že ľudia vstupujú do 
kontaktov s druhými ľuďmi od narodenia, niet preto divu, že sa rannými vzťahmi zaoberá 
skutočne dlhá rada odborníkov. Z ranného vzťahu z rodičmi potom odvodzujú dôsledky pre 
vzťahy s vrstovníkmi a ďalšími ľuďmi. Nespočetné štúdie skutočne preukázali, že to, čo sa 
odohráva doma, ovplyvňuje i do vysokej miery podmieňuje situáciu dieťaťa v predškolskom 
zariadení i v škole. Jednoducho povedané, kvalita vzťahov v rodine určuje kvalitu ďalších 
budúcich vzťahov. Pokiaľ dieťa napríklad prežije extrémne negatívny vzťah s rodičom, platí 
pre neho zvýšená pravdepodobnosť, či skôr riziko, že bude mať problémy v kontaktoch nielen 
so súrodencami, vrstovníkmi v škole, ale i v partnerských vzťahoch (Hewstone, Stroebe, 
2006, s. 82). 
Sociálna práca však nenachádza svoju súvislosť vo vzťahu k psychológii len v psychológii 
sociálnej, ale i psychológii osobnosti. Sociálny pracovník svoju pozornosť zameriava 
predovšetkým na sociálnu zdatnosť človeka v rozmanitých situáciách, sociálne aspekty života 
a problémov, s ktorými sa počas života môže stretnúť. Máme na mysli sociálne interakcie, 
ktoré vytvára so svojim sociálnym prostredím, aby tak uspokojil potreby nielen v sociálnej 
oblasti, ale aj základné fyziologické a vyššie psychologické. Porozumieť príčinám správania 
druhého človeka v rozmanitých situáciách, ale aj vedieť odhadnúť vlastnosti druhých ľudí, 
zistiť, čo od nich môžeme očakávať, vedieť ako môžeme spoznať kvality človeka, s ktorým 
jednáme, či je možné spoľahnúť sa na neho, či je možné mu pomôcť a hlavne ako s ním 
jednať, predpokladá porozumieť organizácii jeho vnútorného života ako celku, t.j. osobnosti 
(Pružinská, 2005, s. 7). Psychológia osobnosti výrazne prispieva k tomu, aby sa sociálny 
pracovník dokázal orientovať v individuálnych možnostiach každého klienta k zmene, 
zohľadňujúc jeho vlastnosti osobnosti. Napriek existencii množstva definícií pojmu osobnosť 
existuje všeobecná zhoda v tom, že osobnosť je neopakovateľná jednota, celistvosť, 
integrácia, najvyššia integrujúca formácia, ktorá riadi psychické procesy (Pružinská, 2005, s. 
17). Je to dynamický zdroj chovania, identity a jedinečnosti každej osoby. Aby sme 
porozumeli ľudskému chovaniu, musíme porozumieť silám, ktoré ich utvárajú. V každom 
z nás je mnoho takých síl. Niektoré sú intrapersonálne a majú vzťah k našim vnútorným 
pochodom, iné sú interpersonálne a určujú naše vzťahy k ľuďom okolo nás. Tieto sily sú 
všeobecne označované ako dynamika osobnosti. A tá smeruje k udržaniu psychickej 
rovnováhy jedinca. 
Ak však nie je zachovaná psychická rovnováha jedinca, dochádza veľmi často k vzniku 
duševných porúch, ktoré sa stávajú reálnym zdrojom násilia, v našom ponímaní násilia, ktoré 
je páchané na žene zo strany jej partnera. Ak hovoríme o psychických poruchách, ide najmä 
o poruchy osobnosti ako psychopatia, paranoidná porucha, sexuálne poruchy, alebo rôzne 
psychózy, napríklad schizofrénia, mánia, depresia, ktorú radíme medzi afektívne poruchy 
osobnosti. Nemožno však vylúčiť ani psychické poruchy spojené s alkoholom a inými látkami 
vzbudzujúcimi závislosť, pri ktorých dochádza k zvýšenej agresivite partnera. Objavujú sa 
vulgárnosť, nadávky, aj fyzické napadnutie ženy. Napríklad alkohol vedie u mnohých mužov 
k prejavom silnej žiarlivosti a podozrievavosti voči partnerke.  
Nesmieme však zabudnúť na fakt, že to môžu byť i ľudia, ktorí sa stali rodičmi vo veľmi 
mladom veku, prešli anomálnym vývojom a sú celkovo nevyzretými osobnosťami. Ďalej sa 
prejavujú agresívnymi povahovými rysmi, impulzívnosťou, nezdržanlivosťou a kriminálnou 
anamnézou. Majú pocit nedostatočnosti, neúspešnosti a celkovej nespokojnosti vedúcej 
k chronickému stresu z nenaplnenosti života.  Takíto ľudia žijú zvláštnym životným štýlom, 
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majú závažný nedostatok empatických schopností a schopností primeranej reakcie na rozličné 
prejavy ženy, v ich živote sa často prejavujú rozličné formy závislosti a majú hlboko 
zakorenené presvedčenie o vysokej účinnosti trestu (Hirigoyenová, 2001).  
V charakteristike  týrajúcich partnerov sa najčastejšie vyskytuje skutočnosť, že ide o ľudí, 
ktorí:  

• pripisujú vlastnej osobe grandiózny význam  
• namýšľajú si, že majú mimoriadny úspech a neobmedzenú moc  
• nahovárajú si, že je unikátna a nenapodobiteľná  
• myslia si, že si môžu čokoľvek dovoliť  
• zneužívajú druhých na vlastné ciele  
• neoplývajú empatiou, t.j. schopnosťou vcítiť sa do kože iných  
• často druhým priam chorobne závidia  
• arogantne sa správajú.  

Súhlasíme tak s tvrdením, že násilie nepáchajú len tí muži, ktorí sú duševne chorí. Tu rovnako 
ako v prípade obetí platí, že muži, ktorí páchajú násilie na svojich ženách a deťoch, sú 
väčšinou z patopsychologického hľadiska normálni. Keby to tak nebolo, len ťažko by 
násilnícki muži mohli vykonávať a zastávať pozície a funkcie, ktoré vykonávajú a zastávajú.  
Preto môžeme konštatovať, že: 
Muži nepáchajú násilie nielen preto, že sú chorí alebo závislí, ale preto, že môžu...169F169F169F170F170FTF170F170F170F170F170F170F170F170F170F170F170F170F170F170F170F170F170F
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Výskumy uskutočnené v zahraničí zistili niektoré spoločné charakteristiky násilníckych 
partnerov, týrajúcich svoje manželky a deti. Takýto muž má nízku sebaúctu a sebadôveru, 
verí všetkým mýtom týkajúcich sa násilia na ženách, verí v nadradenosť mužov a má 
stereotypnú predstavu o mužskej role v rodine. Za svoje činy obviňuje iných, najmä svoje 
obete, prejavuje dve stránky osobnosti a to verejnú a súkromnú. Bitie, týranie partnerky a 
prípadný alkohol vysvetľuje ako spôsoby na zvládanie stresových situácií. Fyzické, 
psychické, sexuálne, ekonomické násilie používa na presadenie svojich požiadaviek, cieľov 
a na dosiahnutie uspokojenia svojich potrieb. Bagatelizuje a popiera svoje násilnícke 
správanie i jeho negatívne dôsledky. Odmieta pomenovať svoje správanie ako násilie 
a týranie - používa pojmy ako manželská hádka, nezhody, problém a podobne (Hirigoyenová, 
2001). 
 Obeť a páchateľ násilia v partnerskom vzťahu z psychologického aspektu 
Pre definovanie iniciátora násilia sa bežne používajú termíny ako agresor, tyran, perverzník, 
ale aj manipulátor, osobnosť s manipulatívnymi rysmi, čo neznamená že takýto jedinci 
neustále prejavujú svoje temné a démonické stránky. Ako všetci ľudia majú aj oni svoje 
pozitívne vlastnosti, preto býva obtiažne rýchlo a jednoznačne odhaliť ich osobnosť. 
Definovanie osobnosti obete je nejednoznačné. Každý z nás má vo svojom živote 
predispozíciu stať sa obeťou násilia. Väčšia zraniteľnosť môže mať korene v detstve, kde bola 
obeť vychovávaná úzkoprsou, represívnou výchovou, ktorá láme pevnú vôľu a núti človeka 

                                                 
T

171
T Toto konštatovanie uvádzame najmä z toho dôvodu, že sme mali možnosť v rámci projektu dizertačnej práce 

realizovať výskum so ženami, ktoré boli obeťami násilia zo strany svojho partnera. Z výsledkov výskumu je 
zrejmé, že partneri, ktorí týrali ženy (našej výskumnej vzorky), neboli psychicky chorí, teda netrpeli žiadnou 
psychickou chorobou. Z vyjadrení samotných žien môžeme konštatovať, že ak ich partneri týrali, tak z rôznych 
dôvodov (strata zamestnania, závislosti, stereotypy a predsudky). Nestretli sme sa však s prípadom, že by bol 
násilník psychicky chorí. Uvedomujeme si, že to v niektorých prípadoch môže byť práve dôvod ich násilníckeho 
správania, avšak dovolíme si tvrdiť, že je to skôr výnimka, ako pravidlo. Na základe tohto tvrdenia sme preto 
použili výraz ...týrajú preto, lebo jednoducho môžu...znamená to teda, že práve ľahostajnosťou ľudí blízkych 
obeti, ľahostajnosťou samotnej spoločnosti ako celku, pod vplyvom predsudkov a stereotypov o nadradenosti 
mužov voči podradenosti žien, môžeme uvažovať pri hľadaní „prapríčin“ o týraní žien zo strany mužov 
v slovnom spojení, lebo môžu..., pretože alkoholizmus, a iné závislosti, prípadne strata zamestnania nie sú 
príčinou páchania násilia na ženách, ale jeho spúšťacím mechanizmom, prípadne determinantom.  



 523

potláčať vlastné pocity, emócie, tvorivosť i vzdor, čím vytvára živnú pôdu agresívnym 
útokom a manipulácii.  
Účastníkom násilia býva často aj okolie, ktoré manipulátor využíva ako prisluhovača procesu 
manipulácie. Všetci tyrani sa usilujú vtiahnuť okolie do svojej špinavej hry a potom ich nútia 
porušovať pravidlá. Ak nemajú poruke ochotných prisluhovačov, pokladajú to za zdrvujúcu 
porážku a ťažko sa z nej spamätávajú. Je to však jediný spoľahlivý prostriedok, ktorým sa dá 
zabrániť perverznému násiliu (Conwayová, 2007).  
Agresor, manipulátor nie je ten, kto niekedy použije taktiku manipulácie, alebo v kritickej 
situácii použije na sebaobranu perverzné prostriedky. Ani všeobecne rozšírené črty 
narcistickej osobnosti, ako sú napr. egocentrizmus, túžba po obdive, či neschopnosť zniesť 
kritiku, nemožno považovať za patologické. Je teda zásadný rozdiel medzi „byť 
manipulátorom“ a používať manipuláciu170F170F170F171F171FTF171F171F171F171F171F171F171F171F171F171F171F171F171F171F171F171F171F
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z nás sa nachádza kúsok normálnej zvrátenosti, všetci patríme k polyformným perverzníkom. 
Od perverzných indivíduí sa odlišujeme, ak dané pocity a správanie označíme za prechodné 
a ak po nich nasleduje ľútosť a trpké výčitky. Perverzita v sebe zahŕňa premyslenú stratégiu, 
ktorá vedie k chladnokrvnému rozkladu obete.  
Manipulátori žijú medzi nami a dokonca zaujímajú prestížne miesta v sociálnom rebríčku, 
väčšinou vykonávajú povolanie, ktoré je spojené s nejakým druhom moci. Manipulácia nie je 
výsadou žien alebo mužov a nevyskytuje sa častejšie na určitých miestach. Pôsobí 
v spoločnosti, v rodine , partnerských vzťahoch i na pracoviskách.  
Masky týchto ľudí však bývajú omnoho príjemnejšie, ako by sa mohlo z uvedených 
charakteristík zdať. Najčastejšie používa tyran tieto masky: sympatický, okúzľujúci, 
altruistický, nesmelý, vzdelaný. Základnou poruchou manipulátora i osoby so zvráteným 
charakterom je patologický narcizmus. Jedná sa o charakterovú zvrátenosť, ktorú môže, ale 
i nemusí sprevádzať sexuálna deviácia.  
Správanie manipulátora je zavádzajúce a jeho postoje nemorálne. Všetky uznávané hodnoty 
sú narušené: autenticita, logika, koherencia myslenia, túžba po komunikácii, snaha 
o vytvorenie harmonického vzťahu...  
Perverzný manipulátor nehľadá pokojné porozumenie, ale snaží sa druhých podpichovať 
a dráždiť. Ďalšou charakteristikou agresora je vampirizmus. Priam sa živí životodarnou 
energiou, ktorou oplýva obeť, ktorá podľahla jeho šarmu, pokúša sa zmocniť jej psychického 
teritória. Narcistický perverzník chorobne závidí majiteľom vecí, ktoré mu chýbajú alebo ho 
pripravujú o radosť zo života. Častým dôvodom závisti býva spoločenská popularita. Závisť 
zahŕňa dva póly: na jednej strane egocentrizmus a zlomyseľnosť a na strane druhej nesmiernu 
chuť škodiť nenávideným osobám, čo vo vzťahu k nim vytvára komplex menejcennosti.  
Hlavným problémom tyranov býva ich obrovská vnútorná prázdnota, ktorú potrebujú 
potlačiť. Vo všeobecnosti ich považujeme za nezodpovedných, najmä z hľadiska absencie 
skutočnej subjektivity. Oni sa ničím neprevinili, nie sú za nič zodpovední, akýkoľvek chybný 
krok je dielom tých ostatných. Radi sa štylizujú do pózy moralizátorov a dávajú okoliu lekcie 
zo slušnosti, čím sa nápadne podobajú na jedincov s paranoidnými sklonmi. Vyznačujú sa 
podobnými črtami ako napr. autohypertrofia (pýcha, nadutosť, povýšenosť), psychorigidita 
(neprispôsobivosť), nedôvera a skreslený úsudok.  
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vymedzuje uplatňovanie autority v dvoch základných rovinách. Prvú nazýva racionálnu, ktorá sa opiera 
o kompetenciu a pomáha človeku, ktorý sa o ňu opiera, v jeho raste. Druhú nazval ako iracionálnu, ktorá sa 
zakladá na sile a slúži k vykorisťovaniu ľudí, ktorí jej podliehajú. Ako píše ďalej (s. 54-55): „ ...ak vlastnosti, 
o ktoré sa autorita opiera, zmiznú alebo zoslabnú, znamená to koniec autority. Autorita v zmysle bytia nespočíva 
však len na individuálnej kompetencii k plneniu určitých sociálnych funkcií, ale rovnako na vlastnom základe 
osobnosti, ktorá dosiahla vysokého stupňa rastu a integrácie. Takí ľudia autoritu vyžarujú a nemusia vydávať 
príkazy a zastrašovať. Sú to vysoko rozvinuté indivíduá, ktoré tým, čím sú – nie  tým, čo robia, prípadne hovoria 
- , ukazujú, čím môžu ľudské bytosti byť...“ 
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V detstve rovnako aj v dospelosti rozdeľujú svet na dve polovice (zlú a dobrú) a fungujú ako 
nekomplexná, rozpoltená bytosť (Hirigoyenová, 2001).  
Počiatočné správania obete sa nevyznačuje patologickými črtami, ako sa nám snaží nahovoriť 
agresor, ba i jej strach sa dostavuje až po určitom čase. Terčom neľútostnej agresivity sa 
stávajú často „vzorní“ ľudia, ktorí sa snažia dospieť k dokonalosti, sú ambiciózni, majú 
vysoké morálne zásady, na ktoré sa agresor v procese manipulácie spolieha.  
V našich podmienkach obetiam prischla povesť slabošskej povahy, mienka, že ich na túto 
rolu predurčuje bojazlivosť a komplexy menejcennosti. Treba zdôrazniť, že v úlohe obetného 
baránka sa práve naopak ocitá svojim spôsobom výnimočná bytosť, ktorá imponuje 
agresorovi. Neoplýva žiadnymi špecifickými vlastnosťami, ktoré by ju predurčovali stať sa 
obeťou.  
Cieľom agresívneho útoku je obnažiť zraniteľné miesta obete, odhaliť jej slabiny, prípadne 
patologické črty. Stáva sa, že ide presne o tie isté slabiny, ktoré si sami odmietajú priznať. 
Perverzné násilie stavia obeť zoči-voči vlastnej slabine, resp. zabudnutej traume prežitej 
v detstve, je teda bolestným odhalením symptómu, ktorý sa obeť pokúšala bagatelizovať.  
Obeť sa pasívne zúčastňuje na procese násilia, pretože neúčinné prostriedky jej neumožňujú 
sa zachovať inak a je totálne ochromená. Obetný baránok nemusí mať sklony k masochizmu 
a depresii. Nedobrovoľne sa ocitá vo víre zvrátených udalostí, pričom je zneužívaná jej 
konštitučná alebo reakčná slabosť. Medzi korisťou zvrhlíkov a masochistom je očividný 
rozdiel. Obeť sa nevyžíva v útrapách a váži si slobodu, keď pozbiera zvyšky síl a keď sa jej 
po nesmiernom úsilí konečne podarí vymaniť spod nevyhovujúceho vplyvu, pocíti obrovskú 
úľavu. Hlavným dôvodom prečo sa dá vtiahnuť do perverznej hry je jej životaschopnosť, 
ochota bojovať aj s nesplniteľnými úlohami a obetovať sa. Zvyčajne nepoľavuje v úsilí 
zmeniť agresora, lebo si jednoducho nevie predstaviť, že by neuspela a neverí, že sa nedočká 
pozitívnej zmeny. Rovnako nedokáže opustiť partnera, lebo by ju opanovali výčitky 
svedomia. Jej vytrvalosť a mimoriadne oduševnenie len zvyšuje jej zraniteľnosť.  
Ideálnou obeťou je svedomitý človek s prirodzenými sklonmi k sebaobviňovaniu. Ide 
o poriadkumilovné bytosti nielen v pracovnej oblasti, ale aj v medziľudských vzťahoch, 
napospas oddané svojim blížnym, samostatné, ktoré nie sú zvyknuté na „obskakovanie“ 
a nepotrpia si na dajaké službičky. Tieto vlastnosti ich doslova nútia, aby si brali na plecia 
viac práce, než im prislúcha. Dobré úmysly a predsavzatia sa nakoniec obracajú proti nim, 
lebo sú neúmerne zaťažené povinnosťami, prekračujúcimi hranice únosnosti. Keď strácajú 
sily, ešte väčšmi sa obviňujú, čo len prehlbuje ich osobnú tragédiu.  
 
