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„. . . První, čeho si přejeme, jest, aby tak plně a k plnému
lidství mohl býti vzděláván ne nějaký jeden člověk neb několik jich, neb mnoho, nýbrž všichni lidé vespolek i každý
zvlášť, mladí i staří, bohatí i chudí, urození i neurození,
mužové i ženy, zkrátka každý, komu se dostalo býti údělem
narodit se člověkem, aby konečně jednou bylo celé lidské
pokolení učiněno vzdělaným po všech věkových stupních,
stavech, pohlaví a národech.
Za druhé si přejeme, aby každý člověk byl celistvě vzdělán,
správně jsa vycvičen nikoli jen v nějaké jedné věci, nebo
několika málo, nebo v mnohých, nýbrž ve všech, které dovršují podstatu lidskosti. . . . ÿ
(J. Á. Komenský: Pampaedia,
Obecná porada o nápravě věcí lidských)
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Úvodem
Ve spleti přírodních a společenských vztahů hraje velkou roli příslušnost člověka
k určitému etniku. Tato determinanta je významná i ve vztahu k výchově a vzdělávání romských žáků. Pedagogové, vládní a samosprávné orgány i samotní Romové
si již dlouho lámou hlavy nad tím, jak nejlépe učit romského žáka tak, aby dosahoval dobrých a společensky prospěšných výsledků. Pro učitele romských žáků
jsou však často nezodpovězeny otázky, proč vlastně učit, proč učit romské žáky,
proč překonávat nepříznivé mínění o romské komunitě a jak čelit sociálním vlivům,
které působí negativně na rozvoj osobnosti romských dětí.
Na tyto otázky i ve vztahu k romským žákům může odpovídat i filozofie výchovy. Je to věda, která zkoumá obecné zákonitosti přípravy člověka k takovému
vnímání světa, které mu pomůže orientovat se ve spletitosti a složitosti přírodních a společenských jevů a pomůže mu najít správnou cestu, smysl života. Jan
Průcha vidí filozofii výchovy jako „dosti zvláštní disciplínuÿ. Za vhodnější termín
považuje pojem „filozofie edukaceÿ, který také lépe koresponduje s mezinárodním
(anglickým) termínem „philosophy of educationÿ a vyhýbá se tak nejednoznačnému výrazu „výchovaÿ. „Proč se tato disciplína jeví jako zvláštní?ÿ Zvláštnost
lze vidět zejména v tom, že
1. na jedné straně je filozofie výchovy disciplínou, která se pokouší objasňovat
vskutku nejpodstatnější problémy spjaté s rolí edukačních procesů ve společnosti, a tudíž potřebnost této disciplíny je zřejmá;
2. na straně druhé má filozofie výchovy často charakter spekulativní teorie, obvykle málo srozumitelné mimo okruh úzce zaměřených specialistů, a tudíž její
využitelnost (nejenom pro praktická řešení, ale i pro jiné pedagogické teorie)
je snížena. (Průcha, 2000, s. 44–45)
Témata, kterými se filozofie výchovy zabývá, jsou podle Průchy následující:
Smysl a účelovost edukace.
Úloha školní edukace.
Řízení a kontrola edukace.
Obsah edukace.
Hodnoty v edukaci.
Přístup k edukaci.
Průcha konstatuje že, „tato témata filozofie výchovy jsou neobyčejně závažná, neboť se týkají nejpodstatnějších problémů edukace vůbec. . . Lze konstatovat, že filozofie výchovy spíše tyto problémy otevírá, uvažuje o nich, diskutuje
o nich v obecných výpovědích, ale není schopna je řešit a vyřešit tak, aby se o to
mohla opřít vzdělávací politika a vzdělávací praxe. . . Právě tento iluzorní obraz
reality, jenž je příznačný pro ,filozofování o výchově‘, způsobuje, že filozofie výchovy jakožto disciplína pedagogiky je často vnímána jako něco, co klade zajímavé
a mnohdy inspirující otázky, ale co je dost vzdáleno skutečnému vědeckému bádání
o ,edukaci v každodennosti‘.ÿ (Průcha, 2000, s. 47)
Na rozdíl od Jana Průchy nevidí autor pozici filozofie výchovy tak vzdálenou
skutečnému životu. V aplikaci zákonitostí filozofie výchovy na otázky edukace
romského žáka je velká možnost odhalit a prezentovat aplikační sílu filozofie. Tedy
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to, že filozofie výchovy není jen nějakou abstraktní a neužitečnou disciplínou, ale
že je možné ji využít i při uvažování nad otázkami výchovy a vzdělávání romských
žáků. Učitelé, kteří formují osobnosti svých žáků, by si měli osvojit odpovědi na
otázky PROČ a JAK učit. Učitel, který vychází z optimální interpretace filozofie
výchovy jako základu i pro výchovu a vzdělávání romských žáků, nalézá ohlas
nejenom u svého žáka, ale i u širší romské komunity. Mnoho romských osobností
řeklo, že dosáhlo svých úspěchů právě proto, že měli dobrého učitele. Tedy učitele,
který jim dokázal pomoci v nalezení cesty. A to je ve filozofii výchovy nalezení
smyslu života.
Předkládaná publikace se věnuje některým otázkám filozofie výchovy ve vztahu
k výchově a vzdělávání romských žáků. Teoreticky i prakticky se zabývá progresivními metodami výuky romských žáků. Publikace vznikla na základě autorovy
vlastní dlouholeté badatelské práce i na základě komparatistického využití literatury i praktické činnosti učitelů především z České republiky i ze Slovenské
republiky.
Monografie navazuje na autorovu knihu vydanou v roce 2007 s názvem Metody
výuky romských žáků, která získala velký ohlas především mezi studenty sociální
a misijní práce na Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Na základě příznivých ohlasů
studentů i renomovaných odborníků připravil autor nové, rozšířené vydání. Chce
zvýraznit vysokou aktuálnost filozofie výchovy v aplikaci na edukaci romského
žáka. Toto filozoficko-edukační téma rozebírá v úvodní části a závěrečné čtvrté
kapitole. První, druhá a třetí kapitola je ponechána jako nosná část publikace.
Zaměřuje se na systémové souvislosti edukace, teorii a moderní metody výuky
romských žáků – zejména etické situační hry.
Závěr publikace tvoří nové autorovy fotografie. Ty byly pořízeny v dubnu 2008
na akcích Týdne romské kultury, který pořádají studenti a učitelé Ústavu romologických štúdií každoročně při příležitosti Mezinárodního dne Romů (slaví se vždy
8. dubna na památku Prvního kongresu Mezinárodní romské unie konané v Londýně 8.–10. dubna 1971). Druhou část souboru fotografií tvoří snímky ze školního
prostředí i prostředí, v kterém mladí Romové žijí.

Filozofie výchovy a romský žák
Důraz na humanizaci výchovy nabývá znovu na své aktuálnosti. Jak píše Miron Zelina, „teória a prax humanizácie výchovy sú v počiatkoch, v zrode. . . Práca
na zdokonaľovaní teórie a praxe, uplatňovanie humanizácie výchovy najmä
u znevýhodnených detí je ako zápas, boj, v ktorom často prehrávame, nevieme, ako ďalej. . . Na druhej strane je to objavujúci zápas, tvorivá práca. . . A i keby
sme prehrávali zápas o humanizáciu človeka so silami deštrukcie, vždy by
to bolo lepšie, múdrejšie a krajšie ako prespať svoj život, alebo nariekať nad nemožnosťou zmeny.ÿ1 V kapitole o radosti z poznávání a tvoření ve svých Impresích
na téma tvořivě humanistické výchovy to zdůvodňuje: Filozofie tvořivě huma1 Zelina,

2006, s. 5.
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nistické výchovy „je aj preto označovaná za filozofiu, lebo pôvodne slovo ,filozofia‘
znamenalo ,lásku k múdrosti‘ÿ.2
Humanizace výchovy se stala také základem pro vytvoření edukačního programu Milénium. Tento program, spočívající na filozofii humanizace výchovy
a vzdělávání v celém výchovně vzdělávacím systému na Slovensku, se stal i základním filozofickým východiskem pro novou koncepci výchovy a vzdělávání romských dětí a žáků. Dokument označuje ve své SWOT analýze základního vzdělávání existenci Milénia a jeho přijetí jako filozofie reformy školství jako první, tedy
nejdůležitější silnou stránku koncepce.3
Čím je aktuální a nosná tato filozofie i pro výchovu a vzdělávání romských
žáků? V dokumentu se píše: „Filozofia edukácie odpovedá na otázku PREČO vzdelávať. . . Ak sa má SR efektívne vyrovnať so závažnými politickými, sociálnymi,
ekonomickými a kultúrnymi zmenami, tak potom všeobecné ciele systému výchovy
a vzdelávania by mali spočívať v cieľavedomom a systematickom rozvoji motivácie. . . emocionalizácie. . . autoregulácie a axiologizácie. . . socializácie. . . kognitivizácie. . . kreativizácie. . . ÿ 4
A v čem jsou tato hlediska aktuální pro romské žáky? To se pokusíme ukázat
stručnou charakteristikou těchto pojmů a jejich aplikací na otázky výuky romských
žáků v dalším textu naší publikace. Přehledem toho, na co se zaměřuje filozofie
programu Milénium, není samozřejmě možno vyčerpat celou tematiku. Avšak je
to dobrý základ, z hlediska filozofie výchovy nejobecnější, pro rozvíjení moderního
a humánního systému výchovy a vzdělávání romského žáka. Následující přehled
cílů tvořivě humanistické výchovy, by měl inspirovat učitele romských žáků k tvořivému myšlení o tom, zdali jsou v dosud realizované výuce tyto cíle uskutečňovány,
a pokud nejsou, jakými metodami by jejich uskutečňování mělo být dosahováno.
A je také na dalších odbornících, na vědeckých a pedagogických institucích, na
univerzitách a dalších specializovaných vzdělávacích pracovištích, a také zejména
na romské národnostní menšině samotné (která je reprezentovaná na úrovni vlády
Slovenské republiky především Úřadem zplnomocněnce vlády), jak budou cíle Milénia prosazovány v praxi.
Motivace je proces zaměřený na:
• soustavné zdokonalování sebe sama,
• učení a vlastní rozvoj,
• neustálé obnovování touhy po hledání progresivního smyslu života,
• tvořivou aktivitu člověka po celý život,
• osvojení pozitivních lidských, společenských a morálních hodnot.
Emocionalizace je proces zaměřený na:
• zdokonalování citových kvalit osobnosti,
• rozvíjení pozitivního prožívání, vztahu a hodnotové orientace k sobě, k druhým, k práci a ke světu.
Autoregulace a axiologizace je proces zaměřený na:
• seberegulaci jako vyjádření schopnosti
2 Zelina,

2006, s. 8.
2008, s. 3.
4 Milénium, s. 11–18.
3 Koncepia,
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– převzít odpovědnost za sebe sama,
– řídit sám sebe,
– ovládat se,
– být autentický,
– ovládat svoje impulsy a pudy,
– ovládat vnější, sociální tlaky,
• způsobilost starat se o fyzické a psychické zdraví svoje i druhých.
Socializace je proces zaměřený na:
• prosociální jednání. Toto jednání v sobě zahrnuje schopnost a zručnost efektivně
– komunikovat,
– žít s jinými lidmi,
– spolupracovat s jinými lidmi,
– pomáhat jiným lidem.
Kognitivizace je proces zaměřený na rozvoj:
• poznávacích (kognitivních) schopností a procesů
–
–
–
–
–

pozornost,
paměť,
představivost,
fantazie,
myšlení.

• schopnosti
– řešit problémy,
– orientovat se v explozi informací,
– rozumět informacím,
– umět informace využívat,
– racionálně se učit,
– vzdělávat se po celý život,
– pružně se přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám života.
Kreativizace je proces zaměřený na:
• rozvoj tvořivosti, tvořivých schopností a tvořivého řešení problémů,
• schopnost
– nespokojit se s daným, existujícím stavem,
– chápat sebe i svět okolo něho jako neustále otevřený systém,
– chápat sebe a svět kolem sebe jako systém umožňující zdokonalení a zlepšení.5
Všechny tyto cíle a hodnoty jsou významné i pro řešení výchovných a vzdělávacích situací, ve kterých se nalézá i romský žák. Jsou také důležité pro pochopení
výukových metod, které používá ve škole učitel romských žáků a kterými se kromě
filozofie výchovy zabývá i následující výklad.
5 Milénium,

s. 13–14.
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Filozofie výchovy a učitel
Pro zvládnutí náročné profese potřebuje učitel nejen znalosti získané při studiích,
osvojené metody, ale i širší pohled na univerzalitu světa, v jehož rámci k výchově
a vzdělávání přistupuje. Tento pohled mu nabízí filozofie výchovy.
Ve vztahu k romskému žákovi učitel potřebuje nejenom informace pedagogické,
psychologické, ale i romologické, znalosti o romské kultuře, zvycích, apod. pro jeho
vlastní práci a tvorbu profesionálního étosu je velmi důležitý filozofický pohled. Je
to určitá životní a profesionální moudrost, na jejímž základě je učitel vnitřně srozuměn se svojí prací, s volbou svého pedagogického objektu (romský žák) i se
svým rozhodnutím (v tom je učitel subjektem výchovy) předávat své vědomosti
a schopnosti těm, kteří ve společnosti dlouho hráli a částečně i hrají roli marginalizovaných komunit.
Rozhodování a volba učitele pro tuto práci je ovlivněna mnoha faktory. Vybíráme z nich ty podstatné:
Vnější vlivy
• přítomnost většiny romských žáků ve třídě, kteří jsou zástupci specifické etnicity se svou specifickou charakteristikou, přičemž často dochází ke konfliktům
zapříčiněným i etnickými vlivy;
• objektivní potřeba komunikace učitele s romskými rodiči a většinou romské
komunity, odkud žák do školy přichází, přičemž může docházet i k rozporům
a konfliktům s rodiči romských žáků, které vyplývají z rozdílných přístupů
školy a rodičů;
• určitý tlak vedení školy a dokumentů, které prosazují specifické multikulturní požadavky na metody a obsah ve výchově a vzdělávání romských žáků,
které ne vždy mohou být v souladu s učitelovým přesvědčením a jeho vlastní
profesní zkušeností;
• vliv různých koncepcí, strategií působících na školu ze širšího hlediska než
bezprostřední vedení školy, které ne vždy vyjadřují sjednocené názory na
řešení, vystupují spíše ve formě diskursu rozdílných teorií;
• vliv veřejného mínění, médií, každodenní zkušenosti, se kterou se učitel setkává ve vztahu ke své rodině, přátelům a známým a majoritní společnosti
jako celku, které mnohdy až radikálně odsuzují pozitivní a alternativní přístupy školy k romským žákům.
Vnitřní vlivy
•
•
•
•
•

osobnost učitele,
jeho kognitivní vybavenost,
jeho filozoficko-etická vybavenost,
jeho expertní vybavenost,
úroveň jeho autonomie a nonkonformnosti v rozhodování a volbě.

Rozhodovací procesy jsou permanentní součástí práce učitele. Jejich optimální
zvládání ve vztahu k žákům i ve vztahu k širší rodičovské komunitě je součástí
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jeho profesionality a také jeho filozofické a etické moudrosti. Odpovědnost za rozhodování v procesu výuky a zároveň větší možnosti autonomie učitelské osobnosti,
tedy možnosti rozhodování a volby v edukačním procesu, posiluje i celková změna
v pojetí učitelské profese ve 20. století. Je to posun od minimálních kompetencí
učitelů, tj. zaměření na odevzdávání poznatků, k orientaci na model široké profesionality. „Svetová pedagogika sa odkláňa od chápania učitelstva ako technologického procesu, ktorý možno presne naplánovať a po krokoch realizovať, ale
chápe ho ako složitý, premenlivý a tvorivý proces osobného stretávania sa
učiteľa a žiaka prostredníctvom obsahu vzdelávania. Učiteľa poníma ako
experta na toto stretávanie, na uľahčovanie procesov učenia sa, experta na riešenie školských edukačních (vzdělávacích a výchovných) situácií.ÿ6 A právě řešení
situací, rozhodování, která má mnohdy dalekosáhlé následky, musí být založené
na správné interpretaci situačních činitelů, na dobré přípravě teoretické i osobnostní. Znalost okolností, které vyplývají z existence etnických faktorů osobnosti
romského žáka, jeho rodičů i širší komunity, je pro učitele romských žáků a jeho
autoritu často rozhodující. Důležité je, že v tomto procesu se neuplatňují pouze
vědomosti, ale složitá struktura vědomostí, schopností, postojů a hodnot. Dnes se
dokonce začíná objevovat namísto termínu kompetence pojem profesní hodnoty
anebo zodpovědnosti.7 V tomto procesu je třeba, aby osobnost učitele nebyla zaměřena úzce jen na výuku, na používání metod, ale aby vystupovala jako osobnost
se širokým a hlubokým zázemím hodnot, znalostí široké souvislosti vztahů, společenských i přírodních. Tak si dovede zdůvodnit svou profesionální práci při výuce
romských žáků nikoliv jako úzce chápanou nutnost, ale jako možnost zcela naplnit, ovšem a samozřejmě se znalostí širokého kontextu souvislostí vztahů etnických
i národních, smysl svého vlastního života.
Řešení výchovných a vzdělávacích situací – rozhodování – je jedním z nejdůležitějších aspektů učitelovy práce.
Průběh rozhodovacích procesů při řešení vzdělávacích a výchovných situací při práci
s romskými žáky (obecný náčrt procesu)
1. Vytvoření určité edukační situace jako konkrétní souhra subjekt-objektové
komunikace mezi (zatím většinou slovenským nebo českým) učitelem a romským žákem za účasti výše jmenovaných vnějších a vnitřních vlivů.
2. Zaměření pozornosti a prvotní reakce učitele na vytvořenou situaci.
3. Průběh rozhodovacího procesu probíhající na základě teoretických východisek – naučená teorie pedagogická, psychologická, etická, filozofická, osvojené
didaktické schopnosti a dovednosti, znalosti o specifikách romského žáka, jeho
konkrétní školní i rodinné situace atd.
4. Akce, to znamená rozhodnutí a volba určité konkrétní varianty řešení.
5. Reflexe: vyhodnocení správnosti řešení, návrat k teorii na jiné úrovni. Učitel
si ověří buďto ihned (pozná na reakci svého žáka nebo celého kolektivu) nebo
v delším časovém horizontu (např. na reakci rodičů druhý den) správnost
rozhodovacího procesu.
6 Kosová,
7 Viz

2006, s. 14
Lukášová-Kantorková, 2003; Vašutová, 2004.
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V procesu řešení situace, v průběhu rozhodovacího procesu a konečné volby
probíhají myšlenkové, psychické procesy, které od učitele vyžadují trojí profesní
znalosti:
• Posuzování příčin vzniku konkrétních edukačních situací, které vyžadují
rozhodování a volbu. To je ovlivňované zejména úrovní učitelových teoretických znalostí. Teoretické znalosti pro učitele romských žáků v sobě
nezbytně musí zahrnovat i znalosti z romologie (romská historie, kultura,
sociální problematika apod.), multikulturní pedagogiky, sociální a speciální
pedagogiky. Také je to však i znalost z oblasti profesionální etiky a filozofie
romského myšlení.
• Vhled (intuitivní), projevující se jako znalosti v činnosti. Tyto znalosti
můžeme charakterizovat jako zkušenostní poznání, získané v praxi. U učitelství je typické, že to nejsou znalosti o činnosti, ale ponoření myšlení v činnosti
samotné, které se někdy ani nedá popsat. Tento specificky učitelský způsob myšlení v činnosti vyúsťuje do schopnosti realizovat edukační (výchovný
a vzdělávací) proces, jehož součástí je permanentní rozhodovací proces s výše
popsanými etapami.
• Reflexe, která se projevuje jako schopnost hodnotit a zlepšovat edukační
proces. Vystupuje jako závěr rozhodovacího procesu a volby řešení edukační
situace, ale zároveň také začátek, nový stupeň teoretického východiska, se
kterým učitel přistupuje do dalšího „maratonuÿ řešení edukačních situací.
Reflexe umožňuje vytváření tzv. kontextových znalostí. To jsou znalosti
souvislosti teorie a praxe jako základ pro hodnocení a zlepšování edukačního
procesu.
Hodnota učitelovy „zkušenostní, činnostní teorieÿ je určována i specifikou výukového prostředí, ve kterém působí. Učitel romských žáků proto vytváří také
takové zkušenostní poznání, které kromě něho nikdo jiný nezná. Učitel je expertem, a jak píše Beata Kosová,„jeho profesijné sebevedomie by sa výrazne zvýšilo,
keby sme mu namiesto preceňovania vedno-odborového poznania dôrazne ukázali,
že učitel vlastne vytvára ono skúsenostné poznanie v činnosti, ktoré okrem neho nik
iný nepozná a ktoré prostredníctvom reflexie môže previesť do teoretickej podobyÿ.8
Stanislav Štech píše o tom, že učitel vytváří vlastní teorii jedinečného
případu, pro každý případ novou. Zkušený učitel-praktik v problémových situacích jakoby „plánovitě improvizujeÿ:9
• Nepostupuje rutinně ani automaticky, má schopnost přesouvání a rozšiřování
kognitivního rámce (rutinu používá v typických situacích).
• Má vyvinutý smysl pro rozlišení typičnosti a atypičnosti situace.
• Jeho jednání v situaci je nezprostředkované, myšlenkově neanalyzované – má
zvláštní úroveň percepce (ihned vidí, poznává naostro), která jakoby přímo
organizovala jeho jednání, dávala mu strukturu a pořádek. Na myšlení není
čas. Učitel musí hned za situace jednat.
• Učitel nepostupuje ani dedukcí, ani indukcí, ale abdukcí. To znamená výběrem jedné z několika hotových hypotéz.
8 Kosová,
9 Štěch,

2006, s. 15.
1998.
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„Skúsený praktik hoci vyzerá ako nepremýšľajúci jedinec, vlastní intuitívne, zamlčané poznanie, ktoré však zanikne odchodom z profesie. Toto poznanie v činnosti
nie je možné iného teoreticky naučiť. Reflexiou jedinečných prípadov však možno
lepšie pochopiť vlastné konanie a odovzdať ho iným aspoň ako modelové, ako jednu
z hypotéz.ÿ10
Pokud aplikujeme tento obecný rámec rozhodovacího procesu na prostředí třídy
a školy s převahou romských žáků, můžeme zdůraznit některá specifika:
• Rutina a automatičnost při rozhodování a volbě řešení edukačních situací
v prostředí romských komunit není možná. Pohyb a vznikání stále nových,
svým způsobem originálních situací je na denním pořádku. A tuto zákonitost
je možno poznat také studiem filozofie, filozofie výchovy. Proto, i když se
zdá, že některé případy se opakují, je potřeba uplatnit zejména učitelskou
tvořivost (viz výše). To učiteli může pomoci rozeznat např. důvody změny
v chování a prospěchu žáka, když se např. jeho rodina ocitne v sociálních
problémech, nebo když v ní nastane nějaká nečekaná událost.
• S tím souvisí potřeba rozlišení typických a atypických situací. Tyto situace mohou souviset s rozdílností kulturních vzorců v rámci různých komunit. Z hlediska diferencí např. mezi tzv. rumungry a olašskými Romy mohou
vznikat pro učitele atypické situace, jejichž řešení je ztíženo velkou uzavřeností olašských komunit, a tím i složitostí jednání o výsledcích dítěte ve škole
s rodiči.
• Učitelova rychlá a pohotová reakce, tzv. reakce na situaci je důležitá
zvláště v prostředí romských komunit. Dobrý učitel je pro romské žáky i pro
romskou komunitu jakýmsi arbitrem, vyslancem toho, jak by se měla větší
část majority chovat k Romům, jaké by měly být mezi nimi vytvářeny vztahy.
V tomto postavení může skutečně působit jako filozof, jako arbitr, jako spojovatel mezi myšlením majoritní společnosti a myšlením romským. Jakékoliv
váhání při rozhodování a volbě se učiteli nevyplácí. Rychlá reakce svědčí
totiž i o upřímnosti a korektním vztahu, který stojí v jádru osobnosti učitele.
A Romové mají velký smysl pro citlivé rozpoznání těchto projevů.
• Zkušený učitel romských žáků může mít na základě svých zkušeností řadu
řešení, která by mohl aplikovat na konkrétní příklady, pracuje tedy metodou
abdukce.
Oblasti, ve kterých by měl učitel být nezastupitelným expertem
Beata Kosová ve své podkapitole o expertnosti v učitelské profesi shrnuje své
pojednání vytvořené i na základě diskursu řady odborníků následujícím způsobem:
„Učitel jako expertný profesionál by mal byť expertom:
• na seba (autonómnym subjektom);
• na pedagogické vzťahy (na pomoc individuálnemu rozvoju žiaka a riešenie
výchovných situácií);
• na uľahčovanie učenia sa (na široko ponímanú psychodidaktickú transformáciu obsahu vzdelávania);
10 Kosová,

2006, s. 15–16.
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• na permanentnú reflexiu praktické činnosti a sebareflexiu.ÿ11
Toto rozčlenění oblastí expertní činnosti učitele nám umožňuje specifikovat
také vědní obory, které se nejvíce podílejí na přípravě učitele jako experta, a které
mají svůj význam i pro realizaci procesů rozhodování v edukační činnosti. V nich
má filozofie své nezastupitelné místo. Samozřejmě že všechny tyto obory působí
v souvislostech a vztazích, takže vytvářejí komplex, který je základem pro formování učitelské osobnosti jako odborníka na určitou profesionální činnost v rámci
společenské dělby práce. Jaké jsou to tedy obory, které by měly sehrát dominantní
roli v přípravě budoucích učitelů?
Aby byli „experty sami na sebeÿ.
Aby byli „experty na pedagogické
vztahy a rozhodování v edukačních
situacíchÿ.
Aby byli „experty na ulehčování procesu učeníÿ.
Aby byli „experty na permanentní
reflexi a sebereflexiÿ.

Filozofie, filozofie výchovy.
Psychologie. V ní je důležitá pro
rozhodování teorie motivace.
Pedagogika, didaktika.
Filozofie, etika, psychologie.

Podle mého soudu filozofie by měla sehrávat v přípravě učitelů, kteří se mohou
s velkou pravděpodobností dostat do škol s převahou romských žáků, ještě větší
roli. Představme si jenom proces v myšlení, v psychice, učitelů, kteří se dostanou
do situace, ve které začínají zvažovat, proč vlastně učí žáky, kteří jsou příslušníky
jiného etnika, než jsou oni sami.
S tím souvisí i profesionální etika učitele, které by se měla ve školách věnovat
ještě větší pozornost. Neboť profesionální étos souvisí s procesem rozhodování
založeném na širším, obecném kontextu uvažování o světě. Proč jsem se rozhodl
pro učitelskou profesi? A proč jsem se rozhodl pro výuku romských žáků, kteří
často žijí v sociálně znevýhodněném prostředí, které radikálně a často negativně
ovlivňuje úspěšnost mé učitelské práce? Z tohoto hlediska učitel neustále zvažuje
svoji odpovědnost a poměřuje vztah mezi základními etickými kategoriemi dobro
a zlo ve své profesi.
Nedílnou součástí jsou i rozhodovací procesy, volba. V tom napomáhá především psychologie. Znalost principů rozhodování, motivace, je další důležitou
součástí profesionálně expertní činnosti učitele i v prostředí výuky romských žáků.
A samozřejmě ústřední disciplínou učitelské profese je pedagogika. Ta je jak
součástí přípravy na expertní činnost učitele, tak spojnicí mezi vědními obory,
které učitel vyučuje, tak i mezi metodikou jejich výuky, což zajišťuje didaktika
jednotlivých oborů. Specifickou oblastí v těchto souvislostech je zavádění výuky
romistiky, romského jazyka jako pomocných předmětů v některých školách s převahou romských žáků. Tato situace staví před učitele nové požadavky na jejich
tvůrčí metodickou aktivitu.
V každém případě by měl být učitel osobností širokého rozhledu a poznání.
Jak píše Bronislava Kasáčová, „kognitivne predpoklady sú v učiteľskej profesii neoddelitelné od jeho personálních a sociálnych predpokladov. Vo všeobecnosti sú
11 Kosová,
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založené na mentálních schopnostiach jedinca, za ktoré sa považuje inteligencia
ako všeobecná schopnost chápať a riešiť problémy. . .
Podmienkou sebarozvoja je rozvinutá schopnost metakognitívneho uvažovania, tj uvažovania o vlastnom poznávání a schopnost svoj vlastný rozvoj plánovať,
realizovať a hodnotiť. Prítomnosť týchto schopností sa považuje u učiteľa za významnejší predpoklad, než vysoké hodnoty jeho intelektuálních predispozícií.ÿ12
A k této výstižné charakteristice potřeby metakognitivního uvažování u učitele,
včetně učitele romských žáků, je podle mého soudu třeba dodat jenom jediné:
nejobecnějším základem pro toto uvažování a jeho realizaci v praxi je filozofie se
svojí pedagogickou podobou – filozofie výchovy. A abychom si ještě lépe uvědomili
místo filozofie výchovy v systému ostatních disciplín, přidávám obrazec vědních
disciplín, které jsou potřebné pro řešení otázek edukace romského žáka.

12 Kasáčová,

2006, s. 23.
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Zásady a cíle vzdělávání
(1) Vzdělávání je založeno na zásadách
a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného
postavení občana,
b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,
c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech
účastníků vzdělávání,
...
e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání,
f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširším uplatňování účinných moderních pedagogických
přístupů a metod,
...
(2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život,
výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,
...
c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,
...
e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické,
národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,
f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku.
(Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Aktualizace V/4 3. 12. 2004 úplné znění. Zákony 2004 V., s. 4.)
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Společenské a teoretické souvislosti výuky
romských žáků

1.1

Souvislosti používání výukových metod
s koncepcí romské integrace

Zkvalitňování výchovy a vzdělávání romských žáků je jednou z významných součástí celkové koncepce integrace romských komunit do společnosti. Tato cesta není
jen záležitostí koncepce zaměřené na školství, ale je součástí celého systému změn,
který je zakotven v koncepci romské integrace. Jestliže tedy mluvíme o používání
nových kvalitních metod ve výuce romských žáků, není možno opominout širší
společenské souvislosti, vládní usnesení týkající se integrace romských komunit
a pohled na vytváření optimálních podmínek pro emancipaci Romů jako celistvého systémového procesu. Proto si nejprve všimnu třetí aktualizované koncepce
romské integrace a budu se snažit hledat souvislosti s procesem hledání efektivnějších metod ve výuce romských žáků v našich školách.
Vláda České republiky přijala dne 16. června 2004 usnesení č. 607, ve kterém
vzala na vědomí Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských
komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých
těmito usneseními k 31. prosinci 2003 a k návrhu třetí aktualizace Koncepce romské
integrace. Třetí aktualizovanou koncepci schválila pod č. j. 797/04.
1.1.1

Základní východiska koncepce romské integrace a její souvislosti
s hledáním efektivních metod výuky romského žáka

Základním východiskem této koncepce je přístup k řešení romských záležitostí
• z perspektivy lidských práv,
• z perspektivy národnostní,
• z širší perspektivy sociokulturní.
V koncepci se říká, že tyto přístupy nejsou v rozporu, nýbrž se vzájemně doplňují. Redukce romské problematiky na kterýkoli z nich by byla nežádoucím zkreslením. Je to vyjádřením nesporného faktu, že řešení otázek romských komunit
musí být systémové. Proto i škola, ředitelé, učitelé by měli dbát ve výuce na respektování těchto dimenzí: sociokulturní situaci romského žáka, rozvíjet v něm
potenciál, který by vyjadřoval jeho národnostní a národní příslušnost a účinně, co
možná nejlepšími metodami rozvíjel jeho právo na maximálně možnou úroveň jeho
vzdělávání s cílem dosáhnout co nejlepšího vzdělání jako prostředku rovnocenného
uplatnění ve společnosti. V tom je zahrnuto i hledání optimálních metod ve výuce,
které by výše jmenované přístupy co nejvíce naplňovaly.
Přístup z hlediska první perspektivy (lidských práv) vyplývá z nutnosti zajistit,
aby všichni občané České republiky, tedy i Romové, mohli v plné míře a bez jakékoli
diskriminace užívat všech individuálních práv zaručených jim Ústavou, Listinou
základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech, jimiž
je Česká republika vázána. Z hlediska lidských práv se romskou problematikou
zabývá Rada vlády ČR pro lidská práva jako poradní orgán vlády, který sleduje

18 (cele.lae, 1. října 2008)

Souvislosti používání výukových metod s koncepcí romské integrace

19

vnitrostátní dodržování přijatých a ratifikovaných smluv o lidských právech, připravuje (v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky) zprávy
o plnění závazků plynoucích z těchto smluv a navrhuje vládě či jednotlivým členům
koncepční kroky směřující k posílení ochrany lidských práv. Hledání optimálních
metod ve výuce pro romské žáky je vlastně také cestou k naplňování lidských práv
ve vzdělání.
Druhá perspektiva, národnostní, se opírá o specifická práva příslušníků národnostních menšin, jak jsou definována v Hlavě III. Listiny základních práv a svobod,
Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin, a to včetně práv kolektivních.
Tato specifická práva jsou konkrétně upravena zákonem č. 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (dále jen „menšinový zákonÿ, novelizován zákonem č. 320/2002 Sb.). Národnostní menšina je v § 2
odst. 1 tohoto zákona vymezena znaky subjektivními („projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem . . . ÿ) i objektivními („společenství občanů
České republiky . . . , kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným
etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemiÿ). Rovněž jednotlivá práva garantovaná zákonem i výše uvedenou Rámcovou úmluvou úzce souvisejí s kulturou, jazykem a subjektivně pociťovanou kolektivní identitou (právo na vzdělávání
v jazyce národnostní menšiny, právo na užívání tohoto jazyka v úředním styku
a před soudy, na rozšiřování a přijímání informace v tomto jazyce, právo na uchování a rozvoj vlastní kultury aj.). Česká republika uznává Romy jako národnostní
menšinu, která má své zástupce v Radě vlády pro národnostní menšiny,13 , poradním orgánu vlády pro záležitosti národnostních menšin, a může tak vyvíjet „úsilí
o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kulturyÿ, jak uvádí ustanovení
§ 2 odst. 1 uvedeného zákona. V tomto směru se na Romy vztahují stejná práva
jako na kteroukoli jinou národnostní menšinu žijící v České republice.
Respektování perspektivy národnostní, uznání Romů jako rovnocenné národnostní menšiny má z hlediska vzdělávání obrovský význam. Jednání s Romy jako
národnostní menšinou a dnes již Mezinárodní romskou unií proklamovaným národem má i ve výuce své metodologické důsledky. Učitelé totiž jsou povinni hledat a používat takové metody, které by na rozdíl od nedávné minulosti nevedly
k asimilačním důsledkům, ale naopak k rozvoji národní emancipace, ke svobodné
možnosti učit se a používat romského jazyka, romské literatury s emancipačním
nábojem (ve velké míře např. v díle Eleny Lackové, Vlado Oláha a dalších romských básníků, kteří jsou z těchto důvodů nazýváni buditeli romského národa),
k rozvoji vědomí o tvrdé, ale nesmírně zajímavé historii Romů a staletém hledání
jejich místa v evropské společnosti.
I když je výchova a vzdělávání ovlivňováno zejména perspektivou národnostní
a národní (srovnejme například, jakou roli hrálo právě vzdělávání v procesu obrození národa českého), musí se opírat i o rozměr třetí, který vláda označuje jako
perspektivu sociokulturní. Ta vychází z širšího pojetí „romské komunityÿ obsaženého v důvodové zprávě k usnesení vlády ze dne 29. října 1997 č. 686 ke Zprávě
o situaci romské komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě. O tuto perspektivu se opírá činnost třetího z poradních orgánů vlády, Rady
13 Rada byla zřízena v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků
národnostních menšin a o změně některých zákonů.
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vlády ČR pro záležitosti romské komunity.14 Pojem „romská komunitaÿ se s pojmem „romská národnostní menšinaÿ překrývá jen částečně. Zatímco definičním
znakem příslušníka romské národnostní menšiny je aktivní vůle být za příslušníka
menšiny považován a společně s ostatními rozvíjet jazyk a kulturu, příslušníkem
romské komunity je de facto každý, koho majorita jako příslušníka této sociálně
a etnicky definované skupiny identifikuje. Mnozí z těchto příslušníků romských
komunit se ve sčítáních lidu nehlásí k romské národnosti a neprojevují aktivní
vůli rozvíjet vlastní jazyk a kulturu. Vědomí své odlišnosti čerpají spíše ze svého
postavení ve společnosti, tj. z toho, že jsou majoritní společností odmítáni a marginalizováni. Vzhledem ke své tíživé sociální situaci se mnozí Romové otázkou své
příslušnosti k národnostní menšině ani nezabývají; přitom však právě tato kategorie sociálně marginalizovaných Romů musí být adresátem státní politiky, jež bude
řešit záležitosti spíše sociální (v oblasti zaměstnanosti, sociální péče a bydlení)
než úzce národnostní (rozvoj kultury, jazyka, národnostního školství). I přesto
však národnostně zaměřené školství nemůže ponechat zcela stranou sociokulturní
otázku romského žáka. Vždyť např. přípravné třídy jsou na řešení sociokulturního
handicapu postaveny, jsou totiž určeny pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí. Při hledání metod ve výuce je třeba na sociální postavení Romů reagovat: chudobu nepřekonáte pouze sociálními dávkami. Jak píše M. Hübschmannová,
„anonymní romský Jungmannÿ vymyslel výraz čhavengere (love) – doslova peníze
dětí/dětské peníze, tj. přídavky na děti. I ve škole by se měly v metodách práce
s dětmi objevovat takové metody, které by je vedly v jejich racionálním i mravním
vědomí k potřebě neulpívat na zaběhané závislosti na sociálních dávkách, ale pomáhaly by vytvářet vůli sociální nedostatky překonávat, stavět se na vlastní nohy,
získávat samostatnost, hrdost i nechuť praktikovat nečisté způsoby získávání peněz
(love). K tomu můžeme vést děti ve škole cíleným používáním metod, hraním rolí,
etickými situačními hrami, které budeme rozebírat podrobněji v dalším výkladu.
Přes základní rozdělení přístupu k romským záležitostem na lidskoprávní, národnostní a sociokulturní je pochopitelné, že v řadě oblastí se nejméně dvě z těchto
perspektiv prolínají. Např. v otázkách školství či zaměstnanosti se řešení sociálních problémů spojuje s obecnou ochranou lidských práv, zejména s ochranou
před diskriminací. Samo pojetí integrace příslušníků romských komunit jako politiky vlády pak spojuje dva imperativy, překonání sociálního vylučování a snahu
o zachování romské kulturní identity.15 Integraci příslušníků romských komunit do
české společnosti a zabránění jejich dalšímu sociálnímu vylučování považuje vláda
za naléhavý úkol, který se musí odrazit ve vládní politice.
Ztráta romské identity, kultury a jazyka nesmí představovat podmínku začlenění Romů do české společnosti. Integrací je zde myšleno plnohodnotné začlenění Romů do společnosti, které jim umožní, aby si volili, která kulturní
specifika a odlišnosti si přejí zachovat. Proto je základním postojem vlády při
14 Nový Statut Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity schválen usnesením vlády č. 100
ze dne 28. ledna 2004 (dříve Mezirezortní komise pro záležitosti romské komunity).
15 Potřebu uchování identity Romů i v oblasti sociální, působení terénních pracovníků a jejich
vliv na uvědomování si romské identity akcentuje také na Slovensku např. Vavreková (in Balvín,
2006, 1. díl, s. 366–375).
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její politice vůči příslušníkům romských komunit respekt k romství, jeho tradicím
a kultuře.
Tento postoj nemůže nemít dopad na školství, na obsah a metody výuky romských žáků. Učitel předstupuje před žáky a nabízí jim, aby si sami zvolili, která
kulturní specifika a odlišnosti si přejí zachovat. To však vyžaduje podmínku: prezentovat před nimi co nejvíce informací, na jejichž základě si mohou potom volit.
V předchozí škole před rokem 1989 žáci tyto informace neměli, učitelé jim je nepředávali, neboť v důsledku převládající ideologie je na tento úkol vysoké školy
nepřipravovaly. Multikulturní výchova ve vztahu k romským žákům absentovala
na všech typech škol. V současné době je již informovanost vcelku zajištěna. Avšak
i při vyšším stupni informací o romské kultuře je přístup komplikovanější o to, že
ve školách jsou žáci ještě dětmi, studenty a jejich volba není samovolná a zcela
autonomní.
Škola má povinnost nejdříve nabídnout obsah a metody, které odpovídají současné filozofii výchovy, a tou je multikulturalismus a interkulturalismus. To znamená, že škola je povinna prezentovat romskému žáku obsah a metody, které
zastupují romskou kulturu jako celek, které rozvíjejí romství, tradice, kulturu. Teprve v procesu výchovy se může dítě a mladý člověk postupně rozhodovat, zdali
bude volit vědomě asimilaci či emancipaci. Totiž, listina základních práv a svobod
zakazuje všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování, ke ztrátě vlastní
kultury a jazyka, a to včetně způsobů nepřímých. Integraci je proto nutno odlišit
od asimilace, tedy odnárodnění a plného kulturního přizpůsobení Romů majoritní
společnosti. Každý jednotlivec se sice může pro asimilaci rozhodnout, ale taková
volba musí být svobodná; nikomu v ní nelze bránit, avšak nesmí k ní být ani nucen. I když také asimilační cesta může vést k plnohodnotnému občanství, je vláda
přesvědčena, že by bylo kulturní ztrátou pro celou společnost, kdyby se asimilace
stala řešením pro všechny Romy. Z toho vyplývá, že škola má velký význam pro
eliminaci procesů vedoucích k asimilaci Romů. Jelikož proces vytváření světového
názoru, eticko-filozofického přístupu k rozhodnutí o tom, zdali se přikloním ke
svému národu, či zda půjdu zdánlivě jednodušší cestou přizpůsobení se národu
majoritnímu, je v zásadě procesem zvnitřňování, složitého a jemného duševního
procesu, je potřebné citlivé uplatnění metod, vedoucích k autonomnímu rozhodování žáků, nikoliv pod nějakým verbalistickým nátlakem vyučování o romských
hodnotách, jejich prospěšnosti apod.
Na základě listiny lidských práv a svobod ani žák nemůže být nucen k tomu, aby
pod nátlakem přejímal romskou kulturu, romství, vědomí sounáležitosti s romskou
komunitou. Známe řadu případů, kdy učitel předstupuje s nadšením pro romskou
kulturu před žáky v dobré víře, že žák i rodiče si toho budou vážit, ale setká se
s tím, že samotní romští rodiče si to nepřejí. A to proto, že se prý nepovažují za
Romy, že nechtějí, aby učitel jejich dítě ovlivňoval informacemi o Romech. Proto
výchovně vzdělávací proces nemůže být veden jako „diktátÿ: jsi Rom, tedy se musíš
o Romech učit! Takto vedená výuka není možná ani v případě, kdy sám vyučující
je Rom! Je známo, jaké jsou výhody romských pedagogických asistentů ve školách.
Ale ani oni nemají v procesu výchovy k romství vyhráno u svých žáků automaticky. Opak je pravdou: ve výchově a vzdělávání romských žáků je třeba usilovat
o používání takových metod, které by vytvářely prostor pro samostatné, auto-
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nomní uvažování žáka, aby se mohl samostatně rozhodovat, co je lepší: integrace
se zachováním kulturní svébytnosti Romů, či asimilace s její ztrátou a příklonem
ke kultuře majoritní společnosti.
Je fakt, že koncepce romské integrace je plně slučitelná s procesem emancipace, tj. nalézáním a upevňováním vlastní kulturní identity, který se mezi Romy
již rozvíjí. Vychází z přesvědčení, že čím více se budou Romové cítit Romy, tím
budou svobodnějšími a odpovědnějšími občany. Svými opatřeními bude vláda sledovat, aby emancipačnímu úsilí Romů nebyly ve společnosti kladeny překážky, ale
aby bylo naopak podporováno (podobně jako úsilí jiných emancipujících se skupin). Emancipace jako taková je ovšem výsledkem svobodného rozhodnutí Romů
samotných, nikoli výsledkem politiky vlády. V tomto rozhodovacím procesu může
sehrát velkou roli právě škola. Postoj vlády implikuje i přístupy ke změnám ve školství, k eliminaci verbalistických, autoritativních metod ve výuce a preferuje spíše
metody dialogické, metody aplikující etický diskurs, rozvažování, svobodnou volbu
a rozhodování o hodnotách různorodých kultur. „Humanistická edukácia vyslovuje
krédo, že je protipólom technologických prístupov k edukácii. Vyslovuje kardinálne
presvedčenie humanistickej výchovy: dať dieťaťu (žiakovi) možnosť voľby. Kardinálnym princípom komunikácie je: hovoriť o reálnych situáciach a problémoch života.
Podporovať orientáciu v pozitívnych ľudských hodnotáchÿ 16 . Takové metody, které
se snaží o rozvíjení tvořivě humanistické výchovy, jak o ní píše M. Zelina (Zelina
a Zelinová, 1994), jsou i předmětem naší práce. Jejich používání je zvláště důležité
v situaci romských žáků, kteří předchozími verbalistickými metodami byli ve škole
postihováni v důsledku jazykových, sociálních a kulturních handicapů více než žáci
majoritní společnosti.
1.1.2

Evropská dimenze v metodách výuky romských žáků

Ve volbě výukových metod je vysoce potřebné respektovat i evropský charakter romského národa, ke kterému se Mezinárodní romská unie přihlásila svým
memorandem na 5. setkání v roce 2000 v Praze. Vláda České republiky uznává
tento Romy vytyčený evropský rozměr romské emancipace. Respektuje i politický
názor, že ti Romové, kteří se považují za příslušníky evropského (či světového)
romského národa, mají právo být takto přijímáni. S dimenzí romského národa
v Evropě, který si podle prohlášení představitelů Mezinárodní romské unie z roku
2000 nedělá nárok na stát, vytváří pro výuku řadu možností, jak začlenit diskuse
o hodnotách prosazovaných různými národy v Evropě, o cestách Romů po Evropě
a o jejich dlouhé a tragické cestě za emancipací, což je aplikovatelné nejen v občanské výchově, historii, literatuře, ale i ve výtvarné a hudební výchově. Tento
způsob výuky plně koresponduje s dnes velmi silně prosazovanou evropskou dimenzí ve vzdělávání. Prostřednictvím stati Nataši Ondruškové, která rozebrala
souvislost této dimenze s procesy multikulturní výchovy, nahlédněme do těchto
strategií a vztáhněme je k tendencím potřebným ve výchově a vzdělávání romských žáků. „Významné miesto medzi obsahovými inováciami novej vzdelávacej
stratégie spojenej Európy predstavuje pokus nájsť Európe miesto v globálnych zmenách. Nevyhnutným dôsledkom toho, že Európa sa stala silne internacionalizova16 Zelina,

1998, s. 7.
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nou ekonomickou zónou, migračnou križovatkou a transformujúcim sa geografickým útvarom súčasne, je, že európskej škole v najbližšej budúcnosti už nepostačí
vychovávať mládež podľa tradícií toho-ktorého regiónu. Mladí Európania by mali
byť vzdelávaní v dohľadnom čase tak, aby volne hovorili viacerými jazykmi, aby boli
pripravení na pohyb po Európe či po svete a aby si pri tom vedome chránili vlastnú
národnú a regionálnu identitu. Vzniká teda čosi ako nový mravný základ budúceho
jestvovania Európanov a spolu s tým aj nová nevyhnutnosť v oblasti vzdelávania:
žiaci okrem základov svojej vlastnej národnej kultúry poznávajú mnohé iné európske kultúry, začínajú byť vnímaví aj ke kultúram minorit a nových multikultúrnych
spoločenstiev. Na tom všetkom sa učia rešpektovať rozdiely podľa zásad plurality
a otvorenosti. Rozmanitosť národných kultúr a vzájomne akceptovaná a prijímaná
rozdielnosť sa dozaista môžu stať jednou zo silných stránok budúcej európskej identityÿ 17 .
Je očividné, že v textu o nezbytnosti zavádět v krátkém čase do škol evropskou
dimenzi edukace. Obecnost strategie, platící pro národy Evropy, znamená i právo
romského národa realizovat danou strategii. Proto obsah i metody, uplatňované ve
výuce romských žáků, mají respektovat to, na čem je koncepce evropské dimenze
ve vzdělávání postavena.
Termín evropská dimenze byl poprvé použit, jak píše N. Ondrušková, v roce
1976 a byl deklarovaný jako snaha vnést evropského ducha do praxe učitelů základních a středních škol. V roce 1980 se termín objevil na půdě nově vytvořeného
Evropského parlamentu. Dne 24. května 1988 přijala Rada Evropy a dvanáct evropských ministrů školství Rezoluci o evropské dimenzi ve vzdělávání. Hlavním
cílem rezoluce bylo ovlivnit školní praxi signatářských zemí. V roce 1991 schválila
Rada Evropy další rezoluci o Evropské dimenzi ve vzdělávání, ve výuce a školních
osnovách. Ve vztahu k našemu tématu je také důležité, o co by měly usilovat školy,
jaké obsahy vyučování a jaké metody výuky volit vzhledem k cílům, k nimž by
podle evropské dimenze měly směřovat, tedy to, že školy by se měly podle této
rezoluce podílet zejména na vytváření vědomí18
• geografické různorodosti Evropského regionu a jeho přírodních, sociálních
a ekonomických reáliích,
• o historických pohybech, které formovaly Evropu,
• vývoje evropského právního vědomí a myšlení,
• o stavu demokracie a svobody,
• o modelech vývoje a charakteristických rysech evropské kultury v její jednotě
a rozmanitosti,
• multilingvální podstaty Evropy a jejího kulturního bohatství,
• historie myšlenky integrace Evropy od roku 1945,
• spoluzodpovědnosti za ekonomický, ekologický, sociální a politický vývoj
a stav Evropy.
Je samozřejmé, že evropská dimenze nemohla být zcela realizovaná před rokem
1989. Devadesátá léta, kdy se začaly nové členské státy připravovat ke vstupu do
17 Ondrušková, 1999, s. 188. Z hlediska Evropské unie je situace Romů v Evropě podrobována
stálému sledování, viz The Situation of Roma. . . 2004, s. 188. Na Slovensku srov. např. Únik
z pasce nezávislosti, 2003.
18 Srov. Ondrušková, 1999, s. 176.

23 (cele.lae, 1. října 2008)

24

Společenské a teoretické souvislosti. . .

Evropské unie, znamenala i postupný proces příklonu k této strategii v našich
školách. Naplno může být však realizována nyní, po vstupu do Evropské unie.
Jde o to, aby cíle předeslané strategií evropské dimenze ve vzdělávání ovlivňovaly kreativitu učitelů i při hledání metod, které by je naplňovaly i ve vztahu
k romským žákům. Protože místo romské historie, kultury, hodnotového dědictví
na evropské scéně je nesporné. Podíl na formování evropské demokracie a svobody,
právního vědomí a myšlení je i v tom, jak byla Evropa nucena se s existencí Romů
neustále vypořádávat, a to směrem od naprostého popření a genocidy až k formám
spolupodílení se romského národa na demokratickém fungování Evropy. Důležitý
je podíl romské kultury na jednotě i rozmanitosti kultury evropské. Udržení romštiny jako jazyka indoevropského je nespornou hodnotou, s kterou je třeba počítat
i do budoucna při zachování i budování multilingvální rozmanitosti Evropy.19 To,
že Romové neměli vazbu na svůj stát a v mnohém byli závislí právě na evropských
strukturách, že od roku 1971 formovali svoji vlastní Mezinárodní romskou unii
a prosazují svoji politiku ve vazbě na evropské instituce, přineslo také řadu zkušeností do pokladnice evropské demokracie a řízení Evropské unie v systémových
souvislostech. A konečně, není zanedbatelné vytyčení spoluzodpovědnosti za vývoj
a stav Evropy. I když v mnoha směrech bylo romskému národu ze strany Evropanů ublíženo, přesto se Romové sami nezbaví své vlastní spoluzodpovědnosti za
další vývoj Evropy i svého národa. K tomu je ovšem potřebná výchova, vzdělávání
v intencích, které musí respektovat cíle vytyčené evropskou dimenzí ve vzdělávání
a které vedou učitele k tvůrčímu používání metod v různých předmětech výuky,
odpovídajících principům multikulturní výchovy nejen v rámci jeho národa, ale
i v rámci celé Evropy.
Kognitivní, kreativní a mravní připravenost učitele
k realizaci optimálních metod ve výuce romských žáků
Metody ve výuce romských žáků by měly vycházet z koncepce romské integrace
a její postupné realizace. Proto by její cíle měl učitel dobře znát a tvořivě přistupovat k jejich aplikaci do výuky. Je třeba, aby učitel dobře znal to, co koncepce
romské integrace obecně vytyčuje a co úzce koresponduje s výše rozebranou evropskou dimenzí ve výuce romských žáků:
Ve snaze dosáhnout bezproblémového soužití mezi majoritní společností a romskými komunitami přijímá vláda takovou koncepci, jež směřuje k nápravě křivd
spojených se staletími diskriminace a škod způsobených před rokem 1989 politikou vynucované asimilace. Současně je vláda připravena čerpat ze všech pozitivních zkušeností, které byly v minulosti získány, a využít je při naplňování vládního
programu. Hlavním cílem je dosažení bezkonfliktního soužití příslušníků romských
komunit s ostatní společností. Jako dílčí cíle je vytyčeno sedm priorit:
a) odstranění vnějších překážek, které brání začlenění příslušníků romských komunit do společnosti, tedy především odstranění všech forem diskriminace
19 Pro udržení a rozvoj romského jazyka prostřednictvím školy i jiných institucí může být
inspirativní zkušenost z revitalizačních jazykových programů v Evropě a ve světě, které uvádí
Leoš Šatava (2001).
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jednotlivců i celých skupin vymezených rasou, barvou pleti, národností, jazykem, příslušností k národu či etnické skupině,
pomoc při odstraňování vnitřních překážek, které brání začlenění příslušníků
romských komunit do společnosti, tedy především odstranění handicapu ve
vzdělání a kvalifikaci,
zlepšení sociální úrovně příslušníků romských komunit, tedy především snížení jejich nezaměstnanosti, zlepšení bytové situace a následně zdravotní situace,
předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho
důsledků,
zajištění rozvoje romské kultury a romského jazyka,
vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němž příslušnost ke skupině vymezené rasou, barvou pleti, národností, jazykem či příslušností k národu není důvodem k odlišnému posuzování jednotlivce a zacházení s ním,
zajištění bezpečnosti příslušníků romských komunit.

Jestliže si tyto cíle učitel zvnitřní a stanou se přirozenou součástí jeho učitelského vědomí a svědomí, nikoliv vnějším stimulem a motivací, ale mravním
základem a východiskem jeho činnosti, pak to nemůže nemít vliv ani na volbu prostředků, které při své práci s romskými žáky používá, na volbu metod, které jsou
realizovány ve vyučovacím procesu. I sebedokonalejší metoda nemůže být ve výuce
úspěšná, používá-li ji učitel s chladnou hlavou a absentující empatií a obětavostí
k tomu, kterého by měla metoda ovlivňovat. Obětavost znamená vnitřní potřebu
svým způsobem, svou volbou a rozhodnutím, svými schopnostmi a možnostmi
ovlivňovat druhé, aby dosáhli svého místa ve společnosti, důstojného uplatnění.
Za výchozí princip takovéhoto humanistického přístupu (cílem našeho snažení je
člověk) k druhému člověku, který je jedním z hlavních etických předpokladů učitelského povolání, považujeme altruismus. Pojem altruismus zavedl francouzský
filozof Auguste Comte jako protiváhu egoismu. V rozumné společnosti musí tyto
dvě vlastnosti hledat svou jednotu.20 V každém z nás, a v těch, kteří pracují
s dětmi, žáky, je to ještě více umocněno, se sváří otázka: když pomáhám druhým, neznamená to popření mého vlastního já, rozvoje mých vlastních lidských
potencí, naplnění smyslu mého vlastního života? Odpovědí na tuto podstatnou
otázku i pro učitele romských žáků je: prospívat druhým a v tom vidět i své
vlastní uspokojení. U učitelů romských žáků jsou obětavost a altruismus ještě
zvýrazněny tím, že dosud ve velké většině vyučují děti jiné národnosti, než jsou
sami. Dávají tedy svou práci nikoliv dětem svého národa, ale dětem jiné národnosti. Takoví učitelé by měli mít „multikulturní vědomíÿ. Za formování takového
vědomí učitelů, které by rozumně vyvažovalo rozpory společnosti ve sféře mezi
egoismem a altruismem, je odpovědná škola. Měla by se zaměřovat na formování
takové filozoficko-pedagogické orientace absolventů vysokých škol, kterou by, jak
říká Miroslav Cipro, spíše diskusemi než povinnými kurzy a přednáškami z filozofie a pedagogiky „funkčně zavěsily do vědomí naší budoucí intelektuální, umělecké
a technické elity neodbytný pocit spoluodpovědnosti za duchovní a mravní úroveň
národa a celé naší občanské společnosti, aby čelila antihumánním a antisociál20 Srov.