Vzťah medzi  obeťou a páchateľom násilia v partnerskom vzťahu 
Ide predovšetkým o psychoteror, ktorý sa realizuje v dvoch etapách: najprv perverzným 
zavádzaním a potom otvoreným násilím. Prvú etapu, ktorá zvyčajne trvá niekoľko rokov, 
možno nazvať aj  „ohlupovanie“. Je prípravnou fázou, počas ktorej obeť pozvoľna stráca 
pôdu pod nohami a prichádza o sebaistotu. Zavádzanie zahŕňa neúnavné zvádzanie a následné 
pripútanie. Zvodca sa nikdy nestavia tvárou v tvár a neútočí priamo, zásadne sa zakráda spoza 
chrbta. V tomto procese sa zavrhuje číra realita a kalkuluje sa s mylnými dojmami 
a skreslenými predstavami, ktoré sa zakladajú na náznakoch, rituáloch a na ich zneužívaní. 
Perverzné ohlupovanie plodí zmätok a stiera hranice medzi jeho protagonistami. Manipulátor 
účinne pôsobí na city obete, bez výčitiek svedomia zneužíva jej citlivosť, podrobuje ju svojim 
cieľom, oberá o zdravý úsudok a nanucuje vlastnú vôľu. Obeť vťahuje do osídiel závislosti 
alebo bezvýhradnej adaptability s uplatňovaním skrytých hrozieb a zastrašovania. Stupeň 
vplyvu priamo ovplyvňuje relačný vzťah. Vo všeobecnosti ide o duchovnú nadvládu jedného 
indivídua nad druhým. Obeť sa ocitá v pavučinovej sieti, spútaná neviditeľným duševným 
putom, absolútne paralyzovaná (Hirigoyenová, 2002). 
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A prečo žena neodíde od svojho násilníckeho partnera? 
Výskumy dospeli k záveru, že neexistuje žiaden osobnostný profil, ktorý by predisponoval 
ženu k tomu, aby sa stala obeťou vo vzťahu. Inak povedané, hociktorá žena sa ňou môže stať. 
Zistili sa jediný rizikový faktor: u ženy, ktorá bola obeťou alebo svedkom týrania alebo 
zneužívania v detstve, je o niečo väčšie riziko, že bude týraná aj v partnerskom vzťahu. 
Ukázalo sa, že orientácia výskumov na osobnosť týranej ženy nie je relevantná. Napriek 
tomu, že mnohé výskumy vyvrátili tézu, že žiadna žena by nemohla tolerovať násilie, pokiaľ 
nemá nejaké patologické osobnostné črty, je toto presvedčenie stále živé- u nás, ešte stále 
nielen v laickej, ale i odbornej verejnosti. Dochádza tu k zámene príčiny a dôsledku: namiesto 
pochopenia, že psychopatológia obete je reakciou na situáciu zneužívania, týrania, sa naopak 
predpokladá, že týranie je spojené či vyvolané nejakou psychopatológiou obete. To vedie 
k druhotnému poškodzovaniu žien a znemožňuje poskytnutie náležitej pomoci. Ku zlepšeniu 
psychického a fyzického zdravia týraných žien a ich detí dochádza, keď zamedzíme 
akékoľvek ďalšie násilie a týranie, napr. po oddelení spolužitia a zamedzení akéhokoľvek 
kontaktu násilníckeho manžela/ otca s manželkou a deťmi. Úplné odstránenie a rehabilitácia 
následkov prežitého týrania je možné až vtedy, Keď dôjde k úplnému a trvalému zastaveniu 
týrania. Terapia a rehabilitácia obetí týrania nie je možná, ak žena a deti žijú v situácii 
pretrvávajúceho násilia a kým je násilník akýmkoľvek spôsobom prítomný v ich živote.  
Žena, obeť útoku, prežíva záťaž, ktorá ju traumatizuje a poškodzuje a má veľmi závažné 
bezprostredné aj dlhodobé účinky. Sú to bolesti hlavy, depresia, pocity únavy, urologické 
a gynekologické ťažkosti, ale môžu to byť aj zneužívanie alkoholu či iných drog, 
sebapoškodzujúce správanie, vážne psychické ochorenia, fatálnymi následkami sú 
samovražda ženy alebo vražda násilníckeho, týrajúceho muža.  
U týraných žien sa zistili rovnaké prejavy a symptómy ako u ľudí, ktorí prežili koncentračné 
a zajatecké tábory, alebo boli obeťami únosov, prepadov, alebo prežili prírodné katastrofy. 
Situácie, ktoré prežili títo ľudia, a situácie, ktoré prežívajú týrané ženy, majú viacero 
spoločných znakov. Sú to situácie zajatia a uväznenia. Je v nich ohrozený život obetí, obete sú 
izolované, nemôžu samy zo situácie uniknúť a násilník sa k obeti správa občas láskavo.  
V takýchto situáciách sa medzi obeťou a násilníkom utvára zvláštny vzťah - „pripútanie“.  
Jedným zo znakov tohto špecifického vzťahu je napr. lojalita k násilníkovi, snaha chrániť ho, 
a dokonca súcit a „spolupráca“ s ním. Ďalším je neschopnosť vyhľadať pomoc zvonku, najmä 
v inštitúciách, ako aj neschopnosť opustiť vzťah a násilníka.  
Len málo ľudí, vrátane odborníkov u nás o tomto špecifickom vzťahu vie. Len málo ľudí 
vrátane odborníkov si uvedomuje a vie, že to, čo týraná žena prežíva a ako sa správa- nech sa 
to zdá akokoľvek čudné a nepochopiteľné až nenormálne- je v skutočnosti normálnou 
reakciou ženy na nenormálnu situáciu, v ktorej žije. Týrané ženy si vytvárajú veľmi zložité, 
mnohokrát bizarné stratégie, ako sa vyhnúť mužovmu násiliu, ako ho zmierniť alebo zastaviť. 
Sú to veľmi dôležité stratégie, umožňujúce žene prežiť, stratégie aj na prežitie aj vo veľmi 
nebezpečných život ohrozujúcich situáciách. Ale u ženy, u ktorej sa v dôsledku extrémneho  
a dlhodobého stresu a traumatizácie vyvinuli nevyhnutné symptómy, vrátane špecifickej 
emocionálnej väzby typu štokholmského syndrómu k manželovi- násilníkovi, sú obviňované 
z existencie týchto symptómov.  
To sú dôvody, ktoré spôsobujú, že týrané ženy nedokážu zo vzťahu, ktorý ich poškodzuje, 
a od muža, ktorý im ubližuje, odísť. To sú dôvody, prečo týrané a zastrašené ženy nedokážu 
a nemôžu stále a donekonečna samy chrániť seba a svoje deti. A práve z toho - že neodídu 
a že nedokážu ochrániť svoje deti- sú tieto ženy veľmi často obviňované tými, ktorí ich majú 
chrániť a pomôcť im (Sopková, 1999).   
Psychologický profil týranej ženy  
Sú tomu už desiatky rokov, čo sa výskumy začali zaoberať skúmaním osobnosti zneužívanej 
ženy a jej partnera a situáciou v ich pôvodnej rodine a zisťovali rizikové skupiny žien, ktoré 
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sú viac náchylné k tomu, že sa stanú obeťami domáceho násilia a týrania zo strany partnera. 
Výskum sa zameral na tie črty osobnosti, ktoré mohli ženu predurčovať k tomu, aby žila 
v násilníckom vzťahu. Neobjavil sa však nijaký konzistentný profil, ktorý by bolo možné bez 
výhradne akceptovať. Jediné, čo majú všetky obete domáceho násilia spoločné je - že sú ženy. 
Čo sa týka nízkeho sebavedomia a iných charakteristík, niektoré výskumy ukazujú, že všetky 
aspekty týchto kategórií sú rovnako reprezentované tak v populácii zneužívaných ako aj 
nezneužívaných žien. Mnohí ľudia, či už z laickej alebo odbornej verejnosti dáva násilie do 
spojitosti s psychopatológiou páchateľa a obete. Výskumy však nepotvrdili ani túto 
skutočnosť.  
Kým niektoré týrané ženy mali aj predtým veľké psychické problémy a boli veľmi zraniteľné, 
u väčšiny z nich sa predtým, než nadviazali vzťah, v ktorom boli neskôr obeťou násilia, 
neobjavil žiaden dôkaz vážnej psychopatológie.  
Tak, ako je celkom normálne a zrejmé, že „normálni a zdraví“ ľudia sa môžu dostať do 
situácie chronického násilia, je celkom jasné aj to, že keď sa z tejto situácie dostanú, nebudú 
už „ani celkom normálni, ani celkom zdraví“. Pretože chronické násilie a zneužívanie 
spôsobuje vážnu psychickú ujmu. A namiesto toho, aby sa psychopatologické správanie obete 
chápalo ako reakcia na situáciu násilia, odborníci na duševné zdravie veľmi často 
zdôvodňovali to, že sa stali obeťou ich psychickým problémom.   
Zasahovať v prípadoch násilia páchaného na ženách v intímnom partnerskom vzťahu je veľmi 
náročné a zložité. Situácia blízkosti intímnych vzťahov medzi obeťou a páchateľom stavia 
právny systém pred ťažké úlohy. Práve preto je veľmi dôležité, aby právnické profesie 
dostatočne reflektovali všetky nové poznatky o problematike násilia páchaného na ženách 
v súlade s medzinárodnými ľudsko - právnymi ochrannými mechanizmami. Smutnou 
skutočnosťou je fakt, že sa nebezpečnosť a závažnosť násilných trestných činov páchaných na 
ženách, ktoré sa odohrávajú prevažne doma a bez svedkov (vynímajúc deti) stále podceňuje. 
Štúdie ako aj mnoho prípadov napr. v USA ukazujú, že mnoho zavraždených žien sa 
v minulosti pokúšalo o policajnú či súdnu pomoc (Jones, 2003). Dlhodobé zisťovania 
o problematike násilia na ženách tiež zreteľne dokazujú, že v čase, kedy sa násilný trestný čin 
dostáva po prvýkrát pred súd, obyčajne je za ním už veľmi dlhá história násilia voči žene zo 
strany jej partnera. Tak ako pri ostatných profesionálnych postupoch na ochranu žien, aj pri 
realizovaní všetkých právnych opatrení musí byť hlavným cieľom bezpečie a ochrana žien 
postihnutých násilím (Manuál, 2007).  
Náš trestný zákon nehovorí priamo o „násilí“, ale spomína týranie a „fyzické a psychické 
utrpenie“. Pod fyzické utrpenie zaraďujeme širokú škálu správania a skutkov, od vyhrážania 
sa útokom až po fyzické napadnutie s vážnymi zdravotnými následkami - bitie, kopanie, 
údery, spôsobovanie rán a popálenín rôzneho druhu, bezdôvodné odopieranie stravy, oddychu 
alebo spánku, alebo iné správanie, ktoré ohrozuje fyzické zdravie alebo obmedzuje 
bezpečnosť. Pojem „psychické utrpenie“ v súvislosti s násilím medzi blízkymi osobami náš 
trestný zákon pozná len od roku 2002. Definuje ho cez viaceré spôsoby násilného správania, 
ako je ponižovanie, pohŕdavé zaobchádzanie, neustále sledovanie, vyhrážanie, vyvolávanie 
strachu alebo stresu, násilná izolácia, citové vydieranie alebo iné správanie ohrozujúce 
psychické zdravie alebo obmedzujúce bezpečnosť. Trestný zákon 171F171F171F172F172FTF172F172F172F172F172F172F172F172F172F172F172F172F172F172F172F172F172F
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a spáchania trestného činu podľa § 24 a § 25 a to tzv. krajnú núdzu kedy čin inak trestný, ktorým niekto 
odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. Nejde 
o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných 
okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde 
o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho 
predpisu povinný ho znášať. V druhom prípade hovoríme o tzv. nutnej obrane, kedy čin inak trestný, ktorým 
niekto ovracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. 
Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná k útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, 
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násilie“, kde špecifikuje nechcené sexuálne praktiky, nútenie k sexuálnemu styku 
a znásilnenie (Zákon č. 421/2002 Z. z.).  
Rok 2002 bol v slovenskom právnom poriadku vo vzťahu k právam žien - obetiam domáceho 
násilia - mimoriadne významným. Ako výsledok vzájomného úsilia mimovládnych 
organizácií venujúcich sa ochrane práv obetí domáceho násilia a žien osobitne, boli prijaté 
zmeny Trestného zákona, Trestného poriadku, Občianskeho zákonníka a Občianskeho 
súdneho poriadku.       
Ako sme už uviedli po roku 2002 došlo k zmenám v Trestnom zákone, Trestnom poriadku, 
Občianskom zákonníku, ako aj Občianskom súdnom poriadku. 172F172F172F173F173FTF173F173F173F173F173F173F173F173F173F173F173F173F173F173F173F173F173F

174
FT Zmeny v legislatíve ako 

vidíme sa oproti minulosti zmenili, čo môžeme v tejto súvislosti považovať v oblasti 
prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v intímnom vzťahu ako pozitívne. Avšak 
je ešte stále čo zdokonaľovať, a to najmä v oblasti právnej pomoci týraným ženám. Je 
nevyhnutné poskytovať kvalitné právne poradenstvo a informácie o právnych možnostiach 
riešenia ich situácie. Dôležité je, aby poskytovatelia právnej pomoci pochopili zložitosť 
a dynamiku násilia páchaného na ženách a podľa toho primerane postupovali pri jej 
poskytovaní. Účinnou pomocou pre ženy, ktoré sú v zlej finančnej situácii je poskytnutie 
bezplatnej právnej pomoci, vrátane zastupovania advokátom/advokátkou na súde. V 
súčasnosti sú to predovšetkým mimovládne organizácie, ktoré poskytujú bezplatné právne 
poradenstvo, avšak neustále čelia nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie služieb 
tohto druhu. Preto je potrebné zlepšiť a zabezpečiť prístup k spravodlivým a účinným 
právnym prostriedkom vrátane odškodnenia žien - obetí násilia v intímnom vzťahu 

                                                                                                                                                         
okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. Ten, kto odvracia útok  týmto spôsobom 
nebude trestne zodpovedný, ak nekonal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, 
strachu alebo zľaknutia. Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje 
to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti (Zákon č. 300/2005 Z. 
z.). Môžeme teda konštatovať, že ak ide o spáchanie trestného činu v zmysle bezprostrednej reakcie vyvolanej 
násilím, teda ide o nutnú obranu, resp. krajnú núdzu, skutok nie je trestným činom. V ostatných prípadoch, ak 
nejde teda o krajnú núdzu, prípadne nutnú obranu, môžeme hovoriť o trestných činoch, za ktoré musí páchateľ 
podľa Trestného zákona Slovenskej republiky niesť trestnú zodpovednosť.    
T

174
T V Trestnom zákone sa rozšírila objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu týrania blízkej 

a zverenej osoby. Rozšírilo sa vymedzenie blízkej osoby o bývalého manžela, druha, rodiča spoločného dieťaťa, 
ako aj osobu, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti. Zvýšila sa sadzba za trestné činy 
súvisiace s domácim násilím. Zaviedla sa možnosť ochranného liečenia páchateľa, ktorý spáchal násilný trestný 
čin voči blízkej alebo zverenej osobe ak možno vzhľadom na osobu páchateľa dôvodne predpokladať, že bude 
v násilníckom konaní pokračovať. V Trestnom poriadku sa predovšetkým zaviedlo to, že súhlas poškodenej 
osoby s trestným stíhaním páchateľa pri násilných trestných činoch nie je potrebný. Zaviedli sa práva 
poškodeného, najmä v prípadoch násilných trestných činov požiadať orgány činné v trestnom konaní o podanie 
informácie, že páchateľ bol prepustený z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody. Okrem iného sa napríklad 
upravila možnosť vykonať opatrenia súdu v prípadoch násilných trestných činov, aby v budove súdu neprišlo 
k osobnému kontaktu obžalovaného a poškodeného. V Občianskom zákonníku bolo zakotvené ustanovenie, ktoré 
umožňuje aj počas trvania spoluvlastníctva, až do jeho rozdelenia súdom zabrániť násilníkovi užívať byt, alebo 
dom manželov, resp. bývalých manželov. Novoprijatá úprava zohľadňuje to, že právo užívať obydlie majú obaja 
z manželov a ak jeden z nich robí druhému toto užívanie prakticky nemožným svojim násilným správaním, je 
potrebné obeti realizáciu jej ústavného práva zabezpečiť aj tým, že násilníkovi sa toto právo obmedzí. Súd 
rozhodne, kedy a za akých podmienok sa násilníkovi poskytuje bytová náhrada a za akých podmienok mu 
nepatrí.  
V Občianskom súdnom poriadku sa upravil nový druh predbežného opatrenia, aby násilník dočasne nevstupoval 
do bytu alebo domu, v ktorom býva blízka osoba alebo osoba v jeho starostlivosti, vo vzťahu ku ktorej je 
dôvodne podozrivý z násilia. Skrátila sa tiež lehota na vydanie predbežného opatrenia týkajúceho sa maloletých 
detí alebo osôb ohrozeným násilím (Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 
a v rodinách, 2005, s. 3-4).  
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a k advokátskym službám, a to napríklad zriaďovaním fondov právnej pomoci na komunálnej 
úrovni (Zákon č. 421/2002 Z. z.).   
 
3 FILOZOFICKO-ETICKÝ ASPEKT A NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH 

Ak chceme hovoriť o násilí páchanom na ženách v intímnom partnerskom vzťahu v súvislosti 
s rozmerom filozofickým, nesmieme zabúdať na charakteristiku spoločnosti, v ktorej sa 
násilie na ženách uskutočňuje, a to najmä na spoločnosť patriarchálnu173F173F173F174F174FTF174F174F174F174F174F174F174F174F174F174F174F174F174F174F174F174F174F

175
FT.  

Tvrdenie o dôležitosti patriarchátu pre život žien sa vznáša okolo nás bez ohľadu na to, či si 
ženy uvedomujú patriarchát ako útlak, alebo nie. Deľba práce podľa pohlavia, taká stará, že 
jej nespravodlivosť sa často chápe ako úplne normálna vec, je príkladom vykorisťovania žien. 
Čoraz väčšmi dochádza k domestifikácii žien, teda veľa žien sa venuje domácim prácam, 
výchove detí, ale zároveň môžu pracovať na neúplný úväzok, a muži pracujú, zarábajú a sú 
teda živiteľmi rodiny. Veľkú zásluhu na tomto rozdelení má meštianstvo v 18. a 19. storočí, 
ktoré prehlásilo rodinu za súkromné teritórium ako protiklad „verejnej“ sféry ekonomického 
a politického života. Táto trieda ako prvá stiahla ženy z verejného života a uzatvorila ich 
v pohodlných „domovoch“, odkiaľ sa už nemohli miešať mužom do vojen, politiky 
a získavania peňazí.  
Môžeme teda konštatovať, že v ponímaní patriarchálnej spoločnosti zastávajú muži sféru 
verejnú a ženy sféru súkromnú. Nechceme a nemôžeme však hovoriť len o mužoch, ktorí sa 
angažujú len vo sfére verejnej. Je veľa takých, ktorí sú schopní vypomáhať ženám 
v domácnosti, a teda nerozdeľujú „tradične“ prácu na typicky „mužskú“ a typicky „ženskú“. 
Avšak je veľa takých, ktorí hovoria:   
„ Nemám nič proti tomu, aby som to robil, ale budeš mi musieť ukázať, ako to mám robiť. Čo 
v podstate znamená: Budem ti klásť množstvo otázok a ty mi budeš musieť zakaždým všetko 
znovu ukázať, lebo ja si to neviem tak dobre zapamätať. Ale neopováž si sadnúť a čítať knihu, 
kým ja tu pracujem, lebo urobím taký rámus, že bude pre teba jednoduchšie, keď si to všetko 
urobíš radšej sama“ (Mies 1996. In Aspekt 2000/2001).  
Historický vývoj deľby práce - najmä potom práce podľa pohlavia - nebol a nie je žiadnym 
evolučným a prirodzene plynúcim procesom na základe nepretržite sa stupňujúceho rozvoja 
výrobných síl a špecializácie, ale skôr násilným procesom, v ktorom si najprv istá skupina 
mužov a neskôr isté národy osvojujú právo etablovať vykorisťovateľské chovanie k ženám 
rovnako tak ako k niektorým národom a sociálnym triedam, a to pomocou zbraní a vojen. 
Patriarchálna deľba práce sa od počiatku zakladá na štrukturálnom oddelení a podriadení 
niektorých ľudí - muži sú oddelení od žien, „vlastný“ národ je oddelený od cudzincov, resp. 
pohanov. Zatiaľ čo k takémuto rozdeleniu nemohlo v starých patriarchátom nikdy dôjsť, 
v modernom „západnom“ patriarcháte bolo rozšírené na deľbu medzi človekom a prírodou 
(Mies 1996. In Aspekt 2000/2001, s. 26).    
Lorentzen a Lokke poukazujú na to, ako možno spájať násilie so spoločenskými štruktúrami: 
„V súčasnej modernej Európe patriarchálna myšlienka, že muži majú právo rozhodovať nad 
                                                 
T

175
T Erich Fromm (2001, s. 202) píše o potrebe oslobodenia sa žien z patriarchálnej nadvlády. Považuje to za 

faktor humanizácie spoločnosti. Ako píše ďalej,... „boj medzi pohlaviami je tak starý ako boj medzi triedami, ale 
jeho formy sú ďaleko zložitejšie, pretože muži potrebovali ženy nielen ako „pracujúci dobytok“, ale taktiež ako 
manželky, matky, milenky. Formy boja medzi pohlaviami sú často zjavné a brutálne, ale častejšie prebiehajú 
skryto. Žiadny vzťah medzi mužom a ženou, dokonca ani dnes, a ani medzi tými, ktorí vedome protestujú proti 
mužskej nadvláde, nie je „oslobodený“ od „kliatby“ – u mužov je to pocit nadradenosti, u žien pocit 
podradenosti.. uplatňovanie sily nad slabšími tvorí podstatu patriarchátu, práve tak isto, ako je podstatou 
nadvlády nad rozvojovými krajinami, nad deťmi a nad dospievajúcimi. Narastajúce hnutie za oslobodenie žien 
má mimoriadny význam, pretože je hrozbou pre princíp moci, z ktorého žije súčasná spoločnosť – t.j. pokiaľ ženy 
jasne považujú za oslobodenie to, že sa nebudú chcieť podieľať na nadvláde mužov nad inými skupinami, ako je 
nadvláda nad koloniálnymi národmi. Ak hnutie za oslobodenie žien dokáže stanoviť svoju vlastnú rolu a úlohy 
ako predstaviteľa „proti-sily“ budú mať ženy rozhodujúci vplyv na boj za novú spoločnosť“.   
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ženami, stále vládne základom. Toto všetko umožňuje a odobruje násilie mužov voči ženám. 
Mnoho mužov si dokonca nemyslí, že robí niečo nesprávne, keď bijú ženy. Zriedka vezmú 
muži sami na základe sebareflexie a empatie zodpovednosť za vlastné činy. Z toho dôvodu nie 
je možné oddeliť násilníka od ostatných ako „odlišného“. Je jedným z nás ako my a je 
súčasťou istých sociálnych štruktúr, ktoré dávajú všetkým mužom privilégiá našej 
spoločnosti“ (Lorentzen, Lokke, 1998, s. 25).  
Maryse Jaspard poukazuje na to, že násilie pochádza z túžby človeka vnútiť svoju silu iným, 
dominovať im v zmysle ponižovania a degradácie. Podľa nej je násilie páchané na ženách 
výsledkom kultúrnych vzorcov, ktoré produkuje patriarchálna spoločnosť: 
„...prostredníctvom tlaku princípov mužskej dominancie a ženskej podriadenosti, 
patriarchálne spoločnosti plodia špecifický druh násilia, násilie páchané na ženách. 
Spoločnosť založená na systéme hodnôt spájajúcich mužnosť s virilitou, t.j. telesnou 
a mentálnou silou, chladným rozumom, nepodliehaniu citom, ráznosťou, zatiaľ čo ženskosť 
evokuje krehkosť, jemnosť, sentimentalitu, citlivosť a intuíciu, nevyhnutne produkuje násilie 
na ženách. Je logické, že chlapci vyrastajúci podľa týchto princípov budú s dešpektom 
pristupovať k „slabšiemu“ pohlaviu, jedného dňa sa stanú dospelými a budú vystupovať ako 
dominantní, alebo dokonca násilní muži voči mladým ženám pripraveným obetovať svoju 
slobodu a nezávislosť na „oltár lásky“. Hoci tento typ patriarchálnej spoločnosti pomaly 
ustupuje, ako sa oficiálne hovorí, prinajmenšom v menej výrazných formách stále existuje; 
Európska mentalita je stále silná v týchto postojoch.“ (Jaspard, In Mesochoritisová, 2001, s. 
26).  
Nesmieme zabúdať na fakt, že súčasťou filozofie je etika, ktorá znamená jednu 
z najvýznamnejších momentov, ktorú človek pri sociálnej práci potrebuje. Celá sociálna práca 
je založená na pomoci druhým. A táto pomoc sa opiera o etické otázky. Základnými etickými 
kategóriami sú dobro a zlo. Ak konkrétny prípad rieši sociálny pracovník, v našom ponímaní, 
násilie páchané na ženách v intímnom partnerskom vzťahu, bude skúmať pomer medzi 
„dobrom a zlom“. Oblasť morálky174F174F174F175F175FTF175F175F175F175F175F175F175F175F175F175F175F175F175F175F175F175F175F

176
FT ako sme si povedali je vymedzená kategóriou „dobra“ 

a “zla“175F175F175F176F176FTF176F176F176F176F176F176F176F176F176F176F176F176F176F176F176F176F176F

177
FT. Všetko na čo sa dajú tieto kategórie použiť, patrí do oblasti morálky. Pritom 

                                                 
T

176
T S pojmom morálka veľmi úzko súvisí pojem mrav. Mátel a kol (2010) píše o mrave ako o ustálenom spôsobe 

alebo zvyklosti spoločenského správania. Jednotlivec, ale aj skupina a spoločnosť robia v súvislosti so spôsobom 
správania seba a iných rozličné hodnotenie, vrátane ich mravnej hodnoty. Základné kategórie mravného 
hodnotenia sú, či dané správanie je dobré, alebo zlé. Posudzujeme, či dané konanie je mravné alebo nemravné, 
spravodlivé alebo nespravodlivé, vhodné alebo nevhodné. Byť mravnou osobou znamená byť osobou, ktorá je 
schopná byť mravne zodpovedná za svoje činy. Mravnosť je potom spôsob správania v súlade s obecne 
uznávanými mravnými normami a so svojim svedomím. Tvrdoň (2008, In Mátel, 2010, s. 10) pripomína, že 
pojem morálka ako akýsi morálny cit je následne považovaná za jedinečný atribút ľudskej bytosti, ktorá človeka 
premieňa na sociálnu bytosť. Bez minima sociálne prijímaných mravných noriem nie je možná existencia 
žiadnej spoločnosti ani iného sociálneho útvaru.  
T