Cipro, 1999, s. 14.
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ním hrozbám, které většina uznává za správné, ale k nimž vede ještě cesta dlouhá
a klikatáÿ.21
1.1.3

Vyrovnávací postupy ve vzdělávání romských žáků

Kromě trvalého úsilí o odstranění rasové diskriminace, tj. o zajištění rovného zacházení, je nutno rozvíjet i vyrovnávací postupy22 zaměřené na osoby, které jsou
ve znevýhodněné situaci z různých sociálních a historicky podmíněných důvodů,
přičemž toto vymezení není omezeno jen na příslušnost k romské komunitě. Ani
důsledná ochrana proti diskriminaci, jejíž dosažení je samo o sobě dlouhodobým
procesem, totiž nestačí k odstranění dlouhodobého, po generace utvářeného znevýhodnění. Zastavit společenský propad romských komunit lze pouze vyrovnávacími postupy, jež budou sledovat jako hlavní cíl integraci romských komunit a získání ekonomické soběstačnosti jejich členů. V tomto
smyslu musí být specifický přístup kombinován s úsilím o přizpůsobení obecných
opatření a zdrojů s ohledem na specifické podmínky a potřeby Romů. Z cíle vyrovnávacích postupů vyplývají i vhodné prostředky, jimiž jsou především aktivity
vedoucí ke zvýšení vzdělanostní úrovně a profesní kvalifikace.
Přijetí cílů vyrovnávacích postupů učitelem je ve vztahu k romským žákům
základním předpokladem optimálního vyučovacího procesu. Z toho se odvíjí i hledání a využívání efektivních výukových metod. Metoda nemůže být chladná, jak
jsem již uvedl výše. Pokud učitel není vnitřně přesvědčen o správnosti a nezbytnosti vyrovnávacího procesu, může učit, ale s neúspěchem, nikoliv jako osobnost,
které žáci důvěřují a jdou za ní. Jak říkají autoři příručky o přípravných třídách:
„Nezastupiteľným činiteľom v práci s rómskym žiakom je učiteľ, ktorý môže byť
úspešný len vtedy, keď vie a najmä chce s nim pracovať, keď pozná a rozumie mentalite rómskeho dieťaťa a etnika. Tieto deti si vyžadujú lásku, porozumenie a veľa
podnetov na formovanie a upevňovanie ich sebavedomiaÿ.23
Důležité je také to, co souvisí s tématem naší práce. I metody jsou ovlivněny výchozí filozofií. Učitel by měl volit takové metody, které by cílevědomě překonávaly
u romských žáků tak často rozšířený „fenomén přibouchnutých dveříÿ, vyzdvihovaly sebevědomí romských žáků, jejich začleněnost do třídního kolektivu, jejich
vědomý podíl na rozvoji romské komunity.
Při vyrovnávacích postupech nejde vláda cestou kvót, které by určovaly
počty Romů v určitých zaměstnáních nebo mezi přijatými uchazeči o studium,
ale cestou cílené asistence, která umožní těmto osobám překonat znevýhodnění
a vyrovnat se s požadavky na ně kladenými. Vláda přistupuje k vyrovnávacím
postupům s perspektivou dosáhnout cílů s nimi spojovaných do roku 2020.
K tomu, aby byly vyrovnávací postupy přijaty jako spravedlivé, aby byly
21 Cipro,

1999, s. 18–19.
„vyrovnávací postupyÿ je širší než např. pojem „pozitivní akceÿ či „afirmativní akceÿ,
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.
23 Maczejková a kol., 2000, s. 22–23.
22 Pojem
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uznány i většinovou společností, je potřeba i s učiteli pracovat, vysvětlovat jim
důvody těchto přístupů. V tom sehrává roli nejen sdělování informací o romských
komunitách, ale i ovlivňování jejich profesionální etiky. Vrcholem etického přístupu
učitele, stojícího na celé pyramidě mravních hodnot, jako je autenticita a individuálnost člověka, nenarušená identita subjektu, reciprocita, neočekávání odměny,
neočekávání protislužby, jednání ve prospěch druhého, atribuce, asertivita, empatie, je prosociální chování. To charakterizuje etika jako „také správanie, ktoré
je zamerané na pomoc, alebo ve prospech iných osob, skupín alebo spoločenských
cieľov, avšak bez toho, že by existovala vonkajšia odmena – napr. finančná, resp.
pochvala, uznanie pre autora správania. To znamená, že motívom a predpokladom
prosociálneho správania je vnútorná potreba, alebo tendencia robiť to, čo prospeje
druhémuÿ.24
Často se objevují u veřejnosti, ale také u mnohých profesionálů, učitelů, námitky, že vyrovnávací postupy nemají své oprávnění, že jsou jakousi novou pozitivní diskriminací, že přece máme všichni stejné možnosti, stejnou startovací
čáru apod. Avšak vyrovnávací postupy směřující k překonání historicky vzniklého
znevýhodnění některých skupin jsou výslovně povoleny jak Mezinárodní úmluvou
o odstranění všech forem rasové diskriminace, tak i Rámcovou úmluvou o ochraně
národnostních menšin, tak i směrnicí Evropské unie 2000/43/ES, která je přímo
doporučuje. Z dikce těchto předpisů vyplývá, že taková opatření nelze považovat za
diskriminaci, a to ani za tzv. diskriminaci pozitivní. Vláda proto označuje takováto
opatření důsledně jako vyrovnávací postupy, ne jako pozitivní diskriminaci.
Znovu tyto informace, se kterými učitelé mohou pracovat zejména prostřednictvím dialogických metod, diskusních klubů či situačních her, mohou ovlivňovat
volbu žáků. Např. v občanské výchově se mohou rozvinout diskuse o opodstatněnosti vyrovnávacích postupů, proč jsou potvrzeny i z hlediska evropských dokumentů, proč by nestačilo pouze rozhodnutí naší vlády apod. Vláda může totiž
vydávat správná rozhodnutí, z hlediska lidských práv i práva evropského naprosto
opodstatněná. Do vědomí společnosti jsou však přenášena zejména prací školy,
učitele, prostřednictvím celoživotního vzdělávání, konkretizací výchovných a vzdělávacích postupů.
Přípravné třídy a vychovatelé-asistenti učitele
Velké možnosti v souvislosti s nejefektivnějšími vyrovnávacími postupy skýtají přípravné třídy a romští pedagogičtí asistenti.25 Pojmy vychovatel-asistent a romský
asistent, romský pedagogický asistent, přípravné třídy se měnily v průběhu realizace změn ve školách s převahou romských žáků. Přitom se ministerstvo školství
snažilo vždy o to, aby tyto pojmy odrážely správně měnící se obsah výuky, změny
výchovné a vzdělávací práce s romskými žáky.
V oblasti vzdělávání Romů je cílem vyrovnávacích postupů zásadní změna dosavadní situace, kdy značný počet romských dětí dosahuje jen nejnižšího možného
24 Klimeková,

2004, s. 98.
Slovensku se zabývá otázkou asistentů učitelů a přípravných tříd řada autorů. K nejvýznamnějším z nich patří Milan Portik (2004) a Vladimír Klein, který na otázky efektivnosti práce
asistentů a nultých ročníků zaměřil řadu výzkumů (Klein, 2003, 2005, 2006a–c; Klein a Matulayová in Balvín, 2006, 1. díl, s. 387–397).
25 Na
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stupně vzdělání. Komplexní přístup k romským dětem před jejich vstupem do školy
by měl být zajištěn realizací Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Zde dosud plně platí sedmdesát let staré tvrzení profesora
Františka Štampacha, autora knihy Dítě nad propastí, že totiž dítě romské není
geneticky méněcenné, ale jeho situace je ovlivněna především důvody sociálními
a kulturními. (Štampach, 1933) K překonání sociokulturního handicapu potřebují
tyto děti přípravný program a cílenou asistenci. Osvědčenou formou přípravného
programu jsou přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (dále jen „přípravné třídyÿ) či zajištění alespoň dvouleté docházky dítěte
do mateřské školy. Formou cílené asistence je využívání vychovatelů-asistentů učitele26 (dříve označovaných jako „romští pedagogičtí asistentiÿ), kteří pocházejí
v převážné většině z romských komunit. Vychovatel-asistent učitele v souladu s pokyny pedagoga pomáhá žákům s aklimatizací a usnadňuje komunikaci pedagoga
s žáky, jejich rodiči a případně celou romskou komunitou. V oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání jsou to pak nástroje typu stipendií, jež pomáhají
překonávat sociální znevýhodnění studentů.
Zásadní změny jsou žádoucí zejména v předškolní výchově, neboť mateřskou
školu dosud navštěvuje nedostatečný počet romských dětí. V důsledku toho pak
mnohé nastupují školní docházku nepřipraveny, což má negativní vliv na jejich
další úspěšnost. V zákonu o počátečním vzdělávání (školském zákonu) je proto
obsaženo i zavedení bezplatné docházky do mateřských škol v posledním roce
před nástupem do školy. Součástí předškolního vzdělávání jsou ovšem též zmíněné
přípravné třídy, u nichž je prokázáno, že výrazně zvyšují úspěšnost romských dětí
v dalším vzdělávacím procesu. Zde je třeba zmínit rozdílný charakter přípravných
tříd v Čechách a na Slovensku. Zatímco v Čechách jde o skutečnou přípravu na
vstup do 1. třídy, na Slovensku jde spíše o rozdělení obsahu výuky v 1. ročníku do
dvou let.27
Přípravné třídy i vychovatelé-asistenti učitele by měli působit všude tam, kde
špatné výsledky romských dětí na potřebu této přípravy a asistence ukazují. Ačkoli počet přípravných tříd i vychovatelů průběžně roste,28 je objektivní potřeba
zjevně daleko větší. Dosud na mnoha místech či dokonce v celých regionech nebyly
zřízeny přípravné třídy ani vytvořeny funkce vychovatelů z důvodu neinformovanosti či nezájmu vedení či zřizovatelů škol. Funkce vychovatele-asistenta učitele by
měla být zřizována nejen v nultých či prvních ročnících, ale i ve vyšších třídách
základních škol. Jako vhodné se jeví i její rozšíření do dalších stupňů škol, zejména
do odborných učilišť, ale též do institucí ústavní a ochranné výchovy. Postupně
se zvyšuje počet vychovatelů-asistentů učitele, kteří dosáhli středoškolského a vyššího vzdělání, nebo mají o dosažení vyššího vzdělání zájem. Tento žádoucí zájem
26 První „romské pedagogické asistentyÿ zavedly nevládní organizace Nová škola a Společenství
Romů na Moravě. Od 1. září 1997 do 30. června 2000 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavádění vychovatelů-asistentů učitele, jakož i vytváření přípravných tříd, experimentálně
ověřovalo. Po vyhodnocení experimentu jako úspěšného jsou tyto třídy a funkce zřizovány na
základě Metodického pokynu MŠMT č. j. 25484/200-22.
27 O výhodách a nevýhodách obou přístupů více Balvín, 2004, s. 47–51.
28 K 31. prosinci 2001 jich bylo asi 230, o rok později již přes 250. V roce 2003 pracovalo ve
školských zařízeních – především v přípravných a prvních třídách základních a zvláštních škol
celkem 227 vychovatelů-asistentů učitele. V roce 2004 je uváděno 352 vychovatelů-asistentů.
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je třeba podpořit vytvořením vstřícných programů, které umožní těmto mladým
lidem vyšší pedagogické vzdělání dosáhnout i při zaměstnání. V tom se otevírá
velké místo i pro metodickou práci s romskými vychovateli, budoucími učiteli. Samotné zřizování přípravných tříd od roku 1993 přineslo do práce s romskými dětmi
velké zkušenosti zejména v oblasti hledání metod ve výuce. Byly zde používány
metody, které byly již vyzkoušeny v přechodných ročnících mateřské školy a byly
osvědčené k přípravě dětí do prvního ročníku školy. Také práce romských asistentů vnášela do výuky svá specifika v metodické práci s romskými dětmi. Ta se
opírala především o jednotu etnického základu vychovatele-asistenta a romského
žáka. Komunikace mezi českým učitelem a romským asistentem také přinášela
řadu možností rozvíjet dialogické, interkulturní metody výuky. Podrobněji o nich
pojednáme dále. Na tomto místě je však třeba zdůraznit, jak je důležitá vazba
mezi reflexí situace a potřeb výchovy a vzděláváním romských žáků z hlediska
vládních postupů a jejich vlastním naplňováním ve vlastní scholarizaci. Podrobný
rozbor pedagogické práce v přípravných třídách podává na slovenské straně práce
pod vedením Márii Maczejkové.29 Tato pedagožka se věnovala přípravným třídám
již od začátku devadesátých let. Svědčí o tom i projekt, který vypracovala a jenž je
ověřen i výše jmenovanou prací ve spolupráci s dalšími odborníky.30 Důraz i v přípravných třídách je kladen na používání netradičních metod. Jednou ze základních
sledovaných úloh je, jak píší slovenští autoři, „zabezpečiť alternatívne a netradične
formy vyučovania, deťom dať šancu zážitkov úspešnosti, a tým utvárať prvotný
kladný vzťah ku škole a vzdelaniu vôbecÿ.31
Motivující informace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v naprosté většině již není zřizovatelem škol, a nemůže tedy jako v minulosti uplatňovat přímé metody jejich
řízení. Není však přípustné, aby stát ponechal zavádění vyrovnávacích postupů
ve vzdělávání pouze na zřizovatelích, neboť mu zůstává odpovědnost za plnění
závazků plynoucích z mezinárodních smluv o lidských právech.32
Ministerstvo může využít řadu nepřímých motivačních nástrojů. Významnou
roli v dalším rozšiřování počtu škol, které využijí možnosti ustanovení funkce
vychovatele-asistenta učitele a zřízení přípravného ročníku, hraje zprostředkování
motivujících informací. Ministerstvo může též napomoci šíření praktických zkušeností s využitím těchto postupů prostřednictvím vzdělávací nabídky pedagogických
fakult univerzit, pedagogických center a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství. Vláda proto usnesením ze dne 7. listopadu 2001 č. 1145 uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy průběžně zintenzivňovat podporu a propagaci
zřizování přípravných tříd a funkce vychovatel-asistent učitele s cílem rozšířit tyto
formy vyrovnávacích postupů systematicky tam, kde se u romských žáků proje29 Maczejková

a kol., 2000.
1991.
31 Maczejková, 2000, s. 18.
32 Neuspokojivý stav romského vzdělání se týká mj. závazků plynoucích z Úmluvy o právech
dítěte, Mezinárodního paktu o právech sociálních, hospodářských a kulturních, jakož i Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, a bývá pravidelně předmětem kritiky
příslušných výborů.
30 Maczejková,
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vují vzdělávací problémy a přípravné třídy a funkce vychovatel-asistent učitele
dosud zřízeny nebyly. Systémově se však jeví potřebné zajistit, aby v prováděcích
předpisech ke školským zákonům byla promítnuta finanční a organizační opatření podporující inkluzi žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do hlavního
vzdělávacího proudu.
Potřeba vyrovnávacích postupů v oblasti vzdělávání je ovšem vyvolána nejen
sociokulturním handicapem romských dětí (nedostatky ve strukturaci pojmů, ve
vyučovacím jazyce a v pojetí kázně jako důsledek odlišné rodinné výchovy), ale
i selektivností vzdělávacího systému, který není připraven na projevy sociální diferenciace a kulturní odlišnosti. Vyrovnávání příležitostí podpoří i změna současné
základní školy a posílení její schopnosti udržet v hlavním proudu vzdělávání i děti
ze sociálně a kulturně handicapujícího prostředí. Cestou k tomuto cíli je diferencovaný a individuální přístup k dětem v základní škole – a zejména zohlednění tohoto
úkolu školy jak v pregraduální přípravě učitelů, tak v jejich dalším vzdělávání. Pro
diferencovaný přístup je ovšem znovu nutné používat metod, které respektují žáka
v jeho individuálnosti, jak osobní, tak etnické.
Rozšiřování znalostí o romské komunitě
Neuvěřitelně velká plocha pro novou metodickou práci se otvírá před učiteli v souvislosti s povinností získávat poznatky o romské kultuře, historii atd. To je zajímavější o to, že se jedná o cestu neprobádanou. Samotné seznamování s obsahem vytváří bezprostřední požadavek, jak tento obsah do sebe vstřebat co nejefektivněji.
Tento proces je pro učitele o to obtížnější, že oni sami nejsou konečnými příjemci
informací, ale působí jako jejich zprostředkovatelé: romským i neromským žákům
do výuky. Proto by měl současně učitel dostat informaci, jak nově získané penzum
znalostí co nejefektivněji sdělí svému žákovi. Při dobrém vedení by mohly mezi učiteli a romskými pedagogickými asistenty v postgraduální přípravě vznikat jakési
metodické dílny, kde by přímo při seznamování s obsahem přemýšleli a prakticky
realizovali, jak to budou aplikovat do výuky. Hry, dramatická výchova,33 hraní rolí,
arteterapie, situační metody a další aktivizující výukové metody byly od začátku
devadesátých let velmi populárními i mezi učiteli, kteří chtěli překonat tehdejší převažující verbalismus ve školách. Jsem přesvědčen, že v současné situaci by se měli
učitelé právě v souvislosti s přicházející potřebou zintenzivnit multikulturní a interkulturní výchovu ve školách znovu více nadechnout a uplatňovat tyto metody
ve školách jako cestu k větší humanizaci škol a většímu respektování národnostní
různorodosti evropské populace, včetně populace romské. Ovšem metod nelze používat bez znalostí obsahu, bez informací o romské kultuře. Proto součástí speciální
přípravy učitelů by kromě obecné multikulturní výchovy mělo být i povinné minimum znalostí o romské komunitě, romském jazyce a kultuře a o zvláštnostech
komunikace s romskými rodiči. To se týká jak začínajících učitelů, kteří by velkou
část těchto informací měli získat již při studiu na pedagogických fakultách, tak
učitelů, kteří učí po delší dobu, ale kteří se s romskými dětmi setkávali dosud jen
ojediněle. Pokud možno ještě před nástupem dítěte do školy by měli být romským
33 O

potřebě dramatické výchovy jako součásti samotné výuky viz např. Karaffa, 2004, s. 88–94.
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poradcem nebo vychovatelem-asistentem učitele seznámeni se situací rodiny, z níž
dítě pochází.
Zvláštním obsahem znalostí učitelů vedle znalostí obsahu vzdělávacího procesu
a dovedností metodických by měla být vybavenost sociologickými poznatky o výchově a vzdělávání. Neboť, jak píše P. Ondrejkovič, „vznikom rozsiahlej diverzity,
ktorá je dôsledkom pluralizačného procesu, ktorý ustavične prebieha a dnes nadobúda aj globalizačný charakter, sa vytvorili nové výchovnovzdelávacie podmienky,
v rámci ktorých je predovšetkým školská výchova, ale aj vzdelávanie len čiastkovou, len jednou z mnohých súčastí, ako súčasť socializačných procesov. Škola sa
dostáva do rôznorodých konkurenčných vzťahov a v mnohých konkurenčných súbojoch aj prehráva, či ztráca dych, je súčasťou diskurzu, ako stretu politických,
ekonomických, i početných pluralitných názorov, před čím súčasná pedagogika zatvára oči, alebo jednoducho nedokáže zaujať adekvátne stanovisko. Významne sa
zmenila i súčasná životná situácia človeka, ktorá nadobúda čoraz častejšie globálny
charakterÿ.34
Při výchově a vzdělávání romských žáků nelze opomíjet novou nejistotu způsobu života, zaměstnání, způsobu obživy. P. Ondrejkovič píše o vzrůstající ztrátě
pocitu bezpečí, osamělosti člověka v davu, z toho narůstající intolerantnosti, což
často paradoxně vede k očištění staronových hodnot, jako je ohleduplnost, slušnost, důstojnost. „Čoraz viac ľudí stráca istotu a ocitáva sa v stave bez pocitu
bezpečia, či už v zamestnaní, v osobnom či spoločenskom, ale i v rodinnom živote . . . čoraz viac narastá ľudská osamelosť v dave. Neistý a nezakorenený člověk
je súčasne intolerantný, neznášenlivý, podozrievavý, nedôverčivý, lebo nemá dôvod byť tolerantný k ľuďom, ktorí či už skutočne alebo iba zdanlivo stoja v ceste
jeho túžbe po maslowowskej bezpečnosti a istote.ÿ 35 Tato situace je výzvou nejenom pro pedagogiku jako vědu, ale i samotné učitele, kteří mohou spolu se svými
žáky různorodými situačními metodami pomáhat žákům nahlédnout do složitého
pluralitního světa lidských vztahů v jejich dynamické proměně a zároveň je nenásilně vést k procesům rozhodování a volby, jaké hodnoty jsou správné, jak se
budou žáci rozhodovat a volit ve svém občanském životě. Tím napomáhají učitelé
i uchování a rozvoji nejzákladnější funkce školství, výchovy a vzdělávání, což je
intervence do socializačních procesů. Škola působí jako významný prostředek socializace člověka. Při dobré znalosti kulturních hodnot uchovávaných jako
přirozené regulativy a životní vzorce v romských komunitách může učitel uplatnit
v cestě za regulací sociálně zneklidněného světa i ty zdánlivě staronové hodnoty
romské (uchované např. jako „moudrá slova starých Romůÿ), které mohou být
aktuální i pro mnohé relativně vyspělejší kultury Evropy a světa. Ve výuce literatury, občanské výchovy i dalších humanitních předmětů a výchov mohou posloužit
romská přísloví, o jejichž vydání se zasloužila M. Hübschmannová a která obsahují
řadu moudrostí shodujících se s mravními hodnotami všelidskými. Jejich využitím
se budu zabývat v dalších kapitolách.

34 Ondrejkovič,
35 Ondrejkovič,

2004, s. 33.
2004, s. 34.
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Rozvoj výzkumné oblasti
Romským dětem, ale i dospělým Romům je třeba umožnit kultivaci romského
jazyka v bezplatných jazykových kurzech. V těchto kurzech budou děti i další
zájemci seznamováni s romskou tradiční kulturou, literaturou i historií.
Romskému jazyku a romské kultuře musí být věnována odpovídající odborná
pozornost. Předním úkolem při rozvoji romské kultury je výzkum a podpora aktivního rozvoje kultury a jazyka. Pod vlivem postupující jazykové a kulturní asimilace
zejména mladé generaci Romů hrozí reálné nebezpečí ztráty kulturních tradic, lidové slovesnosti i jazyka samotného. Pro udržení a aktivní rozvoj romské kultury
a jazyka se doporučuje pokračovat ve vypisování grantů na projekty sběru
lidové slovesnosti. Trvá zájem o pořádání regionálních i celostátních akcí na
podporu a propagaci romského jazyka a kultury, ať již hudebních, literárních či
divadelních. Zde se naskýtá vskutku velká škála možností alternativní metodické
práce s romskými dětmi, která by vhodně motivovala romské žáky ve vyučování.
Nejlépe tuto motivaci ve prospěch výuky provádějí ti ředitelé a učitelé, kteří propojují volnočasové aktivity organicky s vyučovacím procesem. Z vlastní zkušenosti
znám školu, která na Slovensku toto prolínání provádí vynikajícím způsobem, je
jí Zvláštní škola v Rudňanech. Takových škol je však daleko víc v Čechách i na
Slovensku.
Nedílnou součástí rozvoje romské kultury a jazyka je i výzkumná činnost
etnografická (tradice, folklor) a lingvistická (včetně dialektologických
studií). Pro kvalifikované vytváření politiky romské integrace je ovšem nanejvýš
potřebný také výzkum v širším smyslu, tj. kulturně-antropologický a sociologický výzkum dynamiky vnitřního vývoje romských komunit i jejich interakcí s majoritní společností. Mezi priority takového výzkumu patří vztahy
a zkušenosti Romů s postoji majority,36 rozvoj sociální exkluze, zejména v bydlení,37 demografický vývoj a sociální mobilita. Pro učitele i žáky se zde otvírají
velké možnosti, jak přímo ve škole motivovat budoucí výzkumníky v této oblasti.
Koncipování her na modelové situace takových výzkumných aktivit není daleko
od života, obsahuje v sobě velký aktivační a aktualizační náboj (např. hry na konference, zpracování projektů na výzkumy, na řešení problematických a konfliktních otázek v obci, spolupráci s radnicí atd.). Projekty mohou být koncipovány
ve spolupráci s učiteli pro třídu (mikroklima) či pro celou školu (cesta k řešení
problému v rámci společenského makroklimatu). V devadesátých letech byl velký
boom takových projektových her ve školách. Výuka romských žáků nabízí jejich
aktualizování.
Spojení etnografického výzkumu s konkrétními metodami vyžaduje velké znalosti od samotných učitelů. Ty mohou získat nejlépe v knihách, které jsou zaměřeny nejenom na výzkum, ale i na to, jak je metodicky možno využít nabytých
faktů ve výuce žáků.38 Kromě toho velká šíře výzkumů, které jsou potřebné pro
poznání romské kultury a aplikaci těchto poznatků do výchovy a vzdělávání rom36 Tyto aspekty jsou předmětem výzkumu realizovaného pod dohledem Rady vlády pro záležitosti romské komunity (dříve Mezirezortní komise) s podporou Evropské unie. Jde o jednu ze
složek komplexního programu Phare 1999 (viz 6.2.2.).
37 Viz např. Socioklub, 2001.
38 Viz např. Fabianová, 2003. Specifika práce v romských komunitách je zkoumána z různých
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ských žáků, ukazuje na jeden závažný fakt, na který upozorňují sociologové ve
vztahu k pedagogice: že totiž pro pochopení světa, i nás samých, našeho poznávání světa, výchovu a vzdělávání vzhledem k jeho složitosti bychom měli používat
pedagogiku jako soustavu věd o výchově a vzdělávání. „Ústredným problémom súčasnej vedy je pochopenie sveta, vrátane nás samých a nášho poznávania,
jako súčasť sveta. V tejto súvislosti jestvuje aj fenomén výchovy a vzdelávania detí,
mládeže i dospelých, fenomény, ktoré sa snažíme pochopiť jako súčasť tohto sveta
z pohľadu pedagogiky. Avšak klasické chápanie pedagogiky, resp. pedagogickej vedy
(Erziehungwissenschaft, educational science) možno dnes pokladať za čoraz ťažšie
udržateľné. Veda a výskum, ktoré si kladú za cieľ zaoberať sa vzdelávaním a výchovou v najrôznejších sférach života spoločnosti, veda, ktorá sa zaoberá cieľmi,
predmetom, obsahom, prostriedkami, metódami, organizáciou, deťmi, mládežou,
dospelými, jednotlivcami, skupinami i celou spoločnosťou, je tak zložitá, že sa prihovárame skôr za používanie pojmu sústava vied o výchove a vzdelávaní, a to so
všetkými svojmi dôsledkami, obsahovými i metodologickými, ale najmä prienikom
a otváraním sa širokému spektru iných vedných disciplín.ÿ 39 Tento Ondrejkovičův
požadavek koresponduje s názorem B. Blížkovského, který zdůrazňuje, že ve vztahu
k soudobému světu, charakterizovanému pluralitou národů a národností a zostřeným konfliktem kultur, je potřebné hledat spolupráci pedagogiky a dalších vědních
disciplín. Blížkovský přímo říká: „Má-li se naše civilizace vůbec zachránit, nesmí
promarnit své historické, globální všenápravné poslání, musí splnit i svou funkci interkulturní a výchovnou hledáním a tvorbou smysluplného života založeného na dodržování základních lidských práv i na ochraně přírody, na spoluodpovědnosti všech
lidí za kultivaci celého lidského světa. Není proto náhodné, že se znovu soustřeďuje
pozornost k základním otázkám vzdělávání a výchovy, že se funkce školy chápe
mnohem komplexněji v širších souvislostech filozofických, sociologických, politických, hospodářských, kulturních i ekologických.ÿ 40 Pokud aplikujeme požadavek
využívání systému věd (oborů) na vlastní práci učitele romských žáků, etnických
skupin, ukáže se zcela jasně, jaké vlastně vědní disciplíny by měl učitel zvládnout,
aby jeho vyučování splňovalo optimální parametry, aby využívání výukových metod bylo účinné a aby naplňoval principy profesionální etiky ve specifické situaci
výuky romských žáků. Potřebné je, aby zvládl základy romistiky. Sama romistika
je pak odborníky charakterizována jako multidimenziální obor, který využívá řadu
vědních disciplín: historii, kulturologii, etnografii, lingvistiku. Aby lépe porozuměl
situaci svých romských žáků, se neobejde bez základů sociologických metodologií.
Ve vztahu k vytváření vztahů k romským komunitám (rodičům svých žáků) se
neobejde ani bez znalosti základů politologických, ekonomických. Pro praxi učitelského povolání a naplňování jeho smyslu je podstatná orientace světonázorová,
k čemuž je nezbytné seznámení s disciplínami filozofickými, s filozofií a etikou výchovy. Důležité pro učitele, vzhledem k sociálním handicapům romských komunit,
je i seznámit se s obory sociální pedagogiky a sociální práce. Je zřejmé, že také
učitelská práce v multikulturním prostředí vyžaduje pedagoga vybaveného nejehledisek, na Slovensku autory z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitře. (Viz
Rosinský ad., 2006)
39 Viz Ondrejkovič, 2004, s. 30.
40 Blížkovský, 1997, s. 15–16.
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nom vlastní úzce chápanou pedagogickou vědou, ale člověka, odborníka širokého
spektra znalostí v různých oborech. Důležité je, a v tom by pedagogika měla sehrávat svoji jednotící roli, že toto široké spektrum znalostí a dovedností z různých
vědních disciplín by mělo být směrováno k jednomu cíli: k výchově a vzdělávání
žáka. Východiskem učitelské práce by mělo být seznámení se s takovým spektrem
vědních disciplín, které by vystupovaly jako soustava věd o výchově a vzdělávání
a jejichž osvojení by učiteli sloužilo jako dobrý základ k vyrovnání se i s různými
specifickými situacemi výchovně vzdělávacího procesu, mezi nimiž je možné s velkou pravděpodobností i setkání s povinností vyučovat romské žáky či příslušníky
jiných etnických skupin.
Otázka národnostního školství
K vyrovnávacím postupům v romském vzdělávání nepatří vytváření odděleného
romského školství, jakým je národnostní školství polské; Romové ve své většině
rovněž zřizování takového národnostního školství nepožadují. Je však nutno vzít
v úvahu již existující školy s převahou žáků z odlišného sociokulturního prostředí
(nepřesně označované jako tzv. komunitní školy), do nichž spádově, ale i z důvodu
přístupu majoritní společnosti chodí převážně romské děti.41 Cílem státní politiky
není uměle zvyšovat počet takových škol, což by mohlo být považováno za podporu
segregačních tendencí.
Vytváření škol s převahou romských žáků je něco podobného jako vytváření
romských ghett. Dnes je potřebná a aktuální škola spíše komunikativní než
komunitní. I když těžko překonáme izolaci takových škol (čeští rodiče cíleně
nechtějí posílat své děti tam, kde je převaha romských žáků), je potřebné, aby
učitelé a ředitelé škol vytvářeli takové prostředí, které by ke komunikaci i mezi
romskými a neromskými žáky přispívalo. A to i přes hranice škol. Mezi školami
regionu, města, státu. Mohou se vytvářet hnutí škol, sítě, kde by komunikace mezi
dětmi rozdílných národností hrála pozitivní roli. Metody, o nichž bude další výklad, mohou v tomto trendu sehrát významnou roli. Jako inspirace by mohly
sloužit některé metody používané v USA. Tam jsou mnohde do míst silné koncentrace afroamerických a hispánských čtvrtí převáženy na výuku děti ze čtvrtí
s bělošským obyvatelstvem. Záleží také na uvědomění rodičů, jak chtějí být nápomocni multikulturním a interkulturním procesům ve společnosti. V tomto bodě
je velmi silná inspirace i pro naše romské žáky. Metody uplatňované ve třídách
mohou být navýsost excelentní, avšak pokud neexistuje ve třídě také reálné prostředí, které by mohlo pomáhat navazovat interaktivní vztahy, pokud budou školy
pro romské žáky stále segregované, bude mít vyučování časem i negativní dopady.
Z tzv. Colemanovy zprávy42 v USA vyplynulo, že rozdíly v prospěchu dětí bělochů
a amerických Asiatů a dětí mexických Američanů, Indiánů a černých Američanů
v prospěchu jsou dány sociálním a vzdělanostním prostředím rodin žáků a sociální strukturou žáků určité školy. „Z toho logicky vyplývalo, že pomoc žákům ze
sociálně znevýhodněného prostředí může přinášet školní vzdělávání tehdy, když žá41 Takové školy jsou např. v Chánově (Most), v Předlicích (Ústí nad Labem), v Ostravě-Přívoze,
v Praze 3, Havlíčkovo náměstí 300 a v dalších místech.
42 Equality of Educational Opportunity, Coleman et al., 1966, podle Průchy, 2002, s. 119.
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kovské populace budou integrovány, tj. když třídy budou složeny ze žáků z různých
sociálních prostředí. To předpokládalo např. integraci černošských dětí z nižších
sociálních vrstev do tříd bělošských dětí ze střední sociální vrstvy.ÿ 43 Je zřejmé, že
pro výuku romských žáků by takováto integrace znamenala řadu těžkostí, avšak
zřejmě je již i teoreticky překonán v multikulturní pedagogice bod, kdy se hlásalo, že specifika výuky romského žáka předpokládá i jeho samostatnou výuku.
K tomu v České republice došla i Helena Balabánová, bývalá úspěšná ředitelka
Základní školy Přemysla Pittra v Ostravě, kde byli vyučováni na začátku 90. let
pouze romští žáci, která v rozhovoru v roce 2002 řekla, že dnes by volila zcela
jednoznačně školu plně integrovanou, s českými i romskými žáky dohromady.44
Určitým řešením, které by při použití dobré metody mohlo napomoci komunikaci mezi školami, mezi dětmi majority a minorit a překonání segregačních tendencí, jsou školy s celodenním programem. Tam by se jejich zřizovatelé mohli
obrátit na dobré příklady z minulosti. Takovou školu měl Miroslav Dědič, zakladatel první romské internátní školy (2. června 1950 v Květušíně na Šumavě).45
Celodenní program umožňuje šířeji koncipované metodické vedení dětí, vytváření
metod s komunikativním nábojem, které ve svých důsledcích mohou napomáhat
překonávání segregovanosti a izolovanosti romských žáků. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy musí usilovat alespoň o to, aby za situace, kdy už vzdělávací segregace fakticky nastala, mohly tyto školy poskytnout romským dětem
plnohodnotné vzdělání a přispět k jejich integraci do společnosti. Proto vláda uložila ministryni školství, mládeže a tělovýchovy úkol vedoucí ke zpracování projektu
škol s celodenním programem, na jehož nevýukové části je účast žáků dobrovolná.
V České republice se začleňují do celodenních programů romské komunitní školy na
základě projektů, které podávají na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.46 Na slovenské straně měly velký význam i pro celou bývalou Československou republiku práce slovenských odborníků o celodenním výchovném systému.
Edukačním výsledkům z experimentů celodenního výchovného systému se věnoval
například M. Zelina47 . Celodenní výchovný systém je jedním z pokusů, jak řešit
problém výchovy a vzdělávání žáka mimo vyučovací proces. A právě z hlediska
výuky a využívání výukových metod je významné, že prostřednictvím tohoto systému se realizuje rozvíjející komplexní výchova a příprava na vyučování. Jak se
píše v práci Metodického centra v Prešově o přípravných ročnících, které tuto Zelinovu metodu využívaly a zúročily, „rozvíjajúca výchova sa realizuje takými metódami, ktoré môžeme charakterizovať ako zaujímave, progresívne, aktivizujúce,
hravé, takže táto príprava nemá charakter práce, ale skôr aktívnej rekreácie, tj.
činnosti, ktoré by žiaci robili so záujmom, dožadovali by sa ich z vlastnej iniciatívy
a dané úlohy a postupy riešili a domýšľali vo svojom záujme, aby bol CVS progresívny, je potrebné vytvárať priestor pre realizáciu takého spôsobu výučby a výchovy,
ktorý zabezpečí progresívny vývin a akceleráciu žiakov. Využívaním progresívnych
metód a obsahu CVS umožňuje riešiť niektoré slabé miesta klasickej školy. Za prio43 Průcha,

2002, s. 120.
analýzou výuky romských žáků a jejího vztahu k národnostním aspektům se
na Slovensku zabývá kromě jiných odborníků Inga Zubková (in Balvín, 2006, 1. díl, s. 413–429).
45 Dědič, 1985.
46 Bod II. 1b) usnesení vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1145.
47 Zelina, 1982. CVS je dnes aktualizováno v práci Valachové a kol., 2002.
44 Pedagogickou
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ritné považujeme využívanie a vypracovanie konkrétnych pomôcok najmä v oblasti
didaktických hier pre poobedňajšiu činnosť detí, ako aj spracovanie niekoľkých príkladov z učebnej látky vo forme problémového vyučovania, využívania výcvikového
programu pre remotiváciu a aktiváciu žiakaÿ.48 Zde je nezbytné i využití metodiky
volného času49 , které vhodně doplňuje celkovou výuku romských žáků ve škole.
Transformace zvláštních škol na školy základní
Pokud jde o transformaci zvláštních škol na školy základní, navrhuje se změna
současného financování škol školskými normativy a finanční zvýhodnění těch škol,
které budou mít ve třídách určité procento sociálně znevýhodněných žáků. Dalším
navrhovaným opatřením je umístění třídy s vyučovacím programem základní školy
přímo ve zvláštních školách a postupné přeřazování připravenějších dětí do tohoto
programu. Tento postup umožní využít schopností speciálních pedagogů zvláštních škol (především individuální přístup k žákům), přičemž děti z jedné rodiny
zůstanou v jedné škole, i když jedno bude vyučováno nadále v programu zvláštní
školy, druhé již v programu základní školy. Je rovněž možné, aby dítě absolvovalo část předmětů podle programu základní školy (popř. národní nebo obecné
školy) a část podle programu zvláštní školy. Pokud mají školy jednoho zřizovatele,
je možno sloučit školu základní se školou zvláštní a transformaci provést uvnitř
takto nově vzniklé školy. Pokud je nemají, je žádoucí usilovat o jejich sjednocení
příslušným předpisem.
Pro romské žáky, kteří dnes navštěvují zvláštní školy, lze připravit na základě
doporučení pedagogicko-psychologických poraden individuální programy, včetně
doučování. Dále je pro ně nutno v rostoucí míře zřizovat vyrovnávací třídy, jejichž cílem je, aby tito žáci mohli pokračovat ve vzdělávání v některém programu
základní, obecné nebo národní školy.
Velkou pomocí pro transformaci jsou právě učitelé zvláštních škol, kteří jsou
zkušení v používání vyučovacích metod přizpůsobených profilu romských žáků. Jde
o to, aby je použili ve prospěch větší emancipovanosti romských dětí, k větší spolupráci s rodinou. V tomto procesu může napomoci i metodika výuky ve zvláštních
školách přizpůsobená práci s romskými žáky od kolektivu odborníků pod vedením
docentky Švarcové z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze.50
Vzdělávání dospělých a studentů
Velmi zajímavé možnosti pro metodickou práci skýtá vzdělávání dospělých, podpora žáků při vstupu na střední na střední školy i pro vstup na školy vysoké. Pro
dospělé romské studenty je to vlastně pomoc chytit druhý dech, skloubit životní
zkušenost s žákovskou, pro středoškolské a vysokoškolské studenty je to výrazná
pomoc překonat sociální handicap a najít rovnocenné uplatnění ve společnosti se
studenty z majoritní společnosti.
Součástí překonávání vzdělanostního handicapu je i vzdělávání dospělých, kteří
v důsledku sociokulturního znevýhodnění v minulosti absolvovali pouze zvláštní
48 Maczejková,

2000, s. 37–38.
Hofbauer, 2004.
50 Švarcová, 2000.
49 Viz
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školu a cesta k dalšímu vzdělání se jim tím uzavřela. Pro tyto dospělé již byly vytvořeny kurzy k doplnění základního vzdělání, které však potřebují nejen aktivnější
propagaci; žádoucí je také větší orientace těchto kurzů na dovednosti prakticky
uplatnitelné na trhu práce.
Další prioritou je i potřeba umožnit sociálně znevýhodněným studentům,
včetně romských, v rostoucím počtu dosažení středoškolského a vysokoškolského
vzdělání. Program podpory romských žáků středních škol má jednoznačně vyrovnávací (afirmativní) charakter. Jeho cílem je prostřednictvím finanční podpory
(úhrada školného na soukromých školách, cestovného, stravného, školních pomůcek) umožnit romským žákům středních škol pokračovat či zahájit studium, kterého by se jinak ze sociálních důvodů museli vzdát. Je však nezbytné, aby tento
program podpory romských žáků středních škol byl replikován také v rámci vysokoškolského vzdělávání. Finanční zajištění těchto programů bude zajištěno v rámci
přípravy návrhu státního rozpočtu na příslušný rok a nepřekročí schválené střednědobé výdajové rámce. Významnou práci v tomto ohledu hraje o. p. s. Slovo 21,
které vytvořilo Program podpory romských žáků jako přípravu na střední, popř.
vysoké školy.
Často a stále se opakuje už téměř jako zaklínadlo, že Romové nemají zájem
o vzdělání. Avšak rostoucí zájem o finanční podporu studia svědčí o opaku. Nárůst
uspokojených žádostí z 900 v roce 2000 je toho výmluvným důkazem.51
Instituce
V této souvislosti bylo zvláště aktuální zajistit transformaci Muzea romské kultury
v Brně, dosud působícího jako obecně prospěšná společnost, na státní příspěvkovou
organizaci, zřizovanou ministerstvem kultury. To se také stalo a Muzeum romské
kultury již v současné době pracuje jako příspěvková organizace. Muzeum jako
jedinečná romistická instituce má všechny předpoklady významně působit v oblasti uchování a rozvoje romské kultury a romského jazyka, provádět vědeckovýzkumnou činnost v oboru romistiky, rozšiřovat informovanost veřejnosti a vytvářet
prostor k všestrannému rozvoji romské národnostní menšiny.
Předním odborným pracovištěm v oblasti romské kultury a jazyka je seminář
romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je jediným pracovištěm v České republice, které připravuje odborníky-romisty v komplexním magisterském programu. Jejich počet je vzhledem k aktuální i výhledové potřebě plně
vzdělaných odborníků zcela nedostačující. Zatím byl jazykový obor otevřen pouze
třikrát, v letech 1991, 1996 a 2002. Romistika na Filozofické fakultě UK je pouze
seminářem Indologického ústavu a potýká se s naprosto nedostatečnými finančními
a prostorovými podmínkami pro výuku i odbornou činnost; náklady jsou hrazeny
z různých grantů.52 Významnou vzdělávací a ediční činností přispívá k poznání
51 Celkem bylo v roce 2000 podpořeno asi 900 žádostí, v roce 2001 již 1531, v roce 2002 bylo
uspokojeno přibližně 2500 žádostí a v roce 2003 bylo uspokojeno 2577 žádostí na jednotlivá
pololetí.
52 V letech 2000–2002 též z položky Podpora projektů romské integrace kapitoly Všeobecná
pokladní správa státního rozpočtu, jejíž využití doporučovala Rada vlády (Mezirezortní komise)
pro záležitosti romské komunity.
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romské historie a kultury také program romského vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci.
V souladu s Nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity je od roku 2002 ministerstvo kultury poskytovatelem státních dotací na činnost redakcí romských
národnostních periodik.
Již v pregraduální přípravě, ale i v postgraduální by měla spolupráce učitelů
s těmito institucemi hrát mimořádnou roli. Muzeum samo má vytvořen vzdělávací program a vytváří řadu projektů na jeho popularizaci. Naskýtá se zde velká
možnost vypracování metodiky spolupráce těchto institucí se školami, a to nejenom romskými. Romský čtrnáctideník Romano hangos (Romský hlas), měsíčník
Romano voďi (Romská duše) a časopis pro děti Kereka (Kolečko) patří ke špičkám
i ve srovnání s tiskovinami dalších národnostních menšin.
Působení na majoritní společnost
Součástí koncepce je kromě antidiskriminačních opatření, vyrovnávacích postupů
a podpory rozvoje romské kultury a jazyka též působení na majoritní společnost.
Dlouhodobým cílem je vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němž
příslušnost ke skupině vymezené barvou pleti, národností, jazykem či příslušnost
k národu není důvodem k odlišnému posuzování jednotlivce. Vláda i nadále bude
financovat Kampaň proti rasismu, jejímž smyslem je prosazovaní myšlenek tolerance. Kampaň si klade za cíl podporu vzájemného poznávání a lepšího chápání
různých kultur, které žijí ve společném státě. Důraz je opakovaně kladen na prezentaci romské kultury, která představuje nejvýraznější menšinovou kulturu v České
republice. Nedílnou součástí působení na majoritu musí být vyvážené informace
o romské komunitě a jejích příslušnících, jež budou prezentovány v médiích, a podpora pozitivního obrazu romského etnika spolu se zdůrazněním kladného přínosu
pro celou společnost.
Ve škole jde o systematickou přípravu působící dlouhodobě. Přitom není nemožné uplatňovat i prvky takovýchto kampaní ve škole. Jsou k tomu různé příležitosti a dobří učitelé a ředitelé škol je mohou využít jako součást projektů připomínajících dny významné pro romské komunity v minulosti i současnosti apod.
K jedné z nejdůležitějších možností patří oslava Mezinárodního dne Romů, která
se koná každoročně 8. dubna.
Z aktualizace koncepce k 31. květnu 2004 vyplývá potřeba pokračování a dalšího rozvoje již existujících – a v mezinárodním měřítku nesporně úspěšných – programů, především programu Podpora romských žáků středních škol a programu
Terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách. Pokračovat nepochybně bude i zahájený proces tvorby multikulturních výukových programů pro
všechny typy škol. Trvalou potřebou zůstává systematičtější a plošnější vytváření přípravných ročníků a funkcí vychovatelů-asistentů učitele na školách s romskými žáky. To je také důvodem hlubšího hledání optimálních výukových metod
jako prostředků humanizace vyučovacího procesu se zřetelem na specifické potřeby
romských žáků.
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Vřazení této podkapitoly je poněkud specifické. Na poměrně rozsáhlé ploše se v ní
zabývám polemikou s názory více sociologickými a antropologickými než pedagogickými. Jsem ale přesvědčen, že tato polemika je nezbytná, neboť názory kritizovaných autorů zasahují negativně i oblast pedagogické práce s romskými žáky.
Potřebu takové kritiky ať posoudí čtenáři sami.
I při výchově a vzdělávání romských žáků a při používání adekvátních metod
v jejich výuce je třeba brát v úvahu sociální podmínky jako jednu z rozhodujících
podmínek edukace. Hlavními faktory, které ovlivňují situaci člověka a jeho vztah
ke světu, tedy i úroveň jeho edukace, schopnosti vyrovnat se s prostředím, jsou,
jak říká antropolog R. F. Murphy, „místo pobytu, socioekonomická třída, rasová
diskriminace a kulturní deprivaceÿ.53
I když systémová pedagogika je základem pro zjišťování úrovně výchovy a vzdělávání a odhalování různých determinant edukace, přesto se stále rodí a obrozují
teorie o vrozené dědičnosti, genetické vybavenosti, o rozdílnosti ras, které jsou
prý podle nositelů těchto teorií determinantami ovlivňujícími schopnosti žáků nejvíce, dlouhodobě a fatálně. V poslední době se objevily v České republice knihy
Petra Bakaláře, které aplikují dílo amerického psychologa Arthura Jensena na
zkoumání Židů a Romů a svojí pseudometodologií zkoumání „mentální odlišnostiÿ
ras zasahují i do pedagogické sféry, do otázky podstaty a smyslu vyrovnávacích
postupů i hledání optimálních výukových metod pro romské žáky. Antropolog
Murphy k těmto teoriím doslova říká: „Podle rasistických postojů jsou Italové od
narození chlípní, Židé od přírody chamtiví, černoši mají vrozený cit pro rytmus
a Němci jsou přirozeně nadřazeni snad všem ostatním. Ačkoliv většina těchto fantasmagorií byla odsouzena k zapomnění, mají přesto jakousi zvláštní schopnost
vstát jako Lazar z mrtvých . . .
Myšlenka o dědičné mentální odlišnosti ras naposledy ožila v díle psychologa
Arthura Jensena, který na základě výsledků inteligenčních testů prohlásil, že černoši mají nižší vrozené předpoklady k abstraktnímu uvažování než běloši. Výsledky
Jensenovy práce podaly zdánlivě důvěryhodné důkazy odpůrcům speciálních vzdělávacích programů a dalších iniciativ snažících se o zlepšení údělu černých Američanů.ÿ 54 A jelikož zcela analogicky označil český psycholog Petr Bakalář55 Romy
podobné negroidům se srovnatelnými nižšími předpoklady, které je určují již předem a fatálně k nižší kategorii společnosti s menšími možnostmi v jejich vzdělávání,
znamená to v době, kdy se pedagogové snaží též o rozvoj speciálních vzdělávacích
programů pro romské žáky ve školách, abychom se s jeho knihami, prosazujícími
novodobou „fantasmagoriiÿ o nerovnosti ras s pomocí sociálních věd, pedagogiky,
romistiky, sociální a kulturní antropologie, vyrovnali. Je to potřebné i vzhledem
k prosazování multikulturní a interkulturní výchovy a vzdělávání. Neboť jestliže
hovoříme o multikulturním a interkulturním přístupu k žákům, vyžaduje to vycházet z filozofie rovnosti ras a národů, z respektování odlišných kultur jako přirozené
53 Murphy,

2001, s. 25.
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součásti vývoje lidstva. Romský žák není určen geneticky, ale celou řadou sociálních, kulturních, etnoidentifikačních faktorů. Ve vztahu k výchově a vzdělávání
romských žáků je pro učitele informace o těchto určeních velmi důležitá, neboť
souvisí se základním přístupem k filozofii výchovy romského žáka. Tento přístup
spočívá v respektování žákova romství, jeho původní kultury, jeho základních identifikačních faktorů. Práce učitele na respektování, uchování a rozvíjení této identity
romství je nazývána multikulturní výchovou, která zasahuje vědomí žáka. K tomu
je možno přiřadit i multikulturní vzdělávání, které používá racionálních poznatků,
informací o romských komunitách, historii, kultuře apod.
Organickou součástí edukace romského žáka je výchova a vzdělávání interkulturní – cesta k dialogu kultur. Jeho rozčlenění znovu vyplývá, podobně jako u členění multikulturního přístupu, z toho, že výchova zasahuje spíše vědomí a cítění,
přesvědčení a světonázorový postoj žáka, kdežto informace, vědomosti postavené
na faktech o existenci různých a různorodých kultur, mezi nimiž i kultura romská
má své nezastupitelné místo, jsou důležité pro racionální podporu při realizaci cíle
výchovy, což je v našem případě osobnost romského žáka jako samostatná a seberozvíjející lidská, rovnocenná bytost vědomá si svého romství a začleněná do
společnosti sobě rovných občanů.
Multikulturní a interkulturní výchova a vzdělávání je v současné době tak silně
se rozvíjející část pedagogiky, že dokonce někteří pedagogové volají po jejím vyčlenění jako pedagogické subdisciplíny (např. polský pedagog prof. Śliwerski). Kromě
toho může pedagogika k podpoře tohoto záměru použít i výsledků jiných věd. Např.
J. Průcha nám svou publikací Interkulturní psychologie56 zprostředkoval již dlouho
se v západních zemích rozvíjející disciplínu interkulturní psychologie, založenou na
zkoumání psychologických jevů ve vztazích mezi národy a národnostmi. Rozvíjí
se i tzv. interkulturní filozofie. Interkulturní filozofie se zaměřuje na možnosti dialogu kultur. Tito filozofové již dokonce neuvažují vzhledem k rozmanitosti kultur
o dialogu, ale o polylogu, který by respektoval celou šíři kultur ve vzájemném
diskurzu, a tak oceňoval kultury všech. Takový přístup by přinesl prostřednictvím
pedagogické práce, uplatňováním situačních, dialogických a ve smyslu interkulturní filozofie57 i polylogických metod, zlepšování klimatu ve třídách, ve školách
s přítomností většího počtu žáků jiných národností a kultur. Podle rakouského filozofa Franze Martina Wimmera praktické použití polylogické metody je prospěšné
k novému dorozumění mezi dnešními lidmi rozdílných kulturních tradic.58
1.2.1

Tabu v sociálních vědách odhalované a obhajované Petrem Bakalářem

Používání metod, které mají pomoci romským dětem ve škole při realizaci vyrovnávacích postupů, je ovlivněno i vyrovnáváním se s některými teoriemi z oblasti
tabu v sociálních vědách. A tím je podle P. Bakaláře, který se rozhodl u nás zcela
nezakrytě v zájmu „vědecké pravdy, svobody projevu a práva na informaceÿ, jak
je to zakotveno i v Listině základních práv a svobod (motto na začátku jeho
56 Průcha, 2004. Význam psychologie pro pedagogiku akcentuje na Slovensku Miron Zelina.
Hovoří dokonce o potřebě psychopedagogiky.
57 Pojednává o ní např. Brázda, 2002, s. 141–170.
58 Viz o tom více: Balvín, 2004, s. 108–109.
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práce) vyrazit na cestu vědecké kritiky současných „egalitářských a enviromentalistických ortodoxních teoriíÿ. Jak píše ve svém úvodu do problematiky, „současná
dominance egalitářských koncepcí však ještě neznamená, že biologické rozdíly mezi
rasami neexistují (či jsou zanedbatelné), že je a priori špatné se nad nimi zamýšlet
a zkoumat jejich důsledky pro život společností, ve kterých žijí různé rasové nebo
etnické skupinyÿ.59
Z hlediska tohoto sporu jsou Bakalářem (resp. jeho zdroji v USA kolem Arthura
Jensena) rozdělováni i vědci zkoumající z různých pozic rasové problémy na:
• enviromentalisty – popírají biologické rozdíly mezi rasami v kognitivních
funkcích osobnosti, existující rozdílnosti vysvětlují vlivem prostředí,
• hereditalisty – tvrdí, že rozdíly mezi rasami jsou dány biologicky (hereditálně),
a jsou tedy vnějšími podmínkami jen velmi málo ovlivnitelné.
V zájmu objektivity Bakalář dodává, že toto jsou dvě krajní pozice vědeckých
přístupů a mezi nimi existuje kontinuum. Nikdo, kdo ve vědě něco znamená, ve
skutečnosti nezastává ani jednu z krajních poloh – za vše mohou geny versus za
vše může prostředí.60
Pokud by se tyto rozdíly a spory odehrávaly pouze na akademické půdě a neměly své společenské důvody i důsledky, bylo by snad vše v pořádku. Ale všichni
víme, že toto je iluze. I vědecké teorie mají svoji společenskou objednávku. A je
to i v případě Bakalářově, který vytyčuje hlavní motivy obou skupin vědců:61
Enviromentální vědci pravděpodobně:
• usilují o harmoničtější vztahy mezi skupinami, pokoušejí se zachránit svět,
• nechtějí ohrozit svoji kariéru,
• neznají dokonale problematiku (ztráta kontaktu sociálních vědců s biologickými vědami),
• podvědomě pociťují svoji slabost,
• potřebují se jevit sobě a svému okolí jako dobrý člověk,
• patří ke skupinám, jejichž členové mají pocit, že by byli ohroženi, kdyby se
o rozdílnosti ras (etnik) začalo otevřeně mluvit.
Pravděpodobnými motivy hereditálních vědců je:
• vědecká zvědavost,
• úcta k pravdě, boj proti lžím a pokrytectvím,
• vidí nebezpečí v tom, že se rozdíly ignorují,
• potřeba zvyšovat si sebevědomí na úkor příslušníků jiných populačních skupin,
• potřeba strhnout na sebe pozornost.
Toto dělení vědců, zasahující i do oblasti vědecké etiky, etiky hledání vědecké
pravdy, souvisí i s přístupy pedagogickými. Učitel, který by uvěřil teoriím druhé
skupiny vědců, by měl ve svém přístupu k romským žákům, kteří prý, jak dále
bude Petr Bakalář dokazovat, mají nižší inteligenční kapacitu a jejich komunity
patří do tzv. skupiny r-stratégů, budou uvažovat o smyslu svého povolání zcela jinak (pedagogický pesimismus) než ti, kteří vycházejí z teorií první skupiny vědců
59 Bakalář,
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(pedagogický optimismus). Tyto druhé vědce ovšem Bakalář obviňuje z řady prohřešků, které podle něj narušují etiku vědeckého přístupu. Z toho důvodu je velmi
důležité, aby studenti učitelství, a také již ve školách působící učitelé, byli s těmito teoriemi, které zde zavádí P. Bakalář, seznámeni a na druhé straně také měli
možnost poznat skutečně vědecké teorie, které nalézají s pomocí systémového přístupu, systémové pedagogiky reálné determinanty výchovně vzdělávacího procesu
a jeho možností v edukaci romského žáka. V tomto směru je potřebné seznámit
se s pracemi slovenských pedagogů, jako jsou Miron Zelina, Milan Portik a Ladislav Horňák a Daniela Valachová. Ti sice přímo s P. Bakalářem ve svých pracích
nepolemizují, ale jejich výzkumy IQ romských dětí a jejich schopností akcelerace
ve vzdělávání jasně ukazují spíše ve prospěch přístupu environmentálního než přístupu hereditálního.62
Pomocí aplikace přírodních věd vymezuje Bakalář tzv. K-strategii a r-strategii.63 Do těchto strategií jsou zařazováni i lidé.
K-strategie: Tato strategie se podle Bakaláře a jeho zdrojů uplatňuje v relativně
stabilním, předvídatelném prostředí s dostatkem prostředků pro život. Organismy
žijící v těchto podmínkách:
• mají méně potomků (sází na kvalitu),
• věnují se výchově potomků,
• mají pevnější párové a vůbec společenské vazby,
• nemají potřebu podstupovat velká rizika,
• dožívají se průměrně vyššího věku,
• mívají větší tělesné rozměry.
r-strategie: Tato strategie se uplatňuje v nejistém, rychle se měnícím prostředí
s nedostatečnými prostředky pro život. Organismy žijící v těchto podmínkách:
• mají více potomků (sází na kvantitu),
• méně se věnují jejich výchově,
• mají slabší sociální vazby,
• praktikují riskantní způsoby chování (u lidí např. zvýšená kriminalita),
• vyšší míra agresivity a soutěživosti,
• kratší průměrná délka života,
• mívají menší tělesné rozměry.
Podle Rushtona jsou tyto strategie do značné míry geneticky podmíněné skupiny znaků, ve kterých se rasy mezi sebou liší. To má své sociální důsledky, které
Bakalář v pokračování své knihy rozsáhle rozvádí. „Sociální problémy chudoby,
zločinnosti, drog a nezaměstnanosti mají často etnickou dimenzi – ať v rozvojových, postkomunistických nebo západních zemích.ÿ 64 Před tím by sociální politika,
jak říká Bakalář, neměla zavírat oči.
Na druhé straně není možno zavírat oči před Bakalářovými tvrzeními, která
se snaží razantně uplatňovat při rozboru sociálních otázek vztahu romské menšiny
a majority. Jeho hypotézy, které se snaží doložit i výzkumy takových odborníků,
jako jsou na Slovensku profesor Bernasovský a profesorka Bernasovská, hovoří zcela
62 Horňák,
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jednoznačně o nižší inteligenci Romů a jejich příslušnosti k r-stratégům. Jaký to
může mít význam pro pedagogiku, když v Bakalářově díle čtete: „Hypotézu o nižší
inteligenci Romů podporuje i skutečnost, že mají pravděpodobně menší mozky. Bernasovský a Bernasovská (1999, s. 38, 57–59) zkoumali rozsáhlý vzorek romských
dětí ve věku 1–5 let a uvádějí, že mají v porovnání s neromskými dětmi na Slovensku menší obvod hlavy. Rozdíl byl, s výjimkou jednoročních chlapců, statisticky
významnýÿ.65
Takovýchto „důkazůÿ, kterých Bakalář používá ve své práci prostým přiřazením výsledků nějakého odborníka ke své vytyčené hypotéze, můžeme v jeho práci
najít bezpočet. I když se práce s názvem Tabu v sociálních vědách tváří nadmíru vědecky a brojí proti omezování vědecké svobody, svým zaměřením na jednu
hlavní determinantu ovlivňující kulturní a sociální rozdíly mezi lidmi genovými
předpoklady a příslušností k tzv. r-faktoru, je zaměřena proti skutečnému vědeckému bádání a svými společenskými důsledky i proti vyrovnávacím pedagogickým
reformám a novým přístupům k výchově a vzdělávání romských žáků.
Psychologie Romů podle Petra Bakaláře
Práce Petra Bakaláře s názvem Psychologie Romů,66 která je pokračováním, má
určitě lákavé označení. Kdo by se nechtěl více seznámit, jak se často užívá i v médiích, s často tak odlišnou mentalitou našich romských spoluobčanů. A pro učitele
to je přeci důležité vodítko pro jednání se svými romskými žáky, pro hledání optimálních metod výuky adekvátních romské mentalitě.
V první části knihy autor stručně připomíná teorii K- a r-strategie a pokračuje
charakteristikami Romů jako r-stratégů. Srovnává romskou a neromskou populaci
v různých sférách psychologických projevů, přičemž s pomocí prací kolem amerického odborníka Jensena akcentuje nižší IQ u Romů podobně jako u negroidů.
Druhá část se zabývá vybranými tématy z psychologie Romů. Převážně s pomocí
vybraných (a často vytržených ze souvislostí) výkladů romistů a dalších odborníků
(nikoliv na základě svých vlastních zkoumání) dokládá to, k čemu došel na bázi
označení Romů jako r-stratégů?
Nyní se pokusím o rozbor jednotlivých Bakalářových hypotéz, které se snaží
usilovně převést do stadia obecně platné teoretické podoby. V první kapitole charakterizuje Bakalář K- a r-strategii u organismů s její aplikací na lidskou populaci.
V tomto případě jsou těmi, na které aplikuje tyto teorie, Romové. Jak se podle
zdrojů P. Bakaláře liší K- a r-stratégové? To jsem podrobněji uvedl v rozboru
jeho předchozí knihy s názvem Tabu v sociálních vědách. Tyto strategie se podle
ekologů vyskytují u přírodních organismů67 . Na lidskou populaci aplikoval teoretický model r- a K-strategie poprvé P. Rushton (University of Ontario). Ten
uvádí, že „nejvíce r-selektovanou skupinou jsou negroidé, mongoloidé jsou nejvíce
K-selektovanou skupinou a europoidé jsou uprostředÿ.68 Práce P. Rushtona patří
k těm, ze kterých vedle R. Lynna (University of Ulster), M. Levina (City University
65 Bakalář,
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of New York) a A. R. Jensena (University of California, Berkeley) autor Petr Bakalář důsledně vychází.69 I když se snaží být určitým způsobem objektivní, přesto
akcentuje jako příčiny údajného obecně platného zjištění nižšího IQ u Romů důvody genetické oproti přírodním, historickým a společenským. Bakalář píše: „Přestože Romové etnicky patří k europoidní rase, jejich evoluční historie vedla k selekci
genů, které více odpovídají negroidům, tj. r-stratégům.ÿ 70 „Teoretická vysvětlení
toho, proč v současné romské populaci převládají geny pro r-strategii, se odvíjejí
od těchto hypotéz :71
1. Klimatická teorie
Pravlastí Romů je Indie. Podle Lynna72 mají populace, které se vyvíjely převážně v jižní Indii, nižší IQ (tj. cca 91), než je průměr europoidní rasy.
Důvodem je to, že klimatické podmínky v jižní Indii připomínaly spíše podmínky, za kterých se vyvíjela negroidní rasa.
2. Hypotéza páriů – otroků
V Indii patřili Romové mezi nejnižší společenskou třídu. Je pravděpodobné,
že se tyto společenské třídy (kasty) v genetické výbavě lišily a že čím nižší
byla tato třída, tím nižší byla průměrná inteligence jejích členů. Je racionální
předpokládat, že rozdíly v průměrné inteligenci mezi členy jednotlivých kast
se liší i v současné Indii, údaje tohoto druhu však nejsou dostupné.
Jiným faktorem bylo otroctví, které podle některých odhadů zasáhlo více než
polovinu romské populace v Evropě, zvláště na Balkáně (Hancock73 ). Eysenck74 předpokládá, že otroctví má nepříznivé dopady na genofond zotročované populace. Je to proto, že otrokáři potřebují dobře manipulovatelné otroky
a ti, kteří takoví nejsou, jsou likvidováni.
3. Negativní selekce
Po celou známou historii Romů probíhala tzv. negativní selekce, tj. Romové,
kteří se blížili standardu většinových společností, ve kterých žili, asimilovali
(tzv. asimilace z cikánství). Tato asimilace ochuzovala a stále ochuzuje romský genetický fond.
4. Efekt hrdla láhve
Efekt hrdla láhve (bottle-neck effect) je termín evoluční biologie. Dochází
k němu tehdy, když je velikost populace zdecimována nějakým biotickým nebo
abiotickým faktorem, jehož působení je pouze přechodné. Tato událost může
vést ke zrychlené evoluci, neboť genofond zakladatelské populace se může drasticky lišit od genofondu výchozí populace.75 Teoreticky neobjasněné zůstává,
jakou roli hrál u Romů tzv. efekt hrdla láhve. Zatímco u Židů měly pogromy
patrně eugenický vliv (zachránili se pouze ti nejinteligentnější a byli základem
pro novou generaci), u Romů jako u polokočovného národa pod stálým tlakem
k efektu hrdla láhve s největší pravděpodobností nedocházelo.ÿ
69 Srov.
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P. Bakalář při své argumentaci zdůvodňující zdánlivě vědecké příčiny nižšího
IQ Romů a jejich zařazení k r-stratégům využívá velmi jednoduchého triku. Ke
svým tvrzením prostě přiřadí jména některého známého romisty, tedy kapacity
právě v oboru, který svým výrokem jako by měl potvrdit Bakalářovo tvrzení. Tak
u prvního důvodu, proč klimatické podmínky pravlasti Romů ovlivňují příslušnost
Romů k r-stratégům, přidává poznatek V. Sekyta: „Sekyt (1998) v článku Odlišnostimentality Romů a původ těchto odlišností (viz Šišková, 1998 – pozn. J. B.)
popisuje prostředí, ve kterém žili Romové v Indii. Jeho článek se dá sumarizovat
takto:
• Příroda byla štědrá, k pouhému přežití nebylo třeba vynakládat mnoho sil.
• Vedro, vlhko, množství hmyzu a prudké změny klimatu nepřály vytváření
hmotných statků, vše podléhalo rychlému rozkladu, tedy nepotřebnost plánování i jeho nemožnost.ÿ
Uvedené charakteristiky prostředí jsou přesně ty, za kterých se selektují geny
pro r-strategii. Tak to zcela nezakrytě řekne Bakalář.
Stejně tak přiřadí Bakalář bez váhání ke své argumentaci o hypotéze páriů-otroků tvrzení známého světového romisty I. Hancocka: „Otroctví Cikánů skončilo před více než sto lety. Ve 14. století, kdy bylo zavedeno, byla podle některých
odhadů porobena více než polovina veškeré romské populace v Evropě.ÿ 76 To, že
otroctví, podobně jako další důvod – negativní selekce měly vliv na IQ Romů,
k tomu se již hodí odkaz na americké odborníky, jako je Eysenck, který analogicky
s otroctvím černochů předpokládá, že otroctví má nepříznivý vliv na genofond
zotročené populace.
Poté Petr Bakalář přistoupí ke konkrétnější analýze podložené různými výzkumy, které zase doplňuje výroky a texty nejenom předních romistů, ale i pedagogů a psychologů, kteří se zabývají dlouhodobě výchovou a vzděláváním romských
žáků s cílem nalézat nové a optimálnější metody ve výuce. Testy zjišťující IQ jsou
tentokrát hlavním důkazním materiálem: „Romové jako celek pravidelně v testech
IQ skórují v pásmu subnormality. Rozdíl mezi průměrem romské a neromské populace se vysvětluje odlišným prostředím, jiným žebříčkem hodnot (vzdělání není
ceněno) atd. Je nepochybné, že prostředí, ve kterém Romové žijí, nepřispívá k rozvoji toho, co inteligenční testy měří. Na druhou stranu se zdá nepravděpodobné,
že by rozdílné prostředí bylo jedinou a dostačující odpovědí. Je možné, že se na
intelektovém deficitu podílejí i genetické faktory.
Výzkumů zabývajících se inteligencí Romů se u nás dělalo málo a žádný z nich
se nezabýval možnými genetickými příčinami.ÿ 77 P. Bakalář odkazuje v této souvislosti na vyjádření J. Průchy, který ve své knize Moderní pedagogika píše v souvislosti s výzkumy IQ u Afroameričanů o „ožehavéÿ otázce rozdílů v inteligenci
v české populaci. „Samozřejmě se v této souvislosti vnucuje ožehavá otázka: Jak je
tomu s rozdíly v inteligenci v české populaci, např. mezi romským a jiným obyvatelstvem? Spočívají např. vzdělávací potíže romských dětí jen v jejich sociálních,
kulturních a jazykových odlišnostech – nebo zde hrají nějakou roli i inteligenční
faktory? O tom se nelze ani hypoteticky dohadovat, protože u nás postrádáme em76 Hancock,
77 Viz
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pirická zjištění o této problematice.ÿ 78 Avšak, i když tento známý pedagog odmítá
jakkoliv vytvářet i hypotézy o rozdílech v inteligenci mezi Romy a neromy, Petr
Bakalář se přesto do dokazování takovýchto rozdílů pouští. A to na základě jak
hypotéz, které předkládá s pomocí aplikace a analogií na práce autorů Jensena
a spol. o nižší inteligenci Afroameričanů, tak na základě různých výzkumů a testování domácí, české i slovenské převážně psychologické a pedagogické provenience.
Na jejich základě Bakalář zjistil, že nebylo výzkumu, který by neukázal nižší IQ
Romů. I když Bakalář uznává, že „kvalitnější přípravou se u romských dětí docílí
větší sociability a kompatibility s neromským prostředímÿ (jak ukazovala Helena
Balabánová na srovnání výsledků žáků přípravných tříd a těch, které přípravné
třídy neabsolvovaly), přesto tvrdí a následně se snaží s pomocí domácích výzkumů
i analogií s Jensenovými výzkumy dokazovat, že „IQ, či lépe řečeno g faktor zůstává jako biologická proměnná nedotčen. Totožných výsledků se dosáhlo v USA
v programu Head Start, který byl zaměřen na černošskou a hispánskou minoritu
(Jensen, 1998)ÿ.79 Jakou metodu k těmto důkazům, které mají potvrdit a priori
daná východiska, Petr Bakalář používá? Podobně jako při výše uváděných „důkazechÿ o širších důvodech příslušnosti Romů k r-faktoru a důvodech nižšího IQ, kde
si vypůjčoval výroky romistů vytržené z širších souvislostí, používá tuto metodu
i při rozboru výzkumu inteligence.80 Po rozboru Ferjenčíkova výzkumu z roku 1997
najednou zcela nelogicky přidá větu: Odhaduje se, že více než 80 procent romských
dětí navštěvuje zvláštní školu (Balabánová 1998). Jako by tento samotný fakt byl
důkazem nižší inteligence romských žáků, a nikoliv důsledkem sociálně ekonomické
situace, vzhledem ke specifičnosti situace romských žáků, nevhodných testů apod.
Na otázku vhodnosti či nevhodnosti testů má Bakalář také odpověď: Uvádí, aby
vzbudil zdání objektivnosti, že Ferjenčík je proti používání tzv. Wechslerova testu
(na Slovensku známý jako pražský test) pro romskou dětskou populaci, protože
některé jeho subtesty, zvláště ty verbální, nezohledňují fakt, že pro mnoho romských dětí není čeština mateřským jazykem, a test je tedy diskriminuje. Avšak na
tuto výtku neváhá Bakalář použít výsledky jiných výzkumníků, a to např. Kondáše a Pukačové (1969), kteří testovali školní zralost romských dětí na Slovensku
a zjistili, že přestože tyto děti měly možnost vykonat zkoušku v jakémkoliv jazyce (romštině, maďarštině nebo slovenštině), jejich výkon významně zaostával za
neromskými dětmi.
Markantní je pro Bakaláře manipulace s názory českého psychologa P. Klímy.
Pokud by neznal nezasvěcený čtenář názory tohoto odborníka na nevhodnost testování romských dětí jako výsledek jeho dlouholeté práce s romskými dětmi, zejména
při spolupráci s komunitní Základní školou v Praze 3, Havlíčkovo náměstí 300,
z výňatků, které ve své publikaci uvádí Bakalář, je patrné, jako by právě P. Klíma
byl tou největší autoritou, která by mohla zaštítit Bakalářovo přesvědčení o nižším IQ romské populace, a tím i o jejím patřičném, nižším zařazení do socioekonomického systému. Jaký Klímův text si tedy Bakalář vybral? „Opakovaně
zkoušeli psychologové různé metody v domnění, že problém Romů je v jazykové
bariéře, v oblasti verbálně pojmové. Nicméně se ukázalo, že i metody zcela never78 Průcha,
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bální přinášely selhávání u mnohých romských dětí. Problém leží hlouběji než pouze
v jazykové bariéře. Je patrně někde na úrovni uchopování problému, v teoretickém
myšlení, v zacházení s podněty.ÿ 81 Tedy, Bakalář si vybral právě vytržený text,
který jaksi tajemně směřuje k něčemu, co je sice nevysloveno, ale z logiky Bakalářových argumentací by mělo vyplynout: že za tím vším stojí ono nižší IQ. A jako
vrcholný trumf všech uváděných výzkumů od roku 1970 uvádí Klímovo vyjádření
z roku 1997: „Skutečností je, že dle mých zkušeností dosahuje většina romských
dětí při vyšetření standardními metodami výkonů hraničních pro zvládnutí nároků
základní školyÿ.82
I když se vybraný text P. Klímy jeví jako potvrzení malých inteligenčních předpokladů romských dětí pro zvládnutí základní školy, přesto si vnímavý čtenář nemůže v textu nepovšimnout právě onoho sousloví „standardní metodyÿ. V tom
je právě úhelný kámen sporu. Klíma a řada dalších psychologů a pedagogů došla
k závěru, že ukazatele o nižším IQ jsou ovlivněny především neadekvátností testů,
které nerespektují kulturní a sociální zvláštnosti romských komunit, tedy je diskriminují. Skutečný Klímův postoj akcentuje např. slovenský psycholog Ladislav
Horňák: „Odporcom, lepšie povedané kritikom merania inteligencie rómskych detí
je Klíma, P. (1995)83 , ktorý uvádza, že ak je inteligencia mimo iného aj schopnosť
adekvátne reagovať v danej situácii, potom je zrejmé, že inteligencia rómskych detí
nemôže byť špatná. Ďalej pripomína, že intelekt človeka sa dotvára okolo deviateho roku veku a vďaka týmto testom je vätšina rómskych detí považovaná už v 6-7
rokoch za deti so zníženou inteligenciou.ÿ 84
Závěr z výše uváděných argumentů a protiargumentů je, že Bakalář akcentuje,
až absolutizuje nižší IQ Romů a jejich příslušnost k r-faktoru jako dominantní
determinantu jejich sociálně ekonomického postavení ve společnosti. Zároveň tato
jeho tvrzení mají důsledky i pro pedagogiku. Kdyby totiž platila, také používání
progresivních metod při výuce by nemohlo nikdy vést ke zlepšením výsledků romských žáků, k lepší úrovni ve vzdělání. Bakalář se důsledně vyhýbá širším sociálním
vlivům na úroveň schopností romských komunit, historickým důvodům, které po
staletí handicapovaly Romy v „soutěžiÿ s jinými obyvateli Evropy, s majoritní společností. Podle Bakaláře nižší IQ má vliv na to, jaké ekonomické a sociální postavení Romové ve společnosti mají: „Někteří odborníci se domnívají, že inteligence
Romů je kvalitativně jiná než u neromů, tj. že je globálně a prakticky orientovaná.
Ale i pokud by tomu tak bylo, v moderní společnosti úspěch a sociální mobilita
pozitivně koreluje s výsledky v inteligenčních testech (např. Rushton, 1997). Pokud v nich Romové dosahují horších výsledků, budou na tom hůře i v sociálně-ekonomickém ohledu, a toto jejich postavení bude do velké míry způsobeno tím,
že jejich schopnost abstraktního uvažování je, jak se zdá, nižší.ÿ 85
81 Bakalář, 2003; srov. Klíma, P.: Poznámky k vývoji, výchově a vzdělávání romského dítěte.
In: Vágnerová, M., Klíma, P., Šturma, J.: Patopsychologie dítěte pro speciální pedagogy, Praha:
Univerzita Karlova, 1988 s. 169–182.
82 Bakalář, 2003; srov. Klíma, P.: Psychologické vyšetření romského dítěte v poradenském systému. Výchovné poradenství 1997, č. 13, s. 5–14.
83 Bakalář, 2003; srov. Klíma, P.: Romové – zkušenosti z psychologické praxe. Výchovné poradenství, č. 4, 1995, s. 10–11.
84 Viz Horňák, 2004, s. 207.
85 Viz Bakalář, 2004, s. 58.
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Naskýtá se otázka, která je významná i pro učitele, kteří s Romy a s romskými
žáky pracují. Má jejich práce smysl, je jejich práce, trápení se s vymýšlením optimálních metod ve výuce, účinná? Může mít své do budoucna optimální výsledky,
když „takoví odborníciÿ jako Petr Bakalář, američtí psychologové dokazují, že nižší
IQ je u Romů stejně jako u Afroameričanů neměnné, že r-faktor jim brání v lepších
výsledcích a v podstatě je utvrzuje v roli outsiderů ve společnosti? Společenské
vědy neznají redukci pouze na jednu hlavní determinantu, která by vše ostatní
ovlivňovala. Stejně tak výsledek pedagogického procesu je výsledkem mnoha determinant, je důsledkem systémových vlivů a jeho řízení, úspěšnost, nalézání optimálních metod je výsledkem jak poznání těchto determinant, tak i možností jejich
uplatnění v zájmu objektu výchovy a vzdělávání. A to je v našem případě romský
žák.
Otázkou ovšem je, jak v zájmu optimální výuky romského žáka rozpoznat ty
sociální vlivy, které negativně působí na úroveň jeho vědomostí, schopnosti vyrovnat se s obsahem vyučování, jaké na základě toho je možno stanovovat strategie
výchovy a vzdělávání pro účinnou edukaci romského žáka. Milan Portik se ve
vystoupení na mezinárodní konferenci v Praze v roce 2003 zamýšlel právě nad
sociálními determinantami ovlivňujícími romské žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí: „Štruktúra znevýhodneného sociálneho prostredia má svoje zvláštnosti. Výrazne determinuje subjekty dysfunkciou sociálnych podmienok. Mimoriadne nepriaznivý je jej vplyv na deti a mládež. Každé uvažovanie nad strategickými postupmi, nad hľadaním a vytváraním vhodnej taktiky vyžaduje ujasnenie
si základných východísk. Vedieť navrhnúť stratégiu vzdelávania rómskych žiakov
zo znevýhodneného prostredia predpokladá odpovedať na otázku, čo predstavuje,
čo vytvára, ako sa prejavuje znevýhodnené sociálne prostredie.ÿ 86 Pedagogové se
nemohou obracet ve svých rozborech situace romského žáka na mnohokrát opakované pseudovědecké pseudodůkazy o genetických předpokladech, o nižším IQ romské populace. Jde tu hlavně o rozbor sociálně znevýhodněného prostředí. I když,
jak uvádí M. Portik, „je velmi ťažké nájsť hranice, ktoré by exaktne určili priestor
a mieru vplyvu tohto priestoru na rozvoj a formovanie osobnostnej štruktúry človeka. Sociokultúrne prostredie, sociokultúrne klíma spoločnosti je determinované
historickým vývinom, náboženstvom, štátnou ideológiou, filozofiou spoločnosti. Socializáciu potom chápeme ako mieru adaptácie jedinca do schémy, štruktúry, vygenerovanej predstavy, ideálu sociokultúrneho prostredia. Potom môžeme hovoriť
o európskej, americkej a mnohých ďalších kultúrach. Aj rómske spoločenstvo má
svoje zvláštnosti, jedinečnost, neopakovateľnosť, má vplyv na formovanie spoločenského vedomia. Výrazne sa odráža v kultúrnych prejavoch, v správaní, vo vnímaní
svojej identity, ale aj vo vnímaní vzdelania a jeho vplyvu na akceleráciu človekaÿ.87
Slovenský pedagog jasně naznačuje, jak složité je rozpoznat a ve výzkumech
určit reálné determinanty, které ovlivňují romského žáka, jeho možnosti ve školní
edukaci, výsledky jeho vzdělávání, účinnost používaných metod, taktiky a strategie při vyrovnávání handicapů romského žáka. Jsou to, jak rozebírá M. Portik ve
svém referátu, somatické předpoklady, kognitivní a řečové předpoklady, rodinné
prostředí, ekonomické zázemí. Jedině na základě poznávání těchto determinant
86 Portik,
87 Portik,
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je možné určovat strategie vzdělávání s cílem minimalizovat handicapy romského
žáka. Mezi těmito strategickými směry (zlepšení docházky do školy, zlepšení edukačního prostředí a edukační struktury v přístupu ke vzdělávání minorit, transformování kurikula, zlepšení postavení a pozice učitele a pomoc edukačnímu prostředí) hraje významnou roli i modernizace edukačního procesu. V rámci toho
hrají efektivní výukové metody významnou úlohu.
Zdá se, že kdyby opravdu platily teorie, které se snaží Petr Bakalář aplikovat i na Romy u nás, měli by pedagogové podstatně méně práce. Žádné hledání
determinant, testy jsou nejdůležitější a ty už nyní jasně ukazují, že IQ Romů je
podstatně nižší než IQ u majoritní populace. Avšak, čemuž se Bakalář ohromně
diví, ti, kteří prosazují vyrovnávací programy a věří v rovnost ras (tzv. egalitáři), se
prý úporně snaží pokračovat v tomto směru dále, i když Jensen a nyní sám Bakalář
předložili tolik důkazů vědecky nesporných a jasně prokazatelných, že inteligenční
disproporce (inferiorita) je podle nich jasně prokazatelná. I přes následující řádky,
kterými se to Bakalář snaží vyjádřit, je nezbytné, aby se i pedagogika s uvedenými teoriemi stále vyrovnávala a hledala ony reálné determinanty, které výuku
romského žáka ovlivňují, a optimální metody, které ji budou posouvat dál na vyšší
úroveň a směrem k vyrovnání handicapů, dosud zatěžujících celou společnost.
„Dá se očekávat, že pokud se začne někdy otevřeně mluvit o event. rozdílech
v IQ mezi Romy a neromy, bude se taková debata podobat diskusi o rozdílech
mezi Afroameričany a bílými Američany. Názory, se kterými postupně přicházeli
egalitáři, byly tyto:
• Rozdíly v IQ testech jsou dány tím, že testy jsou konstruovány tak, že zvýhodňují bílé.
• Nižší IQ Afroameričanů je způsobeno socioekonomickými faktory.
• Podpůrné programy (poskytnutí enviromentálně stimulujícího prostředí) zvýšilo IQ Afroameričanů na úroveň bílých.
• IQ neznamená ve skutečnosti vůbec nic.
Všechny tyto názory byly vyvráceny (Jensen, 1998):
• Nejpoužívanější inteligenční testy nezvýhodňují žádnou skupinu.
• Rozdíly se objevují, i když jsou Afroameričané a bílí vyrovnáni podle socioekonomického statusu (např. úspěšnost potomka predikuje daleko více jeho IQ
než socioekonomický status jeho otce).
• Podpůrné programy nedosáhly prakticky žádných trvalých efektů.
• IQ predikuje úspěšnost jak ve vzdělávání, tak v socioekonomickém statusu.
Odpověď na otázku (ovšem s vědomím, že ideální výzkum neexistuje), jaká je
průměrná romská inteligence, mohou dát až ideologicky nepředpojaté výzkumy.
Jedním z nich by mohlo být systematické sledování romských dětí adoptovaných do
bílých rodin.
Důležité je ale uvědomit si, že i kdyby se ukázalo, že průměrná genotypová
inteligence Romů je např. IQ 85 (což je podle mého názoru dolní hranice odhadu),
bylo by nesporné, že jsou disproporčně společensky neúspěšní a že je třeba pomoci
majoritní společnosti, aby Romové zaujali takovou pozici, která jim na základě
jejich vloh přísluší.ÿ88
88 Viz
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Z hlediska pedagogiky a používání nových metod na zlepšení vyučovacího procesu je tento názor Petra Bakaláře, který jsme z důvodu autentičnosti a přesnosti
ocitovali v rozsáhlejší podobě, obzvláště společensky nebezpečný. Protože a priori
odsunuje Romy znovu do pozice outsiderů, stojících za přibouchnutými dveřmi
(z hlediska pedagogiky se jedná o efekt přibouchnutých dveří, tak dobře popsaný
romskými spisovatelkami Terou Fabiánovou a Elenou Lackovou jako syndrom romského dítěte sedícího v poslední lavici). Majoritní společnost by dostala pseudoargument pro to, že Romy na základě testů „přehrazujeÿ a směruje jen k určitým
činnostem, na něž Romové stačí. Pro učitele, pokud by byli takovými výklady
zmanipulováni a uvěřili jim, by to znamenalo zaměřit se jen na některé činnosti,
nepřesahující předem dané možnosti romských žáků. Znamenalo by to ustrnutí
práce na zlepšování vyučovacích specifických metod, rezignaci a ve svých důsledcích zrušení humanistického přístupu pedagogiky ve vztahu k romským žákům.
(Charakteristiku humanistických pedagogických přístupů viz dále – Skalková, Zelina, Helus.)
Že je potřebné, aby se i pedagogika vyrovnala s podobnými teoriemi sociálních
psychologů, jaké prezentuje i Petr Bakalář, to dokázal již v minulosti v Československé republice jeden z nejvýraznějších českých psychologů a pedagogů a propagátorů reformního školství v době první republiky Václav Příhoda. Právě na svém
studijním pobytu v USA na začátku 20. století sám prozkoumal tyto tehdy se rozšiřující důsledky rasových teorií pro pedagogiku vlastním výzkumem zaměřeným
na srovnání školních předpokladů do USA tehdy přicházejících různých skupin
imigrantů. O svém výzkumu napsal stať,89 která v mnohém našim učitelům může
sloužit jako příklad přijít na věci svým vlastním přičiněním, a ne věřit důkazům
podobného druhu, jaké uvádí P. Bakalář, byť by se tvářily sebevědečtěji. Václav
Příhoda (1889–1979) byl ve svých výzkumech veden i motivy vlasteneckými, neboť
tehdejší američtí psychologové na základě tehdy moderních IQ testů prokazovali,
že např. Slováci či Poláci jsou v průměru méně inteligentní než Američané (tj.
Anglosasové) a Němci. „Chtěje se přesvědčiti o pravdivosti učení o inferioritě (tj.
podřazenosti) národů slovanských žijících na americké půdě, které se hlásá velikou
částí psychologů amerických, podnikl jsem vlastní výzkum této otázky . . . ÿ 90 Důkladné měření testy prokázalo, že žáci z židovských rodin měli nejvyšší inteligenci,
žáci z polských rodin, ve srovnání ještě s Čechy a Němci, nejnižší inteligenci. To
vedlo Příhodu k hypotézám, které jsou dosud aktuální: „Může se přitom jednati
jenom o dvě možnosti: buď jest vrozená inteligence ruských Židů vyšší a Poláků
nižší nežli u ostatních národností, nebo . . . jest v souvislosti se sociálním, hospodářským a kulturním prostředím, ze kterého pocházejí.ÿ 91 Příhoda výzkumem
parametrů socioekonomického statusu rodin zjistil, že IQ žáků ze zámožnějších
rodin, a k těm patřili zejména židovští žáci, bylo vyšší než u žáků z nezámožných
rodin, většinou Poláků. Avšak „bylo by nevědecké usuzovati, jako to činili mnozí
psychologové, že vrozená inteligence žáků nezámožných je nižší . . . ÿ 92 Závěr tedy
je podle Příhody takový, že je nutno nejprve prokázat, zda žáci z nezámožných ro89 Příhoda,
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din měli „stejnou příležitost získati si vlastností žádoucích pro celkovou inteligenciÿ
jako žáci z ekonomicky silnějších rodin. Tedy, řečeno v dnešních termínech, zda
byly srovnatelné parametry edukačního prostředí rodin žáků, a tím srovnatelné
podmínky k učení. Tyto závěry jsou aktuální i pro řešení otázek kolem inteligence
a inferioritě romských žáků dnes. Václav Příhoda byl ve své době veden i pohnutkami vlasteneckými, které však nepřekryly objektivitu jeho výzkumů. Není tedy
divu, že i současní představitelé Romů a pokrokoví, objektivní romisté a pedagogové, jsou vedeni při dokazování o neopodstatněnosti důkazů o nižší inteligenci
a menších schopnostech Romů také pocity srovnatelnými s motivy tehdy mladého
psychologa a pedagoga Václava Příhody, jehož závěry jsou aktuální i dnes.
Příhodovy závěry o dominantnosti prostředí, sociálních podmínek (a nikoliv
IQ), ve kterých imigrantské skupiny žily a z kterých přicházely, se staly pro Příhodu i jedním z podpůrných hledisek, proč mohou být reformátorské tendence škol
a různých reformních pedagogických směrů, které Václav Příhoda výrazně podporoval, používání nových metod, úspěšné. To je významným motivačním faktorem
i pro soudobé reformátory, kteří se používání optimálních metodických postupů
snaží prosazovat i ve výuce romských žáků.
Pro důkaz, že Bakalářovy teorie nemohou být relevantní pro přístup k Romům
jako r-stratégům a nositelům nižšího IQ, je možno obrátit se i k sociální a kulturní
antropologii. Není náhodou, že Václav Příhoda uskutečňoval svůj vlastní pedagogický výzkum v době, kdy zakladatel americké antropologie a celoživotní bojovník
proti nejrůznějším formám rasismu napsal svůj hlavní spis The Mind of primitive
Man. Franz Boas v něm napsal: „Stará myšlenka o absolutní stabilitě lidských typů
musí být evidentně opuštěna a spolu s ní i víra v dědičnou nadřazenost jedněch typů
nad druhými.ÿ 93 Teorie, které rozvíjí P. Bakalář i na základě dávno překonaných
antropometrických měření rozdílných ras, se stále uchovávají a slouží k budování
a využívání rasových ideologií.94 Důkazy o tom, že rasové přístupy nemohou být
z vědeckého hlediska pravdivé, podali zakladatelé antropologie Charles Darwin,
Franz Boas a Allan Wilson. Americký antropolog Franz Boas prosadil v průběhu
první poloviny 20. století terénní výzkum cizích kultur založený na zúčastněném
pozorování a respektující hodnoty studovaných „domorodcůÿ. Oprostil tak vědu
o člověku od nánosu etnocentrismu. Revoluci v antropologii prakticky dokončil
americký molekulární antropolog Allan Wilson. Svými výzkumy zbavil vědu o člověku předsudku o genetické odlišnosti lidských populací, a zasadil tak smrtelnou
ránu rasismu. „Zjištění, že na molekulární úrovni není možné v rámci lidského
společenství identifikovat žádné oddělené skupiny, otevřelo novou kapitolu fyzické
antropologie. Odvěká snaha klasifikovat lidský rod na rasy na základě geografického
rozšíření a fenotypových znaků, jakými jsou barva pleti, struktura vlasů, tvar lebky
a anatomické proporce těla se ukázala absurdní. Dějiny fyzické antropologie jsou
přitom příběhem o víře v existenci relevantních kritérií, která takovou klasifikaci
umožňují. Bohužel, snaha vědců diferencovat lidstvo na rasy (plemena) často sloužila budování rasové ideologie. Již zakladatel fyzické antropologie Johan Friedrich
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Blumenbach neskrýval své sympatie k ,nejkrásnější‘ z lidských ras – ,bílé‘ kavkazské
rase.ÿ 95
Jistě bychom o vědeckých a pseudovědeckých dokazováních o rozdílnosti ras
a jejich genofondu mohli pokračovat dále, např. o klasickém zneužití antropometrie k ospravedlnění rasové stratifikace Samuelem Georgem Mortonem, který se
pokoušel dokázat tyto rozdíly sbíráním a měřením lebek a jehož teorii podrobil
přezkoumání v roce 1997 americký evoluční biolog Stephen Jay Gould. Označil
Mortonovu teorii za „slátaninu podvodů a manipulaci s daty s jasným cílem potvrdit předem dané přesvědčeníÿ.96
Kdyby se uvedené spory objevovaly na úrovni, která nezasahuje do praktického
života, kdyby nevyužívali vědci typu Petra Bakaláře tuto antropometrii k dokazování rozdílů mezi majoritou a Romy u nás, kdyby tyto důkazy nezasahovaly do
pedagogických procesů, bylo by možné si jich nevšímat. Avšak Bakalářovy názory
jsou vědecky nepodložené, vyvrácené i na půdě sociální a kulturní antropologie.
A protože se snaží zcela nezakrytě i o kritiku smyslu pedagogických vyrovnávacích
postupů, které směřují k emancipaci romského národa, což je i v zájmu majoritní společnosti, je potřebné se snahami odhalovat „tabu v sociálních vědáchÿ
se stále vyrovnávat. To je v současné době jak úkolem multikulturní pedagogiky,
tak didaktických přístupů učitelů ve vlastní práci s romskými žáky ve vyučovacím
procesu.
1.2.2

Kulturologická perspektiva Romů podle Marka Jakoubka a jeho kolegů

Petr Bakalář, s otevřeností až dětskou, přiznává, že nedostatky jeho práce „je třeba
připsat na vrub především:
1. faktu, že autor romskou problematiku studoval výhradně teoreticky, tj. za použití prací jiných (většinou českých romistů, sociologů a psychologů apod.),
a proto mu chybí osobní zkušenost.
2. nedostatečnému počtu vědecko-empirických prací o Romech, což je dáno jednak bojkotem některých typů výzkumů, a jednak tím, že na velkou část romské
populace lze velmi obtížně aplikovat běžné psychologické testy.
3. obtížnosti mluvit o Romech obecně vzhledem k existenci různých skupin Romů,
které se navzájem liší.
4. nezájmu o spolupráci ze strany specialistů, kteří se u nás romskou problematikou zabývají.ÿ 97
Avšak to, že mu chybí osobní zkušenost, i když se pouští do tak náročného
tématu, jakým je psychologie Romů, převede Petr Bakalář vzápětí velmi dovedně
v pozitivum: „To však na druhou stranu zajišťuje neutralitu a větší odstup, než
kdyby byl můj názor determinován jedním typem profesní zkušenosti s Romy. Tomuto problému musí čelit např. folkloristé, indologové, forezní psychiatřiÿ.98
Oproti Petru Bakalářovi problémem osobní zkušenosti a ani jedním typem profesní zkušenosti (vzhledem ke svému mládí) rozhodně nemusí trpět tým mladých
95 Soukup,
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kulturologů pod vedením Marka Jakoubka, kteří absolvovali Katedru kulturologie
FF UK v Praze a v současné době působí na katedře kulturologie Západočeské
univerzity v Plzni, který si v rozmezí dvou let pro svoji teoretickou reflexi zvolil několik déletrvajících terénních výzkumů v romských osadách na Slovensku.
Na jejich základě poté v roce 2001/2002 uspořádaly v seminářích diskusi, jejichž
výstupem se stal sborník Romské osady v kulturologické perspektivě.99
Jak editoři tohoto sborníku v předmluvě píší, jejich názory vyjadřují určitý
nový program při zkoumání romské kultury: „Povaha sborníku je v jistém ohledu
programová – jedná se o výsledky zkoumání romské kultury do značné míry nezávislé na české a slovenské romistice a v dnešní době se již uvědoměle snažící
o jejich alternativu. Tato alternativa však pro romistiku nechce být konkurencí
a už vůbec ne její negací, jejím záměrem je být k jejím studiím komplementární,
tedy zaujímat odlišnou perspektivu, jež je sice jiná, ale právě proto může (a usiluje
o to) být příspěvkem a obohacením na cestě za poznáním romské kultury.ÿ 100
Vydaný sborník vyvolal velmi mnoho spíše negativních reakcí mezi romisty
a dalšími specialisty. Projevily se otevřeně např. na semináři v rámci festivalu
Khamoro v květnu 2004 v Praze, kde se svým příspěvkem M. Jakoubek vystoupil
a vyvolal vzrušenou diskusi. V čem spočívá tento spor, jehož řešení je i v zájmu
pedagogiky, filozofie výchovy a volby obsahu a metod vzdělávání romských žáků?
Jak postupovat v nastalém diskursu? K tomu je potřeba podrobně prostudovat
program mladých kulturologů a zaujmout k němu objektivní stanovisko. Zřejmě se
nám to zde plně nepodaří, avšak na některé závažné věci, které se soustřeďují i na
otázky smyslu výchovy a vzdělávání romských dětí, a na otázky smyslu naplňování
programu emancipace romského národa, se pokusím odpovědět.
Zřejmě první, co nás bude zajímat, je věrohodnost různých tvrzení a správnost
odkazů na vědecké autority, které podporují hypotézy autorů. A již zde můžeme
nalézt řadu nesrovnalostí. Je třeba říci, že autoři jednoho z článků ve sborníku
(v tomto případě Štěpán Bolf a Marek Jakoubek) konstruují svá tvrzení používáním nepřesných citací, manipulací s výroky romistů, na které se odkazují, aby
dokázali své vlastní teze. Odkazují se i na největší autoritu mezi romisty, Milenu
Hübschmannovou. Aby např. dokázali neadekvátnost snah romských aktivistů,
kteří prý „romskou menšinu v jakémsi novoobrozeneckém duchu vyzdvihují do nereálných výšin coby živoucí pokladnici tradičních hodnotÿ,101 použijí následující
tvrzení s odkazem na práci M. Hübschmannové: „Neméně pozoruhodnou reakcí
,národních buditelů‘ na kritické soudy je vyzdvihování úspěchů jedinců z vlastních
řad, které ovšem, poměřovány v širším celospolečenském kontextu, jak postřehl
právě Meron, představují výsledky při nejlepší vůli skromné (a je otázkou, zda již
i sami jejich propagátoři skutečně věří, že je možné stavět do jedné řady Matěje
Piťa a Ludwiga van Beethovenaÿ (následuje odkaz na: Tak srov. Hübschmannová,
M.: Několik poznámek k hodnotám Romů. In: Romové v České republice, Praha
1999, str. 26). Ve skutečnosti však doslovný text Mileny Hübschmannové tak, jak
jej zjednodušují autoři, nezní, a nemá tento výše jmenovaný význam. Romistka
doslovně napsala: „Romští hudebníci hráli na dvorech evropských vladařů, při je99 Jakoubek
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jich korunovacích, romská hudba inspirovala Lista, Beethovena, Ravela, Janáčka
a další slavné ,Neromy‘. Jánoš Biháry, Matěj Piťo, Cinka Panna a další jména
by měla být známa nejen Romům, ale měla by vstoupit do obecného kulturního
povědomí. A to formuje na prvním místě škola.ÿ 102
Kritiku mýtů podává Marek Jakoubek spolu s Tomášem Hirtem v článku Konstruktivistická analýza romské nacionální mýtotvorby.103 Ze slovníku, který autoři
používají, se dá usuzovat, jak je patrno ostatně i z pořadí autorů, že terminologie
nacionalistických a nacionálních pojmů, kterými jsou zde pojmenováváni Romové
a jejich snahy o emancipaci, pocházejí převážně z pera Tomáše Hirta. Ten vzbuzoval pozornost i svými články v novinách. Reakce romských intelektuálů a politických představitelů na Hirtovo obviňování z nacionalismu romských iniciativ
a zejména ze snahy prezentovat se v Evropě jako národ, byla krajně negativní.
Na adresu autorů, kterých ve sborníku je více, se snesla nejenom kritika, ale,
což je podle mého soudu významnější, začala se odvíjet nejenom politická, ale také
vědecká přestřelka (zatím asi nelze uvažovat o vědecké diskusi) mezi odborníky
nejrůznějších oborů. Dominantní je zatím diskurs mezi antropology, kulturology
a romisty, potřebný by ale byl také diskurs s pedagogy. Není náhodou, že na
texty mladých antropologů a kulturologů reagoval nejdříve romský politik Karel
Holomek. Diskuse se ale již dostala na pole romistiky. Jeden z romistů Jakub Krčík
se snaží, aby z pole politiky byl spor převeden na pole vědecké, aby se ho ujali
zejména ti, kteří romistiku jako obor studovali na FF UK. „Romisté seskupení
okolo semináře romistiky na FF UK by v této chvíli neměli promarnit šanci říct
své k důsledkům vystoupení Marka Jakoubka a jemu podobných.
Rozhořčení romistů nad Jakoubkovým snižováním kultury Romů se dosud ztrácelo v hluku pražských kaváren. Je však nejvyšší čas podpořit tvrzení Karla Holomka i dalších Romů, že Jakoubek na základě omezených a nezasvěcených pozorování v romských osadách dochází k zevšeobecňujícím soudům o Romech.ÿ 104
Romista Jakub Krčík upozorňuje na závažné společenské důsledky prací mladých
antropologů a sociálních pracovníků sdružujících se volně jednak kolem katedry
antropologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni, jednak
kolem sociálních programů nevládní organizace Člověk v tísni: Tato lobby „vytrvale publikuje práce dokola omílající názor, že romská kultura je kulturou chudoby
a s odstraněním romské chudoby zmizí i kultura pro Romy typická. Tato lobby ,sociálních pracovníků‘ se současně veřejně zaměřuje na romské lídry, jejichž hrdost
na vlastní kulturu nebo snahu o zlepšení situace Romů v ČR obratně dezinterpretuje s cílem vykreslit je jako nebezpečné nacionalisty. Tak to předvedl například
Tomáš Hirt v článku Válka o ,etno-počítadlo‘ Romů (MF Dnes, 18. 10. 2004).
Jindy jsou romští předáci absurdně obviňování z neznalosti životní reality Romů
(. . . ti lidé nemají nejmenší představu o tom, jak to chodí v ghettech, nežijí tam,
nevyrostli tam, a i kdyby tam vyrostli, tak je to přece neopravňuje, nemají žádnou kompetenci k rozumění tý kultuře.ÿ – Marek Jakoubek 26. 10. 2004 v pořadu
BBC Integrace Romů – mýty a realita). Resuscitace stalinistické teorie, že Romové
v ČR nejsou národnostní menšinou, ale sociální skupinou, která nemluví svým ja102 Hübschmannová,
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zykem, nýbrž sociolektem, přináší mimo jiné oslabování významu české romistiky.
Mlčení romistů je ostatními členy akademické obce interpretováno jako souhlas,
případně jako nedostatek argumentů. Reprezentanti vědního oboru, který od dob
svého ustavení v rámci FF UK na počátku 90. let shromáždil dostatek ucelených
poznatků k dekonstrukci sociálně laděných tezí o Romech, by si toto neměli nechat
líbit a spoléhat se, že se s českými „akademikyÿ Romové nějak vypořádají sami.105
Redukce otázky romské komunity na sociální rozměr může být výhodná pro
ty, kteří se snaží získávat finance na sociální programy pomoci Romům. Zdůvodňují to tím, že národní rozměr je vědecky nesprávný, že je to mýtus, na kterém
stavět je z vědeckého hlediska nemožné. Pro výchovu a vzdělávání má však takový názor katastrofální důsledky. Znovu by se tím potvrdily názory učitelů, že
s těmi romskými dětmi ve škole není možno dosáhnout úspěchů, „i kdybychom
se rozkrájeliÿ. Je třeba si uvědomit, že patnáct let, jež byly zatím po sametové
revoluci dány pro to, aby se Romové emancipovali jako národnostní menšina, je
stále ještě oproti jiným menšinám historicky krátká doba. Řešení sociální otázky
je sice důležité, avšak podle mého názoru z hlediska vyrovnávacích dlouhodobých
postupů je třeba školu s romskými žáky právě zaměřit na otázky národnostní, na
rozvoj Romů jako národa. Z tohoto hlediska je potřebné zaměřit se na kritiku mladých antropologů, kteří zpochybňují ideu romské národnosti, národa a redukují ji
na jakési mýty, které nemají reálné opodstatnění a oporu v reálném historickém
a kulturním vývoji romských komunit v Evropě. Tato kritika je důležitá i z hlediska
pedagogického, neboť kdyby platily redukce na sociální tematiku, kdyby neplatilo
romství jako sjednocující základní prvek romského národa, nebylo by se ve výchově
a vzdělávání romských žáků možno opřít o základní hodnoty, které v jiné rovině
formují i českého, slovenského žáka, o hodnoty příslušnosti k širší komunitě, k etickým, světonázorovým základům, k uznávaným osobnostem, cílům, které jsou širší
než jenom Jakoubkem a dalšími zdůrazňovaná příslušnost k rodině, ke kastám.
Pedagogové by měli znát názory M. Jakoubka a dalších autorů podobných názorů.
Měli by si však umět také utvořit svůj názor. Evidentně se v tomto směru očekává
dosti hluboký spor. Je to spor i o smysl učitelské práce s romskými žáky. Je to spor
i o účinnost metod, které učitelé hledají a vytvářejí. A protože řada metod, včetně
metod rozebíraných v mé práci, je zaměřena na rozvoj osobnosti romského žáka
z hlediska humanistických pedagogických přístupů a z hlediska rozvoje národnostního vědomí romského žáka, je třeba se i vědecky vyrovnat s názory, které, troufám
si to říci, souvisejí s názory výše rozebíranými v podkapitolce tabu v sociálních
vědách. Neboť podobně jako ony redukují situaci romského žáka, romských komunit, na jednu hlavní dimenzi: zde na dimenzi sociální, tam na dimenzi genetickou
a intelektovou.
Tomáš Hirt a Marek Jakoubek ve své stati vycházejí z faktu, že od roku 1989
existují dvě zcela protichůdné tendence: na jedné straně se významně ustupuje
od chápání (českých) dějin jako dějin národa, na straně druhé dochází k mimořádné mobilizaci ve jménu „emancipaceÿ romské národní kultury, „jsou publikovány mnohé dějiny Romů, zakládají se národně exkluzivní občanská (sic) sdružení
a jiné instituce, jsou vyhlašovány grantové programy na podporu romské politiky
a romských aktivit, zkrátka ustavuje se právě to, co je v prvním případě problemati105 Krčík,
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zováno. Za zvláštní pozornost stojí, že obě tendence svorně nalézají zastřešení pod
všeobjímající politickou ideou multikulturní společnostiÿ.106 Autoři považují tento
stav za potencionální zdroj konfliktu. Podle mého soudu však opomíjejí fakt, že
řada autorů, historiků, filozofů, pedagogů volá znovu po obrození hodnot, které
jsou pro český národ typické, vystupují proti „dekonstruktivistůmÿ českého národa, češství. Jsou to např. takové osobnosti, jako Bohumír Blížkovský, Stanislava
Kučerová, kteří ve svých vědeckých statích dlouhodobě varují před opouštěním
národních českých hodnot. Používání metod motivujících děti k přemýšlení na
zachování národních hodnot jsou pro české děti stejně tak důležité jako pro děti
romské, které mohou získávat oporu v právě probíhajících procesech emancipace
romské kultury.
Tento proces je podle soudu T. Hirta a M. Jakoubka zvláště nebezpečný ze
strany Romů, protože zakládá nacionalistickou politiku a je zdrojem konfliktů.
Proto se ve své práci snaží vědecky, na základě výzkumu právě ve slovenských
romských osadách (ale i sledováním vývoje v českých romských ghettech) vyvrátit
právoplatnost a vědeckou platnost vyhlášení programu romského národa, který
byl schválen na 5. kongresu Mezinárodní romské unie 27. července 2000. V tomto
prohlášení se doslova píše: „My, národ, z něhož bylo v zapomínaném holocaustu
vyhlazeno přes půl milionu lidí, národ velmi často diskriminovaných a marginalizovaných lidí, obětí intolerance a pronásledování, my máme sen a snažíme se o jeho
naplnění ubírajíce se stejnou cestou nenásilí jako Mahátma Gándhí a Martin Luther King. Jsme národ, sdílíme stejné tradice, kulturu, původ, stejný jazyk, jsme
národem. Nikdy jsme neusilovali o vytvoření romského státu. A nechceme stát ani
dnes, kdy nová společnost a nové hospodářství postupně a velmi hmatatelně překonávají význam a adekvátnost státu jako způsobu organizace jednotlivců.ÿ Autoři
stati si vzali na mušku právě toto vyhlášení romského národa a snaží se dokazovat,
že nejenom o národu, ale i o národnostní menšině vzhledem k jiným zákonitostem,
které panují v romských komunitách (mají na mysli především osady a ghetta)
nemůže být ani řeči. Vždyť přeci „primární referenční kolektivitou zde není národ
(ani etnická skupina), ale příbuzenská skupina. Mezi různými příbuzenskými skupinami navíc panují propastné statusové, rituální a subetnické rozdíly, představa
horizontálně a rovnostářsky založené národní kolektivní identity zde výrazně koliduje s hierarchicky orientovanými principy společenské organizace jednotlivých
romských populacíÿ.107 Když je vyvrácena idea romského národa, přistupují autoři k důvodům, proč se vlastně romisté, romologové i sami Romové mýlí. Je to
přeci proto, že si vytvářejí mýty, které ve skutečnosti neodpovídají realitě. (Nezapomínají autoři na to, že i český národ v zájmu svého rozvoje si takové mýty,
a dokonce vědomé falzifikace dějin vytvářel Rukopisy? Avšak ty byly vyvraceny
vědecky samotnými vůdčími osobnostmi, kterým šlo o národ také, ale o jeho existenci založenou na reálných základech – T. G. Masaryk).
Ale dosti poučování a analogie z naší historie, vždyť jak autoři konstruktivistické statě říkají, i od českého národovectví pokrokoví historikové dávají ruce pryč!
Mýty jsou mýty proto, že se nezákládají na historické pravdě a že si je vytvářejí ti,
kteří je chtějí využít ve svůj prospěch: „Třebaže tyto mýty na sebe berou háv ná106 Jakoubek
107 Jakoubek
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rodní historie, jejich podstatu tvoří spíše sdílené představy než historicky ověřené
pravdy. Položíme-li si otázku, kdo tvorbu, výběr a prezentaci mýtů ovládá, můžeme
zcela jednoznačně odpovědět, že je to intelektuální elita daného společenství. Elita
rozvíjí mýtus, aby uchránila (resp. založila) svou moc.ÿ 108
Kritika mýtů
Poté, kdy T. Hirt a M. Jakoubek zkritizovali romskou národní ideologii jako základní mýtus, který se snaží spojovat romskou elitu, aby mohla vládnout zmýtizovanému národu, přistupují ke kritice jednotlivých mýtů.
Mýtus o teritoriu
Tento mýtus je jedním z klíčových národních mýtů a tvrdí, že existuje konkrétní
území, na němž se národ ustavil a skrze nějž se jako národ projevil. Avšak autoři upozorňují, že kromě tohoto faktu hraje roli kočovnictví. „Konstruktéři romského národa však z kočovnického mýtu vyvozují nikoli negaci nároku na konkrétní
teritorium, ale naopak globální nárok na pohyb napříč všemi (národními) teritorii . . . Výsostné právo jednoho národa na volné kočování je analogií práva na
výsostné území.ÿ 109
Mýtus o „zlatém věkuÿ
Mýtus o životě v Indii jako o „zlatém věkuÿ zakotvuje prý národní kolektivitu
hluboko do minulosti a ospravedlňuje představu jejího odvěkého trvání.
Mýtus o společném původu
Tento mýtus, který v současné době posiluje utvářenou národní integritu, je prý
v rozporu s historickými fakty, neboť se jedná o projekci konceptu národa do dávné
minulosti, v níž bezpečně neexistoval.
Mýtus o nespravedlivém osudu
Dějiny romského národa jsou popisovány jako dějiny otroctví a pronásledování
a k vylíčení obzvláště děsivé kolektivní zkušenosti je využíván holocaust. Společenským důsledkem této mystifikace je prý to, že takovéto líčení historie se stává
prostředkem k legitimizaci určitých kolektivních etnických požadavků na uznání
v rámci kulturních sporů.
Mýtus o znovuzrození a obnově
Už jsme uváděli na začátku, že kritikové koncepce romského národa si berou na
mušku romskou elitu, osobnosti, které prý nedosahují stejných kvalit jako významné osobnosti jiných národů. Mýtus o znovuzrození a obnově se ohlíží podle
108 Jakoubek
109 Jakoubek
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nich dopředu i dozadu. To nové, co je budováno zejména mladou romskou generací,
však je podle autorů nebezpečné. To se snaží dokázat autoři na výňatku ze závěrečné pasáže romské historičky Jany Horváthové. Bez uvedení stránek, na které
odkazuje, vybírají autoři pasáž, která podle nich „až děsivě připomíná nacistický
mýtus o protikladu svěží árijské ,kultury‘ založené na principu krve a půdy a prohnilé židovské ,civilizace‘, která se vyznačuje lstí, kalkulem a odcizeností člověka
od věcí ,jemu vlastních‘ÿ.110
Pro objektivitu a vlastní úsudek čtenáře uvedu celou pasáž Jany Horváthové,
současné ředitelky Muzea romské kultury v Brně. Z této části reagují autoři statě,
se kterou polemizuji, předešlým zděšením nad analogií s nacistickým mýtem na
poslední větu autorky Kapitol z dějin Romů: „Ani v celosvětovém měřítku nejsou
Romové zanedbatelným prvkem; národ, který prolíná zeměmi bez politických omezení, dnes čítá jen v Evropě přes osm milionů lidí. Je to kultura, o jejíž existenci
ví celý svět, což jistě nelze říci o kulturách všech evropských národů. O tom svědčí
i řada ojedinělých výtvarných, hudebních nebo literárních děl, které inspiroval právě
romský živel. Je zde ovšem i další rozměr – křivka vývoje etnika či národa. Romové,
pokud jim bude dáno přežít i do dalších věků, jsou podle mě nyní na pomyslném
úpatí své cesty dějinami. Vždyť teprve v posledních letech se objevila první generace romské inteligence, která má možnost zapojit se do tvorby hodnot jak na poli
vědeckém, tak i uměleckém. Zvýšená emocionálnost, schopnost imaginace a možná
i staletí strádání jsou v Romech hluboce uloženy. Podle odborníků jsou romské děti
obzvláště umělecky disponované, a to nejen po stránce hudební, ale třeba také výtvarné, což se projevuje tehdy, jsou-li dobře vedeny. (V posledním desetiletí u nás
dali o sobě poprvé vědět neškolení romští výtvarníci.) V romských dětech a celém
etniku dřímá dosud nevyužitý mozkový i emocionální potenciál, ohromná nevyužitá
energie. Možná právě ona představuje hrozící ,nebezpečí‘ v podobě konkurence pro
mnohdy postmoderně unavené a neustálým technickým pokrokem i postupující civilizací ,zušlechťované národy‘.ÿ 111
Podle mého názoru je poslední vyjádření skutečně poněkud nešikovné. To však
nebrání pochopení v rámci širších souvislostí, které Jana Horváthová rozebírá
v celé své historické publikaci. To, že Romové disponují opravdu zvláštními schopnostmi, je nesporné. Jestliže tak podrážděně reagovali M. Jakoubek a T. Hirt na
výše zmiňovaná slova J. Horváthové, co by asi říkali těm, které uvedla slovenská
autorka Elena Schmidtová v článku Problém rómskych detí odkázaných na spoločnosť?: „U rómskeho etnika je z hľadiska výchovy a vzdelávania veľmi dôležité
akceptovať jeho odlišnosť a s ňou spojené iné prednosti a schopnosti. Počas jedného výskumu v porôdnici som si všimla, že rómske matky v interakcii (súčinnosti)
s novorodencom vo vyššej intenzite prejavujú to, čo dlhodobý bádateľ R. A. Spitz
pozoroval u matiek v rozličných prostrediach a kultúrach na rozličných kontinentoch. Ide o zvýšenú citlivosť na prijímanie a vysílanie komunikačných signálov,
ktoré patria ku kategóriam kontaktu tela a kože, držania tela, napätia vibrácie,
rytmu a tempa, farby zvuku, stupnice tónu a mnohých iných signálov, ktoré sa
postupne nahrádzajú diferencovaným vnímaním a dorozumievaním rečou. Podľa
R. A. Spitza si túto západnou kultúrou potláčanú ,coenestetickú‘ citlivosť uchová110 Jakoubek

a Poduška, 2003, s. 67.
2002, s. 82.

111 Horváthová,
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vajú osobitne nadaní jednotlivci, napr. hudobníci, tanečníci, akrobati apod. Nazdávam sa, že takíto ľudia sa vo významne väčšom počte vyskytujú medzi Rómami
a rozvíjaním týchto vlôh by mohli obohatiť nielen našu vlasť.ÿ 112
Někteří romští intelektuálové považují rok sametové revoluce skutečně za rok
nula pro rozvoj romské komunity. A také pro svoje děti a mládež, pro jejich rozvoj v budoucnosti. A evidentně to není jenom uhašení sociálních problémů. Je
to legitimní cesta emancipace, kterou v poslední době nazývají Romové a další
odborníci bez obalu romským národním obrozením. I když to autoři Tomáš Hirt,
Marek Jakoubek a další sociální a kulturní antropologové nazývají nebezpečným
nacionalismem. Je třeba doplnit, že rok 1989 se stal také rokem nula pro rozvoj
multikulturní pedagogiky ve vztahu k romským žákům. Hledání účinných metod
ve výuce dostalo zelenou a opírá se právě o humanistickou pedagogiku a výchovu
a vzdělávání s využíváním národních romských hodnot.113 Je to však zatím stále
ještě cíl, k jehož naplňování by měla skromně přispět i moje práce o výukových
metodách pro romské žáky.

112 Schmidtová,

1992, s. 58.
identitě v souvislosti s romským národem píše především L. Lehoczká, srov. Lehoczká,
2006; Lehoczká a Haburajová-Ilavská, 2006.
113 O
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Metody ve výuce romských žáků

Nejdůležitějšími a nejnovějšími didaktikami, rozebírajícími výukové metody, jsou
v České republice publikace J. Skalkové a J. Maňáka a V. Švece.114 Ve Slovenské
republice je stále aktuální druhé vydání publikace E. Petláka s názvem Všeobecná
didaktika.115
Budoucí učitelé romských žáků se musí seznámit s obecnou didaktikou,
s přehledem dosud známých výukových metod. Od nich se odvíjí s ohledem na
specifické podmínky výběr metod, které jsou vhodné ve specifických podmínkách
třídy či školy s převahou romských žáků. Důležité je seznámit se s teoretickými
východisky používání výukových metod, s jejich vřazením do celkového systému
pedagogického působení mezi učitelem a žákem, se vztahem mezi podmínkami,
prostředky a cíli vyučovacího procesu, zkrátka se zákonitostmi systémové pedagogiky. I pro učitele romských žáků bude důležité seznámení s tzv. klasickými
výukovými metodami,116 které jsou některými velmi progresivními pedagogy
kritizovány pro jejich strnulost, a tím pádem se domnívají, že temperamentnímu
charakteru romských žáků nebudou vyhovovat. Pro výuku romských žáků, pro
jejich výchovu občanskou, s respektováním jejich osobnosti a s rozvíjením humanistických přístupů k jejich rozvoji, jsou vhodné především tzv. aktivizující
výukové metody117 a komplexní výukové metody.118 Avšak bylo by velkou
chybou klasické výukové metody opouštět, neboť osvojení obsahu vyučování na
základě těchto metod je často bez jejich použití nerealizovatelné (např. metody
slovní, metody názorně-demonstrační, kdy je žák relativně pasivním příjemcem,
by mohly romského žáka handicapovat v oblasti kognitivní, nepřipravily by ho
dobře na další stupně škol, kde jsou tyto tradiční metody používány více – např.
přednášky na vysokých školách, vysvětlování, práce s textem na středních školách
apod.). Důležité je si také uvědomit, že ani v zavádění metod výuky romských
žáků nezačínáme od nuly. Jak zdůrazňuje ve svém inspirativním referátu František Morkes, „v podstatě všechny metody, které v oblasti vzdělávání považujeme
za přínosné, efektivní a moderní . . . mají své hluboké historické kořeny. A nejen
kořeny – řadu z nich naši předkové úspěšně používali a realizovaliÿ.119
1.3.1

Tradiční a alternativní výukové metody

Velkou roli v průběhu devadesátých let sehrálo i pro výuku romských žáků seznamování učitelů s alternativními metodami výuky. Jejich používání učiteli patří ke
20. století a doufejme, že bude patřit ve větší míře i 21. století. Striktní dělení
na tradiční a alternativní se u nás vžilo. Avšak také (a určitě to má pro výuku
velký význam) bychom mohli akcentovat dělení na dobře použité metody ve vztahu
k obsahu, žákovi a metody méně dobře či špatně použité. Dělení na tradiční a al114 Skalková,

1999; Maňák a Švec, 2003.
2004.
116 Viz jejich rozbor Maňák a Švec, 2003, s. 53–104.
117 Maňák a Švec, 2003, s. 105–130.
118 Maňák a Švec, 2003, s. 131–196.
119 Morkes, 2005, s. 23.
115 Petlák,
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ternativní má u nás svou tradici, a proto jej budeme používat i v následujícím
textu.
Alternativnost, jak píše Erich Petlák, je u nás velmi frekventovaným a aktuálním pojmem školství.120 Alternativa znamená možnost volby mezi dvěma případy,
možnost výběru. Možnost zvolit si alternativu se zvýraznila po roce 1989, kdy byl
odmítnut systém jednotné školy, a tím se také otevřel prostor pro alternativní školství. Domnívám se, že nejde jenom o volbu mezi dvěma metodami, ale i o volbu
v širším slova smyslu: hlavně mezi přístupy učitelů ke smyslu jejich práce. Co tedy
volit při výuce romských žáků?
Můžeme tuto volbu strukturovat:
1. Jaké výukové metody volit z hlediska historických i současných koncepcí výuky?
2. Jaké výukové metody volit s ohledem na etnické zvláštnosti romských žáků?
3. Jaké výukové metody můžeme volit z hlediska výukového stylu učitele?
4. Jaké výukové metody můžeme vůbec volit – klasické či moderní (alternativní)?
Ad 1) V historii se vyskytovaly čtyři základní koncepce výuky:121
• Koncepce spjaté s modelem pedeutologickým: založené na osvícenském racionalismu a asociační psychologii, v níž je žák považován za objekt cílevědomého, systematického a důsledného působení učitele. Učitel je v tomto
modelu rozhodujícím činitelem, který organizuje a zajišťuje výukové aktivity.
Teoretikem této koncepce byl J. F. Herbart (1776–1841).
• Koncepce výuky spjaté s modelem pedocentrickým: do středu edukačního
dění byl postaven žák, jeho aktivity a zájmy, z učitele se stal poradce, pomocník a facilitátor, který výuku organizoval v odborných pracovnách. Pedocentrická koncepce výuky vychází vstříc aktivitě a samostatnosti žáka, respektuje
potřeby praktického života, činí školu pro žáky přitažlivou a radostnou, ale
na druhé straně snižuje rozsah osvojovaných poznatků ve srovnání se školou
tradiční. Teoretikem této koncepce byl John Dewey (1859–1952).
• Koncepce spjatá s modelem interaktivním (komunikativním): do popředí
staví vzájemnou spolupráci učitele a žáka. Jde o systém oboustranné pedagogické komunikace, v níž se počítá s aktivní účastí žáka, který však na
rozdíl od předchozího modelu není zcela ponechán sám sobě, ale v učiteli nachází partnera a citlivého usměrňovatele vlastního úsilí. Protagonistou této
koncepce byl již J. Á. Komenský (1592–1670).
• Koncepce spjatá s modelem humanisticko-kreativním: jeho hlavním posláním
je celková kultivace člověka. Obrací pozornost na ovlivňování všech stránek
žákovy osobnosti, protože všechny oblasti (tj. kognitivní, emotivní, konativní)
jsou vzájemně ovlivněny a měly by se také vzájemně projevovat. Výrazným
rysem humanisticko-kreativního modelu je také orientace na novou kulturu
vyučování a učení, znamená též inovaci klasických i hledání nových metod výuky. Vede k posílení samostatnosti a odpovědnosti žáků, k překonání izolace
120 Petlák,
121 Srov.