177
T V každej profesii vrátane sociálnej, sa človek môže dostať do situácie, kedy prichádzajú do úvahy najmenej 

dva alternatívy správania. Pritom ani jedno nemusí byť ideálnym riešením. Hovoríme o tzv. etickej dileme, kedy 
musí človek vyberať medzi dvomi alebo viacerými neželanými možnosťami. Dostáva sa do etickej dilemy vtedy, 
keď sa má rozhodnúť pre jedno z riešení, z ktorých ani jedno nie je čisto dobré a optimálne. Ide o akúsi 
križovatku, pri ktorej smery nevedú celkom k dosiahnutiu cieľa... ide teda o nejaký sporný námet k riešeniu, 
spojený s rozlišovaním medzi dobrým a zlým, správnym a nesprávnym (Mátel a kol., 2010, s. 14). Ako píše 
ďalej, kategórie dobra a zla zvyčajne chápeme vzhľadom na obsah. Tento však môže byť hodnotený v iných 
kultúrach a spoločenstvách rozdielne, pretože každý človek nejako vie, čo je dobré a čo zlé aspoň vo 
všeobecnom zmysle. To však nevylučuje, že v jednotlivých prípadoch môžu mať ľudia o dobre a zle celkom 
odlišné názory. Typickým príkladom je v tomto prípade násilie, ktoré pácha muž na žene. To ako sa k nej správa, 
to že ju dennodenne bije, ponižuje, vydiera a v mnohých prípadoch znásilňuje, nevníma ako niečo zlé, 
nemorálne, nespravodlivé... je to jednoducho „aktivita“, ktorú považuje za bežnú, každodennú...je to vzťah, 
ktorý mu vyhovuje, „láska“, bez ktorej si nevie predstaviť svoje ďalšie fungovanie, je to „vec“, ktorú tyran 
jednoducho považuje za „normálnu“. Rozdielne to však vníma žena ako obeť jeho násilia, susedia, blízki, známi, 
v podstate celá spoločnosť...ľudia si uvedomujú hrozbu násilia, odcudzujú ho, nepovažujú to za správne, 
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pravidlo, ktoré pre nejakú oblasť platí, nazývame princípom. Za takýto princíp pre oblasť 
morálky považujeme princíp humanizmu. Tento princíp v dimenziách spoločnosti dostáva 
podobu spravodlivosti. Významný filozof a predstaviteľ tzv. empiristickej etiky David Hume 
(In Balvín, Kusin, 2009, s. 78-79) vyjadril význam hodnoty spravodlivosti ako jednu 
z najvýznamnejších v oblasti sociálnej práce. Tento pojem označuje etika ako súčasť 
filozofie. Patrí medzi najvýznamnejšie hodnoty, ktoré slúžia na udržanie sociálneho zmieru 
a harmónie v spoločnosti.  Myslíme, že možno povedať, že princíp spravodlivosti je plne 
funkčný vo všetkých oblastiach sociálneho života a teda v celej šírke sociálnej etiky.  
Spravodlivosť sa pred nami rozprestiera v troch rovinách - predovšetkým medzi jedincom 
a jedincom, resp. skupinou a skupinou, ďalej medzi jedincom a širším spoločenským celkom 
a nakoniec medzi širším spoločenským celkom a jedincom, resp. skupinou. V prvej rovine 
smerujeme od jedinca k jedincovi, v druhej od jedinca k celku a v tretej rovine smerujeme od 
celku k jedincovi.  
Spravodlivosťou v širšom ponímaní môžeme chápať zásadu každému to čo mu patrí a na čo 
má nárok. Spravodlivosť by mala charakterizovať našu vonkajšiu vzťahovosť. Mala by 
spočívať v uznaní človeka ako osobnosti s ľudskou dôstojnosťou a mala by rešpektovať 
písané a nepísané zákony, platné vo vzťahoch medzi ľuďmi (Vajda, 2000). Ak chceme 
hovoriť o uznaní človeka ako osobnosti s ľudskou dôstojnosťou, ktorý má byť rešpektovaný, 
nevyhnutnosťou v tomto prípade je zamyslieť sa nad morálnou hodnotou, morálnym 
príkazom, morálnym správaním. Tieto humanistické ideály pozná každý človek a patria 
k základným skúsenostiam ľudského bytia. Ako sa teda formujú humanitné ideály morálky 
a mravnej výchovy? Podľa Klimekovej (1999, s. 38-39) tu zohráva veľmi dôležitú úlohu 
moment sebarozvoja človeka, personálny vzťah, moment interpersonality, poznanie, 
akceptovanie a prijatie hodnoty mravnej výchovy a morálky samotnej. V zmysle 
personálneho vzťahu hovorí autorka o tom, že človek musí sám uskutočniť a rozvinúť to, čo 
vychádza z jeho podstaty. Pričom jeho podstatu nechápe ako statickú, ale práve naopak 
dynamickú, teda ako prameň činnosti, ktorá má byť vlastným sebarozvinutím 
a sebarealizáciou.  
Na tomto mieste by sme sa chceli z hľadiska etiky zaoberať vzťahmi medzi manželmi, resp. 
partnermi, keďže sa vo svojej práci zameriavame na násilie, ktoré sa uskutočňuje práve v 
intímnom partnerskom vzťahu.  
Destabilizačným faktorom, ktorý má vplyv na rozvodovosť a zároveň na vznik násilia 
v rodine, je protiklad cieľov a hodnôt moderného hospodárstva a manželstva. Ciele a hodnoty, 
ktorými je tvorený moderný hospodársky život, sú svojou povahou protikladné cieľom 
a hodnotám manželstva a rodiny. Najvyšším cieľom hospodárstva je maximálny zisk. Určujú 
ho racionalita, súťaž, pokrok a zmena. Jednotlivec ako pracovná sila musí byť schopný 
riadenia, disciplinovaný, mobilný a schopný sa presadiť a ísť za vytýčeným cieľom. 
V manželskom (partnerskom) a rodinnom živote ide oproti tomu v prvej rade  zmysluplnosť 
a emocionálne uspokojovanie potrieb. V centre nie je racionalita, ale emocionalita, nie 
konkurencia, ale solidarita, nie individualizmus, ale obojstranná láska a náklonnosť. 
V manželstve sú od jednotlivca požadované iné postoje, vlastnosti a jednanie, ako 
v hospodárskom živote. V zamestnaní ide o vecnú kompetenciu, v manželstve naopak 
o kompetenciu vzťahov, o schopnosť rešpektovať osobnostné práva iného, dialogickú 
spoluprácu, zdolávanie spoločných úloh, vzájomný rešpekt a trvalú solidaritu. Pokiaľ si tieto 
zákonitosti manželia (partneri) neuvedomujú a nedokážu rozlíšiť rozdielnosť potrieb oboch 
svetov a nevedia ich „skĺbiť“ dohromady, vedie to mnohých prípadoch ku konfliktom, ktoré 
v krajných prípadoch vyúsťujú do násilia (Šrajer, s. 49. In: Šrajer, Musil, 2008).     
                                                                                                                                                         
morálne správanie. A preto sa za dobré považuje to, čo prospieva človečenstvu ako celku, a nielen jedincovi na 
uspokojenie jeho veľmi často nemorálnych, neetických cieľov...  
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Manželské, resp. partnerské vzťahy ako vieme, predstavujú zložitý problém. Nie sú len 
rozumovej povahy, ale predovšetkým citovou záležitosťou a je v nich mnoho iracionality. 
Napriek tomu psychológovia a etici, zaoberajúci sa rodinnými vzťahmi, dospievajú 
k viacerým všeobecne platným doporučeniam, ktoré by mali zabezpečiť stabilitu vzťahov 
medzi partnermi. Medzi tieto doporučenia patria napríklad: 
-   partner by nemal vyčítať partnerke nič v prítomnosti iných ľudí;  
-   vždy by mal chrániť partnerku pred cudzími ľuďmi; 
-   nepríjemné veci, ktoré treba povedať partnerke, má hovoriť príjemným hlasom;  
-   nikdy by nemal zo všetkého, čo sa stane v dome, obviňovať len partnerku; 
-   voči partnerke by mal byť zdvorilý, aj keď manželstvo, partnerstvo trvá už dlho; 
-   partnerke by mal umožniť vždy nejaké záľuby, ktoré jej robia potešenie; 
-   svoje povinnosti by si mal zariadiť vždy tak, aby mal čas na partnerku a najmä vtedy, keď 
ho potrebuje (Vajda, 2000, s. 93).  
Ako vidíme, všetky tieto požiadavky či odporúčania smerujú k ohľaduplnosti voči partnerke, 
k tolerantnosti, vzájomnej otvorenosti. Vzťah medzi partnermi, resp. manželmi by mal byť 
hlboký, o jeho úspešnosť by sa mali po celú dobu jeho trvania starať obaja partneri. 
V žiadnom prípade nesmie byť partnerka chápaná len ako nástroj na uspokojovanie vlastných 
potrieb partnera. To je však v súčasnosti realitou. Hovoríme o násilí, ktoré pácha muž na žene, 
nerešpektuje jej spoločenské, psychické, fyzické danosti a neumožňuje jej plnú realizáciu.  
Z hľadiska etiky a jej vzťahu k problematike násilia páchaného na ženách je nevyhnutné 
spomenúť problematiku znásilňovania žien mužmi a aj neustále sa rozširujúcu pornografiu 
žien, ktorú považujeme za jeden z druhov násilia páchaného na ženách.  
V sexuálnej paradigme sa sexualita rovná heterosexualite a tá sa rovná sexualite nadvlády 
(mužskej) a podriadenosti (ženskej). Dovolené/nedovolené, to sú základné ideologické 
protiklady sexuality. Sex ako taký (nech už je to čokoľvek) je dobrý - prirodzený, zdravý, 
pozitívny, patričný, zdraviu prospešný, príjemný a možno ho len schvaľovať a je možné ho 
vyjadriť. MacKinnon sa k téme sexu a násiliu páchanému na ženách vyjadruje tak, že „keby 
ženy prekonali kultúrne stereotypnú rolu nezáujmu o sex a odmietaniu sexu a prijali by 
asertívnu rolu, teda vyjadrili by svoju vlastnú sexualitu, namiesto toho, aby túto rolu 
prenechávali asertívnosti mužov, prispelo by to napríklad k zníženiu znásilnení. Po prvé je 
celkom zjavné, že dobrovoľný sex by bol prístupný oveľa väčšiemu počtu mužov, a tak by sa 
znížila potreba znásilňovať. Po druhé, a to je zrejme ešte dôležitejšie, pomohlo by to zmenšiť 
zmätky z toho, že sex sa pletie s agresiou“ (MacKinnon, 1995. In Aspekt 2000/2001, s. 54). 
Podľa tohto názoru musí byť jeden zo zúčastnených asertívny, inak by k sexuálnemu styku 
vôbec nedošlo. Dobrovoľný sex - sexuálna rovnosť - znamená rovnakú mieru sexuálnej 
agresivity. Keby ženy slobodne vyjadrovali „svoju vlastnú sexualitu“, dochádzalo by 
k väčšiemu počtu heterosexuálnych pohlavných aktov. „Odpor“ žien k sexu je len kultúrnym 
stereotypom, ktorý je ženám nanútený, nie je to forma politického zápasu. Bezprostrednou 
príčinou znásilnení je teda odpor žien, a nie používanie mužskej sily; alebo aj inak, mužská 
sila, a teda aj znásilnenie, je výsledkom ženského odporu voči sexu. Muži by sa teda 
dopúšťali menej znásilnení, keby ženy boli povoľnejšie a poskytovali im viac sexu 
(MacKinnon, 1995. In Aspekt 2000/2001). Keby ženy akceptovali násilný sex ako sex 
„dobrovoľný“, sex by bol prístupnejší viacerým mužom. Keby sa ženy už viac nebránili 
násilnému správaniu zo strany mužov, nejasnosti okolo násilného sexu by sa stali natoľko 
epistemologicky dovŕšené a úplné, že by boli prakticky eliminované. Žiadna žena by viac 
nebola znásilnená, lebo sexuálne násilie by sa tak stalo normálnym sexom.  
Oblasť sexuálneho sa delí na „zákazy, represie a nebezpečenstvo“ na jednej strane a na 
„prieskum, slasť a aktívne pôsobenie“ na strane druhej. Nadvláda a podriadenosť sa tak 
stávajú erotizovanými, a sú rozmanitým spôsobom kódované ako mužský/ženský v kontexte 
heterosexuálnych vzťahov. Povedané ešte zreteľnejšie – to čo je sexuálne je to, čo spôsobuje 
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erekciu u muža, nech pritom dochádza k čomukoľvek ďalšiemu, nech to spôsobuje strach, 
nepriateľstvo, bezmocnosť, nenávisť, silný odpor, či smrť. 
 
Na nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať násiliu páchanému na ženách zo strany ich 
partnera. Zameriame sa na základnú charakteristiku tohto sociálno-patologického javu, ktorý 
v rodine, konkrétne v partnerskom vzťahu vzniká aj z dôvodu nezdravého vývinu dieťaťa 
v škole alebo rodine, a čo sa neskôr reflektuje v budúcom partnerskom vzťahu. Snažíme sa 
oboznámiť čitateľa so základnými charakteristikami násilia páchaného na ženách, ktoré môžu 
byť nápomocné aj pre terénneho sociálneho pracovníka pracujúceho v rómskej komunite. Ten 
sa stretáva možno dennodenne s týmto fenoménom, a ani si to pravdupovediac neuvedomuje, 
že k násiliu vôbec dochádza, keďže je neustále presvedčovaný zo strany týranej ženy, že „bola 
to len facka“... „ a keby ma neudrel, ani ma neľúbi....“ V rómskej komunite je problém násilia 
v rodine oproti majoritnej spoločnosti špecifickejší tým, že tu okrem tradičným mýtov 
a stereotypov o násilí páchanom na ženách, prevládajú i mýty, ktoré sa vzťahujú konkrétne 
len na rómsku komunitu. O to ťažšie sa tento problém v komunite rieši, a o to ťažšia je tak 
následne spolupráca sociálneho pracovníka so ženami trpiacimi v dôsledku tohto fenoménu. 
Tak, či onak, ako sme spomínali v predchádzajúcich riadkoch tejto štúdie, násilie je jav 
celospoločenský, vyskytujúci sa kedykoľvek a kdekoľvek. A preto tak môžeme konštatovať, 
že postihuje aj rómske ženy. 
 
4 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH 
 
V deklarácii o odstránení násilia páchaného na ženách, schváleným Valným zhromaždením 
OSN v roku 1993 označuje akýkoľvek násilný čin, založený na rodovej nerovnosti, ktorý 
vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, 
vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania 
slobody a to vo verejnom alebo súkromnom živote (Glosár rodovej terminológie). Keďže 
problém „domáceho násilia“ sa v podstate až do 70. rokov 20. storočia vo svete výskumne 
ignoroval a štatistiky nedokázali zachytiť výskyt tejto „neviditeľnej“ formy násilia páchaného 
na ženách, dlhodobo o ňom chýbali dôveryhodné údaje. Jedinými dostupnými prameňmi 
údajov boli náhodné prieskumy, ktoré spravidla predstavovali momentky z jedného miesta 
a v jednom čase. Keďže sa zakladali na rozdielnych definíciách a spôsoboch merania, nedali 
sa používať na porovnávanie medzi časovými obdobiami a krajinami. Serióznym objektom 
výskumu sa stalo násilie páchané na ženách v posledných 25. - 30. rokoch. Výskumy takéhoto 
rozsahu sa začali realizovať najprv v západnej Európe, severnej Amerike, Austrálii a Novom 
Zélande. Len v ostatnom období sa objavujú výskumy reprezentatívneho charakteru 
v rozvojových, či tzv. transformujúcich sa krajinách strednej a východnej Európy.  
Výskumne sa síce začal problém „domáceho násilia“ reflektovať približne v 70. rokoch, ale 
sociológovia, sociálni pracovníci, a teda odborná verejnosť -  neboli medzi prvými, kto sa 
tejto problematike venoval. Boli to najmä ženy v Amerike, resp. ženské hnutia v 60. rokoch 
20. storočia a hnutia proti znásilňovaniu na začiatku 70. rokov, čo znamenalo obrovské 
povzbudenie pre ženy a zabezpečilo im fórum, kde mohli o násilí páchanom na ženách 
hovoriť. Dovtedy nikto nemal predstavu o povahe a rozsahu násilia v súkromí - dokonca ani 
teoretičky „druhej vlny“ feminizmu. 176F176F176F177F177FTF177F177F177F177F177F177F177F177F177F177F177F177F177F177F177F177F177F

178
FT Betty Friedan  vo svojej nesmierne vplyvnej práci 

                                                 
T

178
T TFeminizmus - Tznamená presadzovanie občianskych a ľudských práv žien. Politický feminizmus sa vyvíjal 

od konca 18. storočia. Presnejšie je hovoriť o feminizmoch, pretože neexistuje jeden uhol feministického 
pohľadu, ale „pluralita feminizmov“, t.j. vnútorná rozmanitosť rôznych koncepcií, prístupov, smerov a hnutí. 
Feminizmus hľadá možnosti a účinné vzťahy medzi mužmi a ženami na základe rovnocennosti oboch. rodov vo 
všetkých oblastiach života. V tomto kontexte sa diskriminácia žien, teda rodová nerovnosť, nepovažuje za 
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Mystika ženskosti, ktorá vyšla v roku 1963, zahŕňa ťažkosti stredostavovskej ženy 
v domácnosti, ale násilie a týranie medzi nimi neuvádza; a v prvých antológiách ženského 
hnutia, v Sissterhood is Powerful (sesterstvo je mocné) a Voices of Women´s Liberation (hlasy 
oslobodenia žien) - obe vyšli v roku 1970 - sa vyskytujú zmienky o týraní len v niekoľkých 
zbežných poznámkach. Lepšie informácie nemali ani experti z akademických kruhov; tridsať 
rokov, od roku 1939 do roku 1969, index vedeckého časopisu Journal of Marriage and the 
family neobsahoval ani jeden výraz, ktorý by súvisel s násilím. 
Keď feministické hnutie dodalo odvahu týraným ženám, aby otvorene „vystúpili“ 
a vyrozprávali, čo sa im stalo, ako to urobili ženy z hnutia proti znásilňovaniu, ukázalo sa, že  
týraná žena sa nachádza v pozoruhodne podobnej situácii ako žena, ktorá prežila znásilnenie. 
U oboch ľudia pochybujú, a neveria im, obe nespravodlivo obviňujú, obom vyčítajú, že 
násilie vyprovokovali samy, obe nútia mlčať - a obe sa stali obeťou neobmedzenej mužskej 
moci a nadvlády. A čím viac žien o sebe otvorene hovorí, tým väčšmi narastajú čísla: sú to 
milióny žien všetkých rás a spoločenských vrstiev. Milióny žien, ktoré žijú v izolácii 
s tyranmi, ktorí ich v domácnostiach týrajú. Susan Schechter 177F177F177F178F178FTF178F178F178F178F178F178F178F178F178F178F178F178F178F178F178F178F178F