2004, s. 267.
o tom více Maňák a Švec, 2003, s. 9–12.
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mezi učitelem a žákem, k plnému využívání vzájemné kooperace. Významným podnětem pro vznik humanisticko-kreativního modelu výuky se staly
ideje humanistické psychologie, a to i svým důrazem na možnosti dalšího
rozvoje lidské seberealizace i svým optimistickým výhledem na budoucnost
člověka. Čelným představitelem tohoto směru je C. R. Rogers. Tento pedagog považuje životní situace, které jsou vnímány jako problémy, za důležitou
příležitost k učení. Proto doporučuje bedlivě vnímat požadavky života, podporovat snahu samostatně se projevovat, hledat a tvořit.
Cesta od herbartovského pojetí k současnému humanisticko-kreativnímu pojetí
je nepochybně progresivní a budoucnost má především pojetí posledně jmenované.
Neznamená to zdaleka, že učiteli bude používáno pouze pojetí poslední, byť by bylo
jakkoliv pozitivní. Samozřejmě je třeba propagovat i ve vztahu k výuce romských
žáků posledně jmenovaný model, k němuž vývoj pedagogických koncepcí došel jako
k v současnosti nejprogresivnějšímu. A k tomu určitě přispěly i školy s převahou
romských žáků, které k němu směřovaly za cenu obrovského nasazení úsilí progresivních učitelů. Zároveň je však třeba si uvědomit, že žádný vývoj jakýchkoliv
koncepcí nejde v jednoduché linii, že jsou návraty, že závisí na podmínkách školy,
místa, regionu, na učitelích atd. Takže se může klidně stát, že herbartovské pojetí
se bude prolínat se všemi ostatními modely. Důležité však je, aby učitelé poznali
linii vývoje a věděli, k jakému bodu je třeba směřovat i ve výuce romských žáků.
Ad 2) Při volbě výukových metod je třeba, aby učitel respektoval vývojové
zvláštnosti učení žáků. Je také známo, že každý žák se učí svým způsobem a postupně si vypracovává svůj styl učení. Žáci se od sebe liší nejenom svými schopnostmi, ale i preferovanými způsoby učení, jeho rychlostí apod. Proto by měl učitel
usilovat o poznání těchto individuálních rozdílů v učení. Také by měl směřovat
k žákovu osamostatňování. A to zejména v tom případě, kdy za situace převládání
modelu direktivně řízeného učení v našich školách je zapotřebí i romské žáky vyvádět směrem k volnějším řízením učebních aktivit romských žáků, ke spolupráci
učitele a žáků. Jak píše J. Skalková, výukové metody by měly být koncipovány
a aplikovány z hlediska širších perspektiv. Metoda je jen jedním prvkem celkového
vzdělávacího systému, v němž prvořadou úlohu sehrává směřování k cíli, postavení
osobnosti člověka, mnohostranná podmíněnost edukace ekonomickými, sociálními
a kulturními faktory, v nichž probíhá její vývoj, jakož i příznivé prostředí, které
společnost pro vzdělávání vytvoří.122 Z tohoto hlediska je pro výuku romských
žáků vědecky opodstatněné, aby byla respektována i jeho etnická odlišnost. Goleman ve své monografii Emoční inteligence123 konstatuje, že každý člověk disponuje
více druhy inteligencí, i když v různé míře. A právě rozdílnou mírou rozvoje jednotlivých inteligencí se od sebe žáci ve škole odlišují. V přehledu jsou to tyto
inteligence:
•
•
•
•

jazyková,
logicko-matematická,
hudební,
tělesně pohybová,

122 Skalková,
123 Goleman,

2002, č. 1, s. 18–30.
1997.
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• prostorová,
• interpersonální,
• intrapersonální.
Zřejmě nebude těžké odhadnout, v jakých typech inteligence vynikají romské
děti. Ale jestliže vynikají zejména v pohybové, hudební, možná i v interpersonální oblasti, učitel by neměl nikdy s tímto apriorním poznatkem rezignovat ani
na rozvíjení ostatních inteligencí, které romský žák bude stále více potřebovat.
Jeho úkolem je podněcovat rozvoj rozmanitých inteligencí tím, že prostřednictvím
výukových metod budou žáci aktivně zapojeni do odpovídajících (rozmanitých)
učebních činností.
Ad 3) Volba výukových metod ze strany učitele závisí do značné míry na jeho
vyučovacím stylu. Vyučovací styl učitele je vymezen J. Marešem jako „svébytný
postup, jímž učitel vyučuje. Svébytnými cíli, strukturou a posloupností učitelem
používaných činností, jeho pohotovostí a pružností. Má charakter metastrategie,
která stojí nad vyučovacími strategiemi. Učitel používá vyučovací styl ve většině
situací pedagogického typu, pravděpodobně nezávisle na tématu, na třídě apod.
Vyučovací styl vzniká z učitelových předpokladů pro pedagogickou činnost, rozvíjí
se spolupůsobením vnějších a vnitřních faktorů. Vede k výsledkům určitého typu,
ale zabraňuje dosažení výsledků jiných. Je relativně stabilní, obtížně se měníÿ.124
Jelikož učitel se učí uplatňování pedagogických situací, musí reagovat i na situaci
romského žáka. „Uplatňováním výukových metod v různých situacích získává učitel
(ale již i student učitelství) pedagogické zkušenosti, které jsou důležitým zdrojem
jeho pedagogických dovednostíÿ.125 I pro úspěch výukových metod při vyučování
romských žáků plně platí, že jsou pro ně nejlepší učitelé s inovačním vyučovacím stylem: ti, kteří se řídí promyšlenými vnitřními plány svých pedagogických
postupů, které reflexibilně přizpůsobují i neočekávaným pedagogickým situacím,
mění výukové metody, rozšiřují nebo dokonce obměňují učební osnovy, ve výuce často experimentují s novými výukovými postupy, změny považují za běžnou
součást své pedagogické činnosti a jsou motivováni k sebevzdělávání. Takovýto
výukový styl je ve vztahu k romským žákům ještě zvýrazněn tím, že tito učitelé
s naznačenou charakteristikou se také vyznačují vyšší mírou empatie, autentičnosti
a akceptace žáků.
Ad 4) Domnívám se, že hlavní linie při výuce romských žáků, jak se někdy
zdůrazňuje, neprochází vůbec v konfrontaci klasických a moderních, alternativních výukových metod. Hlavní linií je empatie, přijetí romských žáků učitelem.
A ten, když svým vysvětlením, zdůvodněním, jim vysvětlí i opodstatněnost verbálních metod, vyprávění, přednášek, práce s textem, metod názorně demonstračních i metod dovednostně praktických, které patří do metod klasických, bude mít
zcela bezpochyby úspěch. Důležité je však, aby žáci znali opodstatněnost používaných metod. Zároveň především u romských žáků najdou ohlas metody aktivizující
(metody diskusní, heuristické, problémové, situační, inscenační, didakticko-herní)
i metody komplexní (skupinová a kooperativní výuka, partnerská výuka, výuka
dramatem, učení v životních situací a další metody). V současné době je možné,
124 Průcha,
125 Maňák
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aby si učitel osvojil ve své přípravě řadu metod. V závislosti na situaci, do které se
dostane, dobrý učitel s empatií a zájmem o své žáky, může dokázat volit výukové
metody, které by dokázaly naplnit etické i obsahové principy jeho povolání. Avšak
sebedetailnější a sebesofistikovanější přehled výukových metod ještě neznamená,
že k danému účelu budou vybrány ty nejvhodnější a nejefektivnější. Podobně jako
řada autorů, učitelů i dalších odborníků, které uvádím v další podkapitole, používá
metody specifikované pro výuku romských žáků, podobně i já jsem se pokusil přispět do souboru výukových metod metodou etických situačních her, které popíšu
později v kapitole druhé.
1.3.2

Specifika výukových metod v edukaci romských žáků
(přehled literatury)

Po specifickém zohlednění romských žáků i v oblasti používání výukových metod
učitelé volali již od začátku devadesátých let. Progresivní pedagogové, učitelé hledali potřebné metodické přístupy k romským žákům již v době asimilace v době
před sametovou revolucí. První pokusy v devadesátých letech byly vyvolávány především zavedením pilotního programu přípravných tříd. Konkrétní metodiky s návodem optimální výuky byly vydány zásluhou tehdejší nadace s názvem MENT.
Tři příručky pro učitele romských žáků se staly jakýmisi průkopnicemi v rozvoji
metodiky vyučování ve třídách s převahou romských žáků. Na těchto útlých publikacích se podílely pedagožka Helena Balabánová, lingvistka Hana Šebková a etnografka Edita Žlnayová.126 Položily velmi dobrý základ k vytváření systematické
metodiky pro výuku romských žáků, který v pozdější době nebyl bohužel příliš systematicky rozvíjen. Důležité bylo, že všechny tři publikace vycházely ve své době
ze zkušeností nejznámějších a nejúspěšnějších škol zabývajících se edukací romských žáků: Základní školy Přemysla Pittra v Ostravě a Základní školy Havlíčkovo
náměstí 300 v Praze 3-Žižkově.
Pedagožka H. Balabánová zopakovala svá metodická doporučení, podložená
hlubším zamyšlením o romských dětech v systému českého základního školství,
v publikaci Romové v České republice.127 Obdobnou publikací na Slovensku, v níž
se mimo jiné zabývají slovenští specialisté také otázkami školství a metodikou
edukace romských žáků, je publikace ČAČIPEN PAL O ROMA Súhrnná správa
o Rómoch na Slovensku. Otázkami edukace romských žáků se zde zabývají Natálie Kušnieriková, Silvia Rigová a Mária Maczejková, Eva Končoková, Ludmila
Šimčáková a Elena Kriglerová.128 V těchto statích se autorky zabývají analýzou
otázek vzdělávání romských žáků z různých stránek, přičemž velký důraz kladou
i na hledání adekvátních výukových metod. Pro učitele romských žáků může být
poučný zejména přehled alternativních metod výuky romských žáků, který uvádí
soubor alternativních projektů vzdělávání romských dětí na Slovensku a skýtá náměty pro řadu kreativních možností v edukaci romských žáků. Podle mého soudu
to však pro učitele znamená seznámit se také se základními směry alternativního
školství obecně, což umožňuje několik autorů, kteří se jím do hloubky zabývali
126 Balabánová,

1995; Šebková, 1995; Žlnayová, 1995.
1999, s. 333–351.
128 Viz Vašečka, 2002.
127 Balabánová,
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jak v Čechách, tak na Slovensku a zkušeností kreativních a progresivních učitelů
se snažili využít již v době před sametovou revolucí. Těmito autory jsou zejména
Miron Zelina, Beata Kosová, Karel Rýdl, Jan Průcha.129 Jako zdroj informací
o alternativních programech a projektech pro romské žáky v České republice může
posloužit publikace Romové a alternativní pedagogika,130 která vznikla na
základě jednoho ze setkání Hnutí spolupracujících škol R a zahrnuje jak přehledy
alternativního školství, tak konkrétní inovace učitelů romských žáků ve výuce.
Informace o alternativním školství a alternativních metodách nejsou samoúčelné,
mají vyprovokovat učitele, samozřejmě i včetně učitelů romských žáků, ke kreativnímu přístupu ke své práci. Podobně jako to říká M. Zelina v úvodu své knihy Alternatívne školstvo: „Ambíciou tejto knihy je nielen informovať odbornú a možno
aj laickú verejnosť o alternatívnych možnostiach školstva, ale jej ambíciou je aj
stať sa učebnicou pre študentov učiteľských vysokoškolských prípraviek, pedagogických fakúlt, sprievodcom, podnecovateľom a znepokojovateľom pre učiteľov, ktorí
chcú viac poznať, pokročiť ďalej vo svojej práci . . . ÿ 131
Stále platné poznatky o Romech jsou v knize ze začátku devadesátých let s názvem Neznámi Rómovia, kterou sestavil známý etnograf Arne B. Mann a v níž bylo
k tematice metod edukace romských žáků publikováno několik článků.132 Ze strany
slovenských autorů je také realizován záměr hledat co nejefektivnější metody pro
zlepšování situace romského žáka ve škole. Tyto výukové metody se týkají uplatnění romského žáka na různých stupních školy, přičemž si slovenští pedagogové
uvědomují zejména důležitost vstupních a přípravných tříd napomáhajících romským dětem překonávat stresové pocity z příchodu do školy. V této situaci hraje
roli i používání romského jazyka, na což upozornili i pedagogové v Nitře, kteří
vydali učebnici romského jazyka.133 Přípravné období je podle P. Seidlera důležité pro vyrovnávání handicapů romských žáků. „V 1. ročníku ZŠ, v prípravnom
období, sa dajú vytvárať možnosti, aby sa žiaci dostali primeranými metódami, za
dodržovania vyučovacích zásad a v primeraných vyučovacích formách na približne
rovnakú úroveň v príprave na vyučovanie.ÿ 134
Nedoceněné bohatství metodických námětů k výuce romských žáků najdeme
v díle dvou nejznámějších romistek v České republice: Mileny Hübschmannové
a Evy Davidové.135 Stejně tak je z hlediska metodického možno ve výuce použít
materiálů časopisu Romano džaniben, který má v současnosti tendenci vycházet
jako česko-slovenské periodikum.
V posledních letech vyšla v České republice řada publikací, které jsou prospěšné
pro výuku romských žáků. V tomto směru je pozitivní, že vyšel romský dějepis jak
od romské autorky z České republiky Jany Horváthové, tak od slovenského odbor-

129 Zelina, 2000 (pro výukové metody v edukaci romských žáků je možno využít jako inspiraci
i mnohé další Zelinovy práce); Kosová, 1996; Rýdl, 1993; Rýdl, 1994; Průcha, 2001a.
130 Viz Balvín, 2000b.
131 Zelina, 2000, s. 6.
132 Neznámi Rómovia, 1992.
133 Srov. Berky, Poláková a Seidler, 2000.
134 Berky, Poláková a Seidler, 2000, s. 89.
135 Např. Hübschmannová, 1999, s. 16–66; Davidová, 1995.
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níka Arne B. Manna.136 Obě knihy ukazují poněkud rozdílné metodické zpracování. Tato diference může naznačovat cesty dalších metodických zpracování výuky
dějepisu i jiných předmětů s obsahem romských reálií. Vydávání podobných publikací by mělo být podle mého soudu doprovázeno i metodikou jejich využití pro
výuku romských i neromských žáků. Sám se snažím o taková metodická doprovodná pojednání pro učitele při vydávání některých romských básníků a spisovatelů (Elena Lacková, Vlado Oláh – viz kapitola 3). Avšak vypracování systematické
metodiky pro výuku romských žáků na různých stupních školy a v různých předmětech nás ještě čeká. Myslím, že půjde o kolektivní práci na tomto díle. V tomto
směru by měly být vytyčeny následující úkoly:
• Zmapování dosavadních různorodých výsledků metodické práce učitelů ve
školách.
• Zmapování dosavadních výsledků práce odborníků na metodice výuky romských žáků.
• Přehled metodických postupů, jak je známe z didaktiky obecné, a zvážení
jejich možností aplikovat je na výuku romských žáků.
• Vyzkoušení různých shromážděných metodických postupů ve školách.
• Srovnání metodických postupů v ČR, SR a dalších evropských zemích.
• Zpracování metodik pro dosud vydané učební pomůcky a publikace, které
tak nebyly opatřeny dříve.
• Aplikace používaných specifických metod do jednotlivých stupňů škol a do
jednotlivých předmětů, zejména humanitních a výchov – občanské, hudební,
výtvarné.
Dobrým vkladem do systematizace metod používaných při výuce romských
žáků je publikace Evy Šotolové s názvem Vzdělávání Romů.137 Po historickém
a jazykovém přehledu autorka podrobněji rozebírá současnou situaci ve vzdělávání
Romů v České republice a provádí i komparaci s vybranými edukačními tématy na
Slovensku a v jiných zemích. Cenné je právě systematické zpracování metodických
postupů na různých typech škol (mateřská škola, základní škola, střední škola)
i dalších prostředků výuky specifických v daných podmínkách výuky romských
žáků (přípravné třídy, romský pedagogický asistent, výchovně vzdělávací systém
od přípravných tříd až po skončení základní školy aplikovaný jako model na Základní škole Havlíčkovo náměstí 300 v Praze 3-Žižkově). Ze zahraničních zkušeností
stojí za pozornost např. práce s romskými žáky v první romské škole v Užhorodu,
ve Slovenské republice to jsou zejména nulté (přípravné) ročníky a program alternativní výchovy a vzdělávání žáků základních škol v Košicích. Ze zemí bývalého
socialistického bloku je zkoumána ještě edukace v Rumunsku, přičemž je upozorňováno na největší překážku začlenění Romů do společnosti i v oblasti výuky ve
školách: segregace škol a diskriminace. I pro náš systém a uplatňování metod výuky jsou inspirující metody používané školami zejména v západních zemích, kde
se musejí vyrovnávat s výukou dětí kočujících Romů (autorka Eva Šotolová se
zaměřuje především na Belgii a Francii).
136 Horváthová, 2002; Mann, 2001. Další podoba romského dějepisu na Slovensku je z pera Jána
Cangára a Viliama Zemana.
137 Šotolová, 2000.
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Z hlediska kočujících Romů v zemích západní Evropy je dosud cenná kniha
Jeana Pierra Liégeoise, vydaná Radou Evropy a přeložená do slovenštiny zásluhou
ministerstva školství SR. Autor v ní, podobně jako E. Šotolová, hovoří o nezbytnosti změnit filozofii školského systému. „Neuspokojivý současný stav romské populace včetně její vzdělanostní úrovně má nepříznivé důsledky v oblasti sociální, ekonomické i kulturní, prohlubuje skupinové a společenské rozpory a vyvolává značné
problémy z hlediska národnostního porozumění. Jednou ze základních podmínek odstranění společenské nerovnosti Romů je změna filozofie školského systému, který
je povinen akceptovat ve výchovně-vzdělávacím procesu přítomnost romských dětí
s jejich etnickou, kulturní a sociální odlišností. Mimořádného významu nabývá odpovědnost školy za kvalitu výchovné složky vzdělávacího procesu s cílem připravit
romské dítě k plnohodnotnému občanství a pozitivní emancipaci při současném
úsilí o cílevědomou orientaci všech dětí k tolerantnímu soužití.ÿ 138
Změna filozofie školského systému v sobě obsahuje i změnu učitelského přístupu. I kdyby měli učitelé rozpracovány ty nejlépe ověřené a prověřené metody
výuky romských žáků, ale jejich přístup k výuce a zejména k žákům by odporoval
etickým principům učitelského povolání, a zejména by neměli úctu ke kultuře, z níž
pocházejí jejich žáci, byl by výsledek jejich práce spíše negativní. Na to upozorňuje
i J. P. Liégeois: „Skôr ako sa začne hovoriť o využívaní prvkov kultúry vo výuke,
musia deti pocítiť, že učitelia k nej prechovávajú úctu. Od prvej hodiny musia vedieť, že v zariadení rešpektujú ich kultúrnu skúsenosť. Interkulturná orientácia,
ktorú hlásajú v triedach, sa musí preniesť do celého školského systému: jednou
z podmienok je, aby sa rôzne formy vzdelávania prispôsobili rôznym kultúram.
Tento cieľ sa dá dosiahnúť vhodným doplňovaním jednotlivých foriem vzdelávania
a poskytovaním možností naraz navštevovať viaceré, alebo prechádzať z jednej do
druhej.ÿ 139
Z uvedeného je patrné, že vzhledem k rozdílnosti kultur je třeba ve výuce používat i specifických metod. Nejde o to, že by měla být vytvořena zcela odlišná
didaktika pro romské žáky. Podle mého soudu má každá metoda své opodstatnění i ve výuce romských žáků. Dokonce si myslím, že ty metody, které jsou často
charakterizovány pro romské žáky jako málo vyhovující (např. frontální výuka,
verbální metody), na úkor těch, které jim více vyhovují (herní, situační, dramatická výchova atd.), je třeba ve výuce více „trénovatÿ, neboť se s nimi budou
žáci setkávat ve výuce na dalších stupních škol (školy střední, vysoké). V tomto
směru je potřebná výměna zkušeností jak mezi odborníky, tak mezi učiteli, kteří
přímo vyučují romské žáky. Domnívám se, že zajímavou a ojedinělou zkušeností
naplňující oba požadavky byla setkávání učitelů romských dětí na různých typech
základních, zvláštních i vysokých škol a univerzit, realizovaných od devadesátých
let až do současnosti v rámci občanského sdružení Hnutí spolupracujících škol R
(zkráceně Hnutí R). Sborníky vzešlé z těchto setkávání, spojených s praktickými
náslechy ve školách, jsou cenným metodickým materiálem, který je možno využít
i do budoucna. Z tohoto hlediska lze připomenout publikace Romové a pedagogika, Romové a alternativní pedagogika, Romové a univerzity a Romové a sociální
138 Šotolová,
139 Liégeois,

2000, s. 35–36.
1997, s. 190.
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pedagogika.140 Neobyčejně cenné je, že autory textů ve sbornících jsou jak učitelé a odborníci z České republiky, tak ze Slovenské republiky. Některá setkání
učitelů se uskutečňovala v Čechách a na Moravě, některá na Slovensku. Účastníci
setkávání tak měli možnost nahlédnout do „metodické kuchyněÿ práce s romskými
dětmi v obou zemích.
Významné je také to, že od roku 1997 se uskutečňovala setkávání ve spolupráci
s univerzitami, pedagogickými fakultami. Z hlediska přípravy učitelů, kteří budou
v převážné většině vyučovat romské žáky, mělo velký význam setkání na Jihočeské
univerzitě v roce 1999, které organizoval ve spolupráci s Hnutím R profesor Gabriel
Švejda. Vysoce pozitivní bylo, že se zde prezentovala univerzitní pracoviště, která
připravují budoucí učitele v oblasti multikulturní výchovy. I přes mnohé pozitivní
výsledky, které zde byly prezentovány univerzitními odborníky a učiteli, upozornil G. Švejda ve svém vystoupení na to, že „i v disciplíně tak moderní, jakou je
technologie vzdělávání, nepřipravujeme posluchače učitelských fakult v problematice médií a společenských vztahů pro progresivní chápání vztahů mezi společností
a médii ve prospěch řešení problematiky romského etnika. Zvláště v době, kdy se
tyto společenské kontexty jeví jako stabilní, a přesto v nich existují hluboké latentní
konflikty a napětí, které mohou vyústit ve společenskou krizi. Proto se domnívám,
že studium masové komunikace se nemůže vyhnout hodnotícím otázkám této problematikyÿ.141
Mezi dalšími organizacemi, které se zaměřují na rozvoj progresivních metod,
vyniká např. obecně prospěšná společnost Nová škola. Ta se vyznačuje velmi záslužným přístupem k rozvíjení metod mezi romskými pedagogickými asistenty.
Významné je, že se rozvíjejí metody multikulturní výuky, které uplatňují zejména
herní, interaktivní, situační přístupy ve výkladech o různých národnostech v České
republice. Je to např. publikace Multikulturního centra Praha s názvem My a ti
druzí. Kapitolu Romové zde herním způsobem, podobně jako i ostatní metodiky,
zpracoval český romista Zbyněk Andrš.142 Obsáhlejší příručkou podobného typu,
kterou vydala společnost Člověk v tísni, je publikace Interkulturní vzdělávání.143
Kromě toho, že se zabývá také jednotlivými národnostmi, jsou pro učitele cenné
i výklady o základních pojmech souvisejících s multikulturní a interkulturní výchovou a vzděláváním.

1.3.3

Metodická práce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR se v poslední době zabývá rozvíjením metodických příruček pro učitele romských žáků a školením učitelů, jak
s metodami zacházet. V poslední aktualizaci Koncepce romské integrace je v návrhu zpráva o řadě opatření na zlepšování metodického zázemí pro výuku romských
žáků. Uvedeme krátký přehled, v kterých oblastech jsou tyto metodické postupy
realizovány:
140 Balvín

a kol., 2000a, 2000b; Balvín a Švejda, 2000; Balvín a Tancoš, 2001.
a Švejda, 2000.
142 My a ti druzí, 2004, s. 29–44.
143 Interkulturní vzdělávání, 2002.
141 Balvín
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Přípravné třídy
V současné době pracuje na území ČR 126 přípravných tříd, které navštěvuje
1779 žáků. V roce 2003 bylo MŠMT ČR iniciováno vypracování základní evaluační studie „Monitoring efektivity přípravných ročníků pro děti ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředíÿ.
Vytvoření dostatečného množství kvalitních pomůcek, sady metodických materiálů pro práci v přípravných třídách a výcvik pedagogů v jejich používání
pro vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí bylo splněno
v programu PHARE 2000 (CZ 000203-01 Podpora integrace Romů ve vzdělávání
a PHARE CZ 0002-03-02 Kurikula pro multikulturní výchovu). V rámci výše uvedeného programu byly vytvořeny manuály pro práci učitelů v přípravných třídách,
na prvním stupni ZŠ a druhém stupni ZŠ. Ve využívání metodických postupů,
které jsou v tomto materiálu obsaženy, bylo vyškoleno 400 učitelů a vychovatelů-asistentů, kteří pracují se žáky z romských komunit.
Zajištění posílení informačních toků do všech stupňů škol ohledně dostupné
odborné literatury k otázkám multikulturní společnosti a výchovy k toleranci
Školám a pedagogickým centrům byla v průběhu posledních let poskytnuta celá
řada hodnotných informačních zdrojů o Romech a menšinách. Vydáním níže uvedených metodických příruček a manuálů pro další vzdělávání a realizaci seminářů
v rámci programu PHARE 2000 vytvořilo MŠMT podmínky pro zkvalitnění vzdělávání romských žáků.
V posledních třech letech byly vydány a do škol a pedagogických center distribuovány tyto publikace:
• Hübschmannová, M.: Amari abeceda, Romský slabikář, překlad ze slovenštiny. Praha: Fortuna, 1998, dotisk.
• Rufertová, H., Danielovská, M.: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ, dvojjazyčná učebnice v češtině a v jazykové mutaci olašské a slovenské romštiny.
Praha: Fortuna, 2003.
• Hübschmannová, M.: Hin man ajsi čhaj, so. Romské hádanky, dvojjazyčná
kniha příběhů a hádanek. Praha: Fortuna, 2003.
• Kolektiv autorů: Školicí manuál pro učitele druhého stupně ZŠ, Praha 2003.
Vzdělávací metodologie pro podporu romských žáků, která byla připravena
a vydána v rámci národního Programu PHARE 2000, Česká republika CZ
00-02-03-01-Podpora romské integrace, pracovní verze a verze upravená na
základě pilotního ověřování. Manuál byl vydán v tisku i na CD.
• Kolektiv autorů: Školicí manuál pro učitele prvního stupně ZŠ, Praha 2003.
Vzdělávací metodologie pro podporu romských žáků, která byla připravena
a vydána v rámci národního Programu PHARE 2000, Česká republika CZ
00-02-03-01-Podpora romské integrace, pracovní verze a verze upravená na
základě pilotního ověřování. Manuál byl vydán v tisku i na CD.
• Kolektiv autorů: Školicí manuál pro učitele přípravných ročníků pro děti ze
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, Praha 2003. Vzdělávací metodologie pro podporu romských žáků, která byla připravena a vydána v rámci
národního Programu PHARE 2000, Česká republika CZ 00-02-03-01-Podpora
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romské integrace, pracovní verze a verze upravená na základě pilotního ověřování. Manuál byl vydán v tisku i na CD.
• Kolektiv autorů: Metodická příručka pro učitele prvního stupně základních
škol, Praha 2003. Vzdělávací metodologie pro podporu romských žáků, která
byla připravena a vydána v rámci národního Programu PHARE 2000, Česká
republika CZ 00-02-03-01-Podpora romské integrace, pracovní verze a verze
upravená na základě pilotního ověřování. Manuál byl vydán v tisku i na CD.
• Kolektiv autorů: Metodická příručka pro učitele druhého stupně základních
škol, Praha 2003. Vzdělávací metodologie pro podporu romských žáků, která
byla připravena a vydána v rámci národního Programu PHARE 2000, Česká
republika CZ 00-02-03.01-Podpora romské integrace, pracovní verze a verze
upravená na základě pilotního ověřování. Manuál byl vydán v tisku i na CD.
• Kolektiv autorů: Metodická příručka pro učitele přípravného ročníku pro děti
ze sociokultruně znevýhodňujícího prostředí, Praha 2003. Vzdělávací metodologie pro podporu romských žáků, která byla připravena a vydána v rámci
národního Programu PHARE 2000, Česká republika CZ 00-02-03.01-Podpora
romské integrace, pracovní verze a verze upravená na základě pilotního ověřování. Manuál byl vydán v tisku i na CD.
Zajištění nabídky vzdělávání v problematice národnostních a etnických menšin
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Jako podnět pro rozvoj metod výuky jsou důležitá i tzv. průřezová témata, která
začínají tvořit povinnou součást základního vzdělávání. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot:
•
•
•
•
•
•

Osobnostní a sociální výchova.
Výchova demokratického občana.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Multikulturní výchova.
Enviromentální výchova.
Mediální výchova.

Zejména průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur – tradicemi, hodnotami.
Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci budou moci lépe uvědomovat i svoji vlastní
kulturu, tradice a hodnoty.
Zajištění změn výukových programů na ZŠ a SŠ
Problematika multikulturního vzdělávání je komplexně řešena v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, který v návaznosti na školský zákon
MŠMT v roce 2004 schválilo.
Je zajištěno, aby tyto programy obsahovaly výuku o Romech, jejich historii
(včetně historie nacistického holocaustu), jejich kultuře a tradicích.
Explicitně je toto téma obsaženo ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost,
kde se zaměřuje na utváření pozitivních občanských postojů, upevňování žádoucí
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hodnotové orientace a integruje znalosti a dovednosti z různých oborů, především
humanitních.
Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje obory dějepis a výchova k občanství a zároveň se promítá i do ostatních vzdělávacích oblastí a do celého života
školy.
Jdeme dlouhou cestou . . .
Správné používání výukových metod se zřejmě nedá pouze naučit. Je to svým
způsobem učitelské umění. A to obsahuje nejenom dovednosti, ale i vztah, morální vazbu k těm, s nimiž výuku realizujeme. Proto jsem přesvědčen, že dobrý
učitel bude používat dobré metody ve výuce romských žáků pouze v tom případě,
když si hloubku romské kultury na základě dlouhodobějšího studia i osobními kontakty se samotnými Romy osvojí racionálně i emociálně, eticky a filozoficky, když si
osvojí pochopení toho, co je označováno v romských komunitách slovem romipen,
romství. Používání metodiky souvisí i s filozofickým tázáním na základní otázky
lidského života. Jsou knihy, které nám mohou ukázat smysl, jaký může mít výuka
romských žáků pro budoucnost nejenom Romů, ale i nás všech. Mezi takové publikace počítám knihu Eriky Manuš (vlastním jménem Mirka Preussová) s názvem
Jdeme dlouhou cestou. Filozofická otázka, která posloužila jako podtitul knihy:
„Odkud jsme? Kdo jsme? Kam jdeme?ÿ naznačuje onu složitost cesty za dobrými
metodami života osobního i profesionálního, kterými ve svém povolání prochází
i učitel romských žáků. Není to cesta jednoduchá. A autorka knihy ji učitelům
i jiným čtenářům rozhodně neulehčuje. Kniha nepodává pojednání o tom, jak vyučovat, jaké používat výukové metody. Je jakýmsi souhrnem informací o romské
kultuře, romských výtvarnících a jiných osobnostech, příbězích, pohádkách a legendách. Jako by byly řazeny jedna za druhou, jakoby bez logických souvislostí.
A v tom je i její síla. A výzva pro učitele, aby si z různých střípků jako z mozaiky sestavovali vlastní obraz, svůj vlastní postoj, světonázor. A při tomto studiu
si tvořivě vytvářeli i soubor metodických postupů, kterými mohou nabytý obsah
sdělovat svým žákům. Jak říká autorka knihy Erika Manuš, to je ta nejlepší metoda, jak učitelé mohou vychovávat tvořivé a přemýšlivé lidi, kteří nejednají na
základě nějakého jednoduchého návodu, nějaké laciné metody, ale na základě širokého a hlubokého racionálního i etického poznání. „Jsou pedagogové připraveni
vést své žáky k nezávislému myšlení, vychovávat z nich citlivé, fantazijní, sebekritické a kritické osobnosti, vnímavé ve vztahu k lidem, které neztrácejí kontakt se
skutečností, kladou si otázky, společně přemýšlejí, hledají odpovědi a objevují neznámé souvislosti? Vím, jak velké nároky to klade na žáky i na učitele, na kvality
odborné a lidské, na vzájemnou důvěru, trpělivost, otevřenost, respekt, a také si
uvědomuji, že taková změna v myšlení a přístupech se nedá urychlit, nenastane ze
dne na den, ani z roku na rok, že vyžaduje svůj čas.ÿ 144

144 Manuš,

1998, s. 9.
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1.4

Společenské a teoretické souvislosti. . .

Humanistické a národnostní aspekty ve výuce
romských žáků

Již v předchozím výkladu jsem akcentoval, že základní linie ve vztahu k výukovým
metodám nevede mezi klasickými a moderními, alternativními metodami, ale mezi
zastaralým, autoritativně direktivním a humanisticko-kreativním přístupem učitele k romským žákům. Učitel není sociálním pracovníkem, i když řadu sociálních
aspektů musí ve své práci zvažovat a ovlivňovat také. Rozhodující však v jeho
práci a v používání výukových metod je jeho vztah k humanistickému a národnostnímu aspektu edukace romských žáků. O těchto aspektech v následující části
práce pohovořím podrobněji.

1.4.1

O humanistickém aspektu používání výukových metod romských žáků

Učitel by měl ve vztahu k romským žákům vycházet z kritiky tradiční školy a prosazovat systémové změny na základě humanistické výchovy. Humanismus je charakterizován zájmem o rozvoj člověka, v našem případě o všestranný rozvoj romského
žáka. Progresivní výukové metody by se měly opřít o znalou kritiku tradiční školy.
Tuto kritiku provedl v české pedagogice na začátku devadesátých let velmi výstižně
a stručně Z. Helus (viz dále v druhé kapitole). O potřebě humanizace českého školství i ve vztahu k národnostním menšinám píše přední česká odbornice Jarmila
Skalková.145 Na Slovensku to je M. Zelina, který prosazuje alternativní a humanistické školství. I pro naše učitele jsou poučné z hlediska uplatňování progresivních
metod výuky romských žáků nejznámější koncepce humanistické edukace, které
tvoří filozofickou osnovu přístupu učitele k žákům při výuce v nové škole. Podle
M. Zeliny146 je možno je stručně charakterizovat názory nejvýznamnějších pedagogů prosazujících principy humanistické výchovy:
Maslow: Učitelé musí nechat žákům možnost svobodné volby dělat jejich vlastní
rozhodnutí.
Rogers: Efektivní učitel je takový, který musí říkat pravdu.
Combs: zdůrazňuje senzitivitu učitele, jeho chápavost a vstřícnost.
Brown: Afektivní faktory sehrávají významnou roli stejně tak jako faktory kognitivní.
Gordon: Vztahy mezi učiteli a žáky jsou rozhodující.
Purkey: Učitel musí použít ve vysoké míře invenční metody, vyučovací metody
a techniky a komunikovat se žáky tak, aby se rozvíjela jejich odpovědnost, schopnosti, hodnoty a pozitivní cítění žáků o sobě.
Je známo, že u romských žáků jsou nejvíce oblíbeni takoví učitelé, o jakých
přední humanističtí pedagogové mluví. Afektivní, invenční přístup při výuce romských žáků a používání optimálních výukových prostředků, metod, je sice potřebný,
avšak jejich široké použití mezi učiteli vyžaduje systémový přístup ke kritice a odmítnutí tradiční školy. I na romských žácích se tato škola podepsala. A jak charakterizuje tradiční školu M. Zelina?
145 Skalková,
146 Zelina,

1993.
1998, s. 10–11.
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A) Škola člověka profesionalizuje, ale nepolidšťuje, socializuje, ale nepersonalizuje, učí, ale nevychovává, zaměstnává, ale nerozvíjí.
B) Škola se uzavírá, nepouští dovnitř rodiče, ve škole se nic neděje, není spojena
s vnějším děním.
C) Tradiční škola je pasivní, reproduktivní, transmisivní, je antisociální a antiindividuální.
D) Důsledkem tradiční školy je, že 50 procent žáků ve škole prochází obdobími úzkosti, které mají na člověka dlouhodobý vliv, emotivní typ žáka podává jenom
poloviční výkon ve stresové situaci.
Po kritice tradiční školy podává M. Zelina i návrhy na systémové změny, které
spočívají v humanizaci výchovy jako globálním problému, vyžadujícím změny nejenom v celém školství, ale v celé společnosti.
Rozhodující systémové změny spočívají:
1. Ve změně filozofie školství – ze školství donucovacího je třeba vybudovat školství humanistické, demokratické, kultivující.
2. Ve změně kurikula, transformace, kde by se radikálně změnily osnovy v tom
smyslu, aby se učilo zejména to, co člověk potřebuje pro kvalitní a tvořivý
život.
3. Ve změně přípravy učitelů a vychovatelů, aby byli schopní a ochotní realizovat
humanisticko-tvořivou koncepci vzdělávání a výchovy.
Návrhy na systémové změny jsou. Avšak, jak si povzdechl dále M. Zelina, dosavadní pokusy o reformy na Slovensku jsou v poloze vypracování koncepcí. Vnitřní
školská reforma – to je změna myšlení, postojů, chování učitelů. Vnější reformy,
jako bylo např. zavedení etické a náboženské výchovy do 9. ročníku a do 8. ročníku gymnázia, jsou jenom strukturální a nedotýkají se podstaty procesu výchovy
a vzdělávání.
Nepochybně podobná změna postojů učitelů by měla být provedena i u učitelů
romských žáků. Domnívám se, že to do značné míry bude závislé i na tom, jak
rychle se podaří vychovat skutečné učitele i z řad romské populace.147
1.4.2

O národnostním aspektu používání výukových metod romských žáků

Druhou součástí výchozí filozofie kromě přístupu humanistické výuky romských
žáků je národnostní výchova. I když národnostní školství Romů neexistuje,148 je
třeba v nich respektovat národ, odlišný, s právy stejnými jako národy jiné. Bez
tohoto jasného uvědomění se učitel bude neustále potýkat s pochybnostmi, jak, co
je lepší, co diskriminuje, zdali používat ty či ony metody pro českého, romského
žáka. Multikulturní filozofie musí prorůst do výuky.149 Je potřebné respektovat
v každém žáku jeho příslušnost k jeho národnosti, národu. Jinak se nedostaneme
z místa.
147 Zelina,
148 Oproti

1998, s. 14–15.
národnostnímu školství polskému. Viz Zpráva o situaci národnostních menšin . . . ,

2004, s. 17.
149 O důležitosti realizovat tento proces svědčí i projekty, které se realizují ze strany Phare a jsou
podporovány ministerstvem školství.
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V práci pedagoga, který pracuje s romskými žáky, se objevují velmi výrazně
i aspekty národní a národnostní. (Používám záměrně oba termíny, neboť sami
Romové si vytyčili program být svébytným národem, na druhé straně podle zákona o právech národnostních menšin jsou národnostní menšinou.) I když si to
mnoho vychovatelů neuvědomuje a přistupuje např. k romským žákům pouze jako
ke skupině se silným sociálním handicapem, v moderních a humanistických pedagogických přístupech je třeba zařadit vědomé národní a národnostní působení,
které zpětně napomáhá i sociálně pedagogické práci.
Pohled do minulosti
Z historických prací o romském národě známe řadu faktů, které souvisejí i se složitou cestou k rovnoprávnému podílu na výchově a vzdělávání Romů ve společnosti.
Je to cesta od téměř absolutní izolace od evropské vzdělanosti k získání práva na
této vzdělanosti se podílet, avšak přitom si zachovat svoje kulturní tradice a svoji
identitu. Uvědomování si tohoto práva nalézáme v řadě zápisů z doby pronásledování. Na výpovědích mladých romských dívek, které byly zadrženy a souzeny
na začátku 18. století, můžeme rozpoznat onu touhu po právu na rovnocenný život uvnitř společnosti. Mladá sedmnáctiletá romská dívka, stojící před hrdelním
soudem v Netolicích roku 1725, na otázku, zda ví o ostrých zákonech proti Romům, odpověděla energickým hlasem: „My se musíme živit mezi lidmi! Nebo snad
máme celý svůj život strávit v lesích a horách? Jak máme svůj hlad utišit, když
se nám dlouho ničeho nedostává?ÿ Z výpovědi teprve čtrnáctileté dívky v témže
roce: „Kde se máme my chudáci zdržovat? Kde jinde máme o kousek chleba žádat než v zemi, kde jsme se narodili? Kde máme žádat o milosrdenství? Kam se
máme podít? V Čechách jsme se narodili, v Čechách chceme žít a také umřít!ÿ 150
V dalších výpovědích z Náchoda z roku 1726 máme zaznamenána jména dívek:
čtrnáctileté Agáthy a šestnáctileté Felixie. I tato děvčata odpověděla na zadanou
otázku slovy: „Když své země nemáme, kam se pro Pána Boha máme podíti?ÿ
Uvedené dokumenty svědčí o zárodcích vztahu k nové vlasti, která však po dlouhá
století byla k Romům macešská. Svědčí i o touze po rovnoprávnosti a po dosažení
stejného sociálního statutu, jaký měli ostatní Češi a Evropané. Svědčí také o snaze
směřovat k uznání Romů nejenom jako marginalizované skupiny především sociálně identifikovatelné, ale i etnicky výrazné komunitě, která ve své evropské historii
směřovala přes obrovská úskalí až k uznání za národnostní menšinu a k prohlášení Mezinárodní romské unie z roku 2000 až k vyhlášení romských komunit za
jeden národ. Na tento proces by měla reagovat i pedagogika a obohatit své sociální přístupy i o aspekty národnostního přístupu k romským žákům, k romským
komunitám. To znamená nejenom respektovat romské žáky, romské klienty jako
příslušníky specifické národnostní entity, ale také vytvářet přístupy a metody pedagogické práce, která by zařazením národnostních přístupů, posilováním identity,
romství napomáhala efektivním výsledkům v učitelské práci. Velkou roli v tomto
procesu sehrává učitel jako subjekt vyučovacího procesu a jako ten, který může
výuku romských žáků ovlivnit zcela pozitivně i používáním adekvátních metod
zaměřených na rozvoj národnostních romských hodnot.
150 Výpovědi

uvádí Daniel, 1994, s. 89.
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Pohled do budoucna.
Elena Lacková jako sociální pedagožka a buditelka romského národa
18. století přináší u nás první rozsáhlý pokus o násilnou a okamžitou asimilaci
Romů. Císařovna Marie Terezie z nich chtěla „vychovat lidi – křesťany, kteří by
byli užitečnými poddanýmiÿ. Měli být stejní jako ostatní lidé Evropy. Romům
se zakazovalo bydlet ve stanech a chýších, nesměli mít vlastní samosprávu (své
vajdy). Nesměli mluvit svou řečí a museli si osvojovat řeč kraje, kde pobývali. Pronásledování měla nahradit totální převýchova provázená však i likvidací svébytné
romské kultury. Tato situace je reflektována nejenom řadou historických publikací, ale s velkou emotivností je zachycena i v oblasti umění. Pro romskou mládež
a její současnou snahu po skutečné emancipaci a nalezení národnostní identity
může být inspirující pohádka Eleny Lackové Hrdinný Sap a krásná Ilona.151 Jako
skvělou metodu může učitel používat pohádky Eleny Lackové i ostatní její díla
v dramatické výchově, situačních hrách, v literární výchově pro rozvoj národnostnícho vědomí romských žáků. V pohádkové podobě, ale s hlubokou znalostí reality
asimilačních procesů v době Marie Terezie Elena Lacková zobrazuje rozsáhlé nebezpečí, které osvícenskými nařízeními ohrozilo existenci romského národa. Ale na
druhé straně s obrovskou pedagogickou a uměleckou dovedností odkazuje romské
mládeži, co má dělat, aby romský národ nezahynul. Hrdinný Sap a krásná Ilona,
hlavní hrdinové pohádky, mohou být pro současné děti a mládež příkladem vůle
a snahy o realizaci tohoto historického úkolu překonat sociální handicap s pomocí
emancipace národnostní, který dosud ve své úplnosti nebyl naplněn. Odkaz staré
phuri daj, dobré čarodějnice Šiľaľi, je i dnes aktuální při výchově romských dětí.
Na otázku Ilony, co mají dělat, aby se postavili asimilačním zákrokům císařovny,
Šiľaľi odpověděla: „Berte naše děti sedlákům a vracejte je jejich vlastním matkám.
Když je budou vychovávat vlastní matky, náš rod přežije. Je to už dávno, co vzplanula moje hvězda. A přichází čas, kdy dohoří. Ilono, tobě daruji svoji duši. Bude
nadále žít v tobě. Ty poneseš dál moji touhu po záchraně romského rodu. A stejně
tak i ty, Sape. Uvidíte, že Romové si své místo na zemi najdou!ÿ 152
Spisovatelka Elena Lacková byla na Slovensku a vlastně v celém tehdejším
Československu nejenom výbornou sociální a kulturní pracovnicí, ale velmi rychle
pochopila, a jako příslušnice ponižované a zkoušené romské komunity bytostně
procítila, objektivně existující a neoddělitelnou souvislost mezi sociálně pedagogickou prací s romskými dětmi i dospělými a jejich národnostní sebeidentifikací.
Právě toto poznání ji přivedlo k spisovatelské a dramatické práci. Její divadelní
hra Hořící cikánský tábor, kterou nastudovala s Romy a s níž objížděla zanedbané romské osady po válce, není nic jiného než duchovní, národně buditelská
metoda, napomáhající řešení svízelných sociálních problémů. Její pohádky jsou
směřovány především k dětem. Vyjadřují hlubinnou emotivní sondu do minulosti
romského národa i vizi, jak je možno staletí útrap překonat národním sebeuvědoměním a emancipací. To, že Elena Lacková dokázala spojit sociální pedagogiku
s uměleckou formou zaměřenou na emancipaci romského národa, ji řadí k velkým sociálním pedagogům evropské i světové pedagogiky. Odkaz její práce by si
151 Lacková,
152 Lacková,

1999, s. 85–101.
1999, s. 97.
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měli osvojit i budoucí romští učitelé a vychovatelé, neboť oni nejlépe znají situaci
svých žáků a mohou realizovat efektivní a vskutku humanistickou práci pedagoga
ve vztahu k romskému národu dnes i v budoucnosti.
1.4.3

Kontinuita a budoucnost

Vedle pokrokových pedagogických projektů, jaké byly realizovány v práci pokrokových učitelů, jako byl např. Miroslav Dědič,153 probíhala v době zejména
sedmdesátých a osmdesátých let tvrdá asimilace romské komunity. Ta se projevila
i v českých školách. Když se po roce 1989 začaly zjišťovat v nové svobodné situaci její příčiny, zaměřili se výzkumníci i na zkušenosti romských občanů s českou
školou a s českými učiteli. Zřejmě nejtypičtější výpovědí je následující vyznání
Štefana Miky, které zaznamenali studenti významné filoložky a romistky Mileny
Hübschmannové: „Do svých šesti let jsem byl nejšťastnější dítě na světě. Žil jsem
v pohodě. Večer co večer přicházeli příbuzní i cizí Romové. Vyprávělo se, hrálo se,
zpívalo. Já bral kytaru do ruky, ještě mi nebylo ani šest let. Potom jsem přišel do
školy a poprvé v životě jsem poznal, co je to být odstrčený. Poznal jsem, že jsem
něco jiného než ostatní. Poznal jsem, co je to být nešťastný. Na prvním místě jsem
vůbec nerozuměl, o čem je řeč. Rodiče s námi mluvili romsky i česky. Já myslel, že
česky umím. Jenomže ta maminčina čeština byla úplně jiná než čeština učitelky!
Rozuměl jsem polovinu z toho, co učitelka říkala. Učitelka nebyla špatná, když se
mi děti posmívaly ,cikán‘, tak jim vynadala. Jenomže když po mně něco chtěla, já
vůbec nevěděl, co po mně chce . . . ÿ
Doma jsem věděl přesně, co se po mně chce. Ani mi to nikdo nemusel říkat.
Věděl jsem, co smím a co nesmím. Když na mě doma křikli, věděl jsem za co, že
si to zasloužím. Ale když na mě ve škole křikla učitelka, já nevěděl proč! Najednou
jsem ztratil svoje místo mezi lidmi . . .
Doma jsem si připadal normální a ve škole jsem si připadal úplně hloupej. Jak
to, že doma jsem normální a ve škole jsem jinej? Proč jsem tmavej a Češi jsou bílí?
Proč mluvíme jinak? Na všechny otázky dodnes nedovedu odpovědět. Jenom bych
rád řekl romským rodičům, aby děti posílali do školy, a dětem, aby se učily. Jinak
si s náma budou ostatní dělat pořád, co chtějí, a my se budeme jenom bezmocně
bránit tím, že je podvedeme, kde se nám to podaří. To není cesta. Mezi Romy
byla vždycky největší věc vzájemná úcta. Proč by vzájemná úcta nemohla být mezi
lidmi? Jenom aby lidé byli schopni říct jeden druhému moudré slovo a dobré slovo.
Goďaver lav mol buter sar love – moudré slovo je cennější než peníze, a Lačho
lav buter sar maro – dobré slovo je víc než chleba. (Štefan Mika, vyučený zedník,
hudebník, 36 let – zkrácený rozhovor z roku 1991)154
Současnost jako cesta romské mládeže k budoucnosti
Rok 1989 znamenal i pro romskou komunitu a pro romskou mládež novou situaci.
Svoboda přinesla nový rozpor. Na jedné straně se zhoršila sociální situace Romů
153 PhDr. M. Dědič v roce 1950 založil první romskou internátní školu s celodenním výchovým
programem. Viz Dědič, 1985.
154 Výpověď podle ankety studentů Pedagogické fakulty v Praze z let 1991–1992. Viz Hübschmannová, 1994, s. 83–85.
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a příval volného trhu hrozil zaplavit Romy i řadou negativních hodnot, které nový
životní způsob přinášel. Na druhé straně se ukázalo, že může nastoupit skutečně
emancipované romské mládí, noví lidé, kteří budou plnit roli vlastenců a buditelů,
kteří budou hledat i nové metody, jak této emancipace dosáhnout. O těchto lidech
nelze mluvit obecnými frázemi. Je třeba poznat jejich skutečnou práci. Mezi romskými intelektuály, kteří usilují o budoucnost romské mládeže, má velký význam
např. Jan Horváth.
Jan Horváth (1959) je v současné době jedním z nejvýznamnějších romských
aktivistů a v oblasti literatury vynikl jako básník. V jednom z nejobsažnějších
portrétů Jana Horvátha, uveřejněném v Romano džaniben,155 je autory nazýván
romským vlastencem a buditelem.
V rozhovoru pro časopis Kereka Jan Horváth řekl, že pro Romy i pro něho
samotného se stal rok 1989 rokem nula, počátečním rokem romského obrození.
A skutečně, teprve po „sametové revoluciÿ, kdy se Romové plně mohli přihlásit
ke své národnosti a ke svému romství, jakoby se otevřela i stavidla talentů mnoha
Romů.
Jan Horváth má řadu aktivit, z nichž zejména práce žurnalistická měla svůj
velký význam při ovlivňování romské mládeže. Avšak skutečná hlubina jeho osobnosti se odráží především v jeho básnické tvorbě, kterou koncentroval v roce 1999
do sbírky „Tumenge – Vámÿ. Už sám název vypovídá, že Romům adresuje svou
výzvu k vlastenectví. Do hloubi duše každého vnímavého člověka hovoří báseň napsaná za bratry a sestry, zavražděné v Osvětimi. K obecným lidským hodnotám
promlouvá i báseň „Mira dajorake – Mé maminceÿ. A jako výzva k dorozumění
mezi Romy a ostatními lidmi působí vize společné cesty všech lidí v básni „Kaľi
ruža – Černá růžeÿ:
Černé oči, černé oči,
proč se usmívají?
Že ta černá růže
už není sama,
vedle ní sestra bílá,
jaká krása, jaká síla,
když jsou pospolu!
O všechno se dělí,
jedna druhou nezradí,
úctu a lásku k sobě mají
a jedna druhou nenechá zajít.
Učitelé a romští pedagogičtí asistenti
jako realizátoři nových životních situací romské mládeže
Předchozí báseň Jana Horvátha vyjadřuje v umělecké podobě základní potřebu
multikulturní občanské společnosti, kterou je nutno realizovat i při výchově romské
mládeže. Je to princip vzájemné tolerance a sjednocování hodnot při respektování
odlišnosti druhého člověka. Jedině takto koncipovanou výchovou a používáním
155 Horváth,

1999.
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výukových metod na této bázi je možné vstoupit do budoucnosti. Pokusím se ukázat na práci učitelů romských dětí, jak jedna významná stránka společenského
systému může tomuto procesu napomáhat. Jelikož se příprava romské mládeže
soustřeďuje především ve školách, které v devadesátých letech vstoupily do organizace Hnutí spolupracujících škol R, uvedu v následujícím textu základní myšlenky multikulturní výchovy se zaměřením na romského žáka, které mohou reálně
napomoci i v cestě za lepší budoucností romské mládeže. Hnutí R má členy nejenom v České republice, ale i na Slovensku a spolupracovalo i s Klubem učitelů
romských dětí v Košicích. Proto tato organizace vytváří prostor pro vzájemnou
výměnu zkušeností mezi českými a slovenskými učiteli, mezi romskými pedagogy
z České republiky a Slovenské republiky.
Učitel a jeho univerzalismus
Hnutí spolupracujících škol R sdružuje učitele romských žáků. Bylo založeno v létě
1992, prakticky se zrodem Ústavu pro studium romské kultury v Ústí nad Labem
na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. U jeho začátku stál doc. PhDr. Jiří Vomáčka, CSc. J. Vomáčka byl velkým zastáncem a prosazovatelem ideje univerzity
jako místa nejen univerzálního vzdělávání, ale vzdělávání vedoucího ke sjednocování jednotlivostí v celek. Z toho vyplývala i idea pregraduální a postgraduální
přípravy učitelů, kteří budou chápat i výchovu romských žáků jako přirozenou
součást univerzální výchovy společenské, která svůj důraz na respektování jejich
historicky daných specifik nechápe jako rozbíjení a narušování společenského celku,
ale naopak jako jeho obohacování. Ještě výraznější se musí stát příprava učitelů
a romských pedagogických asistentů na univerzitách.
Hnutí R zahrnuje učitele, kteří přicházejí většinou do styku s romskými žáky.
Zdá se, že tito učitelé budou hledat zcela specifické metody, kterými by mohli
na romské žáky co nejúčinněji působit. Avšak čím hlouběji se zabýváme na jednotlivých setkáních Hnutí R metodami, které by co nejvíce vystihovaly specifiku
romského žáka, přicházíme na osvědčené pedagogické principy a zásady, které pro
výchovu a vzdělávání platí obecně:
• východiskem pro naši výchovnou práci je žák a jeho potřeby,
• individuální přístup k žákům a emocionální vztah k perspektivě žáka je největší učitelskou „zbraníÿ,
• nezbytnost pozitivního přístupu k žákům je nástrojem učitele pro tvorbu
budoucích korektních společenských vztahů,
• učitelská osobnost a její profesionální étos je základním východiskem úspěšné
pedagogické práce,
• spolupráce s rodinou, její respektování, poznávání a nevtíravá pomoc vystupuje jako nezbytná podmínka úspěšné práce školy,
• zásadní odpor ke všem projevům, směřujícím k ponížení osobnosti žáka, je
nejenom zbraní proti bezprostřední šikaně ve třídě, ale i účinným nástrojem
k omezování rasismu a intolerance ve společnosti,
• znalost a respektování osobní sociální a kulturní situace dítěte a jeho rodiny
je projevem humanismu učitelské osobnosti a jeho schopnosti konstruktivně
reagovat na konkrétní pedagogické situace.
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Nejsou tyto principy a mnohé další, které používá humanistická výchova i ve
školách s romskými žáky, platné i ve výchově českých žáků? A vůbec, nejsou platné
obecně jako zlatý fond humanistické pedagogiky? Specifikou učitelské práce s romskými žáky je však konkretizace těchto pedagogických principů do výchovy a vzdělávání žáků, kteří jsou vlivem dlouhodobého sociálního, kulturního a historického
vývoje odlišní. To by však nemělo rozhodně znamenat absolutní odlišnost metod
a přístupů. Jenom jejich konkretizaci při respektování situace romské komunity
a její snahy o uchování a rozvíjení své vlastní identity. Takové použití pedagogických přístupů není ochuzením obecného fondu pedagogiky, ale přímo naopak –
jeho obrovským obohacením o novou kulturní dimenzi, v níž však najde učitel řadu
společných výchovných zásad, které romská komunita používala a dosud používá
při výchově svých dětí. V tom vidím směřování k univerzálnosti výchovy, nikoliv k jejímu štěpení. Multikulturní výchova a výchova interkulturní se tak stává
přirozenou součástí pedagogiky obecné.
Učitel jako hybný činitel pokroku
Po období, kdy v českých školách převládala tendence k asimilaci romských žáků,
přišlo jakési vakuum. Na začátku 90. let jako by učitelé sbírali odvahu ke konkrétnímu vykročení na dosud neprobádanou cestu, pro kterou používáme pojem
„multikulturní výchova se zaměřením na romského žákaÿ. V historii už to tak
bývá. Potřebu změny vycítí nemnozí, odvážně do neznáma vykročí jenom někteří.
Ostatní se dívají, co se to kolem nich děje, a zůstávají u osvědčených metod.
Hnutí spolupracujících škol R jako jedno z několika hnutí se vytvořilo v oné
přelomové době prvního kroku, v roce 1992. Do pedagogického neznáma, do dosud neprozkoumaného terénu, vykročily různé školy v republice, zejména v místech nejsilnější koncentrace romské komunity: v severních Čechách, na Ostravsku
a Karvinsku a v Praze. Bude patřit k hlavní zásluze Hnutí R, že začalo organizovat
setkávání učitelů romských dětí ve školách, které byly při získávání prvních zkušeností o krok vpřed a na nichž učili zanícení učitelé vedení humanisticky založenými
a organizačně schopnými řediteli. Na těchto školách vznikala a byla ověřována také
řada metod, které respektovaly etnickou, kulturní a sociální situaci romského žáka.
Učitel a jeho odpovědnost
Jeden z našich současných nejznámějších filozofů Erazim Kohák mluví obrazně
a subjektivně o onom lidském pokušení, které se objevuje na konci každého věku:
„vzdát se úsilí, které zklamalo, a stáhnout se do osobního života . . . a přenechat
odpovědnost nějakému bohu či případné dějinné nutnostiÿ.) 156 Možná, že mnohým
učitelům se nechtělo hýbat zaběhaným mechanismem, zvláštní školy byly považovány ještě dlouho po sametové revoluci za „baštuÿ specifického přístupu k romským
žákům a jedinou možnost, jak se vypořádat s jejich zvláštnostmi, jazykové bariéry
nebyly považovány za významné, pedagogicko-psychologické poradny dál produkovaly svá nepříjemná procenta romských žáků zralých pro zvláštní školy, dále se
156 Kohák,

1993, s. 11.
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romské komunitě předhazoval prý nezměnitelný nezájem a odpor ke vzdělání, neschopnost přizpůsobit se české společnosti, vyhýbání práci atd. A přitom opravdu
jenom některé školy se rozhodly pro systematickou, dlouhodobou, obětavou, lidsky náročnou a mnohdy nepochopenou práci směřující v budoucnosti k radikálním změnám. Takové změny svou mravenčí prací a sveřepým úsilím připravovali
učitelé těchto škol nejenom na základě profesionální odpovědnosti, ale především
odpovědnosti občanské. Usnesení vlády o zavedení romských asistentů ve školách,
o potřebě přehodnotit zásadně vztah ke speciálnímu školství, o prosazování informací o romské komunitě ve školách – to by bez občanského přístupu řady učitelů
bylo nemyslitelné. Možná, že si mnozí učitelé zvykli na pokyny shora. Nebo věří, že
když je podle jiných, osvícených učitelů cesta multikulturní výchovy správná, ať se
prosadí, ale sama, svojí logikou. Avšak filozofie dějin a filozofie morálního myšlení
na základě řady dějinných zkušeností ukázaly, že člověk nemůže spoléhat na logiku dějin, na „hlubinnou nutnostÿ. Jedině člověk je bytostí jednající a hybatelem
dějin. Jedině člověk se může rozhodovat a vybírat, volit z řady možností, které mu
předchozí dějiny nabídly. Jak říká dál E. Kohák, „nejsme teoretičtí pozorovatelé,
kteří by se mohli jen nezúčastněně brouzdat podzimním listím . . . Jsme bytosti,
které chtě nechtě musejí jednat, volit, rozhodovat se. Pokud se nechceme spolehnout na hlas z hlubin, dějinnou nutnost či minci hozenou panna–orel, potřebujeme
své možnosti nejen objevovat, nýbrž se v nich i orientovatÿ.157
Domnívám se, že nově směrované, pedagogicky inovované přístupy, metody,
umožní učitelům nenásilnou a přirozenou formou orientovat se také v různých
pedagogických možnostech výchovy a vzdělávání romských žáků. Znalost těchto
možností, viděných na různých školách svých kolegů a slyšených z úst jiných odborníků a učitelů, je potřebná základna pro rozhodování a volbu nejenom metod, ale
i mravního úsilí, smyslu svého snažení. My, učitelé, jsme odpovědni za druhé, odlišné. Je to však odpovědnost společná, neboť na ní stojí úroveň budoucích vztahů
lidstva.

157 Kohák,

1993, s. 13.
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Romský žák ve vyučování

Jestliže hovoříme o vyučovacích metodách, je třeba zvýraznit, že z hlediska pedagogického chápeme proces vyučování nejenom jako vzdělávání (a tedy i vyučování), jako proces nejenom rozvíjení poznání, dovedností, ale i postojů, hodnot,
včetně významných hodnot etických. Romští intelektuálové (např. Karel Holomek a Vlado Oláh), kteří jsou autory koncepcí výchovy a vzdělávání romských
žáků, hovoří o potřebě motivovat romské žáky pro vyučování. Nejlepšími metodami v tomto směru jsou ty, které využívají přirozeného talentu romských dětí
v hudební, taneční, pohybové i dramatické oblasti. Moderní pedagogika v tomto
směru pracuje s uváděním žáků do určitých situací, ve kterých se musí rozhodovat,
řešit situace a používat nabyté sociální dovednosti. Práce Jiřího Pelikána „Výchova
jako teoretický problémÿ, „Výchova pro životÿ a „Pomáhat býtÿ, ale i řada jeho
časopiseckých studií, které jsou shrnutím zkušeností a výzkumů chování žáků ve
vyučování i v mimoškolní činnosti, poskytují teoretický základ pro tzv. situační
pedagogiku, pro chápání vyučovacího procesu nejenom jako předávání poznatků
a dovedností, ale i jako prožití a procítění hodnot, které jsou důležité pro zvnitřnění vyučovacího procesu a přípravu na život zacílený na upevnění sebevědomí,
sebeidentifikace a přípravu na řešení sociálních situací, které jsou pro romské dítě
často nepříznivé ve vztahu k sociální realitě jeho rodiny a negativnímu vztahu
majoritní společnosti k Romům jako celku.
Také slovenští pedagogové zvýrazňují potřebu přípravy romských dětí již v útlém věku, v předškolní přípravě na řešení životních situací. Tak např. prešovský
specialista na výchovu romských dětí k prosociálnosti Igor Kominarec upozorňuje na nejednotnost chápaní pojmu výchovy v pedagogické literatuře. Hovoří
o výchově jako přípravě jedince na různé role v oblasti pracovní aktivity, volného
času, rodinného a společenského života, na rozvoj psychických a fyzických stránek jedince a utváření jeho kognitivních schopností, ale i vztahů emocionálních
k přírodě i k jiným lidem. Výchova je široký rozvoj jedince ve všech oblastech
kultury, vědy a techniky, náboženství, práva, morálky, politiky, sportu. V této
souvislosti mluvíme o programech rozvoje osobnosti.158 Jak píše Igor Kominarec:
„. . . humanizácia výchovy si vyžaduje zmenu sociálno-pedagogických prístupov vychovávateľa ku výchove. V procese výchovy sa nejedná len o poznanie sociálnych
podmienok, ktoré pôsobia na výchovu, ale sa jedná aj o poznanie vplyvu tohto
prostredia na kognitívny rozvoj žiakovej osobnosti. Nestačí preto, aby vychovávateľ vedel diagnostikovať činitele lokálneho prostredia, ktoré ovplyvňovali výchovu
žiakov, a aby odstranil negatívne účinky tohto prostredia na žiakov. Vychovávateľ
musí svojich žiakov naučiť adaptovať sa na nové zmenené podmienky lokálneho
prostredia a pomôcť im čo najskôr prekonať subjektívne pocity odcudzenosti aj
nepriateľskosti tohto prostredia. Viesť ich k aktívnemu poznávaciemu vzťahu k novému prostrediu, k schopnosti samostatne sa orientovať v spoločenských situáciach
a komunikácií s ostatnými členmi spoločenského prostredia. Akákoľvek výchovná
izolácia od vonkajších vplyvov prostredia môže mať negatívny dopad na rozvoj ďalšej samostatnosti a aktivity jedincovÿ.159 Vskutku radikální a přelomový charakter
158 Kominarec,
159 Kominarec,

1997.
1997.
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má model tvořivě humanistické výchovy, který v polovině 90. let minulého století
specifikovali Miron Zelina a Milota Zelinová. Podle nich „výchova je důležitější než
vzdělávání – tento první axiom neneguje vzdělání, zdůrazňuje jen skutečnost, že je
potřebné redukovat zbytečné, neefektivní vzdělávání (obsah, informace = kurikulární transformace) a posílit metody výchovy, víc sledovat prožívání, hodnotové
systémy, motivaci, city a tvořivost dětí.ÿ 160
V programu rozvoje osobnosti romského žáka nemůže chybět mravní rozměr
edukace, který je významnou součástí přípravy romského žáka na řešení životních
situací. Proto dále zaměřím svůj výklad na takovou speciální vyučovací metodu,
kterou jsem nazval etickými situačními hrami. Odborníci na výukové metody jak
v České republice (Maňák, Švec161 ), tak Slovenské republice (E. Petlák162 ) mezi
aktivizujícími metodami uvádějí metody situační. Situační metody jsou charakterizovány jako metody rozšiřující „řešení relativně vyhraněných a identifikovaných
problémů o novou dimenzi, neboť se vztahují na širší zázemí problému, na reálné
případy ze života, které představují specifické, obtížné jevy vyvolávající potřebu vypořádat se s nimi, vyžadují angažované úsilí a rozhodováníÿ.163 Maňák a Švec
zdůrazňují, že „přínos situačních metod je hlavně v tom, že pomáhají překonávat jednostrannost výukových metod poznamenaných tradiční pasivitou žáků, že
rozvíjejí dovednost komunikovat a že do výuky vnášejí řešení příběhů z praxe. Případové metody rozvíjejí proces analýzy, tvůrčího myšlení, vedou k aplikaci teoretických poznatků v praktických situacích, učí diskutovat, argumentovat a obhajovat
své názoryÿ.164 Osobně se domnívám, že zdůrazňují příliš technokratickou stránku
přínosu situačních metod, čemuž se do jisté míry nelze divit, neboť samy tyto
metody vznikly na harvardské vysoké škole obchodní v 20. a 30. letech minulého
století a používaly se zejména pro nácvik řídících činností. Oproti takovémuto pojetí se snažím ve své práci rozšířit situační hry o dimenzi mravní, o etické hodnoty,
z jejichž hlediska je v současné době nezbytné pohlížet na řešení životních situací,
nemáme-li znovu sklouznout ve vztazích mezi lidmi k technokratickým metodám
řízení společenských procesů. Proto se v této souvislosti více přikláním oproti
Maňákovu a Švecovu výkladu metod situačních k názoru slovenského didaktika
Ericha Petláka, který připouští, že aktivizující metody, mezi nimiž hrají důležitou
roli i metody situační, aktivizují žáka ve výuce. „To je, prirodzene, správne, ale nie
vyčerpávajúce. Je samozrejmé, že aktivizujúce vyučovacie metódy navodzujú intelektuálnu, kognitívnu aktivitu . . . Nemožno však zabúdať na emocionálnu aktivitu,
o ktorej si myslíme, že je v školách nedocenená. Všeobecne síce o nej hovoríme, ale
už menej vedieme žiakov k tomu, aby hodnoty nielen poznávali, ale aby aj prežívali
radosť z úspechu, z učenia, predovšetkým aby prežívali hodnoty – mravné, estetické,
spoločenské . . . , ktoré im sprostredkúva učiteľ.ÿ 165 A to, co E. Petlák podtrhává
jako potřebu školy, aby nejen vzdělávala, ale také vedla k hodnotám, se snažím
podtrhnout také v následujícím výkladu prezentací metody etických situačních her
ve vztahu k romským žákům.
160 Zelina,

1996, s. 11.
a Švec, 2003, s. 119–122.
162 Petlák, 2004, s. 148–149.
163 Maňák a Švec, 2003, s. 119.
164 Maňák a Švec, 2003, s. 121.
165 Petlák, 2004, s. 146–147.
161 Maňák
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Alternativní metody „nové výchovyÿ
Cíl a metody zpracování

Tato kapitola se zaměřuje na rozbor pedagogických, filozofických a etických
aspektů používání jedné z alternativních metod – etických situačních her. Snažím se tím vřadit tuto metodu do současné reformní praxe školy, jejíž podstatou je
permanentní proces postupného zkoušení, zjišťování a posuzování nových idejí za
účelem jejich ověření a zavedení do praxe. Pravda, takto popsaná situace je stále
ještě pro mnohé školy stavem ideálním.
Perspektivním prostředkem působení na člověka se v pedagogice stává využívání situačních metod – záměrné navozování pedagogických situací učitelem, vedení žáka k jejich řešení, příprava na rozhodování v záměrně i nezáměrně vzniklých
situacích.
Výchova a vyučování prostřednictvím vytváření a řešení pedagogických situací
v podstatě analoguje reálný životní proces. Jedná se vždy o model skutečného
života, který je možno v různých situacích prožít jakoby obrazně, přípravně ve
vědomí. Tento fakt spojuje pedagogiku s použitím hry jako prostředku rozvíjení
osobnosti.
Hra rozvíjí nejenom rozum, ale i city, tvořivost a fantazii. Atributem hry je
volba a rozhodování. Jde o rozvoj schopnosti optimálního rozhodování nejenom
ve smyslu racionálním, ale také estetickém a etickém. Schopnost volit z mnoha
alternativ svědčí o autonomii a mravní identitě osobnosti. Proto můžeme nalézt
v každém lidském řešení situace i v každé hře etickou dimenzi. V své práci se
zabývám jednou ze specifických metod mravního rozvíjení osobnosti, která se snaží
právě tuto oblast lidské osobnosti zasahovat a rozvíjet.
Etické situační hry chápu jako specifickou výukovou metodu, vycházející vstříc
tendenci, která se rozvíjí již od padesátých let především v západní evropské etice.
Jde o snahu přiblížit teorii morálky co nejvíce každodenní praxi lidí, kteří hledají
optimální mravní řešení v rychle se měnících a často velmi složitých životních
a profesionálních situacích.
Školní praxe v devadesátých letech, včetně práce s romskými dětmi a mládeží,
mi umožnila být přímým účastníkem a řešitelem onoho radikálního kroku ve výchově, spočívajícího v překonání autoritativně administrativního způsobu výchovy
a zajištění podmínek pro plnohodnotný rozvoj osobnosti žáka. V tomto procesu
hrají mravní faktory podstatnou roli.
Prostřednictvím hry, komunikativními metodami, používáním tvořivé dramatiky i etickými situačními hrami se žák může kultivovat jako autonomní osobnost.
Zaujímáním rolí ve hře může na vlastní kůži, ale v modelových podmínkách, prožít
reálnou sílu mravního soudu, hodnocení a postojů při řešení a mravní prožívání
školních a životních situací.
V této koncepci etických situačních her vymezuji adresáta své metody přesně.
Je to romský žák na 1. a 2. stupni základní a zvláštní školy. Přitom předpokládám
vzhledem ke konkrétnímu složení žáků v kolektivech tříd a škol, že tato metoda se
může použít také jako výrazný prostředek rozvíjení komunikace a kultivace vzájemných vztahů mezi romským a českým žákem, mezi českým učitelem, romským
žákem a romskými rodiči a v neposlední řadě, a to je nyní zvláště aktuální, v ko-
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munikaci zprostředkované romským pedagogickým asistentem (v dnes používaném
termínu asistent-vychovatel).
Vycházím z potřeby dlouhodobého programu rozvíjení interkulturního vztahu
mezi majoritou a romskou minoritou, v němž je třeba začít u kořene – u romského
žáka jako východiska budoucího konsensu a jako základu skutečné identity Romů.
Přiznejme si, že sociální frustrace, projevující se u romského etnika asociálními
tendencemi, má svůj základ i v minulém systému školy, která (v intencích politiky
násilné asimilace) vytvořila i pro romského žáka silné bariéry blokující využívání
jeho skutečných rozvojových a vývojových potencialit.
Dlouhodobým ponecháváním žáků v situaci školního neúspěchu utvářela syndromy naučené bezmocnosti, neúspěšné osobnosti, která je už předem považována
za potenciální asociální společenský element. Absence dialogických forem soužití
mezi žáky a malé možnosti rozvoje vlastní romské kultury ve školách jsou jedním z důvodů současné snahy po rozvoji identity Romů jako předpokladu jejich
společenské integrace. To jsou také důvody, proč jsem svou práci zaměřil na její
praktické využití ve výchově a vzdělávání romských žáků.
Cílem této kapitoly je vymezení jedné z alternativních metod, která se může
používat při mravní výchově dětí. Na teoretické vymezení metody – etických situačních her navazuje analýza dalších alternativních herních metod, které jsou
prostřednictvím modelování životních situací používány při mravní výchově žáka.
Hlavním cílem je aplikace filozofických, etických, psychologických a pedagogických aspektů sledovaného problému na utvoření modelu používání etických situačních her pro romské žáky. Důvodem je společenská potřeba položit etické základy
interkulturních vztahů mezi majoritou a minoritou. V tom má v současné době
největší možnosti škola.
K hlavnímu cíli kapitoly se pojí cíle dílčí. V teoretické části je to:
1. všestranná analýza pojmu hra, situace, morálky a zkoumání vztahů mezi
nimi,
2. vymezení pojmu etické situační hry,
3. znázornění mechanismu ovlivňování autentické životní situace prostřednictvím zobrazení, hry a imaginace.
V praktické části rozebírám různé alternativní metody mravní výchovy používané americkými, francouzskými, německými, ukrajinskými a gruzínskými pedagogy a zabývám se i rozborem některých metod, používaných ve školách soustřeďujících se v tzv. Hnutí spolupracujících škol R při práci s romskými žáky. Praktickým
vyústěním je výběr her, které uvádím ve 3. kapitole, určených pro romské žáky
1. a 2. stupně, jejichž smyslem je kultivace etických hodnot a vzájemných vztahů
mezi příslušníky různých kultur (multikulturní a interkulturní výchova).
Kapitola o etických situačních hrách se zabývá problematikou ležící na rozhraní
pedagogiky, filozofie, etiky, psychologie a jiných speciálnějších disciplín (teorie her).
Tomu odpovídají zvolené metody a přístupy. Jednotícím hlediskem je přístup filozofický.
Z hlediska filozofického analyzuji problém začleněnosti člověka do situace, ale
oproti metodě psychologické, která chápe situaci jako danou a analyzuje, jak v ní
člověk reaguje, akcentuji roli člověka jako tvůrce situace. To je důležité filozofické
východisko (obecný základ pro všechny případy) i pro práci s romskými žáky.
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Učitel jako zprostředkovatel socializace dítěte je schopen vytvářet situace, které
by orientovaly žáka na pochopení jeho vnitřního světa a umožnily mu nahlédnout
do své situace jako součásti situace obecnější. V tomto smyslu můžeme v dítěti
vychovávat smysl pro filozofické vidění světa (tzv. filozofii dítěte). Takové metody
mohou reálně napomoci v identifikaci romského žáka jak ve vnitřním vztahu ke
své kultuře, tak ve vnějším vztahu k obecné kultuře společnosti.
Pro analýzu pojmu etická situační hra používám metody abstrakce. Záměrně
odhlížím od dalších aspektů situace a hry a zaměřuji se především na mravní
rozměr, na mravní vztahy a hodnoty, které člověk musí zvažovat při rozhodování
a volbě.
Další používanou metodou je metoda komparace. Touto metodou jsou srovnávány různé koncepce výchovy v alternativní pedagogice, které se týkají herních
metod v mravní výchově osobnosti. Komparace je důležitá i v přímé aplikaci etických situačních her v praxi. Žák je v modelových situacích začleňován do procesu
rozhodování a volby různých hodnot a musí srovnávat, a měl by pochopit situaci
lidí v různých historických dobách a v různých kulturních systémech a použít tuto
znalost pro vhled do své vlastní kultury.
K dalšímu rozvinutí bude třeba směrovat i metody heuristické, jako je sběr,
shromažďování, klasifikace a typologie situací, které mohou být využity v práci
s dětmi jako situace modelové. V tomto směru může napomoci i výzkum v rodinách
žáků, kterým by se měli zabývat i sami romští pedagogičtí asistenti jako jedním
z témat svého stupňovitého pedagogického vzdělávání.
V praktické části je použita i metoda pozorování a experimentu. I když v sociální oblasti a ve výchově není používání experimentu příliš vhodné, protože důsledky výchovy jsou nezvratné, navozování modelových situací poskytuje určitou
možnost, jak experiment realizovat.
Etické situační hry považuji za alternativní metodu zaměřenou zejména na
mravní výchovu žáka a na rozvoj etiky výchovné práce. Vřazují se do spektra
nových metod, které se prosazují na našich školách. Na začátku devadesátých let
rozvíjeli metody nové výchovy např. Z. Petržela, T. Houška, program NEMES166
apod. Tyto metody v širším kontextu vycházejí z širokého pedagogického hnutí
v rozvinutých zemích Evropy a v zámoří. V německy mluvících zemích se nazývá
toto hnutí reformní pedagogikou, ve frankofonním světě je používán termín nová
výchova, v anglosaském prostředí progresivní výchova a v Itálii aktivismus (srov.
Singule, 1992). V dalším výkladu budu používat pro tyto směry jednotného termínu „nová výchovaÿ.
Metoda etických situačních her, která se snaží vřadit mezi metody nové výchovy, je vytvářená s ohledem na její využití při práci s romskými žáky. Domnívám
se, že v této oblasti je velký prostor pro etizaci a humanizaci výchovných metod,
jejichž potřeba je zvýrazněna i specifickou kulturní, jazykovou a sociální situací
romské minority.
I ve školách s romskými žáky je třeba rozvíjet nové pestré metody výchovné
166 NEMES je zkratka pro název Nezávislá mezioborová skupina. Vznikla po roce 1989 a zabývala se rozborem metodologie projektu školské reformy z roku 1976, který nesl název Další
rozvoj československé výchovně-vzdělávací soustavy. Více o práci NEMES zejména z hlediska
metodického pojetí práce ve škole viz Vorlíček, 2000, s. 111.
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práce a prosazovat prostřednictvím svobody a mnohočetnosti ve vzdělávání pluralitu šancí romského žáka k rovnoprávném začleňování do občanské společnosti
při respektování a rozvoji jeho individuality a etnické kulturní identity.167 Takovýto vztah k výchově příslušníků národnostních a etnických menšin, založený na
rovnosti přístupů ke vzdělání a respektování kulturní a mravní autonomie žáka
není jen součástí koncepcí nové výchovy, ale je začleněn i do mezinárodních smluv
a dokumentů týkajících se výchovy. V materiálech UNESCO168 se v článku 12
praví: „Členské státy by měly ve spolupráci s žáky, rodiči, příslušnými organizacemi a společenstvím učitelů směřovat k používání takových vyučovacích metod,
které podněcují v dětech a mládeži tvůrčí fantazii a podporují aktivní sociální jednání, na které je připravují pro využívání vlastních práv a svobod na jedné straně
a k uznávání a respektování práv ostatních a k převzetí sociální zodpovědnosti na
straně druhé.ÿ
2.1.2

Etické aspekty prosazování „nové výchovyÿ

Realizace humanistického étosu výchovy při práci s romskými dětmi závisí do
značné míry na osobnosti učitele. Reformní směry nové výchovy mohou nabízet
stovky převratných metod práce, avšak pokud nezasáhnou mravní podstatu učitelovy osobnosti, nemohou být v jeho práci účelně realizovány. Jedním z principů
nové výchovy je dobrovolnost v přijetí a tvořivé realizaci nových výchovných přístupů. V etické terminologii to znamená, že opravdu účinná odpovědnost učitele
za výsledky výchovné práce v podmínkách přechodu od autoritativně administrativního typu výchovy k humanistickému a osobnostně rozvíjejícímu modelu školy
závisí do značné míry na svobodné a mravně autonomní volbě učitele. Skutečný
základ učitelské práce a jeho přístupu k povolání spočívá v jeho etice, ve svobodném zvážení smyslu jeho činnosti. Proto také stále platí to, co konstatoval jeden
z významných myslitelů Martin Buber již v roce 1926, že totiž plány na reformu
školy nespočívají ani tak ve změně metod, jako spíše ve změně srdce.169
Druhým etickým faktorem učitelova přístupu je jeho humanismus,170 bezprostřední vztah k člověku jako cíli lidského usilování, láska k dětem. Tento obecný
princip má svoji prioritní hodnotu i ve vztahu k romským dětem jako příslušníkům
společenské minority, která má podle principů demokratické společnosti právo na
svůj rozvoj a na svoji identitu. Jedno romské přísloví říká: „Každý člověk je jiný,
ale všichni jsme lidé.ÿ Vystihuje princip humanistického přístupu k člověku. Také
mravní vztah učitele (v našich školách téměř ve všech případech českého učitele)
k romskému žáku jako k lidské bytosti s právem na svůj vlastní rozvoj, úměrný
jeho možnostem a jeho situaci, považuji za prvotní východisko, od něhož se teprve
následně odvíjí vztah k žáku jako příslušníku romského etnika, jako k člověku,
který je v důsledku specifického antropologického, kulturního, historického a soci167 Velmi zajímavým způsobem zpracovávají téma identity Romů na Slovensku autoři z Ústavu
romologických štúdií UKF v Nitře, zejména Lehoczká (2006), Lehoczká, Haburajová-Ilavská
(2006) a autoři sborníku Prierez socio-kultúrnymi vrstvami identity Rómov (Rosinský, 2006b).
168 Doporučení pro výchovu k mezinárodnímu porozumění a spolupráci a k míru, jakož i pro
výchovu k lidským právům a základním svobodám ze dne 19. 11. 1974.
169 Vomáčka a Navrátil, 1992, s. 28.
170 Viz též Vomáčka a Navrátil, 1992, kapitola 1.
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álního vývoje v podstatně jiné (a ve většině případů v méně příznivé) situaci než
většina dětí společenské majority.
Ve vztahu k situaci romského dítěte i k situaci celospolečenského vztahu k romskému etniku, pro nějž je charakteristický téměř u 70 % majority odmítavý nebo
rezervovaný postoj k romským spoluobčanům, se realizuje odpovědnost učitele za
dobrý vývoj osobnosti dítěte rozporuplným způsobem. Každý člověk prožívá a řeší
svoji situaci pod určitým tlakem celé škály činitelů subjektivního i objektivního
charakteru. Platí to i pro život učitele, v němž profesionální zaměření vyžaduje od
jeho osobnosti prakticky celoživotní proces hledání a ověřování správné orientace
a správné volby ve vztahu k dítěti. A zde se nelze obejít bez studia filozofie, která
člověku poskytuje teoretický základ, obecný pro všechny případy lidské existence.
Pokud má filozofie sloužit i jako východisko správné morální volby, není možno
ji chápat pouze jako odborné vědění, ale pochopit i její druhou, neméně důležitou funkci, vymezenou filozofem R. Paloušem jako moudré „srozumění se všemi
bytostmi světa, lidmi i ostatními jsoucny a veškerenstvemÿ.171 Z tohoto filozofického přístupu vyplývá, že děti mají být „vyváděnyÿ od poznání pouhých jevů na
cestu počínání skutečně lidského a učitel je tím povolaným, který v dialogu vy-vádí
(e-ducation) na cestu k lidskému dobru.
I učitel je vřazen do role člověka, který sice jako bytost univerzální může dokázat překonat krizi industriální společnosti, avšak jako člověk konce 20. století
nemá dosud jasno. Filozofie je chápána jako cesta ke skrytým předpokladům a filozofická kultivace může pomoci i učiteli nalézt optimální filozofickou a mravní
dimenzi smyslu jeho práce. I když podmínky, za nichž se dnes filozofie uskutečňuje, nedávají okamžité a jednoznačné odpovědi.
Tyto podmínky vystihuje Jaroslava Pešková.172 Jsou to především:
1. Nezbytnost rozhodovat se a jednat, aniž mohu znát podstatné předpoklady
(sociální procesy nelze modelovat a libovolně s nimi experimentovat).
2. Nezbytnost nést odpovědnost za taková rozhodnutí. I když je složitý problém
odpovědnosti (např. kdo dnes nese odpovědnost za zločiny minulosti?), člověk
nemůže nenést odpovědnost za dílo, do něhož vložil čas a energii, a tím se na
něm „podepsalÿ a dílo se podepsalo na svém tvůrci.
3. V naší době je jen málo věcí, které se odkrývají samy tak, že stačí jen otevřít
oči a nazírat. Je třeba odkrýt „pravduÿ věci, kterou zkoumám, její vnitřní
určení, vědět o ní a jak je jí možno využít. Je třeba rozvinout metodu zvládání
nových a nových skutečností, které přinese budoucnost. Ve filozofickém smyslu
to znamená osvojení metody cesty k předpokladům.173
Při realizaci nové výchovy, při řešení otázky, které nové metody vyučování bude
učitel volit, zdali se rozhodne pro přechod od autoritativního přístupu k žákům
k demokratickému způsobu komunikace a dialogu s vnitřním přesvědčením, je důležité i filozofické tázání na vztah člověka a změny. Také z hlediska pedagogického
jsou cíle výchovy ovlivňovány antropologickým názorem, který chápe člověka jako
bytost, „ktorá sa neustále mení, rozvíja a utvára v činnostiÿ. (Manniová 2005,
s. 67)
171 Palouš,

1991.
a Schücková, 1992, s. 41.
173 Zvýraznil J. B.
172 Pešková

87 (cele.lae, 1. října 2008)

88

Romský žák ve vyučování

Ke změnám dochází nezávisle na naší vůli a chtění, mění se situace okolí, avšak
změny probíhají i v naší fyzické a psychické konstituci. Učitel nemůže považovat
dosaženou úroveň své práce za trvalý kapitál. V době urychlování technických,
ekonomických a společenských procesů se musí vždy znovu a znovu vyrovnávat
s novými situacemi. A zde vzniká základní existenciální otázka člověka – jak je to
s námi ve světě, který je nám dán v naší zkušenosti. Člověk, aby pochopil vlastní
místo ve světě, svoje bytí, nemusí mít nashromážděnou řadu zkušeností. Zkušeným
není ten, kdo mnoho zakusil, ale ten, kdo je vždy znovu otevřen pro novou zkušenost, kdo je schopen učit se ze zkušeností. Zkušenosti se tedy nenaplňují v nějakém
vědění, ale v otevřenosti pro nové.174
Tento filozofický postulát se naplňuje jako potřeba přípravy současného člověka
i ve sféře vzdělávání. Podle prognóz inovací v obsahu vzdělávání se jako základní
tendence prosazuje permanentní obsahová inovace, která reaguje na výsledky intenzivního rozvoje vědy a techniky. To ovšem vyžaduje nejen změny v systému
osvojování si poznatků a dovedností, ale i zásadní obrat v orientaci na nový typ
osobnosti učitele, pro niž bude charakteristickým znakem mravní autonomie, svoboda volby, tvořivost ve volbě metod, obsahu vyučování i lidských hodnot, originalita a samostatnost. Jde v podstatě o koncepci otevřené a univerzální osobnosti, kterou prosazoval již J. Á. Komenský. O učitele schopného působit nejen
vědomostmi, ale i srdcem. Jde o osobnost, kterou Komenský označil pojmem „všeučitelÿ, který má učit všemu, „co přivádí k dokonalosti lidskou přirozenost, čili
všechno pravdivě znát, všechno dobré volit a všechno nezbytné konatÿ.
Takovéto požadavky na osobnost učitele mají i jednotlivá hnutí nové výchovy.
Např. freinetovští učitelé si sami určují charakter vlastní práce, sami navrhují
a promýšlejí materiály a metody práce. Waldorfské školy potřebují také nový typ
učitelstva, který by tvořil společenství jednotlivých originálních vychovatelských
osobností, zodpovědných jen svému svědomí.
2.1.3

Reformní praxe některých současných školských systémů
v oblasti změn etického postoje k žákům

Předcházející zamyšlení nad etickým vztahem učitele k novým metodám výchovy
romských žáků vyvolává nezbytně otázku, zdali již existují takové školy, v nichž by
stál žák v centru zájmu, v nichž by se učil vzhledem ke svým možnostem a nikoliv
vzhledem k osnovám, v nichž by byla jeho práce postavena především na principu
motivace jeho vlastním úspěchem, na tom, zda pociťuje, že se mu práce daří a že
není traumatizován permanentně se opakujícími neúspěchy.
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje neúspěšnosti romských žáků, pak požadavky reformní praxe školských systémů v zahraničí i u nás (např. hnutí Nemes) na
to, aby se každému dítěti dostalo vzdělávání i vzdělání přiměřeného jeho schopnostem a nadání, vzdělání uceleného, bez mezer,175 zní v oblasti školství pro romské
žáky zvláště aktuálně.176
174 Pešková

a Schücková, 1992, s. 57.
1992.
176 Na Slovensku se motivací romských žáků zabývá publikace R. Rosinského (2006a), hledisko
psychologické zde doplňuje M. Čerešníková. Tato kniha je hlubší konkretizací edukačních přístupů, které v roce 2002 mapovala publikace Valachové a kol. (2002).
175 Nováčková,
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Při analýzách neúspěšnosti romských žáků se často používá pojem bariéra,
která se staví mezi žáka a oblast vzdělání jako často těžko překonatelná překážka
dosažení vzdělání jako adekvátní hodnoty potřebné v současné době k plnému
společenskému uplatnění. Vesměs se uvádí jako hlavní překážka problém jazyka,
kulturního a sociálního prostředí. Já se však domnívám, že redukce pouze na tyto
faktory neobstojí. Problém bariéry je daleko hlubší a souvisí s „prohřeškyÿ tradiční
školy na dítěti vůbec, jak je uvádí v přehledu Zdeněk Helus.177
Specifická, historická, jazyková, sociální a kulturní situace Romů je urychlujícím faktorem větší či menší neúčinnosti dosavadního vyučování romských žáků.
Vyučování úzce souvisí s výchovou, můžeme jej chápat i jako nedílný výchovný
proces. A ten se v mnohých směrech u Romů ukázal jako ne zcela účinný. Proč?
Ukázalo se, a platí to obecně, že důvodem je zejména fakt, že „vyučování staví dítě
permanentně pouze do role žáků, a nikoliv do role nutně determinovaně jednajících občanůÿ.178
V odborné literatuře se tvrdí, že podceňování hodnoty vzdělání patří k hlavním
subjektivním překážkám při zvyšování vzdělanostní úrovně romského obyvatelstva. Já se však ptám – není to i dlouhodobý důsledek masivní školní neúspěšnosti,
která byla „trestánaÿ striktním známkovacím systémem a zařazováním do zvláštních škol? V ekonomických plánech se s romskými žáky kalkulovalo jako s fyzickou
pracovní silou a to ovlivňovalo i běžně zaběhanou praxi škol s romskými žáky,
v nichž se udržoval jakýsi status quo jejich „přiměřenéÿ výchovy a vzdělávání.
Stavím své úvahy o účinnosti vyučování romských žáků možná ostře a polemicky, jsem si velmi dobře vědom i ostatních determinant ovlivňujících jejich
vzdělanostní úroveň, avšak považuji to za důležité východisko teoretické diskuse
o přesném pojmenování a analýze bariér školního vzdělávání a utváření hodnotového systému Romů. Touto diskusí by měly být naznačeny cesty efektivnějšího
vyučování romských dětí než dosud. Ty podle mého soudu i podle reformní praxe
„nové výchovyÿ v zahraničí i na našich školách spočívají ve výchovně účinnějším
vyučování, v hledání cest větší motivace žáků, jejich výraznější odpovědnosti za
své výsledky, v jejich cestě k mravní autonomii, ke komunikaci a spolupráci žáků,
k jejich sebeřízení a autoregulaci jako náhradě dosavadního převládajícího řízení
zvnějšku.
Jsem přesvědčen, že v tomto procesu nalezne své místo i alternativní metoda
etických situačních her, která svým akcentem na mravní stránku výchovy a svou
využitelností prakticky ve všech předmětech (i ve fyzice se mohou zvažovat etické
důsledky použití výsledků techniky)179 může napomoci rozvoji výchovně účinnějšího vyučování i ve školách s romskými žáky.
Ještě před tím, než si podrobněji všimnu některých reformních proudů, u nichž
je možno najít inspiraci pro posílení výchovné stránky vyučovacího procesu, uvedu
přehledně názory Z. Heluse a dalších odborníků na výchovné nedostatky tradiční
177 Helus,

1990–1991, s. 117.
Z. Koláře při rozhovoru o problematice. Nepublikováno.
179 O negativních důsledcích techniky je možno např. uvažovat při výkladech o holocaustu Romů.
K čemu byly využity architektonické plány při stavbě koncentračních táborů, k čemu posloužily
vynálezy hromadně vraždících plynů, k čemu sloužily „lékařské pokusyÿ na romských dětech
i dospělých v koncentračních táborech?
178 Vyjádření
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školy a náměty na její humanizaci180 spojené s aplikací pro výchovu a vzdělávání
romského žáka.
Tradiční škola ovlivňovala nedostatky ve vzdělávání romských žáků zvláště
negativním způsobem. Uvedu několik přístupů, které se ve vztahu k romskému
žákovi stávaly významnou bariérou jeho edukace:
1. Nedoceňování určitých kvalit žákova prožívání a jeho důsledků – dlouhodobý
neúspěch ovlivňuje úzkostné stavy žáků až v 50 %, což znamená dlouhodobé
důsledky pro žákovu osobnost.
Nepodílí se na špatném začleňování romských žáků do povolání i tento jev
nazvaný příznačně metaforicky jako fenomén přibouchnutých dveří?
2. Navozování komplexnějších, postojově emocionálních syndromů výrazně blokujících využívání žákových rozvojových a výkonových potencialit, a to
zejména v důsledku permanentních neúspěchů (absolutních či relativních).
Syndrom v oblasti emocionální pro romského žáka je zvláště nepříznivý.
Nepodepsala se také tato „bariéraÿ na vžité laické představě veřejnosti o nedostatečné cílevědomosti a nestálosti Romů? Výsledek permanentního neúspěchu bývá pro emocionálně mravní oblast nazýván syndromem naučené
bezmocnosti, neúspěšné osobnosti, devalvovaného pojetí, rezignace apod.
3. Rozpor mezi výukovými požadavky na dítě a zaostáváním uvědomování si
smyslu těchto požadavků a hodnoty vzdělání i školy jako takové dítětem
samotným. Výsledkem bývá demoralizace žáka, protože škola se pro něj neprokazuje jako hodnota adekvátní dosažení jeho životních cílů (fenomén nízké
instrumentality) a nedostatečně jej motivuje v jeho činnosti (motivační vakuum).
Není i zde jeden ze zdrojů agresivního chování romských žáků zejména, v jejich pubertálním období, a dost radikální snižování věkové hranice páchání
trestných činů Romy?
4. Redukce některých závažných hodnot mezilidského soužití v podmínkách
běžné školní výuky. Akcentem na samostatnost práce při dosahování výsledků
se blokují běžné potřeby dětí a mládeže vzájemně si pomáhat, kooperovat, vyjadřovat solidaritu.
Nepramení i odtud nedostatky v komunikaci i ve vztazích majority a minority? Je evidentní, že tento vztah je dnes postaven převážně na vzájemné
nedůvěře a netoleranci. Avšak dalším blokováním hodnot založených na vzájemné kooperaci a solidaritě by se děti jako budoucí občané nenaučily kulturním způsobům komunikace a spolupráce v demokratické občanské společnosti, které jsou nezbytné i pro dosažení konsensu mezi minoritou a majoritou.
5. Nevyváženost v interakcích mezi učiteli a žáky. Interakce je neúměrně jednosměrná, neumožňuje žákovi rozvinout jeho vlastní, v žádoucí míře partnerské
aktivity vůči učiteli.
U romských žáků je nebezpečný zejména tzv. haló efekt – to znamená vřazování žáků do jedné škatulky bez ohledu na hledání individuálních schopností
žáků a jejich rozvíjení.
180 Helus,

1990–1991, s. 117–120.
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6. Spoutávání tvořivé invence žáků. Učitel nedává prostor žákovi, vtěsnává ho
do svého způsobu očekávání jeho reakcí. Důsledkem je strach dítěte z vlastní
iniciativy.
Tato situace může mít negativní důsledek např. pro slabé povědomí identity
některých Romů, pro nedostatek iniciativy a samostatnosti při měnění jejich
dosavadních podmínek.
7. Netolerance vůči odchylkám a individuálním zvláštnostem.
Tento vztah k romskému dítěti má zvlášť negativní důsledky, neboť kromě
svého specifického individuálního projevu se dítě nalézá ve zvláštní situaci
determinované jeho antropologickým původem, kulturními archetypy, kulturní a sociální situací rodiny, mravními sankcemi svého etnika atd. Zde bude
skutečně na místě dobře se seznámit se specifikou Romů, aby učitel nalézal
optimální vztah ke svému žákovi, založený na schopnosti vcítit se do jeho
situace, i když pochopit ji zcela by znamenalo zřejmě překročit stín svého
vlastního kulturního vzorce, svého vlastního kulturního zázemí.
8. Přecenění vnější disciplíny a regulace na úkor utváření a kultivace vnitřní
autoregulace.
Podobně jako rejektivní (odmítavý) způsob výchovy dítěte v rodině (založený
na nepřiměřeném a stálém trestání) může vést – a obyčejně i vede – k utváření agresivní nebo citově labilní, nestálé a „nevypočitatelné osobnostiÿ, ve
školách založených na témže principu dochází u romských žáků ke kázeňským
problémům, zvýrazněným i psychickým založením Romů k výrazně vyššímu
stupni senzitivnosti a sugestibility.
Při srovnání s praxí „romských školÿ, zejména v podmínkách silné koncentrace
Romů (v severních Čechách, na severní Moravě, ve středních Čechách, ve velkých
městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, Kladno) se mohou zdát mé komentáře pokládající zdroj bariér rozvoje romského dítěte zejména do oblasti nedostatků ve
výchovném systému jako příliš jednostranné, zdůrazňující jen určitou stránku problému. Je pravda, že nyní abstrahuji od dalších faktorů, avšak výzkumy a praxe
reformních škol, které založily svou práci na etických humanistických
zásadách vztahu k dítěti i za cenu rizika z možných průběžných neúspěchů, potvrzují oprávněnost a opodstatněnost budování pozitivních
a otevřených etických vztahů i vůči dětem romského etnika.
J. Nováčková181 ukazuje na příkladu analýzy srovnávající čtyři úspěšné a čtyři
neúspěšné novozélandské školy182 význam humanistického přístupu k dětem, který
platí obecně jako motivující faktor lidské osobnosti a jenž zároveň ovlivňuje podstatným způsobem úspěšnost vyučování.
Úspěšné školy měly přátelskou, neohrožující atmosféru, a to nejen pro žáky, ale
i pro celý učitelský sbor. Vztahy mezi žáky a učiteli byly vřelejší, tresty byly spíše
výjimkou. Autoři článku z výzkumu vyvozují, že represivní povaha neúspěšných
181 J. Nováčková je přední představitelkou skupiny Nemes (Nezávislá mezioborová skupina),
která se v devadesátých letech nejvíce zasloužila o rozvoj nových metodických postupů ve školách
České republiky.
182 Srov. Nováčková, 1992. (Analýza je uvedena: P. Ramsay, D. Snedon, G. Grenfell, I. Ford:
Úspěšné a neúspěšné školy: studie z Jižního Aucklandu. Australian and New Zealand Journal of
Sociology, 1983.)
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škol učí děti, jak uniknout tomuto systému. Děti, které reagují proti represivnímu
školskému systému skrytou nebo otevřenou rebelií, jsou podle nich přednostně
kandidáty na členství v pouličních ganzích ve městech Nového Zélandu. Praxe škol
např. v severočeském regionu (v nich začalo působit Hnutí spolupracujících škol R
nejdříve) potvrzuje také rozdílnost pojetí v přístupech k romským žákům, rozdíly
v atmosféře školy, která je však ovlivněna nejenom úrovní vzájemné interakce
mezi učiteli a žáky, ale i prostředím, v němž se školy nacházejí. Školy v Teplicích,
Chomutově, kde je nejblíže k „podhoubíÿ severočeské kriminality, vykazují daleko
více potřebu represivních opatření než školy v oblastech méně sociálně patologicky
frekventovaných. Bude ovšem věcí dalšího výzkumu a ověřování, jak mohou a zda
vůbec mohou humanizující změny v těchto školách ovlivnit, respektive utlumit
některé negativní kriminální důsledky sociální frustrace romského etnika.
Tento problém nastoluje otázku konkrétních metod nahrazujících výchovné
nedostatky naší školy. Z těchto námětů budu jmenovat především ty, které souvisejí
s rozvíjením etiky vztahů mezi učitelem a žákem a etiky směřující k identifikaci
a mravní autonomii romského dítěte. Jak tedy ve školách nasměrovat nové přístupy
k romským žákům, které by žáka rozvíjely a nikoliv deptaly? Vyjmenuji některé,
jejichž výsledkem při správné aplikaci učitele vycházejícího z pozic humanistické
pedagogiky může být úspěšný a netraumatizovaný žák:
1. Rozvoj a prosazování osobnostně rozvíjejícího modelu školy, resp. modelu demokratizačně participujícího, komunikativního, který nahrazuje dřívější převládající model, jenž je možno v pojmové zkratce podle Z. Heluse charakterizovat jako model učebně disciplinární nebo silově nátlakový, direktivně manipulující apod. Jeho východiskem je nedůvěra k dítěti a autoritářský přístup
k člověku. Demokratický model školy je naopak založen na důvěře k potencialitám rozvoje osobnosti a na utváření vzájemného kooperativního vztahu
mezi učiteli a žáky, rozvíjejícího společnou zodpovědnost za rozvoj žákových
schopností a jejich realizaci v momentálních konkrétních podmínkách školy
i směrem k jeho perspektivnímu uplatnění.
2. Využívání širokého spektra metod vyučování tak, aby byli osloveni všichni
žáci a přitom byly respektovány jejich odlišné schopnosti, temperamentové
a postojové charakteristiky.
3. Nezbytnost prosadit komunikativní partnerství mezi učitelem a žákem jako
etický princip, to znamená jako nikoli vnější vědomí potřebnosti tohoto kroku,
ale vnitřní, zažité přesvědčení o obecně lidském základu tohoto postoje.
4. Prosazení principu alternativnosti – diferencované přístupy respektující individuální a skupinový svéráz.
5. Zavádění netradičních forem pedagogického působení, v nichž se může rozvíjet a kultivovat žák jako osobnost, učit se být osobností.
Ve všech těchto postupech může být použito s největším možným efektem práce
nových pedagogických činitelů v romských školách. A těmi jsou romští pedagogičtí
asistenti (asistent-vychovatel). Rozvoj a podpora práce romských pedagogických
asistentů ve školách, kterých je v současné době podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 352, může v těchto postupech k humanizaci škol
s převahou romských žáků sehrát rozhodující roli. Do tohoto procesu je začleněna
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i metoda etických situačních her, prosazovaná jako alternativní způsob zefektivnění sociálního učení.
V následujícím výkladu se zmíním o čtyřech systémech, které prosazují koncepce „nové výchovyÿ a mohou poskytnout svým akcentem na prosazování humanistické pedagogiky a etiky výchovy dosti námětů i pro praxi učitelů a vychovatelů
romských žáků.
1. Moderní francouzská škola Celestina Freineta
Filozofii hnutí,183 které ve Francii představuje více než 20 000 učitelů, vyjádřil
jeden francouzský učitel těmito slovy:
„U nás ve Francii se produkují lidé, kteří jsou poslušní a fungují podle požadavků nadřízených a šéfů, kteří myslí na ně. Co my si přejeme, jsou právě lidé,
kteří sami myslí, mají pocit zodpovědnosti a dokáží bojovat za lepší život, za spravedlivější sociální společnost. To je filozofie, která stojí v pozadí hnutí.ÿ
Humanistický vztah k dítěti spočívá v poskytnutí možnosti, aby mohlo rozvíjet
vlastní osobnost, aby se stalo subjektem vlastní výchovy a v budoucnosti členem
společenství. Učitel již nepředstavuje vševědoucí a všemocnou autoritu, a přesto
si udržuje důležitou funkci poradce s vysokou autoritou odbornou a mravní. Škola
je založena na kontaktech mezi žáky a učiteli a ty jsou rozšířeny na celé hnutí.
To má svůj význam v prosazování etických vztahů v makroměřítcích hnutí i celé
společnosti. Etickou funkci naplňují zvláštní používané techniky – zejména korespondence, vlastní tvorba a zejména tisknutí vlastních časopisů. Tento systém
pomáhá osvobodit žáka z jeho tradičně pasivní role tím, že mu umožňuje projevit
vlastní aktivitu, prolamuje bariéry verbálního učení a zároveň umožňuje kooperativnost v činnostech. Vliv na rozvoj autonomie a seberegulace žáka má i zavádění
žákovské samosprávy. Aplikace prvků freinetovské pedagogiky (samozřejmě záleží
na samostatném rozhodnutí učitele) v podmínkách školy s romskými žáky by napomohla určitě výrazným způsobem identifikaci žáka, samostatnosti a přípravě
ke včlenění do společnosti jako plnoprávného občana. Nezanedbatelnou roli hraje
i zaměření freinetovské pedagogiky na výchovu sociální, na snahu „bojovat za lepší
život, za spravedlivější sociální společnostÿ (viz výše). Takové sociální aspekty jsou
i mezi romskou inteligencí v situaci sociálního propadu mnohých romských komunit záležitostí nanejvýš potřebnou.
2. Waldorfské školy
Pedagogika waldorfských škol je založena na složitém filozoficko-pedagogickém
systému německého pedagoga a filozofa Rudolfa Steinera. Máme-li to říci velice
stručně, jejím základem je láska k člověku:
„Pedagogika je, vzato od základu, láska k člověku vyvěrající z poznání člověka.
Přinejmenším na tom by měla být budována.ÿ (R. Steiner)
Pro výchovu a vzdělávání romských žáků může být inspirující koncepce prosazování obecně lidských ideálů, nezávislých na nějakém jednostranně orientovaném
183 Analýzu reformní praxe freinetovských škol, waldorfských škol a Jenského plánu podává Rýdl,
1990, jehož výklad nám slouží jako východisko úvah o možnostech realizace „nové výchovyÿ ve
školách Hnutí R, v nichž je převaha romských žáků.
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typu náboženství nebo ideologického směru. U žáků je rozvíjena schopnost vlastního úsudku a vlastní orientace ve vztahu ke světu a společnosti. Žák sám se rozhoduje na základě vlastních zkušeností a ideálů, jakým směrem se bude jeho vztah
ke světu formovat a vyvíjet. Důraz je kladen na umění učitele působit na žáky
a vést je k vnitřním prožitkům, k dosažení atmosféry vzájemného obohacování
prostřednictvím setkávání učitele a žáka ve výuce.
3. Jenský plán
Jenský plán je hnutí založené Peterem Petersonem. Jeho hlavním teoretickým
východiskem je akcent na dominantnost výchovného aspektu vyučování: Vyučování
podřídit výchově, nejprve je třeba býti vychovatelem a potom teprve učitelem.
Základním úkolem učitele je utváření pedagogických situací, v nichž by bylo
možné předávat dítěti poznatky o světě nejenom racionálně (exaktně), ale s velkou výchovnou hodnotou. Učitel jako duševně zralý člověk musí poskytnout celou
svoji osobnost pro utvoření niterného vztahu žáka k předmětu vyučování. Pedagogická situace má nutit žáka k volbě a rozhodování, má mít charakter mezní
situace, kterou si sám žák má „protrpětÿ, prožít svou vlastní činností. Tím pracuje na uvědomění sebe sama. Důležitý je i kontakt a úzké vztahy mezi všemi členy
a účastníky situace. Pedagogická situace vyžaduje pravou samostatnost k plnému
převzetí a přijetí napětí, katarze, které v tomto procesu vzniká.
Jenské školy kladou velký důraz na „etický fenoménÿ. Katarze, prožívání, emocionalita, ty jsou romským žákům vlastní. V tom je Jenský plán nosný i pro realizaci mravní výchovy romských žáků prostřednictvím etických situačních her.
4. Humanistická koncepce vyučování gruzínského pedagoga Š. A. Amonašviliho
I když tato koncepce vznikla ještě na půdě socialistického školství, je přínosná
zejména svým důrazem na etiku vztahů k dítěti.184 Dítě má klíčový význam. Je
celostní osobností a musí si být vědomo svého rozvoje. Ten je pro dítě důležitým
společenským úkolem. Vyučování má být řízeno jakoby z pozice žáka. Dítě usiluje
o svobodnou aktivizaci svých poznávacích sil tím, že dostává příležitost k výběru,
k vlastní volbě. Nejde však o libovůli, ale o možnost rozhodovat se mezi dvěma pedagogicky rovnocennými náměty. Z etického hlediska je významné, že žák formuje
svůj mravní charakter v závislosti na věku, v němž rozvíjí možnosti volby a rozhodování, čímž se rozvíjí i jeho odpovědnost za sebe i za realizaci společenských
cílů. Jeho činnost je stále potvrzována a uznávána učitelem, rodiči a dalšími lidmi
jako závažná společenská činnost, což vytváří atmosféru silné vnitřní motivace.
V tomto směru koresponduje výchova a vzdělávání s výchovou romského dítěte
v rodině, v níž má dítě velký sociální kredit a uznání ze strany rodičů i dalších
příbuzných.
Amonašvili vyjadřuje i některé etické principy ve vztahu k žákovi:
• víra v jeho možnosti a perspektivy,
• povzbuzující porozumění,
• důvěra ke každému členu kolektivu,
184 Srov.

Antologie, 1986.
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• vážit si žáka a udržovat jeho důstojnost,
• spolupracovat s ním jako partner,
• právo na jeho samostatné vyjádření.
Společné znaky reformní praxe „nové výchovyÿ
V České republice dnes již vznikla také řada projevů tzv. alternativního pedagogického hnutí. V pluralismu přístupů k nové výchově nalézá svoji cestu i Hnutí
spolupracujících škol-R, které vzniklo v roce 1992 v severních Čechách z iniciativy
Ústavu pro studium romské kultury při UJEP v Ústí nad Labem. Podobně jako
hnutí jiná, nalézá i Hnutí R inspiraci v alternativních pedagogických systémech,
které se rozvíjely zejména v USA, Velké Británii a SRN od 70. let.
Každé hnutí má svoje specifika, daná úrovní pedagogických tradic té které
země, vztahem oficiální školské politiky k ostatním výchovným proudům a projektům a také subjektivními faktory – tvořivou schopností a morální připraveností
učitelů rozhýbat tradiční zaběhané mechanismy a realizovat principy humanistické
pedagogiky s ohledem na konkrétní podmínky svého působení.
V situaci formování a hledání cest, jak tvořivě aplikovat a zúročit originálnost
přístupů mnohých učitelů ve školách s romskými žáky je i Hnutí R.185 Jeho záměry, cíle a volba výchovných prostředků, celkový charakter a filozoficko-etická
východiska mají s reformní praxí západních škol řadu společných znaků, i když
jejich teoretické vymezení i praktická realizace jsou i otázkou dalšího vývoje.
Pokusím se vymezit hlavní znaky, které jsou společné i s jinými typy reformní
praxe v zahraničí a jež je třeba naplňovat i v práci s romskými žáky, chce-li být
nová pedagogika opravdu humanistická a demokratická i ve vztahu k potřebám
rozvoje romské minority.
1. Charakter hnutí
• rozvoj plurality přístupů vycházejících z konkrétních objektivních podmínek
v různých částech České republiky a nyní již i Evropy186
• výměna praktických i teoretických zkušeností jako princip podporující vzájemnou informovanost a inspirující k tvořivé aplikaci poznatků na specifické
podmínky školy (kolektivní rozum a zkušenost)
• důsledné dodržování zásady svobodné volby alternativních metod, dobrovolná příslušnost k hnutí
185 O desetiletém rozvoji Hnutí R a jeho významu pro pedagogickou praxi i teorii srov. Kraus,
2004.
186 V současné době Hnutí R dostává evropskou dimenzi. Včlenilo se do sítě dalších institucí
v Evropě, které se zabývají výchovou a vzděláváním romských žáků. Tuto síť vytváří známý specialista Jean-Pierre Liégeois. Samo Hnutí R se dále strukturuje. Na Spiši ve Slovenské republice
bylo v roce 2003 vytvořeno Hnutí R Spiš a v Bulharské republice bylo v roce 2004 vytvořeno
Hnutí R Varna. Vedení Hnutí R oslovilo i slovenský Stropkov, české Kladno, České Budějovice
a počítá také s oslovením slovenského Prešova, Košic atd. Tato nová občanská sdružení mají nebo
budou mít svou samostatnost a záměrem je, aby přispívala k rozvoji alternativních metod při
výchově a vzdělávání romských žáků s ohledem na místní podmínky. Hnutí R v České republice
se sídlem v Ústí nad Labem a v Praze se zaměří na koordinaci těchto institucí, na shromažďování pedagogických zkušeností a pokračování dalších setkávání členů Hnutí R. Významné je, že
v Hnutí R pracují rovnocenně čeští, slovenští i romští odborníci, učitelé.
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• tvořivá, uvolněná atmosféra jak na jednotlivých školách, tak ve vztahu mezi
všemi členy hnutí, atmosféra hledačství a prověřování výchovných metod
• vzájemný respekt mezi učiteli i ve vztahu mezi žáky jednotlivých škol
• vytváření tradic vzájemných setkávání učitelů, žáků a rodičů ve společné
činnosti, chápaných i jako nástroj ovlivňování kulturní komunikace.
2. Demokratičnost a humanita
• prosazování principu antiautoritativní výchovy
• východiskem výchovné činnosti je romský žák
• nenásilné usilování o přípravu učitele na nové bázi: přirozená morální autorita, odpovědnost k romskému žákovi chápaná šířeji jako odpovědnost za
utváření demokratického vztahu mezi majoritou a minoritou, schopnost optimální svobodné volby učitele jak pro metody práce, tak pro přístup žáků,
akcent na morální zásady učitelské práce a vztahu k romskému dítěti
• rozvíjení vztahu mezi učitelem a žákem jako vztahu partnerství, spolupráce
a prostoru pro vzájemné obohacování, samozřejmě zejména duchovní
• naplňování výchovné funkce vyučování ve vztahu k žákovi univerzalistickými
etickými principy humanismu a demokracie i hodnotami romské kultury, etiky
a filozofie
• realizace výchovy jako prostředku odstraňování bariér ve vzájemných kontaktech mezi majoritou a minoritou
• naplnění vztahu k dítěti bez ohledu na etnickou a sociální příslušnost.
3. Etický fenomén vyučování
• cílem pedagogické práce ve škole je člověk – nejen romský žák, ale i jeho
nejbližší „lidské prostředíÿ, rodina a šířeji celá romská komunita
• vyučování má nejen racionální, ale též hodnotovou funkci, která ve vztahu
k romskému dítěti je důležitým motivačním faktorem
• orientace dítěte na rozvoj jeho svobody a sebeuvědomění
• co možná největší eliminace syndromů neúspěchu, naučené bezmocnosti, fenoménu přibouchnutých dveří apod.
• seznamování s tradičním morálním hodnotovým systémem Romů, diskuse
o pozitivních a negativních aspektech mravních hodnot a osvojování univerzalistického hodnotového světa187
187 Škola „nové výchovyÿ podle P. Petersona směřovala k cíli výchovy a vzdělávání na základě
společné vůle k vzájemné pospolitosti. Proto musel být celý školský systém zařízen tak, aby
provokoval žáky k uplatňování a projevování duševních ctností dobra, lásky, věrnosti, důvěry,
kamarádství, pokory, soucitu, lítosti, zbožnosti, připravenosti k pomoci, k obětem a k starostlivosti. Pestalozzi nazval tyto ctnosti prvotními náležitostmi člověka, které teprve umožňují každou
formu pospolitosti a lidského soužití. Podle Wundta jsou tyto ctnosti výsledkem vzájemného působení tří základních mravních norem:
1. úcta a vážnost ke starším lidem a autoritám,
2. připravenost pomoci bližnímu,
3. věrnost a dodržování tradičních mravních norem.
Podle Petersona „pospolitost je pro nás prvořadou věcí. V ní a z ní se člověk probouzí k životu
a jen jejím prostřednictvím se stává osobnostíÿ. (Führungslehre des Unterrichte. Braunschweig,
1955, s. 50).
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• utváření architektoniky třídy a školy tak, aby napomáhala vzájemným kontaktům a realizaci principu spolupráce, partnerství a autonomie a svobody
osobnosti
• využití společných akcí, tradic a slavností i na základě romských významných
dnů k posilování hrdosti na své romství
• poznávání kořenů vlastního bytí a existence jako předpokladu mravního zakotvení a ztotožnění se se svým etnikem
• vyzdvižení tradic univerzalistické kultury jako předpokladu společného konsensu majority a minority v naší společnosti
• vazba na širší okolí školy, aby žáci pociťovali i společenskou významnost své
činnosti, aby se obnovila i v „romských školáchÿ tradice školy jako kulturního
centra obce.

97 (cele.lae, 1. října 2008)

98

2.2
2.2.1

Romský žák ve vyučování

K teoretickým východiskům etických situačních her
K problému socio-kulturní determinace osobnosti

Mám-li rozvinout analýzu předmětu druhé kapitoly, kterým je metoda etických situačních her používaná při práci s romskými žáky, je třeba zaměřit se na konkrétní
teoretické východisko, z něhož je možno odvinout celou další teoretickou úvahu.
Jelikož se jedná o jednu z alternativních metod rozvoje osobnosti romského
žáka, která se zaměřuje na ovlivňování jeho mravního rozvoje a naplňování jeho
role jako příslušníka romského etnika a zároveň příslušníka občanské společnosti,
obrátím nyní svoji pozornost na vztah osobnosti a role.
Protože v aplikaci etických situačních her nejde pouze o nezávaznou hru (i když
se realizuje jako model situací autentických), ale o vedení žáka k prožitku a opravdovosti jeho mravního projevu, k prožití životní role, je zapotřebí zaujmout stanovisko k otázce, která se v psychologii o pojetí realizace rolí vytvořila. Jde o to,
„zda je chování člověka v rolích projevem jeho psychické autenticity nebo zda jsou
role jen odložitelné masky, které lidé přijímají, aby vyhověli požadavkům morálky,
slušnosti apod.ÿ188
Jsem toho názoru, že hlavním smyslem výchovy romských žáků je vedení ke
skutečně autentickému projevu, 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 žije, přesto si
ponechalo svůj vlastní specifický kulturní způsob osvojování poznatků o okolním
světě, svůj způsob komunikace, předávání informací z generace na generaci, způsob regulace morálními a zvykovými normami, metody odreagování a ochranný
a obranný způsob proti negativním vlivům zvenčí. Je v zájmu Romů samotných
(ale i majoritní společnosti), aby se identifikovali se svou kulturou a dále ji rozvíjeli. Velkou roli v tomto procesu hrají i etické hodnoty, které se osvědčily jako
nedílná součást jejich kultury (vztahy dětí a rodičů, rodinná pospolitost apod.).
Kulturní antropologové (např. Američan R. Linton) 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. Každá kultura
má svůj specifický přístup k výchově, jak ukazuje např. srovnání tří kulturních
vzorců a modálních osobností uváděných M. Nakonečným (Japonci, Němci, Američané).
Pokusím se podle ukazatelů, ve kterých tabulka srovnává, utvořit svůj vlastní
pohled na kulturní vzorec romského etnika s vědomím nedostatečné propracovanosti i teoretické nepřesnosti. Tím chci upozornit na nutnost zabývat se i tímto
způsobem poznání romské kultury, neboť určení kulturně antropologických specifik
tvoří jeden z teoretických základů pro vymezení pojmu identifikace.
188 Nakonečný,

1993, s. 14.
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1. Povaha sociální organizace: Tradiční romská kultura, negativně poznamenaná vlivy industriální společnosti: založení sociální organizace na rodových
vztazích, rozrušovaných migračními procesy a vlivem majoritní civilizace, počátky urychleného budování politické kultury, rozvoj dalších identifikačních
procesů, hledání optimální formy sociálně právních vztahů romských organizací, stran, hnutí k sociální organizaci majoritní společnosti.
2. Sankce a morální kontrola: Romská komunita poskytuje jednotlivci a rodině obranné záruky a služby proti vnějším vlivům (trh práce, diskriminace
apod.), projevuje solidaritu v poskytování pomoci svým nemohoucím a sociálně nejslabším příslušníkům, morální sankce (vnitřní) i tradiční tresty za
incest189 (vyloučení z komunity), lakota (všeobecné zostuzení190 ), mravní
zdůvodnění fyzické odplaty (za vraždu), tolerance a schvalování drobných přestupků namířených proti většinovému obyvatelstvu, mravní odsouzení zrady
romské komunity, svého romství.
3. Základní výchova:191 Respekt a poslušnost patriarchální autoritě, spíše volnější výchova dětí, vlivy vychovávání dítěte péčí širšího okruhu-rodu, u hochů
spíše výchova k agresivitě, ke schopnosti projevit sílu jako obranu proti jiným rodům,192 u dívek k pasivnímu přizpůsobování mužské autoritě. Velkou
a základní roli hrála ve výchově dítěte matka.193
4. Růst ega. Osobní cíle, emocionalita, rychlost vývoje k dospělosti:
Rozpory mezi stanovenými cíli ve vývoji osobnosti a možností jich dosáhnout,
které jsou ovlivněny překážkami historického, kulturního a sociálního vývoje,
slabší cílevědomost a vytrvalost, větší důraz na dosažení materiálních hodnot na úkor hodnot vzdělanostních, identifikace s cíli rodiny, podřízení jejím
zájmům, vysoká senzitivnost a sugestibilita, u chlapců dominantnost a prudkost projevu, u dívek podřízenost a citlivost, rychlý vývoj k dospělosti (15–16
let).
5. Sociální vztahy: Shovívavost k dětem, tolerantnost a ponechání volnosti,
odpovědnost za výchovu přenesena na širší základnu, nejenom na matku, ale
na celý rod, silná věrnost rodině, závislost na rodinném celku, rodinná soudržnost, projevy náklonnosti, oddanosti i agresivity, citlivé prožívání přátelství,
zklamání ze zrady a nedodržování slova.
189 „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 (viz Hübschmannová, 1984) a hodnota cudnosti byla o to
bedlivěji střežena, oč snáze mohly podmínky ,pre jekh kopa‘ svádět k eventuálním sexuálním
zvrácenostem anebo k veřejným sexuálním stykůmÿ Hübschmannová, 1999, s. 38.
190 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.ÿ
Hübschmannová, 1999, s. 31.
191 O specifikách romské výchovy související i s přístupem ke vzdělávání více tamtéž, s. 48–50.
192 „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
i zbraní v mezirodových půtkách (mariben).ÿ Hübschmannová, 1999, s. 47.
193 O roli matky a její hodnotě v tradiční romské kultuře, jakož i o rozporuplné situaci výchovné
role matky v současnosti viz Hübschmannová, 1999, s. 56–62.
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Kulturní vzorec je složitě strukturován v závislosti na diferencovaném historickém vývoji. Je ovlivněn kulturními činiteli majoritní společnosti. Problém výchovy
dítěte je ovlivněn rozporem, který vzniká na základě působení dvou kultur – romské a majoritní. Existuje však i kultura univerzalistická, do které se romský žák
začleňuje. Má-li naplnění jeho role směřovat k identitě, je potřeba, aby se seznamoval i s etikou univerzalistickou. Etické situační hry mu mohou pomoci tohoto
dvojjediného cíle dosáhnout. Tímto způsobem dochází k procesu identifikace jak
vnitřní (ztotožnění s morálními normami své vlastní kultury), tak vnější (proces
osvojování humanistického hodnotového systému kultury všelidské).
2.2.2