179
FT (In Jones, 2003, s. 90) píše 

o zisteniach prvých aktivistiek: „ V roku 1976 New York s približne osem miliónovou 
populáciou má tisíc postelí pre bezdomovcov a len štyridsať päť pre bezdomovkyne. V meste 
Minneapolis bolo predtým, ako sa v roku 1974 otvoril nový dom pre bité ženy, vyhradených 
len zopár postelí pre ženy. Prieskum v Los Angeles v roku 1973 odhalil, že muži majú 
k dispozícii štyri tisíc postelí, no ženy a deti len tridsať...Sociálne alebo náboženské inštitúcie 
v rôznych štátoch zabezpečovali najnutnejšie potreby alebo dočasné ubytovanie pre vysídlené 
osoby, problémové rodiny, či manželky alkoholikov, no nepoznali kategóriu týrané ženy. Od 
roku 1975 hnutie bitých žien pomenúva násilie páchané na ženách v skrytosti súkromia, 
hovorí  o ňom a poskytuje bezpečné útočisko a podporu .˝  
To bol začiatok jedného z najohromujúcejších hnutí zameraných na sociálnu reformu 
v dejinách Ameriky, či ktorejkoľvek inej krajiny. Vzniklo z iniciatívy žien, ktoré pomáhali 
ženám, a stále rastie. Od roku 1974 ženy aktívne v miestnej komunite založili viac ako tisíc 
ženských domovov a minimálne rovnaký počet krízových liniek, aby zabezpečili týraným 
ženám útočisko, právnu pomoc a informácie. Ženy vo viacerých štátoch vyvinuli tlak na 
najvyšších predstaviteľov, aby prijali komplexnejšie zákony na prevenciu týrania v súkromí, 
ako napríklad podali skupinové žaloby proti policajným oddeleniam a súdnym úradníkom, 
aby ich prinútili uplatňovať zákony proti násiliu, t.j. zadržať a súdne stíhať páchateľov. 
Vyvinuli tlak na hlavného sudcu, aby zmenil odporúčanú koncepciu pri uplatňovaní práva 
a namiesto mediácie používali zatknutie. V mnohých štátoch a mestách USA vďaka zákonom 
či zmenou v prístupe k riešeniu problematiky dosiahli, že zadržanie a súdne stíhanie útočníka 
je povinné. Založili podporné a vzdelávacie skupiny pre týrané ženy a zabezpečili právnu 
pomoc pri styku s inštitúciami sociálnej pomoci a súdmi. Vytvorili prevýchovné programy pre 
násilníkov ako povinnú alternatívu k väzeniu (Bútorová a kol., 2005, Jones, 2003, Herman, 
2001).   
Vyvinuli právne stratégie na obranu týraných žien, ktoré zrania alebo zabijú útočníka 
v sebaobrane. Založili podporné skupiny pri tisícky týraných žien vo väzniciach (je to väčšina 
žien v amerických väzniciach), ktoré spáchali trestné činy ako napríklad krádeže 

                                                                                                                                                         
osobné zlyhanie konkrétnej ženy, ale za sociálny problém, za dôsledok asymetrie moci medzi mužmi a ženami 
(http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=114). 
T

179
T Susan Schechter bola jednou z najznámejších a najuznávanejších aktivistiek v boji proti domácemu násiliu 

v súkromí v 80. a 90. rokoch 20. storočia v Spojených štátoch amerických. Medzi jej najznámejšie publikácie 
patria Women and Male Violence: The Visions and Struggles of the Battered Women's Movement (Ženy a 
mužské násilie: Vízie a boj bitých žien)  z roku 1982  a When Love Goes Wrong (Keď sa láska zmýli) z roku 
1992. 
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v obchodoch, podvody, predaj drog, či prostitúciu z donútenia, aby sa vyhli ďalšej bitke. 
Vypracovali množstvo výskumných štúdií o týraní a zneužívaní, o jeho histórii, psychológii, 
práve, ktoré sa vzťahuje k tejto problematike, o osobných skúsenostiach s týraním 
a zneužívaním. Skrátka uskutočnili obrovské zmeny, ktoré začíname pociťovať až teraz. 
(Jones, 2003, s. 18).  
Vďaka hnutiu bitých žien dnes vieme, že akýkoľvek sociálny, hospodársky či politický 
rozvoj, ktorý pôsobí proti sexizmu a propaguje rovnosť pohlaví, pomáha z dlhodobého 
hľadiska eliminovať násilie redukovaním moci, ktorú majú muži nad ženami. V súčasnosti 
máme dostatočné množstvo dôkazov, že z krátkodobého hľadiska najúčinnejším spôsobom 
ochrany žien a detí, záchrany ich života a obmedzenia násilia je pristupovať k násiliu ako 
k trestnému činu (veď nakoniec aj ním je), čo znamená zatknúť násilníkov a poslať ich za 
mreže. V súčasnosti aj napriek očividnému pokroku v praxi i vo výskume násilia páchaného 
na ženách  platí, že výskumnícky je táto problematika relatívne nová a stále odsúvaná 
a marginalizovaná. Výskumníci „narážajú na definičné otázky, metodologické prekážky 
a problémy, a až doteraz testujú hlavné teoretické hypotézy a modely, ktoré sa vytvorili“ 
(Gelles, 1988, s. 364). Výskum v tejto oblasti je preto veľmi citlivý podobne ako samotný 
problém. 
Základné typy a orientácie výskumov realizovaných v zahraničí od 70. rokov 20. storočia 

1. Medzinárodné komparatívne výskumy - medzinárodný demografický a zdravotnícky 
prieskum doplnený o násilie, výskum násilia páchaného na manželkách, resp. týranie 
žien ich intímnymi partnermi (35 prieskumov rôzneho typu a z rôznych krajín), 
prieskum znásilnení medzi vysokoškoláčkami, ktorý sa podobne realizoval vo 
viacerých krajinách.  

2. Všeobecnejšie celonárodné prieskumy na reprezentatívnej vzorke - národný prieskum 
viktimizácie či kriminality, všeobecný sociálny prieskum, epidemiologický prieskum 
sexuálneho násilia.  

3. Špeciálne zamerané výskumy - prieskumy ošetrených žien v nemocniciach, prieskum 
sexuálnych skúseností mladých žien, skúmanie páchateľov násilných trestných činov, 
výskum súvislosti násilia a alkoholizmu, násilia a nízkeho príjmu, násilia a výskytu 
násilia v pôvodnej rodine, týrania a zdravotného stavu, týrania a psychických 
dysfunkcií, týrania a samovrážd, týrania a vrážd apod. 

Súhrnná analýza rôznych spôsobov správania sa k žene, založená na frekvencii ich výskytu, 
položila základ pre tvorbu typológie intímnych vzťahov žien na Slovensku. S využitím 
multivariačnej analýzy sa odhalili tri základné vzory správania partnerov. Do jedného sa 
zaradili vzťahy, v ktorých sa skutky násilného správania nevyskytovali vôbec alebo takmer 
vôbec, u zostávajúcich dvoch boli takéto skutky prítomné a odlišovali sa stupňom 
a frekvenciou.  
Typológia intímnych vzťahov žien v SR podľa frekvencie násilného správania partnerov 
(Bútorová a kol., 2005, s. 28-29).  
Typológia sa zakladala na 22 spôsoboch násilného správania partnera k žene, ktoré možno 
zaradiť do nasledujúcich piatich kategórií: 

• skutky fyzickej agresie 
• skutky sexuálneho násilia 
• skutky psychického poškodzovania 
• skutky ekonomického zneužívania 
• skutky sociálneho izolovania a kontroly 

Výsledkom boli nasledujúce tri typy vzťahov: 
UNenásilný vzťah - Usledované skutky násilného správania sa nevyskytli vôbec, prípadne 
zriedkavý výskyt niekoľkých skutkov psychického, ekonomického, či sociálneho násilia 
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a/alebo menej ojedinelý výskyt niektorého z miernejších skutkov fyzického a /alebo 
sexuálneho násilného správania.  
UMenej vyhranený násilný vzťah - Upokrýva spôsoby správania partnera, pre ktoré je príznačný 
frekventovaný výskyt viacerých skutkov psychického, ekonomického, sociálneho násilia 
a/alebo menej opakovaný výskyt viacerých skutkov fyzického a/alebo sexuálneho násilného 
správania.  
UVyhranený násilný vzťah- Uvyznačuje sa správaním s takmer trvalým výskytom viacerých 
skutkov psychického, ekonomického, či sociálneho násilia a častejšie sa opakujúcimi 
skutkami fyzického a /alebo sexuálneho násilia.  
Prvý nenásilný typ zahŕňa pomerne širokú škálu intímnych vzťahov. Patria sem vzťahy, 
v ktorých partneri sledované spôsoby správania k ženám neuplatnili vôbec, ale aj vzťahy, kde 
sa občas vyskytli niektoré z troch foriem psychického poškodzovania (vulgárne nadávky, 
nedôstojné správanie či kritika ženy) alebo došlo k ojedinelému výskytu niektorej zo slabších 
foriem fyzickej agresie či vymáhania sexu. Žiaden z násilných skutkov sa v tomto type 
vzťahov neobjavoval často alebo takmer stále a vyhranenejšie formy násilia sa nevyskytovali 
vôbec. Tento typ sa dá nazvať „od ideálu po ojedinelé zlyhanie“ a reprezentuje nenásilné 
vzťahy.  
Do druhého typu menej násilného vyhraneného násilného vzťahu patria intímne vzťahy, 
v ktorých sa vyskytli už aj niektoré zo silnejších foriem fyzického a sexuálneho násilia. 
Viaceré slabšie prejavy fyzického a sexuálneho násilia boli prítomné opakovane a niektoré 
skutky psychického alebo sociálneho násilia sa vo vzťahu vyskytli veľakrát. Žiaden zo 
sledovaných skutkov však nevykázal trvalú prítomnosť (takmer stále) a jedine znásilnenie sa 
vo vzťahoch tohto typu nevyskytlo vôbec.  
Tretí typ vyhranene násilného vzťahu reprezentuje intímne vzťahy, kde sú mnohé sledované 
násilné spôsoby správania muža prítomné takmer stále a skutky fyzického a sexuálneho 
násilia, vrátane ich vyhranených foriem, sa opakovali, niektoré z nich veľakrát.  
Hranicou, ktorá oddeľuje prvý od ostatných dvoch typov, je opakovaný výskyt niektorých 
skutkov fyzického alebo sexuálneho násilia a frekventovaný výskyt skutkov psychického, 
sociálneho a ekonomického násilia. Podľa takéhoto vymedzenia druhý a tretí identifikovaný 
typ správania už nesú znaky násilia, sú násilnými vzťahmi, ktoré sa vzájomne odlišujú 
závažnosťou skutku a frekvenciou jeho výskytu.  
Na Slovensku sa teda identifikovali dva stupne násilia páchaného na ženách v intímnom 
vzťahu. Vyhranené násilie a menej vyhranené násilie. Podobné dvojstupňové násilie páchané 
na ženách v intímnom vzťahu bolo identifikované vo viacerých krajinách, kde sa realizovali 
výskumy tohto veľmi negatívneho javu.  
Zo všetkých doteraz realizovaných výskumov vyplýva, že domáce násilie patrí na Slovensku 
k značne rozšíreným javom. Jeho charakteristiky sú v mnohom podobné iným krajinám. Aj na 
Slovensku o domácom násilí, konkrétne o násilí páchanom na ženách platí, že: 
- násilie páchané na ženách predstavuje na Slovensku vážny verejný problém, ktorý zasahuje 
veľkú skupinu žien; 
- rodovo podmienené násilie sa žien dotýka v rôznych obdobiach života od detstva po 
dospelosť; 
- nijaké prostredie, v ktorom sa ženy pohybujú, nie je zbavené prejavov násilia zo strany 
mužov;  
- násilie zažívajú ženy všetkých kategórií- bez ohľadu na vek, socio-ekonomický status, 
región, či typ sídla; 
- násilie páchané na ženách má vážne dôsledky na obete a bráni im v plnej participácii 
v spoločnosti; 
- čím je násilie intenzívnejšie, tým viac zdravotných problémov ženám prináša a vedie aj 
k nespokojnosti žien s rodinným životom; 
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- ženy na Slovensku zažívajú viac násilia od mužov, ktorých poznajú; 
- muži sú často násilní voči ženám, ktoré poznajú; 
- mnohé z foriem násilného správania vykonávajú už mladí muži; 
- jednotlivé aspekty násilia a postoje k nemu sú podmienené práve rodovými stereotypmi, 
preto je v podmienkach Slovenska dôležitá prevencia (napríklad formu výchovy); 
- väčšina dospelých obyvateľov SR považuje násilie páchané na ženách zo strany intímneho 
partnera za závažný problém; 
- väčšina ľudí na Slovensku, vrátane obetí, považuje za potrebné, aby v prípade násilia 
páchaného na ženách intímnym partnerom nasledoval zásah zvonku - od príbuzných, 
známych, či inštitúcií (Bútorová, 2005).  
 
Pre dôslednejšie pochopenie závažnosti násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch 
uvedieme najčastejšie formy násilia, ktoré sa nezriedka vyskytujú aj súčasne. Mesochoritisová 
(2001) ich uvádza nasledovne: 

1. Ufyzické násilieU - zahŕňa všetky formy násilného zaobchádzania od sácania, kopania 
/mnohé ženy uvádzajú kopanie s následkom spôsobenia tržných rán, s následkom 
krvácania z rodidiel, otrasom mozgu, zlomeninou nosa a iných častí tela, bitia rukou 
alebo iným predmetom, ťahania za vlasy, pichaním ostrým predmetom, postrelenie až 
po vraždu. Podľa všetkých skúseností násilie sa časom stupňuje, dochádza k nemu 
čoraz častejšie a je čoraz brutálnejšie; 

2. Upsychické násilieU- zahŕňa citové a slovné týranie, žena ho pociťuje ako ničenie pocitu 
vlastnej hodnoty a psychického zdravia. K tejto forme násilia patrí napríklad 
zosmiešňovanie na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, 
osočovanie, výbuchy zlosti, nadávky. Veľmi časté sú výroky, že žena sa zbláznila, je 
psychicky chorá, namýšľa si, a pod. Muži používajú takéto tvrdenia vtedy, keď chcú 
odvrátiť pozornosť od vlastných činov tým, že hľadajú problém v „žene“; 

3. Usociálne násilieU - ide o také správanie muža voči žene, ktoré má za cieľ izolovať ženu. 
Patrí sem napríklad bránenie v styku s rodinou alebo priateľkami a priateľmi, 
uzamknutie v byte, zablokovanie telefónu a podobne, pridávanie nových 
zodpovedností vyplývajúcich zo zväzkov so širšou rodinou alebo pracovnými 
kontaktmi partnera;  

4. Uekonomické násilieU - predstavuje zneužívanie moci pri disponovaní finančnými 
prostriedkami. Muž napríklad disponuje všetkými finančnými prostriedkami, 
obmedzuje prístup ženy k peniazom, neposkytuje peniaze na chod domácnosti, 
zakazuje partnerke chodiť do práce, zatajuje výšku svojich príjmov a majetok, ale 
pritom kontroluje príjmy ženy, ponechanie úplnej zodpovednosti za chod a pokrytie 
potrieb domácnosti na žene; 

5. Usexualizované násilieU - zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené. Príkladmi 
sexualizovaného násilia sú vynútený vaginálny, orálny styk  alebo penetrácia, nútenie 
k iným sexuálnym aktivitám, k sledovaniu pornografie, apod. (Mesochoritisová, 
2001,s. 19).  

Násilie páchané na žene sa nevyskytuje náhodne a jednorázovo. Je to dlhodobý cyklický 
proces, ktorý prebieha v troch fázach: 

A) fáza narastania napätia- začína sa drobnými incidentmi slovného, emocionálneho, či 
fyzického násilia. Postupne stúpa jeho intenzita a frekvencia; zneužívateľ vyhľadáva 
rôzne zámienky, prejavuje sa majetnícky a agresívne; 

B) fáza výbuchu - vyvrcholenie napätia v podobe útoku. Pričom tie nemusia byť len 
fyzickej povahy. Táto fáza trvá obvykle niekoľko minút, maximálne niekoľko dní. 
Spúšťačom je zvyčajne udalosť, ktorá jej mimo akejkoľvek kontroly obete.  
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C) Fáza medových týždňov - najpokojnejšia fáza, zneužívateľ sa cíti previnilo, 
ospravedlňuje svoje konanie, je pozorný. Táto fáza však postupne prerastá do fázy 
narastania napätia.  