Situace, hra a morálka

K tomu, abych mohl posoudit smysl používání etických situačních her jako jedné
z alternativních metod výchovně vzdělávacího systému, pokusím se vymezit, co
pod touto metodou rozumím a jakých cílů jejím používáním ve výuce je možno
podle mého soudu dosahovat. Pod pojmem situační hra chápu netradiční formu
výchovně vzdělávací činnosti, založenou na kolektivní hře žáků. Podstatou hry
(respektive celého systému her) je vyhledávání a řešení nejrůznějších modelových
situací, do nichž se člověk dostává v důsledku své společenské činnosti. Žáci jako
hráči se vžívají do určitých situací, přehrávají role účastníků z hlediska různých
aspektů, rozhodují se pro určitou alternativu řešení a provádějí volbu mezi řadou
možností, z hlediska dvou základních etických kategorií – dobra a zla. Přitom si je
třeba uvědomit, že tento vztah nemusí být vždy jednoznačně pojmenován.
Naprostá vyhraněnost v určování toho, co je v životě člověka dobré a co zlé,
neodpovídá životní praxi. Existuje množství odstínů a přechodů. Každý člověk
má své specifické pojetí dobra a i to se může v závislosti na situaci i na věku
měnit. Různé filozofické a náboženské systémy mají svůj vlastní výklad morálního kodexu. Člověk si ověřuje na základě vlastní zkušenosti, co je považováno za
dobré jinými, co mu nabízí mravní systémy různých kultur. Je to složité, protože
před něj předstupuje pluralita pravd a člověk stojí před nutností volby. Rodiče
svou výchovou vštěpují dítěti určitý mravní systém, který zastupuje kulturní prostředí, v němž člověk žije, a představuje hodnoty předávané z generace na generaci.
K tomu přistupuje škola, prezentující zájmy společnosti, názory vrstevníků dětí,
další dospělí a celý systém komunikačních prostředků, reprezentujících zase celou
škálu názorů na mravní hodnoty.194 K tomu všemu se připojuje individuální životní poznání dítěte. A zde je právě bod, který chci zdůraznit při zdůvodnění,
proč předkládám etické situační hry jako metodu mravní výchovy. Nikoliv jenom
proto, aby děti mohly na jejím základě bezpečně určit a označit, co je dobré a co
je zlé, co je pravda a co je spravedlnost, jak přesně je třeba volit, k čemu se má
člověk rozhodovat, ale proto, aby se jim vytvořil prostor, v němž by si mohly bez
zábran a samostatně vytvářet svoje morální soudy a postoje, v němž by poznávaly
pluralitu přístupů lidí k životním situacím a utvářely si postupně na základě své
194 Největším kamenem úrazu ve škole při práci s romskými dětmi je právě rozpor, mnohdy
těžko překonatelný, mezi rodičovskou výchovou v romských rodinách a systémem výchovy ve
škole. Jak píše J. P. Liégeois: „Nerespektování rodinné výchovy sebou přináší vážné následky.
Škola dítě omezuje a zároveň trestá. Pro dítě je trestem, když je jazyk i svět, o kterém se musí
učit v tomto jazyku, vzdálený od jeho světa.ÿ (Liégeois, 1997, s. 194).
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vlastní zkušenosti a emocionálního požitku (i když většinou v podmínkách školy
jenom modelově) svoji vlastní škálu morálních hodnot a vědomí práv na jejich
uplatňování v životě.
Z toho důvodu základními používanými metodami je „přehráváníÿ modelových
situací a následné diskuse, které se zaměřují na hodnocení morálních aspektů jednání subjektů, které se nalézají v nejrůznějších životních situacích. Provádějí se
soudy o hodnotách jako odpovědnost a povinnost, smysl života, štěstí, tolerance,
altruismus, schopnost vcítit se do situace druhého, svoboda a důstojnost člověka,
spravedlnost, solidarita, pravdivost, láska jako otevřenost druhému člověku.
Smyslem takto pojatých etických situačních her je příprava žáků na složitost
a nejednoznačnost mezilidských vztahů, na alternativní řešení různých situací,
na právo svobodné volby a rozhodnutí člověka, na mravní autonomii, která však
je vždy ovlivňována hodnotovými soudy nejen jednotlivce, ale i etickou diskusí
společnosti (zastoupené při přehrávání modelových situací účastníky hry).
Takový postup při realizaci etických situačních her je potřebný i ve vztahu
k romským žákům. Je to proto, že romské děti vyrůstají v podmínkách vlivu
různých kultur, které nemají shodné postoje na otázky morálky obecně platné pro
příslušníky minority a majority.195
Jak už jsem upozornil v předchozím výkladu o kulturních vzorcích chování
osobnosti Roma, o jeho přebírání role na základě kulturních tradic a po staletí
utvářených modelů morálních sankcí, u mnohých romských komunit existuje skutečná rozdvojenost mravních norem. Jedny platí pro samotné romské etnikum,
druhé platí pro jejich vztah k příslušníkům většinové společnosti. Klam, lež a přetvářka mohou být sankciovány např. uvnitř romské rodiny, avšak ve vztahu k neromům může být dítě vnitřně přesvědčeno o tom, že to nejsou špatné hodnoty
a že je možno je bez výčitek svědomí uplatnit. Ve svých důsledcích může vést
takovéto mravní vědomí i k vnitřnímu zdůvodnění kriminálních činů (příživnictví, krádeže, podvody, výtržnictví), které podle tradičních romských zvyklostí za
přestupky proti společnosti považovány nebyly.
Překonávání tohoto mravního rozporu, který je také dilematem romského občana a předmětem jeho rozhodování a volby, je dlouhodobou záležitostí a v tom
mohou etické situační hry jako prostor pro modelové mravní usuzování být hodně
nápomocny. Ve škole je můžeme před dětmi prezentovat jako „klubyÿ pro posuzování, co je to vlastně dobro.196
Děti se spolu s učitelem zamýšlejí nad tím, zdali je člověk dobrý nebo zlý, co je
dobré pro nás jako jednotlivce, co pro naše okolí a co pro celou společnost. Je dobro
stejné pro všechny? A kdo je vlastně kompetentní určovat, co je dobré, co je ještě
přijatelné, co špatné a co už je odsouzeníhodné. Existuje definice základní lidské
slušnosti, společná všemu lidstvu, nebo má v různých dobách a různých kulturách
jinou podobu?
I v rámci jedné kultury nalézáme různá morální pravidla – a na vztahu romské
a neromské kultury jsem ukázal, jak může být jejich chápání dosti odlišné. V his195 V tomto procesu hraje důležitou roli téma identity člověka. Z hlediska etického zkoumají
tyto otázky odborníci z Katedry etiky Filozofické fakulty UKF v Nitře (srov. Diatka, s. 199–206,
Jozek, s. 212–218, Lomnický, s. 484–487, Hajko, s. 49–54 in Balvín, 2006. 1. díl).
196 Srov. Capponi a Novák, 1993, s. 27–33.
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torii se vyskytovaly a stále existují definice, které považují moc za právo jejího
nositele beztrestně porušovat morální a trestní kodex. Na vlastní kůži toto pravidlo poznali sami Romové prostřednictvím holocaustu za II. světové války. Jedno
z křesťanských přikázání „Nezabiješÿ nalézalo v historii i dnes také mnohé interpretace v závislosti na situaci a na tom, kdo jej realizuje. Znamená tento stručný
náhled do složitosti a nejednoznačnosti chápání dobra, že daný pojem je něco absolutně relativního a nemůže plnit pro člověka roli pevného bodu pro jeho orientaci
ve složité spleti životních situací?
Odpověď, k jejímuž akceptování by měly být vedeny i romské děti při realizaci
mravní výchovy, má dvě stránky:
1. Žijeme ve společnosti, která odmítla systém jednoho monopolního názoru na
chápání pojmu dobra. Společnost směřuje ke společnosti liberální, pro níž je
charakteristická pluralita pravd. K tomu, aby takový systém mohl existovat,
je třeba členy společnosti vychovávat k vědomí respektu a toleranci.
2. Existuje řada teorií, jejichž součástí jsou i morální kodexy. Člověk potřebuje
pro své rozhodování a důstojný život najít své filozofické a etické zdůvodnění. A i když si vybere z řady pluralitních systémů jeden, podle něhož by
chtěl žít, tato teorie je schopna mu zaručit ve většině případů orientaci na
plnohodnotný život při respektování práva jiných na totéž.197
Každá kultura tedy může svým chápáním mravního dobra přispět k tomu,
aby se lidé mohli domluvit na základních morálních pravidlech, platných obecně
pro každého člena společnosti. I romská kultura tyto zásady obsahuje. Společným
jmenovatelem je dnes humánní přístup k člověku, k dítěti, jako budoucímu občanu
demokratické společnosti.
V etických situačních hrách může docházet při dobrém vedení a v modelové
podobě k přípravě na začlenění do společnosti, v níž žák bude schopen přistupovat
k řešení situací z hlediska humanistického, obecně lidského přístupu, sjednocujícího
v sobě pozitivní mravní hodnoty své vlastní romské kultury a kulturní hodnoty
vzniklé v rámci pokrokové evropské a světové civilizace.
Proto cílem realizace těchto her je dosažení takového výsledku ve vědomí žáků,
který by zaručoval přesvědčení o významné roli mravního jednání v životě individua i celé společnosti a vědomí o svém právu na autonomní volbu a rozhodování.
Etické situační hry považuji za jeden z prostředků formování mravní kultury
osobnosti, založené na principu humanismu a demokracie. Měly by přispět k postupnému utváření mravní moudrosti osobnosti jako základu komponentně mravní
kultury. Mravní moudrost chápu jako schopnost člověka nahlížet na životní situace z nadhledu, z hlediska nejširších souvislostí, schopnost optimální morální
volby v životních situacích. Přitom pojem optimální neztotožňuji pouze s racionálním rozhodováním, ovlivněným utilitaristickými přístupy, ale s rozhodováním,
založeném na etickém soudu, který respektuje zásadu vztahu k člověku jako cíli
naší činnosti ve smyslu Kantova kategorického imperativu: „Člověk a vůbec každá
rozumná bytost existuje jako účel sám o sobě, nikoli pouze jako prostředek,
jehož by mohla libovolně užívat ta či ona osobnost, nýbrž musí být považován vždy
197 Téma pluralismu ve vztahu k hodnotové výchově podrobně rozebírá i W. Brezinka, 1996,
s. 126 a další.
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zároveň za účel ve všem jednání zaměřeném jak na sebe sama, tak i na jiné rodové
bytosti.ÿ 198
Etické situační hry jako vstup sociálního učení do „učení řízenéhoÿ
Etické situační hry chápu jako jednu z možných forem sociálního učení. Specifickým
cílem učení jsou mravní hodnoty, mravní vztahy, mravní vědomí a jednání, které
ve společnosti vystupují jako objektivně platné regulativy morálního života lidí.
Jsou součástí kulturního prostředí, do kterého se člověk rodí a v němž žije.199
Kultura je složitě strukturovaná, je to určitý stupeň vývoje materiálních a duchovních hodnot ve společnosti, jejichž nositeli jsou konkrétní lidé, společenské
skupiny, instituce a širší společenské komunity – etnické skupiny, národnosti a národy. Dítě se nerodí do nějaké kultury vůbec, ale do konkrétního kulturního prostředí, jehož poznávání mu zprostředkovává v první fázi života rodina. Ta ho učí
orientovat se ve světě, vede ho k osvojování zvyklostí, hodnot a kulturních pravidel
chování apod. Je nositelem prvotního, primárního vlivu kultury.
Tento proces seznamování se člověka s konkrétním kulturním prostředím jeho
rodiny a osvojování si kulturních způsobů chování, cítění a interpretace skutečnosti se nazývá socializací.200 Je to v podstatě proces sociálního učení, tj. učení,
odehrávajícího se v sociálních situacích a vyžadujícího osvojení žádoucích způsobů
chování (rolí).
Sociální zkušenosti, které v tomto procesu dítě získává, vytvářejí tzv. bazální
osobnost. Je to jakýsi psychický základ, v němž se odráží konkrétní situace dítěte
a s ní spojené emoce. Základní dimenzí konkrétní situace dítěte je tzv. bazální
jistota či nejistota (úzkost), jejímž zdrojem je dostatek či nedostatek pozitivních
citových vztahů ze strany rodičů.
Emoce hrají v upevňování sociálních zkušeností rozhodující roli. Zejména ovlivňují dítě v období raného věku (období 3–4 let jeho věku), které je pokládáno za
rozhodující formativní období. V něm se již mohou vytvořit nezvratné rysy osobnosti. Např. podmínky masivní deprivace, strádání z nedostatku projevu lásky
rodičů vedou k takovým rysům, jako je agresivita, citová labilita, sebepodceňování apod.
Na postoje dítěte mají silný vliv jeho sociální zkušenosti z raného dětství,
utvářené především vztahem rodičů k dítěti a způsobem výchovy. Podle způsobu
výchovy se odlišuje výchova demokratická, která je založena na přiměřené kontrole,
dostatku citových projevů vůči dítěti, na vědomí jeho dobré integrace do rodiny.
Takovýto způsob výchovy vede k utváření adaptabilní osobnosti, citově vyrovnané
a přiměřeně sebevědomé. Druhý, protikladný způsob zastupuje výchova rejektivní
(odmítavá), v níž dítě zakouší projevy nezájmu a nelásky rodičů a bývá přísně,
tvrdě a necitelně trestáno. Výsledkem je osobnost citově labilní, agresivní a nejistá.201
198 Kant,

1976, s. 73. Zvýraznil J. B.
mohou být etické situační hry v různých profesních oblastech. Na etiku zdravotní a sociální práce u nás se zaměřují například lékaři a pedagogické z Univerzity Palackého
v Olomouci (Goldmann a Cichá, 2004).
200 Pojem sociální učení vyvozuji podle práce Nakonečný, 1993, s. 19 a násl.
201 Tyto typy výchovy můžeme aplikovat i na vztah mezi rodinnou výchovou v romské rodině
199 Inspirativní

103 (cele.lae, 1. října 2008)

104

Romský žák ve vyučování

Sociální učení dítěte se projevuje také tím, že rodinná výchova zprostředkovává dítěti seznámení s tzv. kulturními vzorci – tj. normami chování, myšlení,
tradicemi, zvyklostmi, mravy, zákony, zákazy. Dítě se je učí respektovat, protože
to je vyžadováno rodiči a při jejich nedodržování je dítě podrobeno sankcím –
vnějším i vnitřním (mravním – projev odporu, nesouhlasu, posměch, pohrdání).
Postupně vnější tresty přecházejí ve vnitřní morální regulaci chování dítěte, která
má svůj vývoj v závislosti na věkových stupních.202
V procesu osvojování kulturních vzorců, jejichž obsah vychází z konkrétního
prostředí rodiny, se mohou nalézat bariéry dalšího citového a morálního vývoje.
Ve vztahu k romským dětem, které vstupují do první třídy, se hovoří převážně
o bariérách jazykových, které nedovolují plné osvojení dalších vědomostí. Já se
však domnívám, že problém je daleko širší a spočívá zejména v disproporci mezi
kulturními vzorci, které dítěti poskytuje svou výchovou romská rodina, a těmi,
s nimiž se dítě setká zejména při vstupu do školy. Škola reprezentuje hodnoty,
s nimiž se dost dětí dosud v rodině nesetkalo. A naopak v ní mohou absentovat
hodnoty, které v plné míře zajišťovala rodina (emocionální vztah).
K vyrovnávání pojmenované disproporce ve vědomí dětí mohou posloužit
i etické situační hry. Vystupují jako „učení řízenéÿ, jehož cílem je obohacování
bazální osobnosti o mravně hodnotový obsah. Současná škola, prosazující principy nové výchovy, prezentuje demokratický a humanistický způsob výchovy. To
znamená, že při realizaci etických situačních her by měl učitel poznat a rozvíjet
pozitivní hodnoty osvojené dítětem v prostředí romské rodiny a utlumovat pseudohodnoty. Jedním z úkolů socializačního učení romských dětí je sjednocování rodiny
a školy na společných hodnotách, které by si žák měl osvojovat, a hledání efektivních způsobů, jak tyto hodnoty předávat, jak reagovat na kritická období vývoje
osobnosti romského žáka (1. třída, 5. třída, 15. rok věku).
Každý člověk reaguje při svém jednání odlišně, podle osvojené hierarchie hodnot, podle „obzoruÿ, který má, podle kvality vlastní osobnosti. U romských dětí
působí jako kulturní vzorec vlastní hodnotový systém, ovlivňující další proces hodnocení a volbu hodnot. Smyslem záměrného sociálního učení romských dětí je neulpět pouze na osvojování kultury svého etnika, ale rozvíjet i univerzální hodnoty.
Práce na utváření schopnosti jednat důstojně, „vykročit z kruhu danéhoÿ a pokusit se o smysluplné přetvoření toho, co je podstatné pro záměr a zájem člověka
a lidstva. To patří k historicky rozvinuté výbavě lidské bytosti. Využije-li možností,
nebo ne, je otázkou vlastní svobody a hloubky porozumění vlastním možnostem,
ale i otázkou situace, chvíle správné volby s ohledem na konkrétní podmínky.203
Etické situační hry vystupují jako jedna z metod osvojování této schopnosti
hodnotové orientace a volby. I když chceme, aby si tyto hodnoty osvojil každý jeda výchovou dítěte ve škole. Zatímco výchova v romské rodině je v převážné většině charakterizována jako výchova prvního typu, tedy demokratická, ve škole se může dítěti zdát, že došlo
k radikálnímu zvratu a výsledkem je pro učitele dítě agresivní, málo zvladatelné. Dobrý učitel by
však rozdíl mezi těmito dvěma typy výchovy měl znát a vést svoji výchovu přinejmenším cestou
kompromisu mezi rodinnou výchovou Romů a výchovou školy, která používá spíše autoritativní
výchovy.
202 Srov. Piagetův a Kohlbergův popis stadií vývoje morálního usuzování podle Kotáskové, 1987,
s. 52–53.
203 Srov. Pešková a Schücková, 1991, s. 161.
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notlivec (a ve skutečnosti tomu je tak, že vždy se učí jen jednotlivec, změny, které
v učení vznikají, se týkají jen jeho mozku, jeho chování a jeho vlastní psychické
činnosti),204 nemohli bychom vystačit pouze s působením na izolovaného jedince.
Morální normy a principy vystupují vždy jako vztah člověka k člověku, ke skupině,
třídě apod. Proto by nebylo příliš účinné tzv. učení monadické (individuální učení)
– spíše bychom měli více využívat učení dyadické (ve dvou) a sociální (učení ve
skupině). Účinnější je realizace etických situačních her ve skupinách i větších kolektivech. I při organizování etických situačních her by se měl využívat poznatek,
že specificky lidské schopnosti se rozvíjejí stykem dítěte s lidmi a s výtvory lidské
kultury.
Uplatnění kolektivního přístupu ke hře je však závislé na věku. Podmínky pro
kooperaci, a tím i vzájemné ovlivňování se, vytvářejí až kolem čtvrtého roku. Do té
doby si děti hrají „vedle sebeÿ, od čtvrtého roku je možno mluvit o skutečně sociální hře v pravém smyslu slova.205 Děti si mohou v úlohové či námětové hře udílet
a vyměňovat určité role, v konstruktivní hře rozdělit dílčí funkce se společným
cílem porovnávat a hodnotit své výkony, provádět hodnotové soudy. Začíná zde
proces sociálního srovnávání ve vrstevnické skupině, konfrontace „ jáÿ s druhými.
Kolem pátého roku už je nezbytná potřeba dítěte mít kolem sebe kolektiv
vrstevníků, aby se mohl učit roli a aby docházelo ke zvnitřňování sociálních norem.
Takovým způsobem se uplatňují i etické situační hry jako určitá forma sociálního
učení, v němž se může vytvářet celá řada schopností: přijetí role, percepce role,
hraní role, empatie, percepce druhých osob apod.206
Hra a morálka
Jako jeden z výrazných prostředků přípravy člověka na práci se u lidského rodu
praktikuje hra. Hra má s prací velmi úzkou spojitost. Na práci je závislá existence
lidského rodu, a proto má společnost zájem na tom, aby své nástupce na dosahování adekvátních výsledků náležitě připravila. K tomu slouží i hra, která má na
rozdíl od práce svá specifika determinovaná především biologickým věkem osobnosti. Rozdílnost práce a hry bývá charakterizována tím, že práce je činnost reálná,
motivována vědomím povinnosti, účelnosti a závaznosti, která přináší užitečné výsledky. Naproti tomu hra je činnost symbolická, motivovaná pocitem spontánnosti,
jejíž význam spočívá v ní samé.
Hra neplní jen funkce přípravy na práci. Stále více se ukazuje pro pedagogiku
významná řada dalších možností působení na člověka. Ve hře se člověk může vracet,
přezkoumávat a přehrávat různé možnosti řešení situací. Ve hře jsou obsaženy
prvky soutěživosti, přičemž tato soutěž se odehrává ve sféře modelových situací,
a proto nevede k záměrnému destruktivnímu jednání vůči druhému člověku.
204 Linhart,

1976, s. 73.
Kotásková, 1987, s. 31.
206 Říká se, že smyslem přípravných tříd pro romské děti je hlavně překonávání jazykové bariéry
a handicapu v kultuře, hygieně apod. Málo je zvýrazňován fakt, že dítě do pátého roku může být
ovlivňováno i ve sféře mravní výchovy, která je neméně důležitá pro přípravu na vlastní školu.
Romské dítě při nedocházce do mateřské školy či přípravné třídy neselhává v první třídě jenom
proto, že nerozumí jazyku, ono nerozumí ani podstatně jinému mravnímu kodexu, který je školou
uplatňován.
205 Srov.
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Pokud vezmeme v úvahu hru jako divadlo, jako zrcadlový obraz světa, který
sledujeme jako diváci, či sami hru prožíváme ve hrách tvořivé dramatiky, můžeme
konstatovat, že hra znamená uvolnění z danosti reálné skutečnosti, umožňuje si
pohrávat s daným, odkrývat a osvětlovat různé jeho stránky a nově je i komponovat. V sociální sféře hra nahrazuje experiment přírodních věd.207 Jak uvádí
E. Fink, hra umožňuje člověku prožít situaci ve svém celku s možností opakování
prožitku.208 Čas hry je proto odlišný od času našeho žití. Hra je novými pedagogickými směry využívána i jako metoda relaxační, psychostimulativní.209 V procesu
hry si člověk vštěpuje i určité mravní návyky, schopnost regulovat své mravní vědomí a jednání, vytvářet mravní vztahy mezi lidmi a také si osvojovat i mravní
regulativy specifické pro tu kterou profesi. I hru je možno využívat pro přípravu
člověka k respektování a tvořivému prosazování profesionální morálky v oboru,
který mladý člověk studuje a později vykonává jako svoji profesi.
Každý věk člověka má ovšem své zvláštnosti, které vymezují i možnosti a hraniční mezníky při dosahování stupně mravního vývoje osobnosti. To musí být respektováno i při používání hry jako prostředku ovlivňování rozvoje mravní kultury
osobnosti. Právě na sledování dítěte při hře, na tom, jak dítě dodržuje pravidla
morálky, postavil Jean Piaget svoje experimentální výzkumy vztahu psychických
zvláštností dítěte a jeho mravního vědomí a jednání v různých obdobích života.210
Smysl hry je v hledání řešení úkolu nebo problému, který si člověk vnitřně
vytýčil, v nalezení a pochopení metody a principu řešení. Svobodný a přirozený
projev osobnosti vyplývající ze specifiky hry jako modelu skutečného života je
společným rysem hry a mravního vědomí člověka. Z toho by měla vycházet i teorie
etických situačních her a jejich aplikace na výchovu.
Vymezení pojmu hra
Jedinou a vyčerpávající definici hry mohu asi sotva předložit. Spíše to budou vymezení, která označují tento jev z různého pohledu a podle různých funkcí, které
hra v životě člověka plní.
Hra vyjadřuje vztah jedince ke skutečnosti. Z tohoto hlediska jde o smysluplnou činnost, v níž se poprvé projevuje a formuje potřeba působit na svět – v tom
spočívá základní, centrální a nejobecnější smysl hry.
Z hlediska pedagogického vymezujeme hru jako nástroj, kterým se člověk
učí přizpůsobovat svému okolí a ovládat sama sebe. Získává v ní nové poznatky
a dovednosti, které jsou mu později užitečné při plnění vážných životních úkolů.
Hra přispívá k tělesnému, morálnímu, rozumovému a estetickému vývoji člověka
a spoluvytváří jeho hodnocení v kategoriích dobra a krásy. V současném urychlování sociálních procesů i v procesu vyhrocování a prohlubování rozporů ve společnosti vzrůstá potřeba realizovat nové metody pro nalezení orientace člověka ve
světě i pro formování jeho konstruktivního, tvořivého přístupu k těmto procesům.
Proto vzrůstá význam společenské informace. Hra může mít význam jako jedno
207 Pešková

a Schücková, 1991, s. 146.
1993.
209 Např. Houška, T.: Škola je hra. Praha, 1993, s. 195.
210 Piaget, J.: Six Psychological Studies. New York, 1968.
208 Fink,
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z informačních médií, zprostředkující ideje vědecké, umělecké, morální, právní, politické, ekonomické apod. Hra je dnes využívána pro podporu tvořivého přístupu
člověka ke světu v různých profesích, vytvářejí se nejrůznější metody, techniky
a modely postupů ve výuce, v řízení kolektivů. Hra se stává významným pomocníkem prosazování humanistického ideálu – svobodné tvořivé činnosti člověka.
Psychologický výklad hry vychází z toho, že dítě není v různých etapách
svého vývoje tak vyspělé, aby plně ovládalo životní situace ve svém okolí. Proto ke
zvládnutí podnětů životního prostředí a k porozumění světu, v němž žije, používá
hry. V ní řeší úkoly reálného života ve svých představách a za pomoci předmětů
a informací z reálného světa.
Z filozofického hlediska považujeme hru za proces, v němž se člověk učí
světu rozumět a tvořivě na něj spolupůsobit. Hra je v tomto případě prostředkem
pro formování moudrosti – filozofické a světonázorové.
Z etického hlediska můžeme využít pro to, aby se hráči učili na modelových
situacích schopnosti mravního hodnocení a volby, autonomního přístupu k sobě,
ke světu a ostatním lidem jako cíli a nikoli prostředku svého jednání. Hra má svůj
mravní smysl. Jak již bylo řečeno, má společného jmenovatele s morálkou v tom,
že je dobrovolnou, spontánní činností a svobodným sebeuplatněním člověka.
Na základě tohoto vymezení způsobu osvojování světa subjektem navrhuji takovéto rozčlenění etických situačních her:
1. Etické situační hry v užším slova smyslu: K osvojování mravní kultury
účastníků hry dochází v průběhu samotné hry, v jejich činnosti. V praktické
komunikaci hráčů a pod vedením vedoucího hry se prokazuje správnost či
vhodnost mravních norem a mravního jednání, vztahů mezi účastníky apod.
Jde v podstatě o praktické „cvičeníÿ v oblasti formování kultury mezilidského
styku.
2. Etické situační hry v pravém slova smyslu: Jsou to takové hry, které
se zaměřují na řešení výhradně etických problémů.
3. Etické situační hry v širším slova smyslu: Pod tímto pojmem chápu
takové hry, v nichž se posuzují širší světonázorové a filozofické aspekty lidské
činnosti, zvažují se v nejširším slova smyslu determinanty životních situací,
do nichž se lidé dostávají. Přitom se používá co nejvíce názornin – filmů,
literatury, televize, divadla – a skutečného života. Cílem je neulpět na tomto
širokém pohledu – ale snažit se vydělit mravní aspekty jednotlivých situací
a aplikovat nabyté poznatky jak racionálního, tak emocionálního charakteru
na učitelskou praxi.
Všechny uvedené typy se mohou prolínat, avšak specifika jsou zřejmá: u prvního
typu se pokládá akcent na vytváření mravních kontaktů mezi lidmi, u druhého je
položen důraz na utváření celistvé mravní kultury osobnosti, v úzké vazbě na
teoretické znalosti o morálce, s pomocí třetího typu se utváří mravní kultura jako
organická součást lidské kultury.
Hra je jednou z metod pro formování mravní odpovědnosti. Není sice úkolem,
jehož splnění by bylo spojeno s vědomím odpovědnosti, není však ani libovolnou
činností. Má svůj řád, probíhá v určitém čase a vymezeném prostoru, má pravidla,
která jsou závazná pro všechny účastníky, a uplatňují se i mechanismy, typické pro
psychické pochody při realizaci mravní povinnosti a odpovědnosti: obsahuje prvky
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napětí i uvolnění a uspokojení z dosaženého výsledku i zachování čestných regulí
vedení hry.
Hra je jednou z metod, jak připravovat člověka k tomu, aby využíval své vůle
k dosahování adekvátních krátkodobých i dlouhodobých životních cílů. Hra má svůj
mravní smysl i v tom, že není činností užitečnou, utilitaristickou v tom smyslu,
že by uspokojovala materiální zájmy. Význam hry spočívá v ní samé, v tom, že
poskytuje hráči-člověku možnost svobodného vyjádření, projevení síly, důvtipu,
odvahy, vytrvalosti, fantazie a tvůrčích schopností, veselosti i estetického cítění.
Hra má schopnost „rozehřátÿ člověka tak, že se vnitřně cítí sám sebou, že dokáže
v maximální míře odbourat bariéry tvořené vnějšími vlivy, které omezují svobodný
projev člověka.
Hra je také prostředkem přípravy na řešení problémových a konfliktních životních situací. Je výrazem vrozené lidské touhy po činnosti a po dosažení výsledku
této činnosti. Jelikož však v počátečních fázích života jsou mnohé životní situace
nad síly dítěte anebo k nim ještě nedozrály podmínky, řeší tyto situace v představovaných podmínkách. Hra je výborným prostředkem poznání dítěte a porozumění
jeho osobnosti, protože ve hře se jakoby ve zkratce projevuje jako rozvíjející lidská
bytost.
Jestliže shrnu všechny aspekty, s jejichž použitím jsem vymezoval pojem hry,
mohu se pokusit o ucelenější definici: Hra je složitý biologický a sociální jev, který
je možno vymezit jako jeden z významných prostředků přípravy člověka na realizaci vztahu jedince ke skutečnosti, na řešení životních situací a na uplatnění své
osobnosti jak ve vztahu k sobě (být sám sebou), tak ve vztahu k ostatním lidem
a přírodě (ve smyslu člověka ne jako prostředku, ale cíle mého jednání). Hra je modelací, obrazem a předobrazem skutečného života a jedním z jejích podstatných
funkcí je příprava na řešení mravních situací. S morálkou spojuje hru dobrovolnost, spontánnost, snaha po svobodném sebeuplatnění, uplatnění vůle, povinnosti,
odpovědnost a vnitřní potřeba regulace jednání podle určitých norem a pravidel.
Situace
Z logiky mého výkladu je snad zřejmé, že hlavním předmětem etických situačních
her by mělo být modelování a přehrávání mravních situací. Ty však samy o sobě
neexistují. Vždycky jsou jen součástí (i když podstatnou a neoddělitelnou) mnoha
dalších činitelů, které na subjekt působí, které člověk musí zvažovat při svém
rozhodování a volbě a které vystupují teprve ve svém souhrnu jako určitá situace.
Jak tedy můžeme vymezit pojem situace?
Situace nejsou jen okolnosti, které působí na lidské jednání, ale je to soubor
mnohočetných vztahů člověka, jedince nebo skupiny ke skutečnosti, v němž dominují jeho zásahy do ní, její přetváření, permanentně nás obklopují. Už ze samé
podstaty člověka vyplývá, že pojem situace nelze chápat staticky, jako poměry
a okolnosti člověka pouze obklopující, ale dynamicky – jako jednání a interakci,
jako děj života, v němž lidé vstupují do kontaktů s druhými, do střetů a konfliktů,
řeší problémy a překonávají překážky, a tím rozvíjejí svůj tvořivý přístup k životu.
Situaci je možno chápat i jako vyhrocení a zauzlení určitého děje.
Člověk je stále v určité situaci, stále před úkolem nějakým způsobem zauzlený
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děj rozřešit, je v permanentní situaci volby. Avšak jestliže bychom přiznali tomuto
konstatování absolutní pravdivost, pak by člověk nemohl žádnou situaci vyřešit,
nevolil by žádnou z nabízených alternativ, stále by jen promýšlel volbu, ale ve skutečnosti by ji nerealizoval. V životě tomu tak samozřejmě není – člověk stojí sice
neustále před úkolem svoji situaci řešit, avšak tím se jeho činnost nevyčerpává. Situaci je nucen řešit prakticky, a tím vzniká situace nová: uspokojení či rozčarování
z překonání uzlového bodu v životě a zároveň nový souhrn činitelů a vztahů, který
se před člověka staví jako další úkol k rozhodování, řešení a volbě. Pro jednotlivce,
skupinu či větší kolektiv vždy platí, že řešení jednotlivých dílčích úkolů není izolované, ale váže se na celý systém situací dalších jednotlivců, skupin a kolektivů
v daném časovém úseku i v časové posloupnosti – historii. Z postupného řešení
životních kroků se vytváří celý životní program.
Filozofický aspekt situace
Situační rozměr lidské aktivity je zachycován různými společenskými vědami. Nejobecněji se jím zabývá filozofie a její součást – etika. Právě filozofie odhaluje člověku obecnou platnost jeho situačního zakotvení ve světě. Proto, aby člověk nebyl bezmocnou třtinou ve větru situačních změn, je třeba kultivovat jeho vědomí
o vztahu k životu a jeho smyslu, o potřebě reagovat na změněné situace, zvládat je. Znamená to obrovskou práci na sobě, stále nové formování postoje k sobě
ve změněné situaci. Jestliže znám smysl své práce, pak za ni nesu vědomě odpovědnost, jestliže vím o změně jako atributu životního procesu, pak se snažím
vyrovnávat s novou situací jako autonomní a svobodná bytost schopná realizovat
svůj vlastní život a zachovat si svou vlastní důstojnost. Jak píše J. Pešková, vstupujeme do určitých na našem vědomí a vůli nezávislých vztahů a musíme v těchto
podmínkách svůj život naplnit. Jedním z faktorů je konečnost člověka, a má-li se
jednotlivý obyčejný člověk s tímto vyrovnat, musí vědět, že do poslední chvíle ve
složité osobní situaci má důstojnost jeho života smysl v tom, že otvírá možnosti
druhým.211
Situace a hra
V předchozím výkladu jsem vymezil své chápání etických situačních her jako jednoho z alternativních prostředků sociálního učení. K tomu, abych dokázal pravdivost tohoto tvrzení a prokázal i prospěšnost etických situačních her ve výchovné
praxi, bylo třeba hlubší analýzy. Proto jsem se zaměřil na užší vymezení vztahu
morálky a hry. Pojem hra chápu jako neoddělitelný fenomén lidského života, který
má svůj význam i pro ustavení člověka jako svobodné a ve společenském styku
samu sebe určující bytosti.
Logika výkladu směřovala dále k analýze pojmu situace, kterou chápu jako
určité vyhrocení a zauzlení děje, v němž vystupuje člověk jako aktivní činitel,
svobodně se rozhodující a volící s vědomou odpovědností za svoji volbu, i když
ji nese bez úplné a dostatečné znalosti všech historicky vzniklých či současných
aspektů dané situace.
211 Srov.

Pešková a Schücková, 1991.

109 (cele.lae, 1. října 2008)

110

Romský žák ve vyučování

Pro využití etických situačních her v praxi je závažná filozofická myšlenka, že
situace, v níž se člověk nachází, nemusí být chápána jako daná samozřejmost, ale
že situaci mohu jako filozof sám volit, sám svobodně a autonomně vymezovat.
Schopnost člověka situace modelovat, vytvářet jejich různé varianty a možnosti řešení, mne zpětně přivádí k pojmu hra. Hra jako jeden z možných způsobů
prožívání lidské situace, pro niž je však (ve všech jejích známých způsobech) charakteristický moment „neskutečnostiÿ.
Dostal jsem se tedy k vymezení vztahu situace a hra. Pokusím se o to s pomocí
úvah E. Finka o vztahu hry a jiných oblastí lidského života.
Hraní se pokládá za jistou nevážnou činnost, jíž chybí opravdovost, za neutralizované konání, které rozhoduje, je nezávazné a je pouhým zkoušením možností,
jež nemá žádné nevyhnutelné následky. Hraní nás uvádí do určité situace či spíše
do mnoha životních situací, které mají charakter vytržení z existenciálního časoprostoru naší skutečné životní situace. Mimo hru, jak říká E. Fink, „jsme pevně
vázáni historií našeho životního vývoje, jsme v situaci, kterou nelze volit, jsme
výtvorem toho, co jsme dříve vykonali a od čeho jsme upustili; volili jsme mnohokrát a ztratili jsme tímto způsobem nesčetné možnosti ÿ.212 Touto myšlenkou je
vyjádřena nejenom svoboda člověka, ale i jeho determinovanost.
E. Fink chce zdůraznit tíživost reálné životní situace, v níž jsou činy i jejich důsledky nezvratné ve srovnání s hrou, která tímto fenoménem zatížená není. Avšak
sama historie nepotvrzuje beznadějnost a nesmyslnost lidské situace – a to i v tom
případě, kdy se nějaký historický čin skončil nezdarem. E. Ancselová v práci Étos
a dějiny upozorňuje v kapitolce Chvála nezdaru právě na to, že „i když se nějaký
čin z hlediska historie skončil fiaskem, člověk mu může propůjčit hluboký smysl
tím, že prostřednictvím něj vzkřísí étos k novému životu . . . čin, kterého člověk nikdy později nelituje, i kdyby za něj zaplatil jakoukoli osobní daň, i když s ním
nedosáhl žádného mimořádného úspěchu, má vždy lidskou hodnotuÿ.213
Na základě předchozích úvah mohu dojít k uzavření mého náhledu na vztah
situace a hry. Pro život je typická reálná, autentická situace s nemožností se z ní
vymanit nebo vyčlenit, vyhnout se permanentnímu rozhodování, řešení a volbě,
což má reálné důsledky pro další průběh lidského života. Hra je „iluzivní parafráze
lidského sebeuskutečňování, imitace v prostoru imaginarityÿ.214 Rozmanitým způsobem kopíruje život, v němž rozhoduje každý okamžik. Avšak člověk má ve
svých životních situacích i určitý časový prostor, časovou rezervu, kterou je možno využít k odloučení ze skutečné situace, k imaginárnímu
vymanění a přehrání řady možností řešení a volby. Zde je právě prostor
pro použití hry jako prostředku přípravy na skutečný život. Prostorem,
kde se tato příprava naplňuje především, je škola.
2.2.3

Etické situační hry a jejich vliv na hodnotový obraz osobnosti

Závěrem teoretického výkladu se pokusím ukázat, jak hra může reálně ovlivnit život člověka i ve sféře mravní. K tomu, aby vychovatel mohl etických situačních her
212 Fink,

1993.

213 Ancselová,
214 Fink,

1988, s. 16.

1993.
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vědomě používat v praxi, měl by znát „mechanismusÿ, na základě kterého je možno
formou hry připravovat člověka na řešení situací a pomáhat mu s vyrovnáváním se
s životní realitou v rychle se měnících podmínkách i z hlediska etického (naplnění
důstojnosti a smyslu života). Tento mechanismus má svůj základ v zákonitostech
lidské psychiky. Každá situace může být realizována ve třech formách:
1. Autentická – naše každodenní bytí a činnost v rozmanitých životních událostech – reálno.
2. Zobrazená – imitace skutečné situace v nejrůznějších podobách, používající
dohodnutý systém znaků a symbolů (vědecká abstrakce stejně jako hra) –
obraz.
3. Představovaná – odraz situace v představě, nebo prožívání situace pouze
v představě – sen, imagovaná forma – ideálno.
Situací představovaných (imaginárních) i zobrazovaných existuje daleko více
než autentických. V nich se realizuje např. vždy jen jedna možnost z mnohých,
kdežto zobrazit a zejména představovat si je možno velké množství situací.215 Člověk má schopnost zobrazit situaci svou i situaci ostatních a v imaginární podobě
si je přehrát, vyzkoušet, volně operovat a zasahovat do situací. Zvláštní úlohu zde
hraje i snění jako důležitá dimenze lidské moudrosti,216 jako projekce lidských
možností a jejich variant. Snění, fantazie a imaginace patří k předpokladům kultivované orientace našich praktických činů.217
V životě člověka, v jeho praktické činnosti se všechny tři formy vzájemně neustále prolínají podle toho, co právě musí řešit, co je na pořadu dne. A právě tuto
zákonitost využíváme i pro mravní kultivaci lidských autentických činů – pomocí
jedné z alternativních metod výchovy – etických situačních her. Považuji je za
metodu, která může být použita pro přípravu člověka na řešení životních situací
a obohacuje tento proces etickou hodnotovou dimenzí.
Drama jako obraz způsobu řešení situací
Filozofie a etika mají svůj význam jako „návodÿ pro řešení životních situací. Avšak
obě disciplíny jsou svou podstatou spíše kontemplativní, nazíravé. V nejostřejší
podobě, pro poznání způsobu řešení situací, se osvědčilo nejvíce umění – a z něho
drama.
Drama, protože ze všech umění nejvíce modeluje situační rozměr lidské existence, má i největší možnosti člověka ovlivňovat, učit ho poznávat složitost lidských
215 Jejich bohatost ovšem záleží na věkovém období vývoje osobnosti (např. v pubertě si dítě
vyvolá velké množství představ o svém budoucím životě), na kulturní a duchovní úrovni (člověk
sečtělý může např. operovat řadou příběhů, které si může přehrávat ve svém vědomí a srovnávat
se svojí autentickou verzí života), na fyzickém a psychickém zdraví (psychicky nemocný člověk
může procházet řadou halucinací, které však ztratily svoji vazbu na reálný život).
216 Srov. Pešková a Schücková, 1991, s. 147–151.
217 Význam snu a fantazie pro přípravu člověka na řešení reálných situací ukázal např. Napoleon
Hill ve své knížce Myšlením k bohatství (1990, s. 150). Uvádí, jak budoval svůj charakter pomocí
svolávání imaginární porady s již nežijícími úspěšnými muži, jak se z nich stávaly reálné postavy,
které mu mohly dávat zkušenosti, svými charakterovými vlastnostmi dodávat sílu i tvůrci svého
snu a fantazie, který tento sen vyvolával zcela záměrně jako určitou formu hry, která ho měla
vychovávat a posilovat charakter pod vlivem imaginárních rad a zkušeností úspěšných mužů
historie.
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situací i způsoby jejich řešení. A to i v případech, kdy na jevišti nebo i ve vlastní
dramatické činnosti (v dramatické výchově) nenalezne divák nebo sám účastník
hry východiska řešení.
Jak může i v tomto případě plnit drama výchovnou funkci? To vyjadřuje
V. Havel v Dálkovém výslechu. Havel zobrazuje ve svých hrách krizi lidské identity, která je však samotným nositelem krize nereflektovaná. Jak se může divák
poučit, když vidí samotného hrdinu v beznaději a bezvýchodnosti? Havel jasně
odpovídá, že nemůže propouštět diváka z divadla s bezstarostným pocitem, že
hrdinové udělají něco za něj – „tu pravou, skutečnou a základní naději musíme
najít každý sám v sobě ÿ.218 Výchovným, mravně obrozujícím prostředkem se tu
stává katarze – osvobodivá radost z veřejného vyslovení hrůzné pravdy o člověku,
který ztratil svou tvář a sám si to ani neuvědomuje. „V ambivalenci tohoto zážitku je . . . katarze . . . divák cestou z divadla a doma, pohnut tím, co viděl, začíná hledat skutečné východisko . . . jako nepřenosný akt vlastního existenciálního
probuzeníÿ.219
V pojetí divadla jako inspirace pro divákův vlastní přerod tkví také obrovský
význam romského divadla Romathan, které působí ve slovenských Košicích. Už
zakladatelka romského divadla v bývalém Československu Elena Lacková dokonale
využila zákonitostí divadelnictví a ve své hře Horiaci cikánsky tábor přivedla řadu
romských diváků, slovy Václava Havla, „k existenciálnímu probuzeníÿ. Romathan
jako divadlo plní nezastupitelnou roli, je výrazným identifikačním činitelem, a jeho
význam pro romský národ by si zasluhoval hlubší rozbor.
Modelování situací jako výchovná metoda
Je patrné, že modelování situace má svůj praktický výchovný význam a drama
a dramatická výchova zde plní důležitou funkci. Ne všechny situace mají na osobnost stejný dopad. Jsou však události a zážitky, které na člověka působí silněji,
hlouběji a trvaleji než jiné, člověk se k nim stále vrací, reprodukuje je ve svém
myšlení, cítění a využívá je pro konfrontaci s novými situacemi a aplikuje dřívější
řešení na situace nové.
Praktický nácvik takových situací sám o sobě by ovšem nestačil. Člověk je
autonomní bytost, svobodně volící a rozhodující. Cílem her, dramatické výchovy
a všech technik připravujících člověka na zvládání situací je, aby jeho rozhodování
a volba získaly etický rozměr, to znamená, aby se rozhodoval vnitřně, sám za sebe,
autonomně, bez převahy vnějších a utilitaristických vlivů. A přitom se nabízí filozofie jako prostředek poznání nejobecnějších okolností situace, souvislostí a vztahů
a etika jako základna pro poznání a jednání z hlediska mravních hodnot. Proto
je prospěšné a nezbytné i v praktické přípravě na řešení situací zařazovat dialogy
a diskuse o obecných a mravních aspektech lidského chování a jednání, samozřejmě
s ohledem na věk dětí.
218 Havel,

1990, s. 172.
1990, s. 174. „Na vliv katarze ukazují i existencialisté: vyzdvihují roli tzv. probuzení
(vzbuzení), které má většinou iracionální charakter a vyvolává celkový obrat dítěte. Německý
existencialista Schaller akcentuje bezprostřednost zážitků jako výchovný prostředek.ÿ (Srov. Singule, 1966, s. 282).
219 Havel,
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Etické situační hry realizované formou tvořivé dramatiky
Tvořivá dramatika se osvědčuje jako jedinečný prostředek socializace osobnosti.
Organicky v sobě zahrnuje i odhalování a rozvíjení etických hodnot osobnosti,
které jsou ukryty v každém člověku jakoby na nejhlubším dně lidského vědomí
a jsou vyvolávány při řešení situací jako nejniternější lidské korekce a verifikace
hodnotových postojů, soudů, jednání a činů.
To, co sjednocuje praktickou aplikaci etiky a tvořivou dramatiku, je orientace
na hloubku a opravdovost prožitku člověka v určité situaci. Etika jako věda může
odhalit složitost mravních vztahů v životě člověka v autenticky prožívaných situacích. Je schopna o nich informovat, avšak zprostředkovat skutečný vlastní prožitek
toho, jak mravní vztahy na člověka působí, může v modelových podmínkách nejlépe tvořivá dramatika. Hry tvořivé dramatiky svým zaměřením na emocionální
prožitkovou a činnostní složku lidské existence vytvářejí protipól dosud převládajícího verbalismu ve výchově osobnosti.
Ve hře, modelující autentickou situaci lidského bytí, je zastoupen více či méně
i prožitek mravního tázání, mravních postojů a vztahů. Pokud dokáže učitel se
svými žáky vyvolat tento specificky mravní zážitek (svědomí, povinnost, odpovědnost, altruismus, empatie, prožitek toho, co je dobré, co je zlo apod.), je možno
hovořit o realizaci etické situační hry. Začleněnost étosu do her tvořivé dramatiky
je možno objasnit nejlépe na samotných hrách. Vyjdu z vysvětlení výchovné podstaty tvořivé dramatiky, kterou lektoři obyčejně používají, když chtějí vysvětlit,
v čem spočívá její formativní význam.
Co je to vlastně dramatická výchova? Existují dva způsoby pro vysvětlení, kdo
je slepý člověk.
1. Ten, který nevidí, protože ztratil zrak nebo jej nemá v důsledku nemoci či
úrazu.
2. Jiný způsob vysvětlení: Zavři oči a pokus se najít cestu z této místnosti. Komplex pocitů a prožitků, které přitom probíhají v tvém vědomí, je dramatická
výchova.
Jestliže hra člověka skutečně osloví, jestliže hráč neulpí z různých důvodů na
vnějších faktorech situace, jeho prožitek se přenese přes zobrazovanou podobu
situace (hru) a imaginární, představovanou formu situace zpět jako určitý nově
osvojený návod mravního jednání v autentické situaci, pak hra naplňuje svůj výchovný smysl. Uplatnění tohoto procesu při výchově dětí formou hry znamená
zprostředkování sociální zkušenosti, přičemž nemusí být podmínkou, aby dítě pro
její získání prožilo situace v autentické podobě. Přehrávání situací v modelových
podmínkách školy se stává součástí sociálního učení osobnosti, tj. vlivu zkušeností,
získaných v rámci konkrétních životních podmínek. Tyto podmínky jsou tvořeny
sociálními mikrostrukturami, v nichž jedinec žije (rodina, škola, zájmové skupiny
a pracovní organizace) a které jsou začleněny do rámce určité kultury a subkultury.
Osobnost je produktem sociálního učení ve dvojím směru.220
1. Imitačního učení (učení podle modelů)
Je to učení s pozorováním pozitivních a negativních vzorů. Pozorování pozitivních vzorů vede k přejímání vzorců chování, které působí na osobnost
220 Viz

Nakonečný, 1993, s. 38.
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jako odměna, pozorování negativních vzorů vede k útlumu vzorců chování,
které tyto osoby vykazují jako chování vedoucí k získání trestu. Uplatňuje se
zde touha po dosažení pozorovaných odměn a nápodoba chování, která k nim
vede, a strach z pozorovaných trestů.
2. Instrumentálního učení (učení důsledkům vlastního chování)
Chování, které vede k dosažení odměny, se upevňuje a rozšiřuje jako instrumentální vzorec (operanta) na podobné situace (princip generalizace) a naopak. Vlastní chování, vedoucí k trestu, je utlumováno ve stejných a podobných situacích.
K tomuto vymezení dvou směrů sociálního učení podotýkám, že jejich naplňování je realizováno i používáním herních metod. Imitační učení využívá hry, při
níž jsou děti zařazovány do různých rolí, které reprezentují pozitivní i negativní
hodnoty osobnosti. U instrumentálního učení jde o herní prožitek vlastní osoby
v určité přehrávané situaci. Avšak při uplatňování etických situačních her nejde
o vnější nápodobu kladných vzorů či vyhýbání se vzorům negativním. Nejde také
o vnější odměnu nebo trest jako důsledek vlastního chování. I když i tyto činitele
jsou při herní práci učitele s dětmi zákonitě přítomny, realizace etické situační hry
směřuje k hlubším strukturám vědomí osobnosti – k morálnímu cítění, které tvoří
základ niterného prožitku odměny, viny a trestu.
Odměna vystupuje jako pocit vnitřního uspokojení z vlastního způsobu řešení situace (např. hrdost na sebe sama, pocit důstojnosti naplnění smyslu své
činnosti, poznání pozitivních důsledků mravní odpovědnosti a povinnosti apod.).
Trest se projevuje jako nepříjemný pocit vnitřního rozladění, nespokojenosti se
svým postojem a jednáním (např. stud za sebe sama, špatné svědomí, tíživý pocit
z negativních důsledků neodpovědného jednání apod.). Mechanismus ovlivňování
mravního vědomí osobnosti formou hry umožňuje, aby dítě prožilo v modelové podobě jak pocit vnitřního uspokojení, tak i pocity niterného rozladění při rozdílných
způsobech řešení situací.
Humanistická pedagogika, jejímž principům je blízká i koncepce etických situačních her, se zaměřuje na rozvíjení pozitivních, humanistickou tradicí prověřených
univerzálně platných hodnot, avšak i na poznání a prožití složitosti a rozporuplnosti mravního života i s jeho negativními stránkami. Zvláštní význam má tato
rozporuplnost pro romského žáka, který se v životě bude ještě dlouho setkávat
s rozpory, které přináší diskriminace romských komunit. Je v zájmu občanského
soužití i s ohledem na rozpory mezi minoritou a majoritou vychovávat i romského
žáka pro realizaci optimální volby jako dítěte i budoucího občana v autentických
životních situacích.
Realizaci etických situačních her považuji za významnou součást sociálního
učení, vyžadujícího od učitele vysoce citlivé vedení. Je to způsob mravní výchovy
a samo vedení her předpokládá zachování etiky přístupu k dítěti jako k člověku,
který projevil souhlas a zájem o modelování jeho mravních přístupů a postojů ke
světu a ostatním lidem. Jelikož se jedná o hry, které jsou realizovány jako etické,
měla by při jejich realizaci platit i určitá mravní pravidla. Jasná a korektní pravidla
působí výchovně na romské žáky, a ve třídách smíšených plní výchovnou funkci pro
formování vztahů mezi žáky různého národnostního složení. Jaká tedy pravidla by
měl učitel dodržovat?
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1. V základu realizace hry je svobodná volba samotného dítěte, ochota ke spolupráci a sociálnímu učení mravním vztahům k ostatním lidem a k sobě samému
v herní podobě.
2. Etické situační hry neslouží k manipulaci, ke vnucování mravních hodnot, ale
vedou člověka postupně k vytvoření autonomního mravního vědomí.
3. Učitel je povinen znát a respektovat věkové zvláštnosti dítěte, které ovlivňují způsob mravního prožívání. Např. dítě v mateřské škole je značně citově
závislé na osobě učitelky a projevuje k ní vysokou důvěru,221 proto etika
vztahu učitelky k dítěti akcentuje emocionální stránku, upřímnou lásku k dítěti. V pubertě již etika učitele více spočívá v jeho schopnosti uvolnit prostor
pro samostatný autonomní život žáka.
4. Učitel je také povinen vycházet ze znalosti sociálního a kulturního prostředí
žáků, z jejich individuálních projevů. Důležité je to u romských žáků, u nichž
respektování jejich kultury a psychiky je i předpokladem vzniku příznivé
atmosféry komunikace mezi učitelem a žákem.
5. Často mohou etické situační hry nahrazovat svým důrazem na vztahy mezi
dětmi, svou tendencí k posilování důstojnosti dítěte, jeho identitě, nedostatky
mravních a citových vztahů k dítěti v jeho autentickém životě. Proto i zde je
možno hovořit o naplňování etiky výchovné práce.222
6. Učitel by měl vždy zachovat míru v působivosti herních metod. Dobrý učitel
např. v oblasti tvořivé dramatiky dokáže na děti velmi sugestivně zapůsobit.
Avšak síla prožitku by měla mít svou míru, měla by respektovat jak věkové
zvláštnosti dětí, tak i jejich vlastní individuální situaci.
V závěru teoretického pojednání chci zdůraznit, že etické situační hry představují alternativní metodu utváření mravního vědomí, kterou je možno použít
v různých oblastech učení.
Jsou jakýmsi průsečíkem, zasahujícím mravní dimenzi osobnosti při používání
různých herních metod při výchově a vzdělávání žáka. Na vztahu etických situačních her a tvořivé dramatiky jsem ukázal, že mohou být použity jako jeden ze
způsobů utváření mravního základu osobnosti. Jsou i vyjádřením humanistického
etického principu učitelství – principu lidskosti, úcty k lidské osobnosti, důvěry
a lásky k dítěti jako partnerovi se svými právy a lidskou důstojností. Ve vztahu
k romskému žákovi mohou být účinné za předpokladu, jestliže vycházejí z jeho
autentické situace, pomáhají řešit jeho vlastní problémy, dané jeho příslušností
221 Srov. Gregorová, V.: Člověk mezi lidmi. In Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské
škole. Praha: Artama, 1992, s. 31.
222 Vynikající učitelka a přední představitelka romské inteligence v České republice Mgr. Albína
Tancošová, která působila několik let na MŠMT ČR jako koordinátorka romského vzdělávání,
hovoří o tom, že každé romské dítě má své specifické životní problémy, jejichž zdroj může být
v rodině, a úkolem učitele je pomoci mu v jejich řešení. Individualizace přístupu k romskému
dítěti nabývá tedy ve vztahu k dítěti českému daleko větší význam. Základem jeho důvěry k učiteli je maximální zájem učitele o pomoc dítěti, empatie, založená často i na pomoci materiální.
Učitel je v případě práce s romskými dětmi spíše sociální pedagog než pedagog. Je to jakési
odevzdání, takové, jako bylo v romské tradici, kdy všichni členové romské komunity poskytovali
dítěti bezvýhradnou pomoc. I zde můžeme shledávat důvody neporozumění českých učitelů romským dětem. Ti samozřejmě striktně oddělují edukační stránku své práce od sociální pomoci,
nebo alespoň od sociálního vcítění do situace romského žáka. Výchovný a následně i vzdělávací
efekt tohoto přístupu je méně působivý, v horších případech permanentně konfliktní.
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k romské komunitě, a jestliže se ho snaží v citlivé formě vést k zamyšlením nad
možnostmi překračování jeho sociální situace a spojování jeho vlastní identity
s identitou romského celku, romského národa.
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Etnické konflikty, které dosud ve světě přetrvávají, ukazují na dlouhodobou a historickou vytrvalost působení archetypů myšlení, etického a filozofického přístupu
k řešení životních situací u různých etnických skupin, které se zdánlivě nepochopitelně projevují i tehdy, když už příslušník takového etnika žije v historicky nové
situaci. Stejně tak jako příslušník české národnosti má v sobě zažité dlouhodobým
historickým vývojem vznikající a upevňující se určité stereotypy myšlení, určitý
kodex vztahů mezi příslušníky národa i vůči jiným národům, stejně je na tom
i příslušník romského etnika.
Situace je však ještě daleko komplikovanější, protože romská populace nevystupuje jako jednolitý celek, má svoji vnitřní diferenciaci, které odpovídají zase další
specifické odlišnosti životního způsobu a kultury. V situaci konfliktního a kontroverzního vztahu mezi majoritní a minoritní společností je zřejmá potřeba řešení
těchto vztahů kulturním, civilizovaným a citlivým způsobem, který by ovšem respektoval jak zájmy menšiny, tak i druhé strany, která je – zvláště v místech se
silnou koncentrací romského obyvatelstva – mnohdy poškozována konkrétními činy
nepřizpůsobivé a kriminální části Romů.
Obyvatelé naší republiky očekávají řešení tohoto problému od vlády, parlamentu, zastupitelských orgánů státní správy a dalších institucí. Pro jednání zainteresovaných stran však musí být vytvořena určitá situace, na níž by se měly
dohodnout obě strany a která vyplývá z obecného požadavku tolerance mezi sebou, z filozofie dialogu a interkulturní komunikace. Na budování oboustranného
povědomí o potřebnosti takovéto etické základny dialogu by se měla podílet především škola, ale i jiné instituce pracující s dospělým obyvatelstvem. Konkrétní
podobu demokratického dialogu, řešení konfliktů, se snaží řešit řada seminářů,
praktických cvičení. V tom především vynikly semináře T. Šiškové, občanského
sdružení R-Mosty apod. Pomoc přichází i ze zahraničí. Mezi představiteli Romů
a státní správy realizoval tyto semináře v devadesátých letech v podmínkách severočeského regionu např. Američan Stephe McCormick, který si v praktických
cvičeních vytyčuje dohodu (konsensus) jako základní cíl přijatelný pro obě strany
a jako východisko k demokratickému způsobu jednání.
Moje koncepce etických situačních her by měla napomoci vytváření etických
postojů a vztahů mezi majoritou a minoritou, které je třeba budovat jako nedílnou
součást vzdělávání mladé generace. Zvláště aktuální je vytváření prosociálního chování jako chování zaměřeného na prospěch druhého, výchova k altruismu, empatii,
toleranci a respektování názorů a kulturních modelů příslušníka jiné národnosti či
etnika.
Složitost komunikace vyplývá nejen z rozdílnosti kultur, etických kodexů a životní filozofie, ale i z úrovně jejich vzájemného poznání. Dosavadní výzkumy223
ukazují, že romské etnikum představuje přes vnější dojem chaotičnosti určitou
vnitřně strukturovanou sociální skupinu a odhalení typu hierarchické struktury
by mělo umožnit usnadnění komunikace a nalezení kontaktních bodů k romské
populaci. Přitom se může využít i zvláštnosti romské psychiky – sugestibility, senzitivnosti, schopnosti nadchnout se pro věc (i když mnohdy jen krátkodobě) pro
223 Srov.
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pozitivní ovlivňování sociálního chování jednotlivých romských skupin (rodinných
klanů).
Největší možnosti v budování etické základny vztahů mezi majoritou a minoritou má škola. Tam by měly etické situační hry i jiné formy výchovy k mravní
autonomii, odpovědnosti a respektování odlišné kultury najít své uplatnění. Proto
předkládám v dalším výkladu některé z metod, které se již v mravní výchově
uplatnily na různých typech a stupních škol při výchově dětí, mládeže i dospělé
generace (viz 3. kapitola). Přitom vycházím z obecné potřeby etiky, která v současném světě získává význam nejenom jako věda teoreticky reflektující mravní situaci
jedince a společnosti, ale i jako jedna z možností praktického ovlivňování člověka
při řešení životních situací.
Pro naplnění orientace svého dalšího pojednávání vycházím z myšlenek významného humanisty A. Schweitzera. Ve svém díle A. Schweitzer nejen reaguje na
krizi v kulturních a morálních systémech, ale ukazuje i na možné východisko: „Naše
doba ve své bezmyšlenkovitosti dospěla k tomu, že kultura má základ zejména ve vědeckých, technických a uměleckých výsledcích a obejde se bez etiky nebo jí postačí
minimum etiky . . . Pouze takové smýšlení, v němž jsou účinné rozumové etické
ideály, je schopno dosáhnout svobodného a tedy i plánovitě účelného jednání.ÿ224
I když A. Schweitzer přeceňuje a idealizuje možnosti morálky, přesto má jeho
požadavek objektivní důvody. Vývoj ve světě se dostal na takovou hranici, kdy
rozpory se mnohdy musí řešit na základě morálních regulativů, nemají-li přerůst
v řešení katastrofické. Myšlenky A. Schweitzera jsou historicky podmíněné, avšak
obecně platí i pro současnou potřebu řešení etnických konfliktních situací. V této
souvislosti dochází k nové společenské objednávce na etiku. Tato věda se má stát
praktickým návodem na řešení obtížných životních situací lidí.
Morálka hrou?
Mnozí etikové hledají nejdůležitější formy, jak nově vymezit předmět etiky a jak
etiku co nejvíce přiblížit každodenní praxi lidí, kteří hledají optimální řešení
v rychle se měnících a často velmi složitých životních situacích. Výsledkem takovýchto hledání bývají nejroztodivnější návody.
Například filozof E. Stevens připodobňuje životní hledání hodnotové orientace
a jednání podle ní ke sportovní hře. Podle Stevense každý etický systém má svá
pravidla hry. V jednom z těchto systémů hraje roli jakési pálky, používané ve
sportovní hře, kategorie „náležitéÿ, která je absolutní a kategorickou dominantou
a kritériem mravních soudů.225 Morálka, její normy a principy jsou pak pravidla
hry. Tu je možno přijmout či odmítnout, „hráčiÿ mohou zvolit tu či onu morální
hru apod.
Nelze nepřiznat autorovi knihy Morální hra originalitu koncepce. I teorie etických situačních her se snaží využít fenoménů hry pro přípravu lidí na řešení obtížných životních situací. Rozdíl je však v tom, že hru není možno ztotožnit se
samotným životem. Mravnost není nezávazná hra, pro niž si hráč může pravidla
libovolně vybírat. V mravních vztazích platí objektivní zákonitosti, mravní vědomí
224 Schweitzer,
225 Srov.
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a jednání je výsledkem praktického života lidí a i důsledky té které mravní volby
mají pro člověka charakter životní reality a nikoliv herního výsledku, na jehož kvalitě nemusí člověku tolik záležet. Pozitivní význam návodu E. Stevense je v tom,
že lidská mravnost se dá prostřednictvím herních metod ovlivňovat, že hra může
sloužit jako jeden ze způsobů osvojování morálky osobnosti.
Křesťanská láska a řešení životních situací
Lhostejnost lidí k vžitým morálním dogmatům vyvolala u náboženského myslitele
J. Fletchera myšlenku na vytvoření takového etického systému, který by lidi provokoval k aktivnímu mravnímu řešení, rozhodování a volbě v měnících se společenských a individuálních situacích. Fletcher je duchovním otcem křesťanské „situační
etikyÿ, jejíž hlavní zásady jsou vyloženy ve stejnojmenné knize. Fletcher se snaží
nově vymezit předmět etiky tak, že by se etika měla utvářet v procesu neustále se
rozvíjející skutečnosti a řešit otázky, které před ni staví každá konkrétní situace.
Pouze taková etika osvobozuje morální energii lidí, učí je „zralosti, ušlechtilému
a svobodnému životu, reagování na požadavky života a odpovědnosti vůči němuÿ.
Křesťanská situační etika pokládá za podstatu své teorie spojení absolutní
normy – lásky – s volbou, se souhrnem situačních činitelů. Výsledkem tohoto spojení za pomoci rozumu by mělo být pro člověka životně důležité odhalení hodnot,
které slouží lásce, víře a čistotě. Fletcher píše, že člověk musí vždy jednat s láskou, ale konkrétní jednání závisí na jeho uvážlivém zhodnocení situace. Přitom
však existuje stabilní kritérium volby: „Pouze láska je neměnná: všechno další je
proměnlivé.ÿ226 „Etika pojednává o lidských vztazích. A i situační etika staví do
centra pozornosti lidi a nikoli věci. Její povinností je realizovat vztah k osobnostem, nikoliv k věcem: k subjektům a nikoliv k objektům. Legalista je ten, který se
ptá, co praví zákon: situacionista je člověk, jenž se ptá, komu je třeba pomoci.ÿ227
Objektem lásky je tedy člověk, píše Fletcher, ve druhé kapitole své knihy. Ve
třetí kapitole se však dozvídáme, že „pouze v duchovní bytosti, pouze v Bohu, je
láska skutečná. Pro lidi je láska formálním principem, výpovědí o Bohu. Tento
vztah se může projevit pouze prostřednictvím Boha. Proto je Bůh láska. A lidé,
kteří jsou smrtelní, jsou jenom jejími zprostředkovateli.ÿ228
Je pravda, že při řešení životních situací hraje důležitou roli láska, respektování
člověka, elementární pravidla vztahů lidí k sobě. Avšak neříkali bychom pravdu,
kdybychom tento vztah absolutizovali. A ani dějiny morálky nepotvrzují, že by
lidé dokázali řešit životní situace pouze s pomocí lásky. Avšak láska ve smyslu, jak
ji chápe křesťanství – jako otevřenost světu a člověku má svůj smysl v praxi církve
i v širším společenském kontextu. Může napomoci i řešení etnické problematiky,
u nás konkrétně romské otázky. V tomto směru vyvíjí svou aktivitu katolická
církev v České republice i ve Slovenské republice. V rámci celé Evropy působí
mezinárodní organizace CCIT se zaměřením na pastorizaci Romů, která měla na
jaře v roce 2004 již své 30. zasedání ve slovenském Bardějově a s kterou za českou
stranu intenzivně spolupracuje PhDr. Vlado Oláh. Je třeba uznat, že křesťanská
226 Fletcher,
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láska na Romy v mnoha diecézích kladně působí. Romové mají již i své vlastní
kněze, např. na Slovensku Eugen Fejco, své řeholní sestry, jako je např. Atanázie
Holubová. Avšak i tato křesťanská láska se potýká s praktickými těžkostmi, jaké
řeší i situační humanistická pedagogika, která nepoužívá ve svém působení na
romské dítě zprostředkující sílu božího slova a boží lásky.
2.3.1