Tento cyklus sa opakuje. Zo začiatku sú fázy medových týždňov i narastania napätia 
dlhšie, postupne sa však ich trvanie skracuje  a aj útoky naberajú na vážnosti a obeti čoraz 
viac hrozia zdravotné následky po útokoch, v extrémnych prípadoch smrť. Je veľmi ťažké 
prerušiť dynamiku takéhoto vzťahu, navyše ženy sú v mnohých prípadoch od násilníkov 
finančne závislé, boja sa o seba a svoje deti a častokrát nemajú podporu vo svojom 
blízkom okolí. 

 

Na tomto mieste uvedieme pre ilustráciu prepis z rozhovoru s týranou ženou o spôsobe 
a druhu násilia, ktoré voči nej tyran realizoval:  
 
„Raz ma bodol nožom do nohy, kopal do tváre, keď som vysávala, dokonca držal za vlasy zo 
štvrtého poschodia, topil vo vani...“ (EK, 47 rokov). 
V uvedenom prepise ide o fyzické násilie, ktoré dlhodobo páchal manžel na svojej manželke. 
Častokrát bol tento druh násilia kombinovaný s násilím psychickým, kedy bola žena 
vystavovaná okrem fyzickej agresie partnera aj jeho psychickému teroru.  
 
Následky násilia páchaného na ženách v partnerskom vzťahu 
Aj keď nie je známy presný a aktuálny výskyt domáceho násilia, následky sú viac ako 
jednoznačné. Následky domáceho násilia nie sú obmedzené len na priamu obeť násilia. Aj 
samotný agresor môže trpieť následkami svojho správania a konania. Domácim násilím sú 
taktiež ohrození aj ostatní rodinní príslušníci i iné osoby, ktoré sa pokúšajú intervenovať 
v nerovnom vzťahu. Tiež sa môžu stať sami obeťou násilného konania agresora.  
Osobitnú kapitolu dopadu následkov domáceho násilia pociťuje najzraniteľnejšia kategória 
populácie - deti. Deti v takýchto rodinách, kde dochádza k násiliu voči žene, žijú taktiež 
v ohrození života alebo zdravia. Môžu sa stať aktérmi incidentu násilia v snahe ochrániť svoju 
matku, ale i náhodou.  
Okrem priameho ohrozenia deti z takýchto rodín trpia častejšie poruchami správania 
a nedostatkom špecifických sociálnych zručností v porovnaní s deťmi, ktoré nežijú 
v domácnostiach s násilníkom. Sledovanie rodičovských konfliktov a násilia počas detstva 
môže byť v budúcom živote dieťaťa iniciátorom vážneho kriminálno-patologického vývinu.  
S domácim násilím sú spájané aj sociálne a ekonomické škody. Sociálne zahrňujú 
označovanie jednotlivých rodín, sociálnu izoláciu a dočasnú alebo trvalú ekonomickú 
a psychickú závislosť členov rodiny na podporných skupinách alebo systéme sociálnej 
podpory. 
Pomoc poskytovaná obetiam mužského násilia 
Všetci ľudia (laici, ale hlavne odborníci), ktorí chcú pomáhať ženám vystaveným násiliu 
v partnerskom vzťahu, by mali mať dostatok vedomostí o tom, aké môže mať násilie 
dôsledky. Pomôže im to pochopiť situáciu, v akej sa ženy nachádzajú, ako aj ich reakcie, 
ktoré sa môžu navonok zdať ako nelogické, zvláštne, avšak sú iba normálnou reakciou na 
nenormálnu situáciu, v akej sa nachádzajú. Ženy, ktoré zažívajú/zažili násilie v partnerskom 
vzťahu logicky utrpia psychickú ujmu - traumu178F178F178F179F179FTF179F179F179F179F179F179F179F179F179F179F179F179F179F179F179F179F179F

180
FT. Syndróm, ktorý sa objavuje po 

opakovanej a chronickej traume nazývame komplexná posttraumatická stresová porucha. Je 
založená na siedmych diagnostických kritériách (Herman, 2001):  

                                                 
T

180
T Trauma je podľa Hochelovej (2007) stavom jedinca, zapríčinený nepredvídateľnou stresujúcou udalosťou, 

ktorá leží mimo bežnej ľudskej skúsenosti, a je výrazne stresujúca pre každého ľudského jedinca. Je spojená 
s nezvyčajnými zážitkami, ktoré závažne ohrozujú život, zdravie, alebo bezpečie človeka, či jeho blízkych ľudí. 
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1. História podriadenosti kontrole počas dlhšieho obdobia - príkladom sú rukojemníci, 
vojnoví zajatci, vo všeobecnosti ľudia, ktorí boli prinútení podriadiť sa totalitnému 
systému v sexuálnom a domácom živote, vrátane tých, ktorí prežili týranie, fyzické 
alebo sexuálne zneužívanie.  

2. Zmeny v emocionálnej oblasti - stav zmätenosti, osamotenosti, samovražedné 
pokusy, sebapoškodzovanie, výbušný alebo mimoriadne utlmený hnev, nutkavá  
alebo utlmená sexualita. 

3. Zmeny vo vedomí -  straty pamäti alebo hypermnézia na traumatické udalosti, 
prechodné epizódy disociácie, strata zmyslu pre realitu, opätovné prežívanie traumy.  

4. Zmeny vo vnímaní JA - pocity bezmocnosti, hanba, vina, stigmatizácia, pocit úplnej 
odlišnosti od iných. 

5. Zmeny vo vnímaní páchateľa - prílišné zaoberanie sa vzťahom, nerealistické 
prenášanie totálnej moci na páchateľa, idealizácia vzťahu, páchateľa, prijímanie toho, 
v čo verí páchateľ. 

6. Zmeny vo vzťahu k iným - izolácia, prerušenie intímnych vzťahov, opakované 
hľadanie záchrancu, sústavná nedôvera.  

7. Zmeny vo významových systémoch - strata pretrvávajúcej viery, pocit beznádeje 
a zúfalstva.  

„Pretože traumatické životné udalosti ničia vzťahy s inými ľuďmi, tí čo patria k sociálnemu 
okruhu traumatizovaných ľudí, môžu ovplyvniť prípadné vyliečenie z traumy. V období 
bezprostredne po traume sú ženy mimoriadne zraniteľné. Emocionálna podpora v tomto 
ohľade zohráva dôležitú úlohu. Uistenie o bezpečnosti a ochrane sú najpodstatnejšie. Žena, 
obeť násilia zo strany partnera, má hrôzu z toho, že zostane sama, zúfalo túži preto po 
spolucítiacom človeku. Zažila pocit totálnej izolácie, preto potrebuje jasné a explicitné 
ubezpečenie o tom, že už nikdy nebude opustená“ (Herman, 2001, s. 92).    
Ako teda pomôcť traumatizovanému človeku? 
Situácia človeka s neliečenou traumou pripomína skôr psa, ktorý si naháňa vlastný chvost. 
Neustále sa pohybuje v bludnom kruhu, presnejšie v špirále, klesajúcej do hĺbky. Potrebuje 
oporu a odbornú pomoc. Keďže však vyhýbavé správanie často patrí do repertoáru jeho 
prejavov, snaha pomôcť sa realizuje dosť náročne. Realitou traumatizovaného človeka sa 
stáva neustále ohrozenie, ktoré však už nemožno nájsť. Je čoraz vyčerpanejší neustálou 
ostražitosťou, ktorá mu bráni učiť sa syntetizovať nové informácie. Je zatrpknutý a rigidný, 
nedôverčivý a tvrdohlavý. Býva aj zvýšene podozrievavý, zo všetkých strán očakáva 
nebezpečenstvo, všade vidí jeho signály a znamenia. V myslení je uľpievavý, nevyvíja sa, má 
veľké ťažkosti v rozhodovacích procesoch, snaží sa zakonzervovať jestvujúci stav a nič tak 
nemeniť. Takto sa správajúci človek potrebuje odbornú pomoc, nie kritiku a opovrhnutie. 
Treba k nemu pristupovať citlivo a získať si jeho dôveru. Vo svojom sociálnom okolí 
predstavuje vážnu hrozbu, jeho správanie nemusí ohroziť len jeho, ale aj iných. Sám - bez 
pomoci - tento stav sotva zvládne (Hochelová, 2007). Ak nedokážu pomôcť traumatizovanej 
žene blízki príbuzní, resp. priatelia tvoriaci primárnu „sociálnu sieť“ poskytujúcu pomoc, 
nastúpiť by mali odborníci z oblasti psychológie, sociálnej práce, pedagogiky, teda 
sekundárna „psychosociálna sieť“.  
Aj napriek kvalitnej odbornej príprave odborníkov v psychosociálnej oblasti je nevyhnutné 
pre ich efektívnu prácu so ženami postihnutými násilím, aby sa intenzívne zaoberali pozadím 
a dôsledkami násilia páchaného na ženách. Ďalším dôležitým predpokladom poskytovania 
účinnej pomoci ženám v ťažkej situácii sú vedomosti o policajných a právnych možnostiach, 
ako aj aktuálny prehľad o pomocných zariadeniach. Ako uvádza Cviková (2008, s. 50): 
„Vzhľadom na komplikovanú povahu vzťahov, v ktorých dochádza k násiliu, je na zvládnutie 
problému potrebná intervencia viacerých profesií. Ženy postihnuté násilím sa často boria 
nielen s ohrozením a násilím, ale aj s inými problémami (starostlivosť o deti, bývanie, 
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finančné problémy, bezdomovstvo, závislosti, jazyková bariéra). Pomáhajúcim osobám môže 
pomôcť podpora zo strany kolegov a kolegýň, pracovného tímu a využívanie supervízie. 
Osobné preťaženie poradkyne totiž môže negatívne ovplyvniť ženu postihnutú násilím 
a ohroziť pozitívny výsledok spolupráce“.    
Ako píše ďalej „preťaženie úzko súvisí s nadmernými očakávaniami vychádzajúcich 
z nesprávnych predpokladov. Úspech poradenstva nemeriame podľa toho, či sa žena 
s násilníckym mužom rozíde, ani podľa toho, či navrhnú riešenia ihneď a či sa začne rýchlo 
konať. Takýto postup by totiž mohol viesť k vyvíjaniu nátlaku na ženu, resp. k tomu, že by 
pomáhajúce osoby konali namiesto samotnej ženy. Tým by jej však odňali zodpovednosť za 
seba samu, čo by len posilnilo existujúce pocity bezmocnosti. Žena postihnutá násilím musí 
sama určovať tempo, akým sa bude vyrovnávať s prežitým násilím, a sama rozhodovať 
o ďalších krokoch spolupráce“ (Cviková, 2008, s. 51).  
Z uvedeného môžeme teda konštatovať, že v prípade násilia v intímnom partnerskom vzťahu 
je spôsob intervencie vo forme napríklad mediácie výlučne nevhodný. Mediácia totiž 
predpokladá riešenie sporu rovnako silných partnerov. Násilie je však vo vzťahu vyjadrením 
asymetrického rozdelenia moci medzi mužom a ženou. Mediátor má za úlohu byť v spore 
neutrálnym, čo v prípade násilia páchaného na žene nemôže byť jeho cieľom. Preto je 
nevyhnutná pomoc niekoho, kto bude jednoznačne na ich strane. Pretože hlavným cieľom 
každej intervencie nie je udržať vzťah, ale ukončiť násilie (Logar, 2007, s. 60). Východiskom 
poskytnutia odbornej pomoci tak môže byť krízová intervencia. 179F179F179F180F180FTF180F180F180F180F180F180F180F180F180F180F180F180F180F180F180F180F180F
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možnosti pomoci - stratégie krízového pracovníka patria nasledovné činnosti:  
- počúvať s porozumením, bez akéhokoľvek hodnotenia, či obviňovania; 
- postupovať pomaly, aj keď situácia „horí“; 
- nesnažiť sa ženu - obeť násilia - donútiť k rozhodnutiu, pretože sa musí rozhodnúť sama; 
- pomôcť žene vyznať sa v situácii a hľadať spoločne vhodné riešenie a perspektívy; 
- povzbudiť, podporiť aktivitu ženy. 
Avšak každá metóda (odbornej) pomoci prináša so sebou rôzne úskalia, krízová intervencia 
nevynímajúc. Uvádzame niekoľko príkladov:  
Psychológ najmä začiatočník, máva snahu psychopatologicky nálepkovať, čo býva niekedy 
prejavom úzkosti a potreby sa vymedziť ako odborník. Niekedy podľahne mýtu experta - veď 
to predsa musí vedieť lepšie.. - opakovane sa však ukazuje, že najväčším expertom v kríze je 
obeť sama.  
Sociálny pracovník je zvyknutý viac uvažovať o zmenách v klientkinom vonkajšom svete 
a niekedy ju do takých zmien núti, aj keď to môže byť v tomto prípade nevhodné.  
Pedagóg dokáže klientke dobre veci vysvetliť, avšak máva snahu ju hodnotiť aj napriek tomu, 
čo urobil dobre alebo zle, dokáže chváliť i trestať (Vodáčková a kol. 2002, s. 167).   
Mnoho žien, ktoré zažívajú násilie v partnerskom vzťahu žije v izolácii, ktorú úmyselne 
spôsobil zneužívateľ. Pomoc však vyhľadávajú väčšinou vtedy, keď majú pocit, že už ďalej 
nemôžu zvládať situáciu násilia samotné. Vo všeobecnosti prebieha proces hľadania pomoci 
v rozširujúcich sa kruhoch. Prví ľudia, s ktorými ženy hovoria, sú zvyčajne príbuzní/príbuzné 
alebo priateľky/priatelia, prípadne susedia. Títo ľudia vo väčšine prípadov od ženy očakávajú, 
že svojho manžela opustí, dokonca jej to radia, aj keď žena ešte nie je pripravená na takýto 
radikálny krok. Ak je podpora bezprostredného sociálneho prostredia nedostatočná alebo 
situácia sa nebezpečne stupňuje, vyhľadá žena – obeť násilia podporné služby alebo políciu.  
Ak chcú byť odborníci/odborníčky schopní/schopné poskytnúť vhodný druh pomoci, musia 
poznať skutočnú príčinu násilia páchaného na ženách, ktorou je nerovnomerné rozloženie 
moci medzi mužmi a ženami. Preto je veľmi dôležité, aby si uvedomili tento rodovo 
                                                 
T
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ohrozujúcu. Pomáha spriehľadniť klientovo prežívanie a zastaviť ohrozujúce, či kontraproduktívne tendencie 
v jeho chovaní“ (Vodáčková a kol., 2002, s. 60). 
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špecifický nepomer moci. Niekoľko štúdií (napr. Drake, 1989) ukázalo, že - aspoň na poli 
sociálnej práce - intervencia sociálnych pracovníkov/pracovníčok veľmi často podporuje 
tradičné rodové roli (napr. ešte stále sa ženám prikladá hlavná zodpovednosť za vychovávanie 
detí, ale aj za akékoľvek problémy v rodine a/alebo jej rozpad) (Manuál, 2007).  
 
UZákladné východiská pomoci U 

Ak chceme hovoriť o poskytovaní pomoci a služieb obetiam násilia v partnerskom vzťahu, t.j. 
týraným ženám, tak filozofia pomoci musí primárne vychádzať z dvoch základných 
východísk: ľudsko - právneho a feministického.  
Ľudskoprávne východisko - keďže nie je násilie páchané na ženách individuálny problém, ale 
ide o porušovanie základných ľudských práv, je preto neakceptovateľné a neospravedlniteľné. 
Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách musí prebiehať systémovo na viacerých 
úrovniach. Nulová tolerancia násilia znamená, že pre páchanie násilia neexistuje 
ospravedlnenie a zodpovednosť vždy nesie ten, kto ho pácha. Preto tzv. „objektivita 
a nestrannosť“ nie je v prípadoch násilia páchaného na ženách na mieste. Pracovník, resp. 
pracovníčka by mali jasne vyjadrovať odmietavý postoj k násiliu. Pri poskytovaní služieb sa 
teda využíva strániaci prístup - pracovník/pracovníčka je na strane klientky, dáva jej podporu 
a pomáha klientke presadzovať jej práva a záujmy. Metódy, ktoré vystavujú ženu, ktorá 
zažila/zažíva násilie, konfrontácii so zneužívateľom, sú preto neprípustné. Ako je tomu napr. 
pri mediácii, rodinnej terapii a pod. a to preto, lebo tieto metódy vychádzajú z predpokladu, že 
sa jedná o individuálny alebo rodinný problém.   
Feministické východisko - násilie páchané na ženách spočíva predovšetkým v zneužívaní moci 
muža voči žene; je teda dôsledkom nerovnej distribúcie moci medzi mužom a ženou 
a zároveň mechanizmom, ktorý túto nerovnosť udržuje. Pri poskytovaní služieb je preto 
dôležité myslieť na posilnenie žien vo všetkých oblastiach života (Cviková, 2008).  
UZákladné ciele pomoci 

• Bezpečie - fyzické - t.j. zastavenie násilia 
                                  - vnútorné bezpečie - t.j. obnovenie pocitu bezpečia 

• Posilnenie - budovanie vnútorných zdrojov ženy 
- budovanie zdrojov v prostredí 

• Resocializácia - prekonanie izolácie, obnovenie schopnosti dôverovať iným 
ľuďom a posilnenie vzťahov a kontaktov 

 
UDôležité aspekty krízovej intervencie a účinnej pomoci 
Ak chceme ženám - obetiam násilia zo strany partnera poskytnúť pomoc, je potrebné, aby 
sme mali základné poznatky v téme násilia páchaného na ženách v partnerských vzťahoch. 
Tieto základné poznatky nám lepšie pomáhajú porozumieť ženám, rovnako ako pomáhajú 
nachádzať a vytvárať účinné stratégie pomoci. Prvým krokom účinnej pomoci je identifikácia 
násilia. Takáto identifikácia nám pomáha v prvom rade zistiť, či ide o prípad násilia 
páchaného na ženách v partnerskom vzťahu. Spolu zo ženou pomenúvame problém jasne 
a otvorene. Je to veľmi dôležité z toho dôvodu, že mnohé ženy sa často stretávajú 
s popieraním toho, že dochádza k násiliu, s jeho bagatelizovaním, zľahčovaním, nedôverou, 
prenášaním viny za násilie na ženu a pod. Je potrebné, aby sme sa počas identifikácie násilia 
dozvedeli čo najpresnejšie informácie o násilí, aby sme vedeli plánovať spolu so ženou kroky, 
ktoré budú smerovať k zvyšovaniu jej bezpečia a k posilneniu jej samotnej. Veľmi dôležitou 
súčasťou intervencie je odhad nebezpečenstva (Karlovská In: Manuál, 2007). Keď 
identifikujeme odhad nebezpečenstva pre ženu a jej deti, je potrebné s nimi prediskutovať 
vytvorenie bezpečnostného plánu. Najdôležitejším krokom účinnej krízovej intervencie a 
pomoci ženám - obetiam násilia v partnerskom vzťahu, je zabezpečiť im predovšetkým 
bezpečie. Veľmi dôležitým článkom pri napomáhaní riešenia problematiky násilia páchaného 
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na ženách majú mimovládne organizácie - občianske a záujmové združenia. Majú 
nezastupiteľné miesto nielen v intervencii, ale i v prevencii a všeobecnej informovanosti 
nielen pre potenciálne obete, ale aj pre ostatnú verejnosť. Mimovládne organizácie sú 
subjektmi tretieho sektoru. Identitu tretieho sektoru by mali charakterizovať slová ako pomoc, 
ochrana, podpora a kooperácia. Práca ľudí v treťom sektore nemá za normálnych okolností 
nahrádzať úlohu štátu, ale má ju účinne dopĺňať. Je to logické i z toho dôvodu, že určité 
rozhodnutia a mechanizmy potrebné na odstránenie určitých nežiaducich fenoménov musí 
vytvoriť vláda, pretože to vyplýva z jej právomoci. 
 
Prevencia ako praktická forma pomoci pri eliminácii násilia páchaného na ženách 
 
V oblasti primárnej prevencie násilia páchaného na ženách je nevyhnutné rozvinúť 
nasledujúce aktivity: 
- v oblasti výskumu je potrebné pozornosť zamerať na nasledujúce témy: rodová analýza 
učebníc a učebných osnov, výskum skrytých kurikúl, výskum rodovej socializácie v rodine,  
výskum rodovej socializácia v predškolských zariadeniach, rodová analýza využívania 
voľného času dievčatami a chlapcami; 
- v oblasti prípravy učiteľov a učiteliek je potrebné zamerať sa na zariadenie rodovo citlivej 
výchovy do osnov stredných škôl pedagogickej a sociálnej práce, stredných zdravotných škôl 
a do kurzov vysokých škôl pripravujúcich pedagogických  pracovníkov; 
- vypracovať metodické postupy pre rodovo citlivú výchovu v jednotlivých učebných 
predmetoch;  
- priebežne monitorovať a revidovať učebné texty a učebné pomôcky;  
- ponúkať dievčatám a chlapcom pozitívne vzory žien a mužov;  
- zdôrazňovať význam ženského hnutia pre rozvoj demokracie a garanciu ľudských práv;  
- v rámci aktivít mimovládnych organizácií sú žiaduce semináre a prednášky venované 
tematike  rodovo citlivej výchovy, rodovo citlivé voľnočasové aktivity pre deti, vydávanie 
publikácií venovaných násiliu páchanému na ženách v rodine, resp. domácnosti (Bútorová, 
Filadelfiová, 2005, s. 90).    
Sekundárna prevencia  
Sekundárna prevencia násilia páchaného na ženách znamená vytváranie podmienok na 
poskytovanie efektívnej pomoci ženám, ktoré takéto násilie zažili alebo zažívajú. V tejto 
oblasti je potrebné venovať pozornosť odbornej príprave budúcich profesionálov 
a profesionálok  pracujúcich so ženami vystavenými rodovo podmienenému násiliu. V oblasti 
sekundárnej prevencie sú potrebné nasledujúce kroky:  
- zaradiť problematiku násilia páchaného na ženách do osnov stredných zdravotníckych škôl 
- zaradiť problematiku násilia páchaného na ženách do kurzov vysokých škôl pripravujúcich 
profesionálov a profesionálok v oblasti medicíny a ošetrovateľstva, sociálnej práce a 
poradenstva, polície, advokátov a advokátky, sudcov a sudkyne, prokurátorov a prokurátorky, 
psychológ a psychologičky; 
- podporovať aktivity mimovládnych organizácií v tejto oblasti. 
 
 
 
5 ZÁVER 
Týranie v partnerskom vzťahu je najbežnejšia, najtragickejšia a najrozšírenejšia forma násilia, 
ktorou trpia ženy. Špecifickosťou tohto druhu násilia je, že sa odohráva v intimite vzťahu 
medzi mužom a ženou, že sa odohráva priamo v rodine, na mieste, ktoré by malo byť 
miestom istoty, ochrany, záštity proti agresii a ťažkostiam vonkajšieho sveta. Namiesto 
bezpečia je rodina niekedy kolískou násilia. Zlé zaobchádzanie v rámci rodiny zostáva 
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najčastejšie nepoznané a nepotrestané, pretože jeho páchatelia sú mlčky alebo zjavne 
ospravedlňovaní. 
Cieľom predkladanej štúdie bolo predovšetkým nájsť a popísať vzájomnú súvislosť medzi 
násilím páchaným na ženách v partnerskom vzťahu a jednotlivými aspektmi sociálnej práce, 
ako bol aspekt pedagogický, psychologický a filozoficko-etický. V práci je zreteľne jasné, aké 
sú veľmi dôležité vedomosti sociálneho pracovníka z oblasti pedagogiky, psychológie, 
filozofie a etiky, ako mu je nápomocná pri zdôvodnení vzťahu medzi páchateľom a obeťou 
násilia, ako aj pri pochopení faktu, že žena, t.j. obeť násilia stojí veľmi často pred náročnou, 
niekedy až neprekonateľnou bariérou – ktorou je opustiť tyrana...   
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8050-357-5.  
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VODÁČKOVÁ, D. a kol. 2002. Krízová intervence. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-696-
9.   
Zákon NR SR č. 421/2002 Z. z. o nákladoch trestnej zodpovednosti, druhoch trestov, druhoch 
ochranných opatrení, a o skutkovej podstate trestných činov (trestný zákon).  
 
VÝKLADOVÝ SLOVNÍK NAJPOUŽÍVANEJŠÍCH POJMOV V TEXTE 
NÁSILIE180F180F180F181F181FTF181F181F181F181F181F181F181F181F181F181F181F181F181F181F181F181F181F

182
FT – pod týmto pojmom sa rozumie akýkoľvek čin nasmerovaný proti slobode 

jedinca, obmedzujúci jeho ďalšie konanie a jednanie a spôsobujúci fyzickú, resp. psychickú 
ujmu. Ide o čin, pri ktorom jedinec zneužíva svoju moc na dosiahnutie vlastného cieľa na 
úkor iného, často slabšieho jedinca.  
NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH – pojmom násilie páchané na ženách sa rozumie 
najčastejšie taký druh násilia, ktorý je nasmerovaný voči žene zo strany muža s cieľom 
ovplyvnenia fyzickej a psychickej integrity a osobnosti ženy, prípadne poškodenia rozvoja jej 
osobnosti. Môže mať rôzne podoby, od fyzického, cez psychické, sociálne, ekonomické, až 
po násilie sexuálne.  
PEDAGOGIKA 181F181F181F182F182FTF182F182F182F182F182F182F182F182F182F182F182F182F182F182F182F182F182F

183
FT – usiluje sa o vytvorenie optimálnych výchovných podmienok 

v školskom a v rodinnom prostredí i výchove mimo vyučovania. Je to veda, ktorá rieši otázky 
výchovy tak z teoretickej, ako aj praktickej stránky.  
PSYCHOLOGICKÝ ASPEKT SOCIÁLNEJ PRÁCE 182F182F182F183F183FTF183F183F183F183F183F183F183F183F183F183F183F183F183F183F183F183F183F

184
FT – ide o skúmanie psychických 

procesov a správania osôb nachádzajúcich sa v sociálnych situáciách. Skúma, ako sa človek 
vplyvom spoločenských podmienok vyvíja, formuje, mení a ako sa v týchto špecifických 
podmienkach správa. 
RODOVÁ ROVNOSŤ183F183F183F184F184FTF184F184F184F184F184F184F184F184F184F184F184F184F184F184F184F184F184F

185
FT – ak hovoríme o rodovej rovnosti, ide o rovnosť medzi mužmi  

a ženami v zmysle odstránenia stereotypnej predstavy o tradičnom prerozdelení rolí na 
typickú ženskú a typicky mužskú. Pričom s pojmom rodová rovnosť úzko súvisí pojem 
rodovo citlivá výchova a vzdelávanie, ktoré je prezentované predovšetkým ako spravodlivé 
a nesexistické vzdelávanie založené na princípe humanizmu, rešpektu a rovnosti medzi 
oboma pohlaviami.  
PATRIARCHÁT 184F184F184F185F185FTF185F185F185F185F185F185F185F185F185F185F185F185F185F185F185F185F185F

186
FT – rozumie sa ním systém sociálnych štruktúr a praktík, v ktorých muži 

ovládajú, vykorisťujú a zneužívajú ženy.   
ETIKA185F185F185F186F186FTF186F186F186F186F186F186F186F186F186F186F186F186F186F186F186F186F186F

187
FT – je systémom morálnych princípov a pohľadov na to, čo je dobré a čo je zlé. 

Zameriava sa predovšetkým na vymedzenie hranice medzi tým, čo je dobré a tým, čo je zlé. 

                                                 
T

182
T Bližšie: Jones, A.: Nabudúce bude mŕtva. Týranie a ako ho zastaviť.  Bratislava: Aspekt. 2003. 

Hirigoyenová, M: Psychické týranie. Môj šéf (manžel) je tyran. Bratislava: Sofa 2001. Herman, J.: Trauma 
a uzdravenie. Násilie a jeho následky - od týrania v súkromí po politický teror. Bratislava: Aspekt. 2001. 
Cviková, J.. a kol.. : Konať proti násiliu na ženách. 2.- vyd., Bratislava. Aspekt. 2008. 
T

183
T Obdržálek, Z. Škola, školský systém, ich organizácia a riadenie. Bratislava:Univerzita Komenského. 1999.  

Kraus, B. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál. 2008. Kominarec, I.- Šuťaková, V.- Dargová, J. 
Základy pedagogiky: Vybrané pedagogické problémy. Prešov: Prešovská univerzita. 2002 
T

184
T Bližšie: Pružinská, J. Psychológia osobnosti. Bratislava: Sociálna Práca. 2005. Fromm, E. Mít, nebo být?. 

Praha: AURORA. 2001. Nakonečný, M. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické 
nakladateľstvo. 1997.  
T

185
T Genderovou problematikou sa zaoberajú napr. Elizabeth Badinter v knihách Materská láska, 1998; XY 

Identita muža, 1999. Bútorová, Zora a kol. Rodová problematika na Slovensku.. Súhrnná správa o stave 
spoločnosti. Bratislava: IVO. 1998 — 1999 
T

186
T Pojmom patriarchát a patriarchálna spoločnosť sa venujú napr. Lorentzen, J. - Lokke, P.. Násilie mužov 

voči ženám: potreba niesť zodpovednosť. 1997. Cviková a kol: Rodová rovnosť. Bratislava: Občan a demokracia 
2007. Oakleyová, A. :Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. 
T

187
T Vajda, J. Etika. Nitra: Enigma, 2005, Klimeková, A.  Etika a mravná výchova. (Teoretická časť) I., II. PU: 

Prešov. 1999. Balvín, J. – Kusin, V. Filozofické aspekty sociálnej práce a edukácie v rómskych komunitách. 
(Vysokoškolský učebný text pre predmety sociálnej filozofie, etiky sociálnej práce, sociálno-filozofických 
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Ide teda o určitú normu správania sa, ktorú si ľudia určujú sami, aby podľa nej mohli riediť 
svoje konanie a jednanie.   
MORÁLKA – je systém pravidiel a noriem, ktoré určujú správanie a konanie ľudí. Je 
vymedzená základnými kategóriami -  dobro a zlo, spravodlivosť a nespravodlivosť, čestnosť 
a nečestnosť.  
 
KONTAKT:  
Mgr. Ivan Rác, PhD. 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 
Ústav romologických štúdií 
Kraskova 1 
949 74 Nitra 

e-mail: 232H232H236H238H238HH238H238H238H238H237H237H237H237H240H240H241H241H241H243H243H243H243HTUirac@ukf.skUTH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
koncepcií človeka, všeobecnej pedagogiky a základov filozofie a sociológie). Nitra: UKF FSVaZ 2009. 
Miškolczy, M. Zvrátená sila. Nitra: POLYGRAFIA DOMINANT. 2008. 
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5. ZÁVĚR 
 
Shrnutí je resume a resume je závěr 
 

Jaroslav Balvín 
 
Každá akce, každá konference, má svůj závěr, své shrnutí, svoje resume. Mnozí jsou na 
konferecích již tak unavení, že ani na závěr nepočkají. Ale dělají chybu. Kromě těch, kteří 
prostě musí odejít, aby stihli svůj vlak, svůj autobus nebo nasedli do svého nebo jiného auta. 
 
Je to pochopitelné, protože pak čekat pět hodin na další vlak, autobus anebo bůh ví čí auto je 
nepříjemné.  
 
Ale určitě ti, kteří odjeli dříve přemýšlejí cestou domů, jaký vlastně ten závěr byl. Je to tíživé 
přemýšlení. Znám kolegy, kteří by bez závěrečného „hvizdu“ na konferenci nemohli 
existovat. Tam nastává loučení, postupné ubývání a vytrácení kolegyň a kolegů, smutek a 
nostalgie, ale i těšení se na nové setkání, v našem případě na nové a nové a jiné a jiné 
inteRRy. (Jen tak předběžně: v prosinci 2010 bude v Ústí nad Labem, na jaře 2011 na 
Univerzitě v Olomouci, na podzim 2011 na Univerzitě Pardubice a na jaře 2012 na Katolické 
univerzitě v Ružomberku). 
 