Podněty francouzské pedagogiky

Při rozpracování teorie etických situačních her pro budoucí učitele je možno získat
mnoho podnětů u pokrokového francouzského pedagoga Célestina Freineta (1886
až 1966), představitele „moderní školyÿ, který je považován za nejoriginálnějšího
francouzského pedagoga 20. století.229
Také koncepce „nové výchovyÿ druhého vynikajícího pedagoga Francie Rogera
Cousineta (1881–1973) nám může dát mnohé inspirace.230
Při realizaci etických situačních her nám jde i o navozování náležitého eticko-estetického klimatu ve skupině účastníků hry. Podobného efektu se snažil dosahovat při vyučování i Roger Cousinet svou metodou „svobodné práce ve skupináchÿ
a starostí o prostředí, v němž se dítě může svobodně realizovat. Vyučovací skupinky se formují podle sympatií a zvyků. Zkušenosti ukázaly, „že každá skupina
vykonává co nejlépe úkol, který si vybrala, a to je vše, co máme právo od dětí
žádatÿ.231
Jedním z úkolů učitele je „udržovat atmosféru důvěry, klidu a intelektuální
poctivosti. Je to postoj toho, kdo spolupracuje s druhými, nikoli toho, kdo jim
práci ukládáÿ.232
Ambice na svůj originální vklad do koncepce „nové výchovyÿ měl i Célestin
Freinet. Ke svým metodám výchovy dospěl jako prostý učitel, v bezprostřední
výchovné praxi, kterou nikdy neopustil. Freinet bývá srovnáván s Pestalozzim
a dokonce i s Makarenkem. Pro originalitu i pro kritičnost k mnohým myšlenkám
„nové výchovyÿ je jeho směr označován pojmem „moderní školaÿ.
Inspirativní pro teorii etických situačních her může být celý jeho systém výuky.
Nejvýznamnější je, že je postaven nikoli na nějaké chladné technice a organizaci,
ale na lásce k dítěti, úctě k jeho důstojnosti a starosti o jeho štěstí. Vypracoval
takové techniky, které vedou k pozitivním výsledkům v mravním vědomí a jednání
dětí: pracovní nadšení dětí a touha po vzdělání postavená na mravním základě,
přání být prospěšný členům své skupiny i své společnosti.
Zásady i hlavní techniky Freinetovy „moderní školyÿ si můžeme uvést v přehledu podle pojednání M. Cipra.233
1. Je pro aktivitu dětí, ale nikoli pro jakoukoli aktivitu, nýbrž pro aktivitu
pracovní.
2. Práce dítěte má uspokojovat jeho přirozenou potřebu: potřebu vyjádřit se,
komunikovat, tvořit, realizovat nějaký projekt. Taková práce je zajímavější
než sama hra.
229 O

jeho životě a díle viz Cipro, 1985, s. 114–127.
života a díla R. Cousineta viz Cipro, 1985, s. 122–124.
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3. Dítě má možnost volby své práce.
4. Pravá autorita učitele a pravá disciplína je přirozeným důsledkem dobré organizace společné práce a morálního klimatu třídy.
5. Moderní škola C. Freineta je škola míru, radosti z práce, dává dítěti šťastný
pocit vnitřního uspokojení.
6. Práce dítěte je individualizována do té míry, aby současně podporovala kolektivní práci a organizaci školské kooperace, která činí ze školy skutečnou
„obecÿ, v níž každý pracuje pro radost a pokrok všech.
Pro práci žáků používá freinetovská pedagogika i některé originální techniky:
1. Školní tiskárna – tisk svobodného textu, v němž žák volně vyjadřuje, co má
na srdci. Souhrn takových textů tvoří „Knihu života školyÿ.
2. Ankety, konference, diskuse, které dávají pocit, že žádná pravda není hotová,
ale dítě k ní aktivně dospívá.234
3. Výtvarné práce, divadlo, tanec, hudba, modelování, zahradničení, návštěvy
druhých škol atd.
4. Nahrazení tradičních učebnic dokumentací, společnou školní kartotékou, pracovní knihovnou.
5. Třída ztratila tradiční charakter. Protože nebyla posluchárna, nebylo v ní katedry ani stupínku. Individuální lavice byly uspořádány podle potřeby. Materiální vybavení by mělo být zajišťováno i státem.
V koncentrované podobě své zásady a techniky ovlivňující mravní atmosféru
školy a formující žádoucí mravní vztahy vyložil C. Freinet v knížce Výchova mravní
a občanská. V kapitole příznačně nazvané Morálka se nevyučuje, morálka se realizuje v praxi autor vyjadřuje potřebu přiblížit školu životu těmito myšlenkami:
Morálka je jako gramatika – člověk může perfektně znát její pravidla, ale není schopen ji aplikovat v běžném životě. Je však nebezpečné spoléhat se pouze na znalost
pravidel. Na základě zjištění, že většina lidí nedbá na to, co jim kdo vštěpoval,
ale jedná podle své vlastní zkušenosti (a intuice) bez ohledu na naučené poučky,
musíme přizpůsobovat školu životu, zbavit se scholastiky ve vytváření umělého
(neživotného) školního prostředí. A ne přizpůsobovat školu menší skupině lidí ve
společnosti, kteří buď z vrozené opatrnosti, nebo vinou špatné výchovy nezkoušejí
řešit určitou situaci podle jejích zvláštností a odvolávají se při rozhodování na
naučená pravidla.235
Freinetův systém je inspirativní pro realizaci etických situačních her svým akcentem na tvořivost v přístupu k řešení životních situací, na utváření žádoucí
eticko-estetické atmosféry ve škole i požadavkem na netradiční uspořádání školního zařízení napomáhajícího demokratizaci výchovy a výuky. Výhrady můžeme
mít k jeho pedocentrismu a nedostatečné systematičnosti ve výuce.236 Též nahrazení tradičních učebnic školní dokumentací je problematické a mohlo by vést ke
ztrátě návaznosti na celý vzdělávací systém. Hledání pravdy, ke které ve školním
prostředí dítě dospívá, je ovlivněno i celkovým společenským klimatem vně školy.
Tato pravda je potvrzována i při výchově romských dětí: zatímco škola dovede
234 Cipro,
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ve většině případů vytvořit atmosféru porozumění, tolerance, respektování obecně
platných kulturních zásad, příchod romského žáka zpět do rodiny a do problematického sociálního klimatu poznamenaného často i negativními vztahy mezi majoritní a minoritní společností vede k disproporcím mezi záměry školy a skutečnými
výsledky.
2.3.2

Cvičení mravního jednání – jedna z metod mravní výchovy

V soustavě metod mravní výchovy hrají vedle metody přesvědčování a metody
kladného příkladu, metody povzbuzení a trestu významnou roli i metody cvičení
mravního jednání. Právě tím značně vzrůstá přesvědčující síla slova. Přesvědčování vede k moralizátorství, pokud není podporováno samotnou činností vychovávaného. Nejúčinnější je mravní výchova tam, kde jsou vytvářeny pedagogické
situace, v nichž rozhodování člověka nevyplývá z vnějších podnětů, ale z logiky
situace samotné.
Nad dodržením rovnováhy teoretického a praktického způsobu mravní výchovy
přemýšleli i první průkopníci socialistické výchovy. Etien Cabet (1788–1856) např.
při realizaci mravní výchovy zavádí vedle praktické morální výchovy i zvláštní
kurz morálky, který trvá po celou školní docházku – tedy dvanáct let. Pokračovatel Charlese Fouriéra Viktor Considérant (1808–1893) přímo píše, že „praxe je
nejlepší profesor a zvláště nejlepší iniciátor na světě ÿ a znalosti založené na praxi
jsou prostředkem, s pomocí něhož rozmnožuje naše síly a schopnosti.237 Cvičení
v mravním jednání bylo zpočátku přijímáno s určitými rozpaky, neboť připomínalo
behavioristické tendence mechanické drezúry.
Avšak pouhý důraz na slovo, přeceňovaná víra v sílu slovního přesvědčování,
v automatický vliv pokrokových ideí přinesla své negativní výsledky ve výchově.
Ty se projevovaly v rozporu slova a reality, v mravní oblasti v rozporu slova
a činu. Byly to zřejmé důsledky celkové společenské atmosféry, která se vyvinula
v socialistickém systému v nedávné minulosti.
A. S. Makarenko už ve 20. letech na nebezpečí verbalismu upozorňoval. V přednášce o kázni mluvil o tom, že v době, „kdy se těšila takové široké popularitě
teorie svobodné výchovy, nebo alespoň tendence ke svobodné výchově, tehdy byla
tato formule o uvědomělé kázni rozšiřována a soudilo se, že kázeň musí vyplývat
z uvědomění. Už ze svých prvních zkušeností jsem viděl, že taková formulace může
vést jen ke katastrofě, že totiž přesvědčit člověka, že musí zachovat kázeň, a doufat,
že můžeme takovým přesvědčováním dosáhnout kázně, znamená riskovat padesát,
šedesát procent úspěchuÿ.238
Makarenko nepopíral úlohu uvědomělosti v mravní výchově, ale ukazoval na
nutnost vyzbrojovat člověka mravními zkušenostmi na základě praktických cvičení
– v širokém slova smyslu: při vypracování jednotlivých návyků a zvyků mravního
chování, ale také v plnění požadavků školního řádu, výchovného pořádku v rodině,
v organizaci pracovní činnosti, her, v účasti na veřejně prospěšné činnosti, v kulturní a společensko-politické praxi. A. S. Makarenko si byl vědom významu situací
237 Cipro,

1985, s. 93–94.
1954, s. 97.

238 Makarenko,

122 (cele.lae, 1. října 2008)

Potřeba etiky jako návodu pro řešení životních situací

123

a jejich řešení pro mravní výchovu. Důležité bylo, že nelpěl na praktickém využití
pro dosažení výchovných cílů, ale že usiloval o teoretické rozpracování etiky.
Ve své přednášce používá Makarenko dokonce takové formulace, která je blízká
našemu pojetí etických situačních her. Hovořil o tom, že měl vypracované koncepty rozhovorů teoretického mravního typu a cyklus takovýchto rozhovorů působil přímo velké filozofické ozdravení v kolektivu.239 Makarenko požadoval zavedení
předmětu etika – ne jako scholastický výklad etických pojmů, ale přímo jako návod
k jednání.
V. A. Suchomlinskij rozvinul Makarenkovy ideje formování mravní kultury dětí
prostřednictvím utváření výchovných situací v praktickém procesu výuky a tzv.
etických besedách ještě dále. Učitel vede žáky k využívání osobní zkušenosti a jim
známých situací ze života, nebo situací odrážených uměním. Důležitým předpokladem vnitřního osvojování mravních hodnot žáky je jejich osobní zainteresovanost,
atmosféra diskuse a sporu. V něm se rodí emocionální prožitek, na jehož základě
probíhá tvořivé myšlení. Tak dochází k sepětí myšlenky a citu, bez něhož je zrod
přesvědčení nemožný.
V další fázi výchovy „emocionálně připravený chovanecÿ začíná myslet v mezích širokých morálně-politických pojmů, stává se z něho mladý filozof. V. A.
Suchomlinskij akcentuje v tomto procesu velkou sílu mluveného i psaného slova.
V Pavlyšské střední škole organizoval večery „mladých filozofůÿ. Využíval se zde
mravní obsah literatury a historie, na němž se objasňovala historie morálky, společná odhalení světa idejí, volby svého místa ve světě, své pozice v mravních konfliktech současnosti.240
Makarenkovy a Suchomlinského ideje mravní výchovy jsou historicky podmíněné. Avšak nelze jim upřít velkou sílu humánního přístupu k člověku a snahu
o povznesení dítěte a adolescenta k mravní autonomii, k odpovědnosti za sebe
sama i za širší společenské důsledky svého chování. Jsou nosné i pro výchovu
mladého romského občana. Aktuální stále zůstává Makarenkova241 a Suchomlinského242 snaha dát pocítit člověku jeho lidskou hrdost a důstojnost a důsledný
odpor k rasové nesnášenlivosti.
2.3.3

Metody etické výuky ve Spolkové republice Německo

Ve Spolkové republice Německo je zaveden do výuky na všeobecně vzdělávacích
a odborných školách předmět etika. Plány, osnovy, obsah a metody výuky vycházejí z nejnovějších výsledků teoretických zkoumání v etice. Zavádění efektivních
239 Makarenko,
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241 Velký znalec Makarenkova života a díla docent Libor Pecha vydal o Makarenkovi dílo s názvem Krutá poema. V něm vystihl, jak je složitá a zároveň i krásná práce sociálního pedagoga ve
prospěch sociálně handicapovaných dětí (Pecha, 1999). Pechova kniha o Makarenkovi je svědectvím i o tom, jak mravně mnohostrannou osobností Makarenko byl a jaké mohl v praxi předávat
svým svěřencům mravní principy a postoje k životu. Záměrně navozované pedagogické situace,
etické situační hry v tom sehrávaly významnou roli.
242 Pedagogickou rolí ukrajinského pedagoga Suchomlinského i jeho metodami se u nás zabývala
zejména docentka Teťjana Bednářová. Její ukrajinský původ přinesl do jejího studia vynikající možnosti dobře poznat hodnotu pedagogického díla Suchomlinského i jeho metody etických
a filozofických působení na osobnosti jeho žáků.
240 Srov.
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metod výuky potvrzuje, že vlády zemí Spolkové republiky Německa vcelku pohotově reagují na potřebu ideologické a světonázorové integrace německé společnosti
v situaci, kdy se ukazuje, že náboženská světonázorová a mravní výchova na tento
úkol nestačí, že o ni není velký zájem. Materiály o pokusném zavádění vyučování etiky na všeobecně vzdělávacích a odborných školách v Hesensku jsou natolik
zajímavé a natolik souvisejí s metodami výuky, které se pokoušíme propagovat
(s etickými situačním hrami), že si jejich obsahu všimneme podrobněji. Hlavní důraz se klade na výchovu žáků k tomu, aby byli schopni vytvářet samostatné etické
soudy.
Hlavní zásady formulování etických soudů jsou tyto:
1. Etický soud musí vycházet z odpovědnosti člověka za své jednání.
2. Etický soud musí vycházet z analýzy jednání v kontextu společenské situace jednajícího – otázka účelu, prostředku, následků; představa zásad, které
jednání určují.
3. Je nutné prověřit a orientovat jednání podle zásad a hodnotových představ
o lidsky hodnotném a důstojném životě.
Cíle vyučování:
a) žáci se mají ve vyučování dovědět, že lidské jednání může být orientováno
svobodně, uvědoměle, podle hodnotových představ;
b) mají za úkol napsat, jak se takové jednání liší od vynuceného, neuvědomělého
a nezorientovaného „vykonáváníÿ;
c) mají poznat, že jednající nesmí ponechat mimo pozornost podmínky situace
a tradice, historicko-společenskou určenost svého života a možné následky
jednání;
d) mají si osvojit hodnotové představy (svoboda, mír, spravedlnost, solidarita,
tolerance, pravdivost) jako součást minimálního etického konsensu;
e) mají zdůvodnit své pojetí, rozhodnutí, volbu v diskusích s jinými – polemizovat, hájit, opět s ohledem na konsensus.
Výuka etiky má pomoci formulovat žákům samostatné etické soudy jako základ
pro jednání na základě vnitřních norem a principů. Svobodnému člověku totiž
nestačí, aby byl pouze řízen příklady, aby vykonával automaticky to, co se mu
přikazuje. Ne tedy výchova k mlčenlivé poslušnosti, ale ke schopnosti formulovat
si etické soudy a nést důsledky svého jednání s plnou zodpovědností.
Vyučování etiky klade velké nároky na vyučujícího, neboť každý žák má právo
vnášet do vyučování svůj světonázorový vklad, a ten nesmí být předmětem posuzování a hodnocení. Na druhé straně se ovšem zdůrazňuje, že veřejná škola je
podřízena nejen právním, ale i eticko-morálním příkazům (zemská ústava, školský
zákon, směrnice atd.). Vyučování etiky je chápáno jako svého druhu etická praxe,
jejíž nejdůležitějším principem je tolerance.
Výuka je především pro mladého člověka, hledajícího své místo ve světě, smysl
života a jeho hodnoty. Tomu mají odpovídat i metody výuky: je nutno aplikovat
výsledky sociologických výzkumů (poznání života jednotlivých sociálních vrstev,
rovnosti šancí ve všeobecně vzdělávacím procesu, styly výchovy, modely řešení
konfliktních situací u jednotlivých profesních skupin obyvatelstva). Konstatuje se
potřeba vycházet z osobní zkušenosti, z literatury, z dějin, potřeba uvádět reprezentativní příklady konfliktních a mezních situací.
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Za nejdůležitější formu výuky se považuje otevřený rozhovor učitele se žáky.
Vhodné je kromě závazných témat nechat náležitý prostor i pro témata nezávazná
k diskuzím. Zdůrazňuje se tématizace konkrétních životních situací a jejich etického
významu. Nemá jít o více méně uzavřenou stavbu hodnot, o relativně abstraktní
systém etických norem.
Závěr našeho výkladu metod výuky etiky v Německu je věnován stati Gottfrieda Höffeho, která je aktuální i pro současnou výuku.243 Všimneme si z jeho stati
jen několika myšlenek. Autor, i když uznává, že otázky mravnosti nejsou dnes nijak zavrhovány, přesto postrádá v současnosti vědecky inspirované, zdůvodňované
a korigované projednávání mravních problémů. Vytýká současnosti určitý pragmatimus, krátkozrakou orientaci na spotřební a kvantitativní výpočty podle tzv.
potřeb orientované denní politiky. Za nejvyšší a nejnáročnější cíl vyučování etiky
považuje dosažení morální dospělosti žáka. Odmítá etiku jako do sebe uzavřenou
vědu – má být v eminentním smyslu praktickou filozofií. Lidské jednání se má
oprošťovat od nátlakových mechanismů vnějšího světa. Člověk má dospívat k tzv.
mravní kompetenci.
Vytyčuje potřebu dodržovat tři okruhy všeobecně závazných norem:
1. Základní normy, které vůbec činí možnou komunikaci mezi lidmi.
2. Rámcové normy, které regulují heterogenitu, rivalitu smýšlení skupin. Důležitým prostředkem je tolerance.
3. Étos k humánnímu zvládání konfliktů. Jedná se o připravenost a pohotovost
vstoupit do konfliktní situace nikoli podle měřítka výhodnosti, šikovnosti,
uplatnění moci, ale je potřebné hledat základnu pro společný dialog. Na závěr stati G. Höffe zdůrazňuje potřebu širokého filozofického a pedagogického,
společenskovědního a politického vzdělávání učitelů etiky.
Pro naši teorii etických situačních her můžeme najít mnoho podnětů i v plánu
vyučování etiky.
Fáze průběhu vyučování:
1. Zmapování dané situace.
2. Postoje zúčastněných (diskutujících).
3. Prověření, přezkoušení nastíněných a zdůvodněných postojů.
4. Prokázání obhajitelnosti, zastupitelnosti postojů.
Ve vyučování se promítají tři roviny: jednání, reflexe a teorie. V realizaci etických situačních her se snažíme o podobný proces: vycházíme ze situace člověka,
z jeho rozhodování, volby a jednání, porovnáváme skutečnou volbu s mravně moudrým rozhodnutím (= reflexe) a pro hodnocení pravdivosti a objektivnosti mravního
soudu se obracíme o pomoc i k teorii.
Problém, odkud vytěžit příslušná témata k diskuzím, je řešen dosti velkou volností s ohledem na tvůrčí přístup každého pracoviště – školy. Přitom je nutné
soustředit se na konkrétní ztvárnění (situační ztvárnění) šesti základních hodnotových představ: svoboda, mír, spravedlnost, solidarita, tolerance, pravdivost.
Návrh na úvodní hodinu zdůrazňuje nutnost v podstatě volného vyučování.
Smyslem úvodní hodiny je rozbití mlhavých, nesprávných představ žáků o etice
jakožto nátlaku a omezujících předpisech. Doporučuje se v dalším procesu výuky
243 Höffe,

1979.
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využívat např. textů současných populárních písní, básní, krátkých televizních her,
zachycení situací, které se bezprostředně dotýkají života žáků.
Hesenské ministerstvo kultury vydává průběžně odborné metodické materiály
(texty, písně, básně, grafiky, statistiky, bibliografie, výňatky z filozofických pramenů atd.). K dispozici je 47 krátkých filmů, jejichž obsahem jsou nejrozličnější
mravní otázky veřejného i soukromého rázu.
Metody používané ve výuce etiky vyžadují i osobnost učitele – jeho široké vzdělání a kulturu. Že i učitelé etiky na školách v Německu musí být takto vybaveni,
o tom svědčí prostředky, jichž mají ve výuce používat: aktuální události ve škole,
scénické útvary, skeče, divadelní hry, filmy, televizní vysílání, diafilmy, texty šlágrů,
obrazy, plakáty, dokumenty atd.
Je doporučeno několik metod jejich používání:
1. Objektivizující: situace je předvedena s přesnou snahou po objektivitě, je
třeba zdržet se vlastního hodnocení, stanoviska. Dále je třeba vyjít za objektivní momenty, překročit je, aby byla odhalena etická dimenze (např. využití
materiálů výslechu obětí fašismu, strohý, věcný záznam výslechu).
2. Moralistně-poučná: etická situace je zřejmá. Používá se např. báje, tendenčních článků v tisku. Objektivní podmínky dění jsou v pozadí.
3. Komentující-kritická: při této metodě se klade důraz na subjektivní mínění
zprostředkovatele situace. Může se např. užívat takových forem, jako je protestsong, kabaretní píseň, glosy. Žáci polemizují nebo souhlasí se zprostředkovatelem – konzultantem.
4. Symbolizující: zde je možno použít symbolů, alegorií, karikatur. Adresát i referent by měli projevit vyšší formu fantazie. Základem je opět konfrontace
a vytváření společné báze stanovisek.
5. Moralizujícím způsobem konstatující – dilemata: jedná se o jistého druhu
umělá vykonstruovaná dilemata, přičemž se klade důraz na kognitivní momenty.
6. Ozřejmující (pravdu): tuto metodu je možno nazvat i verifikační. Jde o srovnávání jednotlivých jednání se „všezahrnující závaznou pravdouÿ, která je
podle autorů obsažená v bibli, mýtech, pověstech, v lyrice, filozofických sentencích apod.
Uvedený rozbor „Úvodu do vyučovací etiky na všeobecně vzdělávacích a odborných školáchÿ z Hesenského Institutu pro plánování vzdělání a rozvoj podle našeho
soudu velmi zřetelně prokazuje, jak velkou důležitost pracovníci německého školství přikládají rozvoji potřebné etické struktury ve vědomí a jednání svých občanů
a o jaké vysoce efektivní formy a metody usilují, zejména ve vztahu k mládeži.
K tomu se opírají jak o nejnovější filozoficko-etickou základnu nejprogresivnějších
výzkumů západních vědců – zejména teorii kognitivní dimenze morálního vývoje
osobnosti Jeana Piageta, Johna Deweye a Lawrence Kohlberga.
Na závěr našeho „nahlédnutí do kuchyněÿ evropských teoretiků, kteří se zabývají etickou dimenzí lidského chování a hledají formy a metody, které by co
nejefektivněji realizovaly potřebnou etickou osvětu, je možno konstatovat jediné.
Neuzavírat se před těmito mnohdy velice nápaditými a originálními tendencemi,
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co nejvíce je využívat pro naši výuku etiky a etickou osvětu mezi širokou veřejností.244
Avšak i při hledání zkušeností je třeba postupovat výběrově. Nahlédnutí do
metod výuky etiky v SRN je sice poučné, ale celý systém se odlišuje od pojetí
etických situačních her především metodou přípravy k utváření mravních soudů
a postojů žáka.
Metoda německých pedagogů, která má být prostředkem mravní výchovy budoucího občana, nevychází příliš za rámec verbalistického a racionalistického seznamování žáka s abstraktními principy etiky. Takovýto způsob „občanské naukyÿ,
který akcentuje vědomí, racionální složky morálky, nemůže plně zasáhnout žáka
především v oblasti jeho praktického jednání a zejména nepostihne emocionální
hloubku osobnosti. Němečtí pedagogové, kteří začali rozvíjet kritickou teorii výchovy (např. H. Blankertz, W. Klafki, K. Mollenhauer aj.), sice orientují svou
vědeckou kritiku spojenou s kritikou společenskou na nedostatky v prosazování
sebeurčení a emancipace člověka, avšak jejich koncepce mají velmi abstraktní racionalistické pojetí.245 Typické je, že H. Blankertz ve svém pojetí nazvaném „emancipační pedagogikaÿ vychází z pojmu „osvíceníÿ, které osvobozuje člověka ze slepé
podřízenosti tím, že jej odkazuje k sobě samému a síle jeho rozumu, přičemž rozum
má sloužit i k tomu, aby emancipace nepřesáhla rámec společensky daného, aby
se nepřeměnila v anarchii a odmítání společenské poslušnosti, ale aby mladé pokolení samostatně na základě vlastní zodpovědnosti interpretovalo a hájilo to, co
je tradováno.246 K tomu má také přispívat výuka etiky, jejíž metody jsem v předchozí části rozebíral. Avšak ve srovnání s těmito metodami etické situační hry
nemohou být založeny na racionalistickém a verbálním osvojování dané společenské morálky. Etický obsah vědomí člověka nevyplývá pouze z racionální úvahy, je
založen na hluboce emocionálním osvojování smyslu věcí a lidských činů při hodnocení vnějšího světa, na osobní zkušenosti ze styku s ním a z prožitku a procítění
situací, se kterými si člověk při začleňování do světa setkává. I v Německu se vyskytují takové pedagogické směry, které kladou důraz na jednotu myšlení, cítění
a jednání při výchově žáků. Je to např. jedna z variant humanistické pedagogiky –
Gestaltpädagogik (celostná pedagogika). Ta právě kritizuje nedostatky existujícího
školního vyučování, kde je kognitivní učení absolutizováno a přehlíží se integrace
myšlení, citů a jednání, nejsou rozvíjeny konkrétní kontakty, empatie, autonomie
a seberegulace žáka.
Proto jeden z představitelů Gestaltpädagogik Burow žádá, aby se rozvinuly procesy učení jako procesy kontaktů, které podporují intersubjektivní setkávání, aby
se rozvinuly metody překonávající odcizený vztah k vyučování (jako metody identifikace a projekce, fantazijní cesty, hraní rolí, zpětná vazba, cvičení vedoucí k vytváření obrazu o sobě i druhých. Důležitý není testovatelný úspěch učení nebo
pozorovatelné změny chování, ale charakter vnitřních procesů učení,
subjektivní prožitek a intersubjektivní porozumění.247
244 Srov. inspirující myšlenky německého existencionalistického pedagoga O. Kroha (1887–1955).
Základní myšlenka: Situace člověka je vážná – odcizený člověk. Řešení: Obrat k člověku, k výchově
spoluúčasti, odpovědnosti jeden za druhého. Viz Singule, 1966, s. 263–275.
245 Srov. Skalková, 1993, s. 48.
246 Blankertz, 1979, s. 39.
247 Burow, 1988. Podrobněji Skalková, 1993, s. 112 n.
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Projekt osobnostní a sociální výchovy

V předchozím výkladu jsem vyjádřil kritické připomínky k racionalistickým a verbalistickým metodám mravní výchovy, které byly typické i pro jeden z hlavních
předmětů připravujících občana – občanskou nauku – v naší škole nedávné minulosti. Jako reakce na tento naukový a vyhraněně ideologický způsob výuky byl
skupinou učitelů pod vedením Jaroslava Provazníka vypracován návrh alternativních osnov vyučovacího předmětu občanská výchova od 5. do 8. ročníku, který
vychází především ze zásad tvořivé dramatiky.248 Experimentálně byl prověřován
na ZŠ Vídeňská ve Znojmě. Vycházel z projektu anglického učitele střední školy
Steva Birche a je spojením jeho koncepce s mnohaletými praktickými zkušenostmi
našich učitelů dramatické výchovy a tvořivých učitelů na různých typech škol.
Svým akcentem na mravní výchovu jako organizování situací pro hluboce procítěný prožitek etiky mezilidských vztahů se v ní mohou uplatnit i etické situační
hry. Abych zachytil prostor, v němž má koncepce nalézat své místo i v předmětu
občanská výchova, všimnu si projektu S. Birche249 podrobněji a připojím komentář
k využití pro romské žáky.
Osnovy osobnostní a sociální výchovy (P. S. E. – Personal and social Education) dávají příležitost každému dítěti k povzbuzení duchovního, morálního, kulturního, mentálního a tělesného rozvoje ve škole a ve společnosti a připravují ho pro
životní situace v dospělosti. Kladou důraz na osobní a sociální odpovědnost a na
odpovědnost vůči společnosti v měřítku národním a mezinárodním. Při výchově
romských žáků to znamená orientaci jejich odpovědnosti nejenom vůči svému etniku, ale uvědomění si složitosti jejich situace ve vztahu k majoritě, jejíž hodnoty
je třeba také respektovat a rozvíjet ve vzájemném spoluusilování. Romský občan
by měl být odpovědný nejenom za své romství, ale i za celou společnost (národní,
evropskou i světovou).
V této souvislosti chci podotknout, že pro výchovu romských žáků je důležité
i klima mimo školu (v jejich rodinách, v jejich etnickém prostředí) a klima celospolečenské (zejména vztah majority k nim). To je, jak víme, plné rozporů a také
jednostranného odporu. Proto je důležité zaměřovat v občanské výchově pozornost na tyto vztahy a organizovat klima školy a týmové práce učitelů jako prostor
a metodu přátelského porozumění mezi lidmi různého sociálního, kulturního, národnostního a etnického statutu.
P. S. E. má pomoci žákům, aby se v budoucnu stali nezávislými dospělými
členy společnosti a aby už ve škole byli tvořiví, podnikaví, aktivní, ale také ohleduplní. Nezávislost občana úzce souvisí s aktuální tendencí Romů po identifikaci,
s potřebou budovat svoji politickou kulturu, která je ve srovnání s politickými
tradicemi českého národa vlastně v počátcích.
Pro realizaci těchto cílů volí P. S. E. učební strategie a metody založené na
reflexi a vlastní zkušenosti. Vzdává se tradičních informativně založených postupů.
Využívá experimentu, učení se z pozitivní zkušenosti a z vlastního prožitku (tvořivá
hra, dramatická výchova).
Sociální, kulturní, jazykové a vzdělanostní podmínky ve většině romských rodin
248 Provazník
249 Projekt

a kol., 1991.
je uveden a přeložen v práci Machková, 1991, s. 65–79.
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nejsou adekvátním prostorem k realizaci optimální hodnotové orientace romských
dětí, která by naplňovala obecné požadavky jejich identifikačního rozvoje. Proto,
anebo lépe řečeno přesto je škola odpovědná za vytváření a udržování takových
podmínek. I za cenu rizika, že takto vytvořený prostor neosloví každého žáka
a nevyřeší všechny problémy v krátké době. Podmínky učení jsou významným
stimulem etického rozvoje žáků a právě učitel k němu může přispět podstatným
způsobem. Je to vlastně specifická hra na stálém rozhraní simulace a reality, v níž
se obohacují a navzájem se ovlivňují ve vzájemném kontaktu jak žáci, tak i učitelé. Přitom se snaží dodržovat základní etická pravidla (podmínky) mezilidské
komunikace, jako např.:
• trpělivé naslouchání tomu, co chce ten druhý (ať už žák nebo učitel nebo
ostatní spolužáci);
• žákům se dává stále najevo, že jsou akceptováni jako plnohodnotní jedinci,
partneři při společné práci;
• vlastní příklad učitele, otevřená prezentace své autonomní osobnosti (odvaha
prosazovat své názory, postoje, ovládat své chování a vystupování kulturním
způsobem, být na výši svých profesionálních vědomostí a dovedností, umět
přijímat nové poznatky a metody);
• přirozená atmosféra a skupinové vědomí toho, že přínos každého žáka si zasluhuje pozornost ostatních;
• schopnost otevřeně mluvit o své práci, prezentovat ji a také ochotně přijímat
podnětné návrhy a kritiku;
• učit se střídavému přijímání vůdcovství a podřízenosti ve skupině;
• respektování chyb, které člověk zákonitě ve své činnosti dělá;
• podmínky pro přijímání rizika činnosti (např. neúspěch);
• vysoké hodnocení každého skutečného pozitivního činu.
Obecné cíle takto pojaté občanské výchovy jsou specifikovány do čtyř oblastí
a mají zajišťovat dosahování optimálního profilu osobnosti občana demokratické
společnosti. Vymezím tyto profily a vyzdvihnu, které schopnosti rozvíjené osobnostní a sociální výchovou jsou také zvláště aktuální pro rozvoj romského žáka:
1. Osobnostní profil:
sebeuvědomění, sebekázeň, sebehodnocení, rozpoznání vlastního nadání,
vlastních silných a slabých stránek, sociální dovednosti, spolupráce, dovednost
komunikovat, autonomní způsob rozhodování, vlastní etické názory a soudy.
2. Studijní profil:
vytrvalost, ochota podstupovat riziko a snášet nezdar, naučit se „ jak se učitÿ,
učit se z chyb, osvojení přesvědčení o vzdělání jako důležité hodnotě budoucího vývoje Romů.
3. Pracovní profil:
mezilidské vztahy při práci, autorita a konflikt, schopnost reagovat na novou
situaci při změně povolání, poučená volba povolání.
4. Občanský profil:
příprava k životu v pluralitní společnosti, rovnoprávný vývoj kultur, etnických i národních, schopnost vyrovnávat se s předsudky, stereotypy a diskriminací, respektování náboženských, kulturních a morálních hodnot různých
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komunit, schopnost využívat všech možností pro realizaci změn a pokroku
pro svou komunitu, ale respektování zájmů ostatních.
V občanské výchově je možné používat metody, které mohou pomoci romským
dětem rychleji překonat bariéry, stojící v jejich cestě k plnému rozvoji, humanizovat
vztahy k nim a zároveň je podpořit v prosazení v měnících se podmínkách dnešní
společnosti. Uvádím některé příklady:
1. Hra s rolemi
Princip spočívá v navození situace a rozdělení rolí. Je to jeden ze způsobů,
jak imaginativním způsobem a modelováním bezprostřední zkušenosti žáků
můžeme učit sociální kázni, sociální interakci a spolupráci. Romští žáci dostávají i role neromů, takže se v různých situacích mohou vciťovat do situací
různých společenských skupin a pochopit nejednoznačnost vztahů mezi majoritou a minoritou.
2. Metoda simulace
Jde o analogii situací z běžného života. Přitom žáci jednají sami za sebe
v dané situaci, nehrají roli někoho jiného.
3. „Lámání ledůÿ
Tyto hry jsou pro vytvoření správné, uvolněné atmosféry a skupinového vcítění. Používají se proto, aby došlo ke skutečně vnitřnímu i ničím neovlivněnému projevu názorů a postojů dítěte k řešeným problémům.
Typ osobnostní a sociální výchovy, založený nikoliv na verbalismu
a vnějším formálním vnucování kulturních a etických hodnot, ale na
prožitkovém a emocionálním herním „přezkoušeníÿ, považuji za vhodný
i pro občanskou výchovu romských žáků.
2.3.5

Některé možnosti prosazování metody etických situačních her
ve školách s převahou romských žáků

V závěrečné části výkladu o praktickém využívání herních metod pohovořím o některých oblastech a aktivitách ve školách s převahou romských žáků, v nichž se
etické situační hry nebo podobné formy práce mohou prakticky uplatňovat nebo se
již v určitých podobách prosazují při práci s romskými dětmi, s romskou mládeží
i dospělými.
a) Oblast tvořivé dramatiky
V poslední době se dramatická výchova jako princip integrující celou výchovnou
a vzdělávací práci začíná prosazovat zejména na 1. stupni základní školy. K tomu,
aby však tento princip zasáhl celou školu, je ještě hodně daleko a zřejmě i nadále
zůstane tato forma pouze jako alternativní metoda výuky. Přesto existuje Sdružení
pro tvořivou dramatiku, které pro učitele různých stupňů škol pořádá kurzy tvořivé
dramatiky a využívají je i učitelé romských žáků.
Tvořivá dramatika skýtá pro romské děti řadu možností i ve sféře nácviku
určitého představení pro diváky, v němž by romské děti předvedly své schopnosti
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a dovednosti.250 Pro vytváření identity romských dětí má drama význam proto, že
jeho smyslem je vyprovokovat myšlenkovou, citovou, estetickou a etickou činnost
v aktérech samotných, pěstovat schopnost jednat svébytně a svobodně. Pro multikulturní výchovu a utváření základny porozumění a respektování mezi minoritní
a majoritní společností má drama význam jako prostředek osvojování schopností
komunikace s lidmi, vnímavosti a tolerance.
Psychickému založení romského dítěte vyhovuje dramatická činnost i z toho
důvodu, že umožňuje přehrávat dramatické situace, zařazovat člověka do nejrůznějších rolí s možností obměny, že dává příležitost k projevu a kultivaci emocí,
k sebevyjádření a pěstování imaginace, intuice, snění a fantazie.
Tvořivá dramatika vznikla v roce 1924 na Severozápadní univerzitě v Evanstonu, Illinois, USA z iniciativy prof. Winifredwardové.
Podnětem k jejímu vzniku byla kritika intelektualismu a verbalismu staré školy,
úsilí o výchovu k občanství, humanitě, k demokracii a toleranci. Dnes je nejvíce
rozvíjena v USA a Anglii. Právě společenský aspekt výchovy, výchova k občanství ve společnosti různých kultur je nosným principem, na nějž mohou učitelé
navazovat při výchově romských dětí a mládeže u nás.
V Anglii mají zkušenosti s existencí různých kultur existujících vedle sebe,
a to se odrazilo i v osnovách tvořivé dramatiky. V dramatu musí být rovnost
příležitostí nejenom pro chlapce a děvčata, ale i pro žáky všech druhů etnického
prostředí. Anglické osnovy již odrážejí potřebu multikulturního pojetí společnosti,
zatímco u nás se tak těžce prosazuje ve vztahu k romskému etniku. Multikulturní
pojetí vychází z faktu výrazné migrace národů a ras a jejich vzájemného prolínání.
A konflikty a obtíže z toho vznikající jsou řešitelné na bázi kultury a kulturnosti,
vzájemného prolínání a obohacování různých kultur zeměkoule.251
Z uvedeného srovnání praxe našich škol a škol dalších evropských zemí vyplývá,
že zavádění tvořivé dramatiky do těch škol, kde převážnou část tvoří romští žáci,
je společensky prospěšné. Proto je zavádění tvořivé dramatiky do škol jako jedno
z výrazných prostředků ovlivňování osobnosti potřebné. V momentální praxi se
tvořivá dramatika na tzv. komunitních školách uplatňuje v malém měřítku – a to
většinou na 1. stupni ZŠ. Výrazněji se rozvíjejí dramatické herní prvky v pokusných, tzv. přípravných třídách, které pracují většinou s romskými dětmi na 5. ZŠ
v Mostě-Rudolicích, na ZŠ v Ústí n. L.-Předlicích a na 2. zvláštní škole v Jablonci
nad Nisou. Podle sledování práce v těchto třídách je obsahem her převážně kultura majoritní společnosti, kultura romská v důsledku malého povědomí učitelů
o ní se uplatňuje velmi zřídka. Proto by mělo být jedním z cílů institucí zainteresovaných na řešení otázky vzdělávání romských dětí a mládeže zaměřit se na větší
propagaci tvořivé dramatiky v těchto školách a vytvářet učební texty, kde by se
současný rejstřík známých her pro tvořivou dramatiku obohatil o hry, v nichž by
vystupovalo daleko zřetelněji do popředí bohatství romské kultury (romské po250 Vskutku převratným bylo např. v září 2004 u příležitosti Krajského romského festivalu nastudování hry podle pohádky Eleny Lackové s názvem Tancující basa pod vedením Dušana Kotlára.
Nastudovali ji romští chovanci Diagnostického ústavu v Chrastavě a hráli ji s takovým zaujetím,
že nebylo pochyb, že hra přispívá k identifikaci romských herců s romskou komunitou.
251 Srov. Machková, 1991, s. 40–41.

131 (cele.lae, 1. října 2008)

132

Romský žák ve vyučování

hádky a písně, nová romská literatura, tradice, zvyky, historie, etické vidění světa
obsažené např. v romských příslovích, životní filozofie Romů apod.).
Tvořivá dramatika může napomoci romským dětem i v odhalení jejich schopností a možností, což je podstatným předpokladem pro utváření sebevědomé a autonomní osobnosti jako plnoprávného člena společnosti.
b) Hnutí spolupracujících škol R
V roce 1992 vzniklo v severočeském regionu tzv. Hnutí R. Zahrnovalo (ke konci
roku 1993) šestnáct škol a školských zařízení, na kterých bylo v té době přes tisíc
romských žáků.
Hnutí bylo vytvořeno jako dobrovolné sdružení učitelů v rámci rozvojového
projektu „Vzdělávání národnostních menšinÿ, který řešil na Pedagogické fakultě
UJEP v Ústí nad Labem doc. dr. J. Vomáčka, CSc.
Cílem hnutí „bylo teoreticky prohloubit profesní přípravu ve styku s Romy v duchu integrace, zobecnit zkušenosti těchto učitelů a umožnit jim výměnu názorů
s pracovníky, kteří se touto problematikou u nás (i v zahraničí) zabývají. Dále pak
na základě zjištění potřeby vytvořit pro toto integrované multikulturní působení
alternativní učebniceÿ.252
V současné době je Hnutí R rozšiřováno. Vytváří se tak prostor, v němž je
možno aplikovat a zpětně ověřovat alternativní metody mravní výchovy romských
dětí a mládeže od mateřské školy až po školy učňovské a střední. Žádoucí by byla
příprava romských vychovatelů, kteří by tyto metody mohli uplatňovat s lepší
znalostí psychiky a kultury Romů.
Hnutí spolupracujících škol R má podle našeho soudu význam jako činitel pro
vytváření podmínek k posilování identifikačních tendencí mezi mladou populací
Romů, pro posilování jejich svobodného a autonomního vědomí v širším měřítku,
než jsou brány jednotlivé školy či školní zařízení. I když mnozí ředitelé budou konstatovat, že vlastně skoro žádné romské děti na školách nemají, protože se hlásí
k české národnosti, přesto je něco, co v Romech zůstává identifikačním faktorem.
A to je jejich „romstvíÿ – romipen, soubor genetických, kulturních a hodnotových
znaků příslušníka romského etnika. Je mravní povinností učitelů podílet se
na kultivaci „romipenÿ. V tom mohou napomoci i herní projekty, nesoucí v sobě
výrazné etické aspekty (mravní rozhodování, volba, zvažování hodnoty dobra a zla
při řešení vztahů mezi majoritní a minoritní společností, interkulturní komunikace, přehrávání sociálních situací, tvorba sociálních programů a podíl na řešení
problémů romského etnika).
I romské dítě má své potřeby, které uvádí T. Houška:253
1. Smysluplný svět – i romské dítě by mělo být zainteresováno na řešení opravdových věcí, a to je pro Romy jejich kulturní vzestup.
2. Mít své jistoty – i romské dítě patří do skupiny lidí, kteří ho mají rádi.
Učitel k němu nemůže být indiferentní či dokonce „nepřátelskou osobouÿ. Je
nezbytné, aby škola nevytvářela bariéru mezi dítětem a jeho rodiči, i když
252 Vzdělávání národnostních menšin. Závěrečná zpráva k 31. 12. 1992. Rukopis doc. dr.
J. Vomáčky, CSc.
253 Houška, 1993.
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se snaží často o vytvoření kulturnějších stereotypů, než dítě vidí v domácím
prostředí.
3. Potřeba identity – být sám sebou je pro Roma věcí velmi důležitou. Jde
o to, aby se odlišil nejen od „gadžovskéÿ většiny, ale aby vynikl i mezi příslušníky svého národa. Také záleží na tom, aby se i děti ve škole učily o tom,
že negativní obraz „cikánaÿ jako falešného člověka, lenivého a mazaného254
je jen jedním z pohledů majority na mnohovrstevnatý obraz Roma a není jej
možné absolutizovat. Silně formativní etický vliv mohou mít na děti romská
přísloví (goďaver lava – moudrá slova), která kladou důraz na rozvíjení hrdosti Romů a na potřebu „udělatÿ ze sebe člověka svou vlastní aktivitou. Tak,
jak říká romské přísloví: „Moudré slovo ti může naznačit cestu, ale člověka
ze sebe musíš udělat sám.ÿ
4. Potřeba perspektivy – v důsledku migračních procesů a ztráty zaměstnání se dostávají mnohé romské rodiny do situace, kdy je perspektiva životní
situace značně oslabena. I když je to mnohdy obtížné, učitel má budovat
s dítětem prostor pro utváření reálné perspektivy, jejíž součástí je radost
z vlastního růstu a úspěšného snažení.
5. Možnost tvůrčí aktivity – naplnění volného času romských žáků má
v rámci programu řada škol a přitom spolupracují i s volnočasovými kluby
pro romské děti. Učitelé jsou si velmi dobře vědomi, že nedostatek tvůrčí činnosti vede k negativismu a destrukci. Naplnění volného času romských dětí
a mládeže obsahují projekty romských politických stran a hnutí, které v současné době dosáhly již značných úspěchů v zakládání prostor pro smysluplné
trávení volného času (např. Drom v Brně, Kulturní svaz Jekhetane v Ústí
nad Labem, R-Mosty v Praze atd.). Zatím ovšem platí většinou i pro romské
děti to, co píše J. Pešková o možnostech mládeže pro svou realizaci: „Škola
ani obecní úřady nemohou zajistit všem dětem adekvátní prostředky a místo
pro uplatnění jejich tvořivosti.ÿ255
Etické situační hry se mohou uplatňovat ve škole v komorním provedení (malé
skupiny, útulné kouty tříd) nebo ve větším měřítku (projekty pro celou školu,
které se konají ve velkém prostoru). Pro každou hru, aby splňovala svůj etický
účel, je důležité klima celé školy. A to je princip bezpečí a lásky, těsnější citový
vztah mezi učitelem a žákem s mnohými prvky vztahů v rodině. U romských
dětí jsou takové vztahy o to důležitější, že romská velká rodina, komunita, která
plnila po staletí mnoho funkcí – sociální, kulturní, vzdělávací, ale i ochrannou
a citovou, byla v důsledku migračních přesunů a záměrného rozptylování rozbita
a atomizována a zatím nebyla nahrazena její funkce jinou institucí. Děti byly
po staletí vychovávány celou komunitou, nejenom působením pouze rodiny. Škola
vytvářením klimatu bezpečí a nabídkou dalších činností může pomoci překonávat
tuto situaci prozatímního hodnotového přeryvu mezi velkou rodinou a rodinou
žijící v podmínkách podobných jako rodina česká.
Školy zapojené do Hnutí R jsou místem, kde by se daly formy mravní výchovy
romských dětí realizovat a ověřovat. To je však věcí nejen dalšího vývoje školství,
254 Srov.

např. Neznámi Rómovia, 1992, s. 173 a další.
a Schücková, 1991, s. 66–67.

255 Pešková
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ale i celkového společenského klimatu, v němž se projevuje vztah mezi Romy a majoritní společností. V mnohém závisí úspěšnost školy i na sociálních podmínkách,
které jsou někde tak špatné, že ani etické herní prožívání pozitivních hodnot není
schopno překonat tento závažný handicap.
Přesto by naši výchovu a vzdělávání i ve vztahu k romským žákům měly vést
pedagogický optimismus a směřování do budoucnosti. Jak říká čínské přísloví:
Plánuješ-li na rok, sázej rýži,
plánuješ-li na desetiletí, sázej stromy,
plánuješ-li na staletí, začni vychovávat.
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Možnosti rozvinutí metodické práce ve výuce
romských žáků

Alternativní metody prosazující humanistické a etické aspekty do edukace dětí,
mládeže i dospělých jsou postaveny na situační pedagogice, s níž se můžeme setkat
např. v dílech Jiřího Pelikána.256 Jde především o metody dramatické výchovy
a hraní rolí prostřednictvím her směřujících k rozvoji komunikace a vzájemného
porozumění mezi lidmi (tedy vlastně ke skutečné humanizaci mezilidských vztahů).
K humanizaci školství přispěla i dramatická výchova. J. Valenta257 vytvořil během
devadesátých let ucelený systém použití dramatické výchovy ve školním vyučování
i v mimoškolní činnosti. K jeho velkým úspěchům patří, že program osobnostní
a sociální výchovy se dostal do učebních osnov ve škole. Jak dramatická výchova,
tak i hry, které tvoří a aplikuje v praktické práci také například A. Vališová,258
jsou velkým námětem i pro jejich zapracování do výuky romských žáků.
Vhodné využití výukových metod pro romské žáky vyplývá i z celkového trendu
oživování tzv. etnopedagogiky. Tento termín prosazuje u nás např. J. Průcha.259
Na jejím základě jsou vytvářeny metody interkulturní komunikace a multikulturní výchovy. Je to dáno i naším vřazením do Evropy. Důležitost interkulturního
výcviku zdůrazňuje např. Lenka Gulová z Kabinetu multikulturní výchovy na Masarykově univerzitě v Brně.260
Interkulturní výcvik pomocí situačních metod se prosazuje i při výuce v různých předmětech a různorodými formami. Z hlediska uplatňování situačních
výukových metod se zaměřením na rozvoj mravních hodnot, což je i hlavním tématem naší práce, je důležitá výuka etické výchovy, která se začala na Slovensku
rozvíjet již od roku 1991/1992, vycházejíc z idejí projektu Roberta Roche Olivara.
V České republice udělalo první kroky k zařazení tohoto předmětu do výuky Etické
fórum pod vedením Jana Šolce, přičemž navázalo Dohodu o spolupráci s vedením
Metodického centra v Bratislavě jako vlastníkem atestu na projekt Etické výchovy.
Ve Slovenské republice je hlavní proud pedagogiky zaměřen nejenom na zvýšení kvality vzdělávání romských žáků, ale i zkvalitnění výchovy různými formami
směřujícími k humanizaci a demokratizaci školství. Avšak většinou se tyto přístupy
dosud musely probojovávat především ve sféře alternativních projektů. Jako např.
u projektu Krok za krokom autorky o výchozích principech píší: „Tento projekt
bol výrazným krokom k humanizácii a demokratizácii školstva, ktorý dával reálnu
šancu na multikultúrne poňatie pedagogických prístupov, na akceptovanie sociokultúrnych odlišností rómskych žiakov, na rozvoj ich potenciálu postaveného na
jedinečnosti každého žiaka. Filozoficko-teoretickým základom projektu je prístup
k chápaniu výchovy a vzdelávania ako procesu, v ktorom třeba rozvíjať kognitívnu,
emocionálnu, sociálnu aj telesnú stránku žiaka. Podmienkou optimalizácie procesu
vývinu, výchovy a vzdelávania je chápanie žiaka v jednote jeho biopsychologických
charakteristík. V popredí je hľadisko individuálne, osobnostné.ÿ Je zřejmé, že te256 Pelikán,

1995, 2002, 2004.
1998, 1999, 2003a, 2003b, 2004.
258 Vališová, 1996, 2002, 2005.
259 Průcha, J.: Multikulturní výchova: Teorie – praxe – výzkum. Praha: Portál, 2001b.
260 Gulová a Štěpařová, 2004.
257 Valenta,
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oretických východisek pro edukaci romských žáků nejenom z hlediska vzdělávání,
ale i z perspektivy výchovy emocionální, mravní je dost a dost. Avšak převést tato
východiska do praxe, to je záležitostí obtížnější. Jak jsem již psal v první a druhé
kapitole, existuje řada metodických postupů, které již při edukaci romských žáků,
chápané nejenom z hlediska vzdělávacího, ale i výchovného, naši učitelé používají. Úkolem současné pedagogiky je ve vzájemné koordinaci a spolupráci mezi
odborníky na multikulturní výchovu se zaměřením na romského žáka shromáždit
co nejvíce vyzkoušených progresivních výukových metod pro romské žáky a na
jejich základě přistoupit k jejich širší aplikaci ve výuce jednotlivých vyučovacích
předmětů.