Ale nezoufejte vy, kteří jste dříve odešli. Závěr jsme vám připravili do sborníku. 
Jsou zde ohlasy dvou delegátek. Je to zpětná vazba, i když s ohledem na počet účastníků a 
auorů malá, leč přece. A myslím si, že výstižná. 
 
V části „O co nám šlo“ jsme si dovolili vysvětlit naše záměry a to, zdali odpovídaly 
uskutečněnému. 
 
Myslíme si, ale že ano. Že konference splonila svůj účel. A ti, kteří na ní byli, i ti, kteří budou 
přehlížet výsledek ve sborníku, posoudí sami. 
 
V závěru je uveřejněna odborná recenze docentky PhDr. Lenky Haburajové-Ilavské, Ph.D. Za 
její vysoce profesionální odborné posouzení sborníku jako výsledku konference je třeba jen 
poděkovat. Je to koruna našeho společného díla.  
 
Je třeba poděkovat všem, kteří k němu přispěli. Není možné nepracovat na tak vážných 
otázkách, jako jsou metody sociální práce s etnickými a marginálními skupinami společně. A 
proto nejenom sborník jako výsledek, ale i vědomí, že společná práce a kolektivní rozum 
přináší do našeho profesionálního i občanského života plný smysl, má svůj SMYSL. 
 
Na příští konferenci InteRRa 10 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně dne 9.-10. prosince 

NA SHLEDANOU. 
 

Kontakt na hlavního organizátora. 
 

PhDr. Zdeněk Svoboda, Ph. D. 
E- mail:    zdenek.svoboda@ujep.cz 
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5.1 Ohlasy na mezinárodní vědeckou konferenci 
 

Ohlas na konferenci od jedné z delegátek: Ireny Vitálošové 
  
----- Original Message -----  
From: "Vitálošová Irena" <vitalosova@fedu.uniba.sk> 
To: "Mgr. David Urban, Ph.D." <durban@zsf.jcu.cz> 
Sent: Friday, May 07, 2010 5:45 PM 
 
Účasť na konferencii InteRra mi priniesla možnosť porovnať moje stanoviská v  
problematike inkluzívnych politík so stanoviskami kolegov z viacerých  
oblastí. Inšpiratívne príspevky neodzneli iba v pléne a počas príspevkov v  
sekciách. Príjemné boli kuloárové debaty a diskusie - za tie som vďačná aj  
usporiadateľom, ktorí ponúkli finančne aj lokálne dostupné a komfortné  
ubytovanie. Asi preto sme sa stretli viacerí v jednom penzióne a mali  
možnosť pokračovať v debatách. Ľudský rozmer konferencii dodala aj spoločná  
večera v blízkosti ubytovania. 

 Irena Vitálošová 
 
 

Ohlas od další z delegátek konference 
 

Vážení a milí naši  kolegovia, 
 
  Dovoľte mi, aby som sa Vám a celému tímu úprimne a srdečne  poďakovala za odbornú 
a profesionálnu organizáciu 9. ročníka  medzinárodnej vedeckej konferencie InteRRa 9.  
Vaša konferencia bola pre mňa a pre nás všetkých zúčastnených veľmi prínosná, ďakujeme 
Vám  za hodnotné prednášky a podnetné diskusné príspevky, ktoré sú obohatením, prínosom  
a inšpiráciou aj v ďalšej odbornej a profesionálnej práci,  vo vysokoškolskom  vzdelávaní 
v sociálnej a zdravotnej oblasti. 
Zároveň Vám chcem popriať veľa úspechov, spokojnosti   a pohody vo Vašej ďalšej odbornej 
a pedagogickej činnosti. Verím, že sa  ďalších ročníkov Vašej konferencie zúčastníme aj 
v nasledujúcom období.    
 S úctou a vďakou 
 

Márie Dávideková 
 
 
 Doc.PhDr.Mária Dávideková, PhD. 
Trnavská univerzita, FZaSP 
Univerzitné nám.č.1 
917 01 TRNAVA 
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Případné další podněty, náměty atd. můžete posílat na adresu: 
 
Mgr. David Urban, Ph.D. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Zdravotně sociální fakulta 
Jírovcova 24/1347 
370 04 České Budějovice 
tel.: 389 037 667 
mobil: 606 485 493 
e-mail: 242H244H244H244H244Hdurban@zsf.jcu.cz   mailto:durban@zsf.jcu.cz 
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Jako ohlas na naši konferenci byly v časopise Sociální 
práce/Sociálna práca uveřejněny dva články 

Co je to inteRRismus? 
 

Balvín Jaroslav 
 
Co je InteRRismus? In Sociální práce/Sociálna práca. Časopis pro teorii, praxi a vzdělávání 
v sociální práci/časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci. Vydává Asoiace 
vzdělavatelů v sociální práci. Na vydávání se podílí ZSF JU v Českých Budějovicích. 2/2010, 
ročník 10, s. 154. 
 
„V roce 2007 zásluhou doc. Jaroslava Balvína a dalších zanícených kolegů vznikl pojem 
IinteRRa. Ten se stal symbolem pro cyklus konferencí, které se v současné době konají na 
různých univerzitách. InteRRa 9 – Metody práce s etnickými a marginálními skupinami  
v Českých Budějovicích, na podzim bude InteRRa 10 v Ústí nad Labem pod názvem Dvacet 
let práce s etnickými a marginálními skupinami, na jaře roku 2011 InteRRa 11 v Olomouci 
pod názvem Multikulturalismus v práci s etnickými a marginálními skupinami a InteRRa 12 
v Pardubicích pod názvem Resocializační pedagogika a etnické a marginalizované skupiny. 
 
Po vzoru pojmu multikulturalismus jsme si „vymysleli“ pojem inteRRismus, který chápeme 
šířeji: jako veškeré snažení zanícených lidí, odborníků, teoretiků a praktiků, kteří usilují o 
realizaci rovnoprávné komunikace a dialogu mezi všemi lidmi nezávisle na etnicitě a 
marginalitě. Ty, kteří v tomto procesu dosáhli dobrých výsledků, oceňujeme na našich 
konferencích diplomem Za rozvoj inteRRismu. 
InteRRismus je tedy odvozenina od názvu našich konferencí InteRRa. Název InteRRa je 
vymyšlen proto, že  
 

• první část slova obsahuje slovo inter, který je základem slov jako interkulturalita apod. 
• když si řekneme první část slova jako inte a řekneme ji pozpátku, vyjde nám základ 

etni, který vyznačuje, že se zajímáme o rovnoprávnost různých etnik, 
• dvě velká RR znamenají, že se zajímáme o romské otázky, a protože slovo Rom se 

řekne v mezinárodní romštině Rrom, chceme, aby naše úsilí bylo evropské a světové. 
 

Ocenění za inteRRismus patří k ohodnocení náročné práce ve vztahu k lidem. Na jubilejním 
desátém setkání takových dlouhodobě zaangažovaných lidí budou ti, kteří se zabývají 
rozvojem inteRRismu ocenění jako inteRRisté.  
Člověk je tvor hravý. A proto si také se slovem InteRRA a inteRRismus hrajeme. Nehrajeme 
si však se sociálními otázkami, které na našich konferencích probíráme. Snažíme se přispět 
k řešení sociálních problémů. Snažíme se o to vážně, protože to je život a nikoliv jenom hra. 
A takovouto filozofii nazýváme inteRRismem.“  
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Ohlédnutí za mezinárodní konferencí InteRRa 9 
 

Kajanová Alena, Urban David 
 
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí InteRRa 9. In Sociální práce/Sociálna práca. Časopis 
pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci/časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej 
práci. Vydává Asoiace vzdělavatelů v sociální práci. Na vydávání se podílí ZSF JU v Českých 
Budějovicích. 2/2010, ročník 10, s. 155. 
 
„Devátý ročník mezinárodní vědecké konference InteRRa, s tématem Metody sociální, 
edukační a zdravotnické práce s etnickými a marginálními skupinami se začátkem dubna 
uskutečnil v Čekých Budějovicích. Pořadatelem konference byla Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta a Hnutí R, ve spolupráci s Vysokou školou 
pedagogickou v Lodži, Pedagogickou fakultou univerzoty J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
Katolickou univerzitou v Ružomberku a sdružením Prom. 
 
 Po ůvodním slovu děkana Zdravotně sociální fakulty prof. MUDr. Miloše Velemínského, 
CSc,,dr. h. c., byla předána doc. Jaroslavem Balvínem (předsedou Hnutí R) ocenění za 
celoživotní přínos inteRRismu a následovaly referáty v plénu. Poté se uskutečnilo rokování 
v sekcích, kde byli účastníci konference rozděleni podle převažující tématiky svých příspěvků 
– romská minorita a ostatní minority včetně sexuálních a náboženských. Součást konference 
tvořil též workshop, v jehož rámci byly prezentovány některé výsledky projektu Grantové 
agentury ČR s názvem Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant 
zdraví u romského obyvatelstva v České a Slovenské republice (hlavní řešitel PhDr. Eva 
Davidová, CSc. 
Konference se zúčastnili kolegyně a kolegové z České republiky, Slovenska a Polska, nejen 
z akademické sféry, ale také sociální pracovníci, zdravotníci, pedagogové a další, kteří se ve 
své práci setkávají s minoritami. Celá konference se tak nesla v duchu diskuse a výměny 
zkušeností mezi teorií a praxí a napříč různými pracovišti a zeměmi. 
Výstupem konference bude elektronický sborník obsahující jednotlivé příspěvky, který vyjde 
během léta 2010. 
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5.2 O co nám šlo? Závěr sborníku i konference InteRRa 9 
 

Jaroslav Balvín, Alena Kajanová, David Urban, Lenka Vavreková 
 
Vždy, když zazní úplně poslední příspěvek na konferencích a delegáti se vrhnou někteří do 
vášnivých závěrečných rozhovorů nebo se další urychleně či pomaleji rozcházejí do svých 
domovů, vidí a cítí organizátoři na čele zúčastněnýchotázku: A kdy bude sborník? 
 
Samozřejmě že víme, že tato otázka od všech je legitimní a nutí organizátory a editory 
k zamyšlení, jak na to, aby stihli termíny evaluací, termíny, kdy přítomní mají odevzdat práce 
nejrůznějšího druhu apod. 
 
Snažili jsme se, abychom odpověděli. Výsledek ať posoudí sami autoři i další specialisté a 
zájemci, kteří ve sborníku budou hledat.  
 
Základním metodickým přístupem při tvorbě sborníku, který editoři zvolili, bylo rozčlenění 
referátů do pléna a do sekcí. To ostatně kopírovalo i program konference. Ale to, co je ve 
sborníku oproti sborníkům tradičním (ve kterých jsou všechny referáty řazeny podle abecedy 
autorů od A až do Z) je odlišná metoda.  
 
Rozčlenili jsme plénum i sekce každou do tří okruhů s úvodními komentáři. Myslíme si, že 
tak jsme tematicky zpřehlednili práce jednotlivých autorů a zvýraznili to, jakým vědeckým 
problémem se jednotliví autoři zabývají. 
 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli svými kvalitními příspěvky.  
 
Věříme, že společná práce v podobě sborníku najde své místo v řadě prací s tematikou 
pomáhajících profesí. 
 
A věříme také, že sborník InteRRa 9 se stane základnou pro sborníky z konferencí dalších. 
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5.3 Recenzný posudek 

Lenka Haburajová-Ilavská (SR) 
 
InteRRa 9. Zborník príspevkov z Konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na zdravotne 
sociální fakulte Jihočeské univerzity České Budejovice 6.4.-7.4.2010. Editori: Doc. PhDr. 
Jaroslav Balvín, CSc., Mgr. Alena Kajanová, Ph.D., PhDr. Lenka Vavreková, Mgr. David 
Urban, Ph.D. 
 
Zborník je výstupom z medzinárodnej konferencie poriadanej Zdravotne sociální fakultou 
v Českých Budejoviciach. Posudzovaný zborník obsahuje množstvo príspevkov od domácich 
i zahraničných prispievateľov. Príspevky sú obsahovo orientované teoreticky, teoreticko-
aplikačne až pragmaticky a zameriavajú sa na problematiku spojenú s metódami práce 
v rómskych komunitách. Zborník obsahuje aj príspevky primárne nesúvisiace s tematikou 
vedeckej konferencie, ale ktoré rozširujú dané poznanie a jeho širšie súvislosti (Lovašová – 
Klientské násilie v sociálnej práci ako druh násilia v práci, Ralbovská- Doprevádzanie 
umierajúceho žida a starostlivosť o mŕtve telo v judaizme a iní.).  
Pri čítaní zborníka je jasná logika usporiadania príspevkov čo vytvára predpoklad na jeho 
ucelenosť. Príspevky sú usporiadané do jednotlivých sekcií, ktoré sú v zborníku vytvorené 
a dokumentujú hlavné línie predmetnej tematiky, na ktorú sa upriamovala zorganizovaná 
medzinárodná konferencia.    
Obsah zborníku tvorí samotný úvod v rámci, ktorého je zdôvodnená podstata podujatia  a jeho 
označenia InteRRa 9, pričom číselné znázornenie ilustruje tradíciu tohto podujatia 
a naštartovanie akejsi dráhy rozvoja inteRRizmu čoho sa dotýkajú i samotní autori úvodného 
príspevku. Druhú časť tvoria vstupné príhovory dekanov univerzít participujúcich na 
organizácii podujatia  a to prof. MUDr. Miloša Velemínskeho, CSc. dekana Zdravotne 
sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach a  Doc. PhDr. Zdenka 
Radvanovského, CSc. dekana Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem.  
Ďalej sú príspevky od prispievateľov zaradené do plenárnej časti a dvoch sekcií. Plenárna 
časť sa orientuje na metódy práce v podaní medzinárodných odborníkov, ktoré sa ďalej členia 
na metódy práce a tých, ktorý ich realizujú na metódy práce s rómskymi komunitami, metódy 
práce s inými, odlišnými a na príklady dobrej práce s odlišnými. Sekcie sa zameriavajú na 
metódy edukačné a metódy sociálnej práce s rómskymi komunitami, metódy multikultúrnej 
a interkultúrnej práce, metódy práce s odlišnými, metódy sociálnej práce a metódy zdravotnej 
práce. Záverečnú časť zborníka tvorí filozoficko-kultúrny dodatok a prílohová časť. 
V posudzovaných príspevkoch v oblasti skúmanej problematiky sa kauzálne prirodzene, 
vedecky adekvátne a obsahovo žiadúco prelínajú pohľady, interpretácie a poznatky sociálnej 
práce, sociálnej pedagogiky, pedagogiky, sociológie, sociálnej politiky, multikultúrnej 
výchovy, ale aj práva a manažmentu. 
Príspevky uvedené v zborníku spĺńajú kritériá vedeckosti, citačná disciplína variuje od 
precíznej po benevolentnú, jazykový štýl v zborníku je prirodzene rôznorodý, avšak spĺňa 
kritériá vedeckého a odborného jazyka. 
 
Prínosom a pozitívom príspevkov odpublikovaných v rámci zborníku z medzinárodnej 
konferencie je: 

- možnosť vzájomných sukcesov plynúcich z komparácie domácich a medzinárodných 
skúseností a výsledkov v oblasti realizácie, vnímania, akceptovania a efektivity metód 
sociálnej práce  
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- výzva na realizáciu vedeckých konferencií a pracovných seminárov v predmetnej 
tematike. 

 
S uspokojením konštatujem, že recenzovaný zborník napriek širokej koncepcii svojho 
zamerania je komponovaný monotematicky. Rôznosť názorov, výsledkov realizovaných 
výskumov a praktických skúseností účastníkov konferencie potvrdili, že zámer organizátorov 
konferencie – vyvolať odbornú i vedeckú diskusiu bol naplnený.  
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že posudzovaný zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie InteRRa 9 spĺňa kritériá vedeckosti kladené na tento 
druh vedeckých publikácií a odporúčam ho na publikovanie s tým, že za jazykovú úpravu 
a obsah príspevkov zodpovedajú autori príspevkov. 
 
 
 
Vypracovala:  
Doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD., FSVaZ UKF Nitra 
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