3.1

K otázkám profesního růstu multikulturního učitele

Výběr metod ve výuce souvisí s úrovní práce učitele romských žáků. V tomto
smyslu můžeme mluvit o multikulturním učiteli, který dokáže výuku směřovat
především do duší svých žáků tak, aby rozněcoval nejenom mysl, ale i city, které
by vybavovaly žáky nejen hrdostí na svou kulturu a historii, ale i tolerancí a empatií
k dalším, jiným kulturám.
Multikulturního učitele chápu jako profesionála, který je vybaven vědomostmi,
dovednostmi, s nimiž může s optimálním účinkem vyučovat, vzdělávat žáky a studenty z různorodého kulturního a etnického prostředí. V současné době, jak zdůrazňují i autoři knihy „Kultúrna a multikultúrna výchovaÿ, vydané na Slovensku pod
vedením Ericha Mistríka, není možné, aby se učitel obešel bez osvojení multikulturních kompetencí. Rauni Räsänenová v kapitole Filozofické prístupy k multikultúrnej výchove doslova píše: „Zdá sa, že industralizáciu a multikultúrnosť nemožno
obísť. Pre pedagógov nastal čas pouvažovať nad tým, ako pripraviť budúce generácie na stretnutie s inými kultúrami, na spoločný život a spoluprácu s nimi a ako si
súčasne a pod rôznými etnickými vplyvmi zachovať vlastnú identitu a kvality.ÿ 261
Podle mého soudu je v obsahu práce multikulturního učitele obsažen také interkulturalismus. Vyplývá to z potřeby přistupovat k žákům nejenom z hlediska práva
na uchování a rozvoj jejich identity (etnické, národnostní, národní), ale i z hlediska
potřeby rozvíjet dialog mezi jednotlivými kulturami, vzájemné poznávání a komunikaci. V následujícím textu se zaměřím na možnosti profesně zdokonalovat
přípravu učitele romských žáků a romských pedagogických asistentů. Snažím se
ukázat, jaké možnosti v profesním růstu multikulturního učitele byly v posledních
deseti letech v České republice vytvořeny součinností různých institucí, občanských
sdružení a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Ve sféře profesního růstu učitele existují obecné faktory, které zásadním způsobem ovlivňují účinnost přípravy budoucích učitelů. Jsou to: obsah, vzdělavatelé,
management, čas, teorie a praxe, metodika, finance, studenti.
Také při zajišťování profesního růstu multikulturního učitele tyto faktory působí. Pokusím se ukázat, jak se tyto faktory vyvíjely v České republice v posledních
deseti letech při realizaci záměrného profesního růstu učitele v oblasti multikulturních kompetencí, který se zaměřoval zejména na vzdělávání romského žáka.
261 Mistrík

a kol., 1999, s. 130.
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Obsah
Začátek devadesátých let nastolil pro učitele romských žáků zcela novou situaci.
V konkrétní praxi se učitelé nemohli opřít o adekvátní materiál, který by jim pomáhal vybavit se potřebnými znalostmi o romské kultuře, o romské historii. Teprve
postupně byly vytvářeny publikace, které nezkresleným přístupem, typickým pro
minulý systém, zachycovaly fakta o romské komunitě, o její historii, společenských
vztazích uvnitř komunity, o diferencovanosti romského národa, o zvláštnostech
romské rodiny, jazykových handicapech romských žáků ve škole apod. Tento trend
zpočátku zajišťovaný nadacemi, občanskými sdruženími a jen některými univerzitními pracovišti se radikálně zrychlil po roce 1997, kdy na základě usnesení vlády
ČR dostalo MŠMT ČR za úkol systematicky zajišťovat růst informovanosti o romské komunitě, a zajišťovat tak zkvalitňování a rozšiřování obsahu vzdělávání se
zaměřením na romského žáka pro studenty v pregraduální přípravě a pro učitele
v postgraduálním studiu.
Vzdělavatelé
V počátcích devadesátých let bylo jen málo odborníků, kteří se systematicky zabývali sledováním romské kultury, poznáváním romské komunity. V podstatě to
byly jenom dvě specialistky, které se studiem romské komunity zabývaly od padesátých let. Milena Hübschmannová, specialistka v oboru romského jazyka, Eva
Davidová, etnografka se zaměřením na romskou komunitu, v oblasti pedagogiky
Miroslav Dědič, zakladatel první romské internátní školy v Květušíně na Šumavě
a z Romů Bartoloměj Daniel, jeden ze zakladatelů Muzea romské kultury v Brně.
K nim se řadil i vynikající historik profesor Ctibor Nečas. V podstatě se učil jeden od druhého. A patří k velikým zásluhám Mileny Hübschmannové, že založila
na Karlově univerzitě katedru romistiky a začala zde vzdělávat studenty v oboru
romistiky. Ti a další specialisté na univerzitách i v různých občanských sdruženích
se postarali o rozšiřování vědomostí o romské komunitě, potřebných pro studenty
v pregraduální přípravě a pro učitele ve školách s převahou romských, žáků, kteří
měli novým způsobem přistupovat k výuce svých svěřenců. Důležitou součástí profesního růstu učitelů a vychovatelů romských žáků byla výuka romského jazyka,
která probíhala pro studenty učitelství formou kurzů na univerzitách a speciální
přípravou romistů na Univerzitě Karlově, na katedře romistiky.
Management
Vedení pedagogických fakult v České republice si uvědomovalo během deseti posledních let stoupající závažnost rozšiřování obsahu výuky studentů učitelství a zařazovalo tematiku vzdělávání o romské kultuře do výuky. Kromě toho se vedení
různých občanských multikulturních nadací a občanských sdružení zaměřovalo i na
zajišťování těchto informací do různých kurzů, které nabízeli učitelům ve školách. Koordinační roli zde sehrávalo již od začátku devadesátých let ministerstvo
školství, které se zaměřovalo nejprve na metodické a obsahové vzdělávání učitelů
v souvislosti se zaváděním přípravných tříd pro romské žáky, a v druhé polovině
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devadesátých let při zajišťování kurzů pedagogického minima pro romské pedagogické asistenty.
Čas
Časový faktor se stal výrazným urychlujícím, ale někdy i omezujícím faktorem
v přípravě budoucích multikulturních učitelů, neboť deset let po roce 1989 byla
velmi krátká doba nejenom na osvojení si znalostí o romské kultuře, historii, jazyku, na přípravu specialistů, ale zároveň v této době působily faktory, které omezovaly vzdělávání učitelů z hlediska veřejného mínění, nevraživosti k Romům, otevřených rasových útoků, exodu Romů do zahraničí apod. Na druhé straně tato
situace motivovala mnoho učitelů k urychlenému doplňování vědomostí i k jejich
okamžitému i průběžnému zařazování do praxe ve vyučování spolu s hledáním efektivních metod ve výuce. V mnoha případech to vypadalo jako učení za pochodu.
K těmto urychlovacím procesům nepochybně v oblasti postgraduální přispěly i aktivity Hnutí spolupracujících škol R, které vytvářely půdu pro výměnu zkušeností
mezi učiteli i analytickou práci řady odborníků při vytváření základů multikulturní
výchovy se zaměřením na romského žáka.
Teorie a praxe
S předchozím přirovnáním souvisí i vztah teorie a praxe při realizaci vzdělávání
studentů a učitelů. Společenská objednávka, naléhavost vyrovnat se v poměrně
krátké době s osvojením základních vědomostí o multikulturní výchově romských
žáků vedly k zajímavému sepětí teorie a učitelské praxe. Studenti učitelství, nebo
studenti sociální práce, byli často ve své praxi pověřováni působením v různých
romských organizací, klubech a také o to projevovali značný zájem. Na druhé
straně učitelé ve školách se sami, přirozenou cestou, zajímali o praktické zkušenosti z jiných škol, a zároveň se ředitelé škol s převahou romských žáků snažili,
aby tyto poznatky z praxe byly doplňovány teoretickými znalostmi z oblasti romistiky, pedagogiky, historie, jazyka, sociologie atd. Velkou roli, jak jsem podotkl již
výše, ve skloubení teoretických a praktických poznatků sehrávalo v devadesátých
letech Hnutí spolupracujících škol R (občanské sdružení učitelů a vychovatelů romských žáků), které záměrně konalo svá setkání ve spolupráci s univerzitami, aby
do nich zapojilo co nejvíce vysokoškolských učitelů, kteří sami mohli učitelům předávat svoje teoretické znalosti, ale zároveň se mohli i obohacovat bezprostředním
kontaktem s praxí ve školách, kontaktem se situací romské komunity, kontaktem
s romskými osobnostmi, s romskými pedagogickými asistenty.
Metodika
Metodika výuky romských žáků je určité novum, učitelé se v praxi museli potýkat
s řadou nových postupů, které předchozí asimilační trend školy nemusel zvažovat.
Specifika práce s romskými dětmi v demokratické škole však vyžadovala i nové metody. První metodiky byly vypracovávány především v souvislosti se zaváděním
přípravných tříd, které měly vyrovnávat problémy romských dětí nastupujících do
prvních tříd. Spolu s rozvojem projektu přípravných tříd se s metodikou výuky
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romských žáků přešlo k otázkám řešení přechodu žáků ze školy obecné na základní,
na konci devadesátých let se metodikové zabývali způsoby práce s romskými studenty, neboť byly založeny dvě sociálně právní školy, z nichž jedna, v Kolíně, je
typicky romská a připravuje mladou romskou inteligenci. Také práce s romskými
pedagogickými asistenty vyžadovala nové postupy. Práce na těchto metodách probíhaly vždy v souvislostech se zaváděním nových obsahů do vyučování. Snaha
o novou multikulturní metodiku je zaznamenána ve sbornících Hnutí R, v nichž
jsou obsaženy názory na to, jak pracovat s romskými dětmi jak z hlediska učitelů
škol, tak z hlediska romských intelektuálů, kteří na základě svých národnostních
práv vyžadovali specifický přístup k romskému žákovi, který se v minulosti neuplatňoval.
Finance
Finanční zajištění zvyšování profesního růstu multikulturního učitele bylo důležitou podmínkou realizace tohoto záměru. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajišťovalo již od počátku devadesátých let projekty na univerzitách, které
usilovaly o novou výuku budoucích učitelů, o tvorbu publikací se zaměřením na
romskou kulturu, jazyk, historii atd. Kromě toho se snažilo o podporu občanských
sdružení a organizací, které se snažily přispět ke snahám o nový obsah a metodiku v oblasti postgraduálního studia (např. Nadace Nová škola, Humanitas
profes apod.) Také řada setkání Hnutí R a jeho sborníky byly podporovány jednak ze strany nadací v první fázi činnosti, později i přímo vládou České republiky
a ministerstvem školství. Velký díl při finančním zajišťování měly i zahraniční nadace. Finanční podpora pregraduálního a postgraduálního vzdělávání učitelů má
svůj význam jako součást celospolečenské afirmativní (vyrovnávací) akce, která
by měla perspektivně zajistit vyrovnání společenských a historických handicapů
romské komunity (podle vládních dokumentů do dvaceti let).
Studenti
Je možno říci, že v procesu úsilí o profesní růst multikulturního učitele v posledních
deseti letech byli objektem vzdělávání studenti nejrůznějších věkových kategorií.
Od mladých studentů na vysokých školách až po některé romské pedagogické asistenty, kteří jsou již téměř v seniorském věku. Dlužno podotknout, že to byla a stále
ještě je zkouška možností celoživotního vzdělávání učitelů ve sféře multikulturní
výchovy. Učitelé ve školách se mohou přichystat na situace, kdy budou ve své
práci potřebovat asistenty např. ze strany rodičů, zejména v oblasti práce s jinými
etniky apod. Práce na vzdělávání studentů a učitelů v oblasti osvojování nových
přístupů k romskému žákovi dává pedagogice řadu podnětů. Hledání adekvátních
metod a jejich kreativní používání je jedním z významných pedagogických prostředků, jejichž používání může vést k dalšímu znatelnému posunu ve výchově
a vzdělávání romského žáka.
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Metody v některých výukových předmětech

Následující text lze považovat za můj vklad do mozaiky výukových metod, které
jsou podle mého soudu prospěšné pro humanizaci a demokratizaci vzdělávání a výchovy romských žáků s výrazným zaměřením na etický rozměr těchto přístupů.
Metody mají především výchovný smysl. Avšak jejich význam je i ve vlivu na motivaci žáků v kognitivním procesu. Měření efektivity metod může být záležitostí
dalších, především kvalitativních pedagogických výzkumů.
3.2.1

Literární výchova

Učitelé, kteří se seznámí s obsahem některých prací z rukou romských spisovatelů,
básníků a dalších tvůrců, se budou ptát především po metodice jejich využití.
I když existují obecně známé přístupy, s kterými se studenti seznamují v didaktických předmětech, přesto je možné zamyslet se nad specifikou použití metod při
výuce romské literatury. Dosud to není zvykem, aby v hodinách literatury byla
používána díla romských tvůrců. Avšak ve třídách s převahou romských žáků by
to učitel literatury dělat měl. A jsou tvůrci, kteří romským jazykem a s jeho překladem do češtiny či slovenštiny dokáží předávat romským žákům hodnoty, které
jsou obsaženy i v literatuře jiných národů. Pokusím se to ukázat na díle romského
básníka z České republiky Vlado Oláha a spisovatelky Eleny Lackové ze Slovenské
republiky.262
Náměty k metodice a využití básnické sbírky Slunečnice od básníka Vlado Oláha
Básnická sbírka Slunečnice263 byla čtenářskou veřejností i řadou vlivných osobností přijata již při svém prvním vydání v roce 1996 velmi pozitivně. Za svoji
křesťanskou hodnotu se jí dostalo uznání i od papeže Jana Pavla II., za svůj přínos pro poznání a prezentaci romské kultury básnickými prostředky je oceňována
předními romisty i českou veřejností. Nastává čas, aby básnická sbírka Slunečnice,
podobně jako další literární díla romských spisovatelů (Elena Lacková, Tera Fabiánová, Jan Horváth, Gejza Horváth a další) byla intenzivněji a efektivněji využita
i v oblasti pedagogické, ve sféře výchovy a vzdělávání. To především je záměrem
nového vydání básnické sbírky, která by měla sloužit učitelům a vychovatelům
ve školách i v mimoškolních zařízeních k ovlivňování vědomí mladé generace ve
smyslu multikulturní a interkulturní výchovy.
K objasnění některých pojmů
Učitel sleduje i v případě rozboru básnické sbírky několik aspektů, které nyní
rozebereme. Prvním z nich je multikulturní výchova.
Multikulturní výchovu zde chápu jako prostředek a metodu hlubokého poznání
kultury, která je vlastní žákovi či studentovi, jenž pochází z určitého kulturního
262 Dubnové číslo ročníku 2006 literárního časopisu HOST bylo téměr celé věnováno romské
literatuře. Text i výběr literárních prací romských spisovatelů, jakož i úvahy o smyslu a významu
romské literární tvorby uspořádala Karolína Ryvolová, absolventka oboru romistika na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
263 Oláh, 2002.
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a národního prostředí. V případě básnické sbírky Slunečnice je oslovován především romský žák. Básník, který ho oslovuje, je rovněž Rom. Vytváří se tak situace
navozující atmosféru souznění, jehož základem je příslušnost obou k jedné národní
kultuře. Básnická sbírka jako celek i její jednotlivé básně slouží učiteli jako specifický prostředek pro uchování a posilování romství. Je to jedna z výrazných metod,
kterou učitel může ve výuce používat k hlubšímu poznávání romské kultury jako
základního identifikačního prvku národa.
Pojem romství je romisty označován jako hlubinné kulturní vědomí historické
i současné existence romského národa,264 na jehož základě vytyčují přední romské
osobnosti duchovní hodnoty, směřující a vedoucí romský národ do budoucnosti.
Mezi nimi hrají mimořádnou roli spisovatelé, kteří působí jako novodobí národní
buditelé. Básníci mezi nimi mají v ruce výborný prostředek: poezii. Ta nezůstává
při dobrém metodickém zprostředkování dětem a studentům jenom na povrchu,
nepůsobí na posluchače či čtenáře pouze racionalitou a slovy. Jde hluboko do
vnitřního světa, rozněcuje prožitky emocionální, které do mladého člověka dokážou proniknout velmi hluboko. Víme, že pro Romy je emocionální prožívání světa
jedním z významných faktorů jejich života. A proto hluboké emocionální procítění
veršů spolu s dobře odváženou dávkou racionálních poznatků o romské historii,
kultuře (které uvádí v opravdu rozumné míře básník a které by měl učitel citlivě
doplňovat a interpretovat) je optimální metodou pro rozvíjení romství.
Romství je jakási neviditelná, a přesto působící životní míza, která napájí romský národ, uchovává ho při životě, zásobuje jeho nově se rodící pokolení duchovními
hodnotami, které jsou mu vlastní. Básník ve své básnické sbírce zcela záměrně používá pro příslušníky romské komunity pojem romský národ. A to daleko dříve,
než si prosazování pojmu romský národ vytyčila ve svém programu Mezinárodní
romská unie na svém 5. sjezdu v Praze v roce 2000. Básníkův horoucí zájem, směřovaný k Ježíši Kristu ve vrcholné a závěrečné básni sbírky nazvané Modlitba za
romský národ, je vyjádřen následujícími verši: „Buď naším mostem, aby nás přijala
majoritní společnost, jako nás přijímáš ty sám.ÿ Z celé básnické sbírky však nevyplývá, že by odpovědnost za uchování a rozvíjení pozitivních hodnot romského
národa měl nést pouze Bůh. Naopak, celá básnická sbírka je apelem na romský
lid, aby byl odpovědný sám za sebe, aby překonal nemoci zla, aby přijal historický
úkol najít smysl svého bytí v současném světě. Ten spočívá nejenom ve snaze romského národa o rozvoj relativně uzavřeného kulturního a historického vědomí, ale
i v úsilí po nalezení konsensu, dorozumění a optimální spolupráce s národy jinými.
Spolupráci s jinými národy nazýváme procesem interkulturním. Metodou, kterou by měl učitel používat pro rozvoj tolerance mezi kulturami a pro výměnu
a ovlivňování pozitivními hodnotami, nazýváme interkulturní výchovou. Interkulturní výchovu zcela záměrně odlišuji od výchovy multikulturní, i když jsou na264 O pochybnostech, které zdánlivě vědeckými metodami vyslovil M. Jakoubek (Jakoubek a Poduška, 2003) o existenci pojmu romský národ, romská národnost, jsem obsáhleji psal již v 1. kapitole. Zde si můžeme ukázat, jak tato pochybnost může negativně ovlivňovat i metodiku výuky
v různých předmětech, zde ve výuce literatury. A že jde o závažný spor, související s identifikací romského národa, na to poukazuje i přední romský intelektuál Karel Holomek, který se
z hlediska vědeckého i osvětového pustil do systematického objasňování nesprávných a neobjektivních výkladů v knize Romské osady v kulturologické perspektivě v čtrnáctideníku Romů
v České republice – Romano hangos. Viz Holomek, 2004.
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vzájem spjaty. Interkulturní výchova je z hlediska metodologického pokračováním
multikulturní výchovy, jejímž hlavním smyslem je poznání kultury a hodnotového
prostředí jednoho určitého kulturního, národního systému. Teprve po zprostředkování této znalosti, samozřejmě úměrné věku žáka či studenta, prostředí apod.,
je možné rozvíjet výchovu interkulturní. Samozřejmě, že zde opět neplatí zcela
rigorózní postup následnosti, ale spíše učitelem dobře promyšlené prolínání. Smyslem interkulturní výchovy je vytváření prostředí pro vzájemnou výměnu hodnot,
které ta která jednotlivá kultura obsahuje, jejich vzájemné srovnávání, inspirace
pro životní styl, vzájemné pochopení a toleranci. Interkulturní výchova jako metoda komunikace je také prostředkem pro zvažování negativních dopadů sociálně
patologických jevů, které v každé komunitě mají své specifické projevy, ale společnost ohrožují jako celek. Námětů pro interkulturní výchovu, pro metodu dialogu
a etických uvažování o smyslu mírové komunikace mezi národy mají básně ve sbírce
Slunečnice více než dost. Jako příklad použiji verše z básně Veliký mír: „Moje srdce
s rozumem hovoří: Proč člověk člověku škodí? Proč člověk člověka ničí, zabíjí? Což
není dost bolesti v nemocech, nestačí konec života? Proč se národy ve velkých válkách mezi sebou bijí, zabíjejí? Buďme k sobě hodní a nehleďme na to, že jeden je
černý a druhý bílý nebo žlutý. Sbratřeme se všichni!ÿ 265
K využití znalostí učitelů o pojmech ve vlastní výuce
Znalost výchozích pojmů není pro učitele samoúčelná. Měla by se projevit v záměrné metodologické přípravě práce s básnickou sbírkou ve výuce. Prvotním východiskem je pochopení vzájemné vazby mezi multikulturním a interkulturním
přístupem. V praxi to znamená i poněkud odlišnou volbu metod: v procesu multikulturní výchovy, založené na hlubším poznávání romské kultury prostředky poezie, volí učitel spíše metody analytické (k obsahovému rozboru básní přibírá i znalosti z jiných romistických publikací, motivuje žáky ke studiu populárně naučných
statí o romské kultuře, romských časopisů, k návštěvám muzea romské kultury,
památníků romského holocaustu apod.).
V procesu uplatňování interkulturní výchovy volí učitel spíše metody dialogické, komunikativní, s využitím herních metod, modelových situací dramatické
výchovy, rozvíjejících schopnosti žáků a studentů vést rozhovory s žáky z jiných
prostředí, založené na bázi tolerance a respektování apod. Nemusí to být jen rozhovory s žáky jiných kultur, jiné národnosti. V modelových situacích je možno
zvažovat např. rozdílný přístup Romů k válkám (Romové nikdy nevedli války),
srovnávat jej např. s přístupem, jenž je popsán v Kazantzakisově románu Řek
Zorbas, atd. Výsledným efektem metodologického kombinování multikulturního
a interkulturního přístupu by mělo být žákovo vědomí hodnot, které má každý
265 Dobrý učitel literatury může vést žáky a studenty k vědomí, že takovéto závažné filozofické
otázky jsou obsaženy i v dílech jiných literátů, spisovatelů. Např. podobné otázky si klade Řek
Zorbas: „Je to, pane, cosi podivného . . . Cosi zvláštního a rozum si s tím neví rady. Všechny ty
hanebnosti, vraždy, jež my povstalci máme na svědomí, přivedly na Krétu krále Jiřího, přinesly
tedy Krétě svobodu . . . Je to záhada, . . . velká záhada. Aby tedy přišla na svět svoboda, je třeba
tolik vražd a hanebností? Vždyť kdybych ti začal vypočítávat, jaké hanebnosti jsme páchali
a kolika vražd se dopustili, vlasy by ti na hlavě vstávaly. A přece, jaký byl výsledek toho všeho?
Svoboda. Místo aby nás Bůh bleskem sežehl, poslal nám svobodu. To mi nejde na rozum.ÿ
Kazantzakis, N.: Řek Zorbas. Praha–Litomyšl: Paseka, 2004, s. 21–22.
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národ, každá komunita, které jsou rovnocenné, i když mohou být ovlivněny historickými nebo teritoriálními handicapy. Detailní zprostředkování jednotlivých básní
sbírky Slunečnice učitelem, doplněné vlastní aktivitou žáka při hlubším poznávání
romské komunity, může vést k pochopení, že Romové usilují o stejné základní
hodnoty jako jiné národy. Příkladem je vztah k rasismu, který neohrožuje pouze
Romy, ale vlastně základní životní hodnoty lidství. To vyjadřuje básník v básni
Zlý vichr: „Zlá vichřice stihla Romy, příšerná a mrazu plná. Nemoc-rasismus má
jméno. Nejen Romy – také Židy a i jiné děs ten stíhá. V skinheadech propukla nemoc, nemoc krutá, nakažlivá: v srdci ďábelských těch hochů Zlý sám s mocí svou
se skrývá. Zlo přinesl mezi lidi. Vraždí – Neromové čilí tleskají jim: Hoši, bravo,
to jste dobře vyřídili! Tleskají jim, zatímco tu romské dítě strachem vzlyká. Zítra
na ně se však vrhne krutá moc tak převeliká. Za potlesk i je pak zbijí. Stůjte při
nás, Neromové: pojďte, uzdravte svůj rozum – a Bůh vám dej srdce nové.ÿ
Znalosti pojmů romství a romský národ, které jsou v básních Slunečnice obsaženy, jsou potřebné nejenom pro ovlivňování romských žáků v jejich vlastním
životě. V rukách učitele jsou tyto pojmy důležité i pro vytváření analogií s osudy
a cíli jiných národů, s tím, o co usiloval např. český národ ve své historii. V této
souvislosti má učitel velké možnosti zprostředkovat (nejenom romským žákům, ale
i žákům českým) sebereflexi, zkoncentrovanou v pojmu češství, v pojmu národní
obrození, v tom, co pro český národ znamenala cesta ke svobodě, ohrožování jeho
existence jinými národy atd. Srovnávání, analogie a aplikace na konkrétní podmínky života svých žáků, to jsou metody, kterými by měl být metodický postup
učitele při interpretaci myšlenkového bohatství básní přímo prosycen. Jenom tak
se může projevit učitel před svými žáky nikoliv jako nezávislý a nadstranický interpret básnického díla, ale jako člověk, který je zaujatý úsilím o prosazování dobra
a rovnoprávných vztahů v lidské společnosti. Jenom tak může výuka dosahovat
svého cíle, kterým jsou změny ve vědomí žáků, obsahující hlubší procítění vztahů
ke svému národu a na druhé straně větší toleranci ve vztahu k národům jiným.
Využití básnické sbírky ve výuce a v mimoškolní práci
Básnická sbírka Slunečnice je určena především pro žáky vyšších tříd základní
školy. Její využití je vhodné především v hodinách literární výchovy. Avšak obsah
básní je možno použít i v hodinách občanské výchovy jako východisko k diskusím
o problémech mezilidských vztahů, rasových konfliktů, vztahů v rodině, mezi mladými lidmi, o lásce, přátelství, a vztazích ke starým lidem, o potřebě duchovního
života a náboženských hodnot apod. V tomto směru je básnická sbírka mnohostranná a široce využitelná. Hlavním oslovovaným objektem v básnické sbírce je
romský národ, avšak použití sbírky výhradně pro výuku romských žáků je nevhodné, nesměřovalo by k hlavnímu cíli výuky, a to k formulování optimálních
mezilidských vztahů nenarušovaných rasovými a národnostními rozdíly. Ideálním
je použití ve třídách smíšených, kde je vhodné prostředí pro komunikaci a dialog
mezi žáky z různého kulturního prostředí. Velký prostor k využití básnické sbírky
dává i mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Vynikající příležitost skýtá pro porozumění textům básní a jazykovou výuku i dvojjajzyčnost, paralelní text v romštině
a v češtině. To mohou využít především učitelé, kteří znají nebo studují rom-
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štinu. Romský text může inspirovat romské žáky k vlastní tvorbě, která může být
publikována např. ve školních a místních časopisech, v romských časopisech pro
děti (např. Kereka) nebo v účasti na literárních soutěžích, které organizuje např.
obecně prospěšná společnost Nová škola, R-Mosty apod. (literární soutěž Romano
suno – Romský sen, kterou dlouhodobě organizovala Mgr. Iveta Pape).
Záleží především na tvořivosti učitele, jak básnickou sbírku v praxi využije.
Tvořivost učitele a jeho individuální i profesionální vztah k dětem, mládeži, ke
svému i romskému národu je zárukou úspěšnosti při použití metodologicky vhodných postupů.
Básnická sbírka jako celek
Autorova básnická sbírka tvoří logicky stavěný celek, který se rozvíjí ve formě jednotlivých částí od základních stavebních kamenů, na nichž je postavena soudržnost
romského národa (oddíl Romská láska, Romský domov a rodina) přes poeticky
a mnohdy až naturalisticky vylíčený romský život (kapitola Romská bolest) až
k vrcholu básnické sbírky, kterým je obecný pohled na smysl existence romského
národa, vyjádřený vztahem autora a jeho lidu k bohu (oddíl Romské světlo). Je
nezbytné, aby se učitel při tvorbě svého záměru zprostředkovat básnickou tvorbu
Vlado Oláha a smysl jeho sbírky dětem a mládeži seznámil s tímto dílem nikoliv prostřednictvím jednotlivých básní, ale přistoupil k dílu jako celku, ucelenému
životnímu názoru básníka, vyjádřeného poetickými, vlastní zkušeností hluboce poznamenanými prožitky. Teprve od celku je možno přistoupit k rozboru jednotlivých
stupňů, tedy jednotlivých kapitol básnické sbírky.
První oddíl s názvem Romská láska nese podtitul Milostná poezie z pohledu
milujícího muže, oslava něhy, krásy a života. Při dobrém a citlivém vedení učitelem je zde prostor pro diskuse dětí a mládeže o tak citlivých vztazích, jako je láska
mezi mladými lidmi. Pro básníka jsou jeho básně také příležitostí k vyjádření specifik, kterými se romský národ odlišuje od jiných. Odlišnost je symbolizována jak
vnější krásou romských dívek („Tvé rty – sladký pel, vlhké, krásné, slaďounké, na
nich korálky rosy ozářené sluncem. Havraní vlasy – krásná ohnivá žena, slunečná
romská dívenka.ÿ ), tak horkou a nezkrotnou láskou milujícího muže („Cítím tě
jak sladkou, milou vůni, jsem z tebe opilý. Moje srdce zpívá a za tebou se otáčí,
sluníčko moje.ÿ ). Závěrečnou básní prvního oddílu s názvem Kytička si básník
vytváří prostor k obecnějším úvahám, k obrazu z tradičního života Romů a jejich rodinného života. Symbolické pro vyjádření autorova záměru je i to, že první
oddíl uvádí básní Slunečnice, jednotlivé květiny, jednotlivé lásky a jednotlivého
lidského osudu, který však vchází do osudů dalších, do vztahu k romskému životu
jako celku, do celé „kytičkyÿ vztahů mezi lidmi romského národa, propojených
i s národy dalšími: „Utrhl jsem červenou kytičku, růži voňavou, zlomil jsem její
život. Utrhl jsem ji pro její vůni. Ta vůně mi vchází do srdce. Děkuji ti za ni! Moje
srdce ti rozumí, moje srdce s tebou hovoří. Jsi země, jsi slunce, jsi voda, jsi život
pro můj život. Tak krásný je teď a sladký můj potulný romský život. Už vím, proč
jsem tě zlomil. Děkuji ti.ÿ
Druhý oddíl s názvem Romský domov a rodina nese podtitul Poezie
s folklorní tematikou z tradičního života Romů a oslavou krásných rodinných
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vztahů. Básně v tomto oddíle mají jednoho společného jmenovatele: je to cesta
ke kořenům, k domovu, do dětství, do rodné romské osady, k babičce a k mamince. Pro učitele se zde naskýtá řada možností pro srovnávání s jinými, českými
i světovými básníky, kteří téma matky jako symbolu domova i téma návratů mnohokrát zpracovali. Téma maminky se objevuje jako krásný klenot našeho básnictví i v díle Jaroslava Seiferta. A je možno podotknout, že v horoucnosti vztahu
i v básnických prostředcích si Oláhovo svědectví o lásce k matce srovnání s velkým
básníkem mnoho nezadá. Kapitola je uvedena básní Vzpomínka, která navozuje
atmosféru návratu k rodným kořenům i to, v čem jsou Romové hlavně bohatí. Jsou
to především jejich děti, které se často vydávají do světa, aby dosáhly štěstí a postavily se zlu. Tak jako v básni „Přišel jsem domů: Přišel jsem domů v noci, oheň
ještě hořel tam u naší studánky, ze které Romové pijí. Romové pohádky vyprávěli
v mém snu o chudém romském chlapci, co celý svět zla zbavil.ÿ V závěru oddílu
se básník v básni Když se narodí chlapec vydává z návratu do dětství na cestu do
budoucnosti. Ta je symbolizována narozením chlapce, k němuž směřují přání na
jeho životní cestu: „Ke slunci ať rosteš, ať v tobě stoupá. Zlé vichry ať tě minou,
sílu tří světů ať ovládáš, dobré s tebou a zlé pryč. Ať vidíš, která cesta je správná.
Ať ani v noci z cesty nesejdeš.ÿ Přání nesměřují pouze k narození jednoho dítěte.
Je to zcela zřetelná výzva ke všem dětem, směřující k romskému národu jako celku.
Třetí oddíl s názvem Romská bolest nese podtitul Zamyšlení nad historickou
cestou Romů, plnou utrpení, ale i stálé naděje v lepší budoucnost. Výzva Romům
k jednotě a k prohloubení zájmu o vzdělanost a kulturní i mravní rozvoj. V básních
této kapitoly autor pojmenovává historické, sociální a rasové problémy, které jsou
pro romský život typické. Sympatické je, že na nich neulpívá, že se s nimi neuzavírá
do krunýře romského živobytí, dokonce se zaměřuje i na kritiku nešvarů, které
romská komunita prožívá, jako je sociální nevraživost mezi bohatými a chudými
Romy. Kapitola vrcholí v básni Naše bolest a naše láska zájmem o štěstí všech
lidí na Zemi: „Nechceme války, co přinášejí bolest dětem, všem lidem. My chceme
z nebes chléb – Boží lásku pro všechny lidi, černé, bílé, žluté.ÿ
Poslední oddíl nese symbolický název Romské světlo, s podtitulem Křesťanská poezie k oslavě Boha a Ježíše Krista. Přímluva za romský národ a jeho
duchovní probuzení. Tato kapitola dokládá, že básník Vlado Oláh je křesťanský
autor a řešení lidských bolestí, bolesti romského národa a lidského zla, obecně
nalézá v Bohu. Náboženství však slouží autorovi k nalezení hodnot, které jsou
obecně platné a pro lidstvo prospěšné: „za nenávist dávám lásku. Uprostřed strachu, uprostřed pláče směji se nahlas, i když mi není do smíchu, jim odpouštím,
Bože – odpusť i ty mně, Otče náš, jako já ODPOUŠTÍM.ÿ
Básnická sbírka Vlado Oláha266 dává učitelům celou řadu možností (např. využití dramatické výchovy, etických situačních her, hraní rolí, eticko-filozofická zamyšlení apod., viz 2. kapitola) pro její aplikaci v konkrétních hodinách. Předchozí
metodický rozbor slouží jako námět pro učitelovu práci. Avšak bylo by dobré mít
na paměti, že toto básnické dílo je třeba vnímat jako ucelený pohled na mezilidské
vztahy, které jsou zejména ve vztahu mezi Romy a majoritní společností narušeny.
Básník podává uměleckými prostředky řadu námětů, jak tyto vztahy zlepšovat.
266 Dalšími

básnickými sbírkami V. Oláha jsou Žár lásky (2005) a Naše cesta za světlem (2006).
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Záleží také na učiteli, jak bude vnímat básnickou sbírku sám a jak její hodnoty
zprostředkuje svým žákům. A to nejenom romským.267
Triptych povídek Eleny Lackové o holocaustu Romů
a možnosti jejich využití při výuce
V současné době máme k dispozici díla řady romských básníků a spisovatelů.
Patří mezi ně kromě Vlado Oláha i Tera Fabiánová a samozřejmě Elena Lacková, Jan Horváth, Gejza Horváth, Vojtěch Fabián, Emil Cina. Osudy českých
Romů za nacistické okupace jsou zpracovány také v tvorbě českých spisovatelů,
dokumentaristů a publicistů. Patří mezi ně např. M. Bárta, M. Fulková, M. Pape,
V. Poltikovič, B. Rychlík, M. Štědroň.268
V oblasti uměleckého zpracování holocaustu Romů mají nezastupitelné místo
i povídky Eleny Lackové.269 Rozbor jednotlivých povídek má napomoci učitelům
k tomu, aby nenásilnou formou v hodinách literatury seznámili žáky s holocaustem
Romů.
Povídka Mrtví se nevracejí
To, co na první povídce z triptichu zaujme, je nesmírná dynamičnost líčení života
Romů. Lacková používá k zachycení dynamiky lidského života v osadě zejména
rychlého sledu ročních období, z nichž každé má pro Romy nějaký význam. Ukazuje, jak byli Romové na střídání ročních období závislí a jak přírodnímu živlu
museli přizpůsobovat svůj způsob života. Jako by se jednání Romů vřazovalo do
změn přírodních období. Jaro jako symbol nového života, léto s jeho radostmi
i počínajícími starostmi o zajištění obživy na zimu, podzim s jeho plískanicemi,
kdy se Romové ve svých osadách často museli (a bohužel stále se brodí) brodit po
kolena v blátě, a zima, která přinášela nejenom radost štědrovečerního stolu, na
nějž vždy mohlo dopadnout něco drobtů vykoledovaných sedlákům ve vesnici, ale
i trýzeň sněhových vánic, do nichž se především romské ženy vydávaly, aby z vesnice přinesly trochu jídla od hospodyň, kterým pomáhaly při domácích pracích,
nebo chlad sněhu na bramborových polích, z nichž ženy dolovaly zmrzlé brambory,
které zde zůstaly po sklizni.
Přírodní stránka života Romů je věrně a často velmi trýznivě doprovázena rozměrem společenským, a to jak ve vnitřním vztahu, uvnitř vlastní komunity, tak ve
vztahu k vesničanům. Ten byl symbiózou vzájemné hospodářské závislosti sedláků
na Romech a Romů na sedlácích. Byl to vztah plný stálého napětí, opovrhování
a podezřívání, vyplývající z ekonomického postavení Romů, závislých ve většině
případů na majoritní komunitě slovenské vesnice.
267 Na

žádost romského básníka Vlado Oláha jsem tento text zpracoval také pro vydání sbírky,
která měla ve školách v ČR sloužit jako doplňková literatura pro romské i české žáky (Balvín,
2002). Že je možno pracovat i s dalšími romskými básníky, na to např. upozornilo nedávné
autorské čtení romských autorů. Zde předvedli svoji básnickou tvorbu Emil Cina, Vojtěch Fabián,
Jan Horváth, Ignác Zima a Gejza Horváth. Viz Danyiová, 2004.
268 Srov. Nečas in Kenrick a Puxon, 2000, s. 169.
269 Balvín, 2001.
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Spisovatelka Elena Lacková zná romskou komunitu s dobrými i špatnými stránkami a neváhá s plným nasazením i kritickou notou, založenou na pochopení širších souvislostí, ji popsat co nejvěrněji. Až s naturalistickou otevřeností popisuje
hádky rodin, souvisejících s vmísením jiné nečisté fajty, rodiny, jejímž důsledkem
bylo např., podle nich, narození slepého dítěte. Vztah ke slepému chlapci umožňuje spisovatelce ukázat bez jakéhokoliv zamlčování a změkčování mnohdy tvrdé
niterné společenské vztahy v komunitě. I v tomto popisu však Elena Lacková zůstává humanistkou. Zcela zjevně projevuje starost o slabé, jako je mladý slepý
houslista, který se trápí svým zamilováním do zdravého děvčete, čemuž nevybíravými prostředky brání její rodina, vysmívaný děda, který musí často trpět tvrdým
zacházením ostatních. Podobně jako např. v pohádce Hrbatý Maren stojí Lacková
na pozicích obrany lidství těchto méně šťastných jedinců a ukazuje i mnohé schopnosti a cit, lidskou hodnotu, která je v jejich vědomí vede často i k obětování se
pro druhé.
Učitelé mohou využít popis činností, způsobu obživy, vztahů mezi muži a ženami, mezi ženami a dětmi, které Lacková barvitě popisuje. Z toho vystupuje velká
starost žen o děti, projevující se ve všech podobách, vykoupená i za cenu stálého
ponižování žen při pracích a žebrání ve vsi, nebo potom při vyhrocených situacích likvidace osady v prosbách gardistům a gestapu, aby zachránily své děti před
smrtí.
Lacková vychází z výborné znalosti prostředí i událostí, jsou to její prožitky,
její autentické prožívání, neboť sama je Romka, sama prožila ponižování související s přesunem osady dále od vesnice v době války apod. Dramaturgie díla je
sugestivní, promyšlená a emocionální. V povídce vystupují zcela konkrétní lidé.
Autobiografické vyprávění Eleny Lackové v publikaci Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, v němž Lacková popisuje období holocaustu, svědčí o tom, že spisovatelka při své tvorbě měla před očima živé lidi, s nimiž se stýkala, s nimiž prožívala
utrpení války, obavy z ponižování a genocidy. Jsou to lidé, kteří trpěli a jejichž
trápení bylo umocněno příslušností k ponižovanému národu.
Jako je Elena Lacková zásadová ve svém humanismu, je naprosto zásadová
a nesmiřitelná ve vztahu k trýznitelům Romů. V jejich jednání odhaluje zlo a neúctu k životu v jeho samotné podstatě. Tím zachycuje v umělecké podobě to, co
vyjadřují vědecké, historické a filozofické práce o holocaustu. Holocaust směřuje
ke zničení života, a ačkoliv v důsledku historických okolností na Slovensku nedošlo
k vyhlazení Romů, podobně jako tomu téměř bylo v českých zemích (z čehož někteří vyvozují nepřítomnost holocaustu Romů na Slovensku), Lacková svou uměleckou výpovědí dokazuje, že na Slovensku šlo zcela určitě o přípravné procesy,
směřující ve svých důsledcích ke genocidě. Z jejího uměleckého poznání logicky
vyplývá opovržení a nenávist. Přesto dokáže Lacková skvěle v několika větách odhalit i nejniternější motivy pro počínání trýznitelů (Mihálik, Olejár). Ostře také
odsuzuje zaprodance, zrádce krve (Holub), přičemž si však neodpustí i nádech
typického romského humoru.
Lacková nezastírá diferencovaný vztah Slováků k Romům. Ukazuje jej například ve scéně, když přes vesnici četníci vedou romské muže do tábora nucených prací. Na jejich adresu se ozýval ponižující pokřik výrostků, ale tekly i slzy
chudých, kteří s nimi soucítili. Ani na stavbě železnice, na kterou byli Romové
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nasazeni, nechyběla pomoc a soucítění některých inženýrů, kteří Romy znali před
válkou („Horvát mu hrál mnohokrát do ouškaÿ), stejně jako četníků a gardistů,
u nichž Lacková ale také hledá jejich motivaci, důvody pro jejich diferencované
jednání.
Při rozboru díla Eleny Lackové je třeba vyzdvihnout i výrazové umělecké prostředky, kterými Lacková umocňuje sílu obsahu. Povídka má dramatickou stavbu,
která velmi dobře umožňuje práci s textem jako divadlem. Lacková se v tomto
směru nezapře jako autorka první romské divadelní hry s původním názvem Horiaci cikánsky tábor. Typické je neuvěřitelné vcítění do nitra postav, do jejich prožívání lásek, nenávisti, emocí. S tím harmonizuje souznění s přírodou, líčení osady
ve vánici, v měsíčním světle, kresba lesních zákoutí. Souznění osady s přírodou
sama autorka velmi dobře znala a procítila svým vlastním životem v každodennosti romského bytí. Spisovatelka mistrně používá kontrast: vzedmutá hladina nenávisti po nedobrovolné koupeli Jenka kontrastuje se vzájemnou solidaritou Romů
v těžké době, klidně spící osada v měsíčním světle s hrozným kontrastem s řevem
a ponižováním, když ji napadli četníci a gardisté. Kontrast bídy a lepší úrovně sedláků při líčení Vánoc, kontrast i v rozdílných kulturních zvycích, avšak na druhé
straně ukazuje i možnosti přizpůsobení se majoritní kultuře, náboženství, náznaky
tolerance.
Používání romských slov v textu dokresluje dvojjazyčnost romské komunity,
ukazuje také, že v prostředí symbiózy Romů a sedláků slovenská vesnice znala
romská slova a v komunikaci s Romy je používala. Lacková neváhá zařadit i používání tvrdých slov, nadávek, aby dokreslila tvrdost romského života i zjitřelou
atmosféru ponižování a tvrdého boje o přežití.
Lacková dokáže vyjádřit scény i s jejich zvukomalebnou podobou, (např. nářek
žen při odvádění jejich synů – Kali a Dežko), chroptění umírajícího dědy, který
mnoho radosti v životě nepoznal, velká hádka, stupňující se do rvačky, cákání vody
na slepého Jenka při zavilém útoku výrostků na něj, srdcervoucí pláč a jekot dětí,
sledujících a prožívajících bolestné události holocaustu s dospělými).
Lacková nepřekonatelně líčí hádky. To není jen obyčejná hádka, ale veřejné slyšení, morální soud, kdy si různé strany vyměňují, s náležitým procítěním a tomu
odpovídajícími slovy, citoslovci, nejhlubší motivy svého jednání (např. hádka
o Jenka na začátku i před jejich odchodem z osady spolu s Šárikou).
Mistrovství kontrastu se smutně projeví i v jedné z posledních scén ze života
zamilovaného Jenka a Šáriky: Jenko s Šárikou sní kůrky chleba ze smetiště, a potom
musí vonět k opékaným vnitřnostem na bleším trhu. Osud je nesmlouvavý: dříve,
než si za peníze vydělané za krásnou hudbu Jenkových houslí koupí jídlo, chytí je
policie. Poprvé Jenko se Šárikou jedou autem, poprvé a naposled. Kontrast bídy
a bohatství, kontrast vyvolených a ponížených, kontrast nočních hvězd a dýmu
krematorií nabývá pro oba mladé lidi tragické podoby.
Spisovatelce Eleně Lackové se podařilo zachytit jednotlivé fáze připravované
genocidy Romů – od přesídlení osady k jejímu hlídání, napadání a zesměšňujícím
a ponižujícím akcím gardistů (koupel v říčce) až po pracovní tábory, vyhladovění zbylých Romů v osadách nařízením o možnosti pouze dvouhodinovém pobytu
Romů ve vesnici. Ne bezdůvodně Lacková často srovnává osud Romů s osudem
Židů, kteří „přišli dříve na řaduÿ. Ve spisovatelčině tvorbě je přímo hmatatelné
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souznění i soucítění s krutým osudem Židů i strach Romů z jejich následování.
Avšak neméně důrazně spisovatelka ukazuje, že Romové se nechtějí smířit s osudem (hrdé jednání vajdy Bakra, hudebníků Horváthovců). Proti jejich důstojnosti
staví nevybíravé nadávky četníků a gardistů cikánům (například matce slepého
houslisty Lajka nadávají „ty čubkoÿ). Je to velmi urážející i pro jejího syna Lajka,
který by se chtěl pomstít.
Ústřední linií povídky je láska slepého Jenka a Šáriky. Přiznali svoji lásku a byli
z osady téměř exkomunikováni rodinou Šáričiny matky Reginy. Nevydrželi soud
Romů, odešli a dostali se do neštěstí: po přistižení na tržišti je Němci posadili do
vlaku směřujícího do Osvětimi. Tam zahynuli. Vzniká otázka viny: jsou za to vinni
Romové, kteří se nemohli smířit s faktem, že by si zdravá dívka vzala postiženého
mládence? Spisovatelka si touto fabulací vytvořila východisko pro mravní soud:
byli za osud mladých lidí vinni Romové se svými zvyky a morálními zásadami?
Spisovatelka odpovídá jednoznačně: jejich tragický konec mělo na svědomí zcela
jednoznačně nacistické násilí, které si vytyčilo jediný cíl – ve jménu zákona vymýtit „méněcenné a degenerované rasyÿ. Za likvidaci Romů nesla vinu nacistická
ideologie, která byla nositelem holocaustu, největší kolektivní vraždy Židů, Romů.
Na osudech konkrétních lidí Lacková objasňuje uměleckým způsobem všechny
etapy holocaustu Romů, osudy konkrétních lidí jsou zobrazením této hrůzy. Mrtví
se nevracejí, poslední myšlenka umírající Šáriky, fakt, že hrůzy genocidy nelze
žádným způsobem odčinit, že jsou nezvratitelné. Smutný konec, avšak nikoliv bez
víry. I v hodině smrti a absolutní beznaděje v koncentračním táboře se Romové
dokázali bránit, nešli na smrt zbaběle. V povídce Elena Lacková zdůraznila, že
i Romové se bránili, byli členy partyzánských oddílů. Avšak tváří tvář smrti v továrně na smrt nebylo jiné cesty. Konec Romů, doprovázený vzdorem, je nadějí
a zároveň i mementem do budoucna.
V povídce Mrtví se nevracejí i v povídkách dalších Lacková zobrazuje situaci
Romů na Slovensku, avšak svým záběrem podává obraz, který byl společný pro
Romy v celé Evropě, Čechy a Moravu nevyjímaje.
Povídka Život ve větru
Hlavními postavami povídky jsou děti. Malé děti Julaj a Julajka, které ztratily
svoje rodiče, se staly hříčkou osudu. Jejich život se ocitl „ve větruÿ. Vinou lidí
a slovenských zákonů v době války se jako romské děti staly nežádoucími bytostmi,
které nemohly od „zákonného rozhodnutíÿ zachránit ani dobří lidé, mající zájem
na jejich budoucnosti.
Elena Lacková opět vychází z popisu životního způsobu chudé romské rodiny,
jejich závislosti na hříčkách přírody. Julaj a Julajka se octnou sami v opuštěné
chatrči, protože jejich rodiče obvinili četníci z krádeže a zavřeli je do vězení. Jako
zázrakem se děti zachrání u vesnické ženy Anny. Ale její muž musí čelit obrovskému
tlaku a odmítání „toulavých cikáňatÿ ze strany vesničanů. Jen málo lidí ve vsi se
dokáže takových dětí zastat. Nad vším se vznáší otázka: „Tmavé děti snad nejsou
děti?ÿ Nejlépe, kromě Aničky, která vidí v dětech náhradu za vlastní zemřelé děti,
se k dětem chová učitel školy. Musí pro ně přece něco udělat! Lacková akcentuje
roli školy a profesionální odpovědnost učitele, bez ohledu na etnické rozdíly, zcela
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záměrně. Škola je budoucnost Romů. Je zbraní proti tvrzení o nevzdělavatelnosti
a nevychovatelnosti Romů, vyjádřenému v povídce veřejným míněním obce: „Z vlčete, i když se vychová, vyroste přece jenom vlk!ÿ
Z hlediska etické interpretace je základním mravním motivem odpovědnost za
děti, které vždy vystupují jako symbol života. Naproti tomu holocaust znamenal
popření života a na pořadu dne měly být romské děti, chlapec Julaj a jeho sestra
Julajka. A k realizaci tohoto cíle gardistům napomáhal zákon! Děti byly odvedeny
gardisty a ani Anička, jejich nová maminka, proti tomu nic nezmohla. Jako by
nadarmo se z jejího sevřeného hrdla ozval do prostoru výkřik: „Neberte mi moje
děti! To jsou moje děti!ÿ Život dětí byl dokonán. Skončily v koncentračním táboře
Osvětim. Jako by nezbyla už žádná naděje. Ale zbyla, a to se Elena Lacková snaží
vyjádřit ve třetí povídce.
Povídka Bílí krkavci
Povídka Bílí krkavci je vyvrcholením pevně sevřeného cyklu povídek. Je prezentací nejvážnějšího zločinu vůči Romům během války. Je ukázkou genocidy, kterou
spisovatelka odhaluje až ke kořenům, všímá si i příčin a odhaluje mechanismus
fungování zla opírajícího se o zákon, který odpouští vrahům zločin spácháný ve
jménu „zákonemÿ uznané čisté rasy.
Povídka je znovu postavena na konkrétních osobách, které prožívají svou bídu,
ponížení, utrpení. Lacková velmi dobře odhaluje i tvář vesničanů, gardistů, jejich
žen. Nahlíží do života Romů v osadě, do vztahů mezi nimi ve vážné situaci životního
ohrožení. Výraznou roli hráli v této situaci vajdové. Lacková představuje vajdy
jako skutečné zástupce svého lidu! Jsou odvážní, nekolaborují. Romové v nich ctí
přirozenou autoritu (např. vajda Feri: „Nedáme se už více strašit.ÿ).
Syn vajdy Feriho, Julo, má rád knihy, vzpomíná na školu, která mu byla odepřena. Julaj je poselstvím spisovatelky pro romské děti do budoucnosti. Zatímco
děti z předchozí povídky Julaj a Julajka nemohly plně využít učitelovy snahy
o jejich povznesení a skončily v Osvětimi, Julo zkázu osady přežil. Avšak ani po
válce nemohl zcela uskutečnit svou touhu po vzdělání. Ale jsou další, kteří budou
pokračovat.
V povídce se prolínají vzpomínky na šťastné dětství (Zuza) a snaha i přes
nepohodu osudu udělat totéž pro vlastní děti s pomalým a systematickým směřováním k neodvratné zkáze celé osady. Lacková znovu popisuje ponižování Romů,
koupání ve studené vodě, házení plynových bombiček do chatrčí, aby se v nich ani
po koupeli nemohly prokřehlé děti ohřát. A znovu to vyvolává vzdor vajdy a ostatních Romů, touhu po samopalu, který by namířili na své trýznitele. Spisovatelka
zvýrazňuje odpovědnost vajdy za své lidi. Ale proti ní stojí hrozba a lstivá síla, prohnanost gardistů, kteří oklamou Romy za účelem co nejjednoduššího „konečného
řešeníÿ za účelem jejich likvidace.
Následuje tvrdé, syrové, zkratkovité líčení konce osady. To, co probíhalo v krátkém časovém okamžiku, líčí Lacková velmi úsporně, skoro jako konstatování absurdního děje, jako by tam byla a popisovala, co se děje. Je ale i v této zkratce
maximálně účastna. Její srdce krvácí s ponižovanými a zabíjenými lidskými bytostmi. A spolu se svým lidem ukazuje, že ani v hodině smrti se nestali jinými.
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Matky prosily za svoje děti, muži litovali, že nemají sekery, aby alespoň zemřeli
v čestném boji proti bezcitné síle. Ani vajda nezanechal svůj lid v poslední chvíli
na holičkách. Z plamenů, v kterých hoří Romové, volá hroznou výčitku a apeluje
na lidství. Proč mají zemřít jako dobytek? Vždyť jsou lidé! Proč se jejich kati
nebojí Pána Boha a zničí tolik lidských životů?!
A do toho hrozného pálení lidských bytostí Lacková umisťuje demagogicky
a zvráceně znějící program nositelů čisté německé rasy: „Zbavíme svět špíny, odstraníme méněcenné a zdegenerované rasy, vytvoříme nový svět čisté rasy.ÿ Do slov
velitele někteří gardisté zvraceli. Obraz apokalypsy se vším všudy. I s tou malostí,
která je vždycky potřebná, aby se „velké zvrácené projekty na zdokonalení lidstva
mohly uskutečnitÿ.
Úplný konec osady líčí Lacková několika větami: „Dílo bylo dokonáno. Zůstal
jen popel a plechy, které dříve pokrývaly střechy Romů. Už nebudou krýt jejich
starosti a radosti.ÿ
Obklíčení osady spisovatelka předvádí s uměním zkratky, krátkých vět, vyvolávajících hrůzu dalšího, neznámého. Na obloze nebylo ani hvězdičky – symbolicky
vyjádřená opuštěnost Romů v této hrozné chvíli. Noc beze svědků. Jen jeden tam
byl. Julo, malý chlapec, který měl podat svědectví. Nikdo po válce jeho svědectví
nevěřil. Avšak svědectví existují, Romové a neromové je dávali pomalu a mnohdy
proti nevůli mnohých dohromady. Jako mozaiku. Výsledkem je v současné době
přiznání holocaustu Romů jako neblahé součásti celkového holocaustu za 2. světové
války.
Elena Lacková nastoluje v povídce znovu otázku mravního soudu, otázku svědomí trýznitelů Romů a otázku odpovědnosti za válečné zločiny. Roli trýznitele
hraje Marcinko, velitel gardistů, na základě jehož plánu a podvedení Romů byla
osada zlikvidována.
Z osady se jediný zachránil Julo. Strašně chtěl pomoci trpícím a své rodině. Ale
pak si uvědomil, že proti moci pušek nic nezmůže. Chtěl si zachovat život. Aby se
pomstil. To je lidský rozměr jeho počínání. Vrazi musí být potrestáni. I když se
vymlouvali, že to dělali ve jménu slovenských zákonů.
Julo měl štěstí. Dostal se do další osady a ujala se ho Estera, romská žena, babička. Po vyléčení July poděkovala Bohu, Delorovi, těmito slovy: „Deloro, děkuji
ti, že jsi zachránil naše dítě.ÿ NAŠE tu neznamená podle mého soudu pouze dítě
určité rodiny, určité osady, ale dítě Romů, jejich budoucnost, která je silně symbolizována právě péčí o děti. „Byť bys zachránil pouze jedno dítě, jako bys zachránil
celý svět.ÿ To bylo i krédo známého českého sociálního pedagoga Přemysla Pittra.
Také spisovatelka Elena Lacková vkládá do záchrany romského dítěte obrovský
smysl, víru, že romský národ nezahyne a prostřednictvím svých dětí překoná nepřízeň osudu a dojde k lepší budoucnosti.
Možnosti projektových metod
jako doplnění a zvýraznění pedagogického účinku literatury
Učitelé mohou nejenom v hodinách literatury, ale také dějepisu, občanské výchovy
apod. využít úryvků z povídek k zamyšlení se nad smutnými příběhy, nad ideologií
nacismu, která se stala hlavní příčinou tragických osudů Židů i Romů. Je to důle-
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žité obzvláště v dnešní době, kdy sílí myšlenky neonacistů vyznávajících ideologii
nacismu. Učitelé mohou s žáky rozvažovat o politických souvislostech ve světě,
o začlenění romské otázky do našich dějin, o odpovědnosti lidí za jejich počínání,
o svědomí, odvaze, s kterou se Romové vzpírali osudu, o zákonu, který umožňoval v době nacismu genocidu, o morálním oprávnění rozhodovat o životě a smrti
utlačovaných Romů apod. Povídky lze využít nejen k přečtení a doplnění výkladu
různými úvahami, ale také jako námět k aktivizaci výuky (hry, dramatická výchova
apod.).
Vytvoření většího a dlouhodobějšího projektu, do něhož se může zapojit skupina dětí, klub, třída nebo i celá škola, se může stát východiskem pro hlubší poznání
holocaustu Romů v době války, doplněného individuálním i kolektivním prožitkem
žáků. Takový projekt mohou využít učitelé i vychovatelé. Tvořivost učitelů romských dětí, romských pedagogických asistentů i samotných žáků jistě může přinést
řadu variant, podle konkrétních podmínek školy, podle místa školy, podle úrovně
a zájmů učitelů a vychovatelů, podle úrovně spolupráce školy s rodiči žáků, s romskými osobnostmi apod. Možná, že pro učitele a jejich žáky, pro vedoucí romských
klubů, ale i pro učitele českých žáků se stane inspirací projekt, který jsem ve spolupráci s romskými přáteli realizoval v roce 1997 v rámci občanského sdružení
Kulturní svaz JEKHETANE v Ústí nad Labem. Projekt vycházel z faktu, že holocaust se netýkal jenom Židů. Holocaust prožívali i Romové. Aby se romské i české
děti mohly seznámit s tímto dlouho zapomínaným holocaustem, vytvořil Kulturní
svaz Jekhetane v Ústí nad Labem pro rok 1996–1997 projekt Kulturou k porozumění mezi lidmi, který financovalo Evropské společenství prostřednictvím Nadace
rozvoje občanské společnosti (NROS). Podstatou tohoto projektu bylo nabídnout
učitelům a vychovatelům romských a českých dětí povídku Eleny Lackové Život
ve větru k četbě v hodinách občanské výchovy, literatury, historie, v mimoškolní
činnosti. Poté se mohly děti vyjádřit v diskusi a v písemné podobě k tématu, které
je v povídce zpracováno. Reakce romských a českých dětí byla zaznamenána jako
jejich vnímání uvedené povídky. Korunou projektu byl zájezd romských dětí k památníkům holocaustu Romů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, spojený
s besedou romských dětí se studenty gymnázia v Třeboni. K nejpůsobivějším zážitkům patřila zkušenost romských dětí z pohledu na místa smrti mnoha Romů za
války, z možnosti besedovat s českými dětmi jako rovný s rovným a ze setkání se
samotnou spisovatelkou, paní Elenou Lackovou v Romském centru Drom v Brně.
Přítomnost Bartoloměje Daniela, autora Historie Romů a Vlado Oláha, duchovního průvodce celého zájezdu, umocnila dojem romských dětí z celého programu.
Projekt je jednou z alternativních metod multikulturní výchovy v hodinách češtiny, občanské výchovy, dějepisu a dalších humanitních předmětů i v mimoškolní
výchově NAŠICH dětí – romských i českých.
Projektu se zúčastnily Zvláštní škola v Kladně, Základní škola ve Varnsdorfu,
Zvláštní škola ve Varnsdorfu, Gymnázium v Třeboni, Základní škola Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem a romské děti pod vedením svých romských vedoucích
z občanského sdružení Kulturní svaz Jekhetane v Ústí nad Labem. Konzultantkou
projektu byla Bc. Albína Tancošová. Celý projekt i s povídkou, záznamem diskusí,
úvah dětí z různých typů škol o tom, jak na ně povídka zapůsobila, jaké v nich
vyvolala představy o soudobých problémech rasismu a intolerance, a o možnos-
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tech, jak netolerantní vztahy řešit, najdete v publikaci Hnutí R s názvem Romové
a historie.270
3.2.2

Dějepis

Multikulturní učitel se setkává s tématy, která vyvstanou jako aktuální, a je třeba
si často osvojit nový obsah, odpovídající novým vědním poznatkům, nové metody,
které je třeba používat k dosažení optimálních výsledků. Podobná situace nastala,
když byly do vzdělávání zařazeny ve větší míře než předtím informace o holocaustu
Romů.
Metodické aspekty výuky při objasňování holocaustu Romů v hodinách dějepisu
Holocaust je pojem, který ve filologickém smyslu (je to slovo řeckého původu) znamená úplné zničení, zvláště ohněm, naprostou zkázu nebo zápalnou oběť. Po druhé
světové válce a zejména po použití tohoto pojmu americkými televizními tvůrci
seriálu ze sedmdesátých let o vyvražďování evropských Židů vešel tento pojem
do povědomí široké veřejnosti. Postupně se tento pojem začal užívat i k označení
perzekuce a vyvražďování evropských Romů.
Holocaust Romů nebyl po 2. světové válce vůbec sledován. Pojem holocaust
byl spojován převážně s genocidou Židů. Jak píše Jana Horváthová, v současné
době ředitelka Muzea romské kultury v Brně, likvidaci několika milionů Židů nebylo možno přehlédnout. Naproti tomu válečné osudy Romů zůstaly velmi dlouho
zamlženy a nesepsány.271
Dnes se stává jeho přirozenou součástí i sledování holocaustu Romů. Bylo tomu
tak i v projektu Fenomén holocaust, který na konci devadesátých let vzešel z iniciativy prezidenta České republiky Václava Havla. Vedoucím projektu ze strany
Kanceláře prezidenta republiky byla v té době PhDr. Helena Dluhošová. Projekt
měl přispět k odtabuizování tématu holocaustu a k jeho reflexi ve společnosti.
Tímto projektem, ke kterému se přihlásila i vláda České republiky, dala Česká
republika najevo vůli se zabývat a vypořádat se s dědictvím holocaustu.272
Projekt Fenomén holocaust má mezinárodní rozměr. Je realizován ve spolupráci s mezinárodní pracovní skupinou Task Force for International Cooperation
on Holocaust Education, Remembrance and Research. Na projektu spolupracují
výzkumná a vzdělávací centra z Izraele – Yad Vashem, Polska – Státní muzeum
v Osvětimi, USA – Muzeum holocaustu ve Washingtonu a odborníci z dalších zemí
(Švédska, Velké Británie, Německa, Nizozemí a Francie). V rámci tohoto projektu
vyšla v roce 1999 i kniha našeho předního historika Ctibora Nečase s názvem Holocaust českých Romů, která se souhrnným způsobem zabývá holocaustem Romů
v České republice.273
270 Balvín,

1996, s. 102–147.
2001, s. 69.
272 Srov. Holocaust svědomí lidstva, 2000, s. 3.
273 Z hlediska mezinárodního je důležitá i výstava Romský holocaust, kterou připravilo Dokumentační středisko německých Sintů a Romů a v ČR ji prezentuje Výbor pro odškodnění
romského holocaustu. Výstava s názvem Genocida Romů a Sintů a rasismus v dnešní Evropě
proběhla např. v Praze v Národní galerii ve dnech 26. 5.–16. 7.2006. Tato výstava byla prezentována i v Parlamentu ČR.
271 Horváthová,
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Učitelé dějepisu, ale i jiných humanitních předmětů mají dnes, po téměř desetileté systematické práci řady vědeckých a univerzitních pracovišť u nás, možnosti využít stávajícího materiálu, literatury vědecké, populárně naučné, metodické
i umělecké. Vydávané publikace jsou v převážné většině finančně podporovány
a distribuovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR především do
škol s převahou romských žáků, avšak mohou je využívat i další školy, s převahou
českých žáků. Každá učebnice má být vybavena pasážemi o romské historii, literatuře, hudbě, kultuře. Vyučování se stává multikulturním, jeho přirozenou součástí
je seznamování žáků i s jinými etniky, převážně s těmi, s kterými žijeme na našem
území. Zpracování holocaustu Romů spolu s holocaustem Židů má v práci MŠMT
ČR jednu z významných priorit.
Vědecká a výuková literatura
Dobrý učitel by měl být vybaven vědní gramotností, aby rozpoznal podstatu společenských jevů, o nichž má svým žákům vykládat. To platí i o fenoménu holocaust.
Bez vědní vybavenosti o tomto jevu a bez samostatného úsilí o prohlubování znalostí je učitel závislý na metodických a obsahových pokynech, které neproniknou
k jádru problému a nedají možnost učiteli hovořit se svými žáky s dobrou znalostí
věci. Vědní gramotnost tvoří směsici faktů, konceptů, historie, filozofie a myšlenek,
ale také metodologických postupů, vzájemně propojených logickými vazbami.274
Pro učitelskou práci je významné, že vědně gramotný člověk není vymezován jako
odborník, specialista, který by přímo „dělal věduÿ. Jde spíše o schopnost si ji
osvojovat, získávat z ní objektivní poznatky a jako učitel, profesionál ji využívat
v praktickém životě, při výuce žáků. Vědecká literatura o holocaustu Romů je
prezentována především ve vztahu k domácí situaci díly Ctibora Nečase275 a Věry
Kladivové,276 z hlediska evropského publikací Donalda Kenricka a Grattana Puxona.277 Z vědeckého hlediska se všichni jmenovaní autoři shodují v tom, že holocaust Romů je důsledkem a součástí celkového historického vývoje, v němž byli
Romové prakticky po celou dobu své existence v Evropě vypuzováni na okraj společnosti. Proto konstatuje Kenrick a Putton na konci kapitoly o historii Romů
před nástupem holocaustu, že „sémě proticikánského smýšlení nacházelo všude
úrodnou půdu a předznamenalo budoucí události. Ta část příběhu, kterou jsme podali, popisuje konstituování obrazu cikánů jako nežádoucího prvku ve společnosti,
jako předehru blížící se genocidyÿ.278
Co znamená tento vědecký poznatek pro učitele, kteří chtějí své žáky objektivně a pravdivě informovat o holocaustu Romů? Že určitě nestačí pouze seznámení
s vlastní genocidou za druhé světové války, ale že je třeba jít ke kořenům věci, do
celé historie Romů v Evropě a ve světě. V ní byly proticikánské zásahy a tvorba
legislativy k potlačení cikánského živlu stále přítomny. Např. k jedné z nejhroznějších událostí, kterou si museli protrpět španělští cikáni, patří všeobecný zátah,279
274 Srov.

Komenda, 2001, s. 28.
Nečas, 1999.
276 Kladivová, 1994.
277 Kenrick a Puxon, 2000.
278 Kenrick a Puxon, 2000, s. 16.
279 Alfaro, 1999.
275 Nejnověji

154 (cele.lae, 1. října 2008)

Metody v některých výukových předmětech

155

provedený 30. července 1749 za panování krále Ferdinanda VI. Rozsah této operace
měl za následek, že v jediném dni bylo zbaveno svobody deset až dvanáct tisíc žen,
mužů, starců a dětí, a to jenom proto, „že to byli prostě jen cikániÿ. Tak o tom píše
s uvedením řady dokumentů doby Antonio Gómez Alfaro v knize Velký proticikánský zátah. Avšak ani známí čeští historikové, mapující historii u nás, nepřehlédli
špatné postavení Romů v našich dějinách. Josef Svátek píše ve svých Obrazech
z kulturních dějin českých o situaci, která nastala po vyhlášení císařského dekretu
11. července 1697, po němž začala všeobecná honba na cikány: „Dvanáct hodin
po vyhlášení řečeného dekretu nastal všude hon na cikány a v celých tlupách byli
nešťastní synové Indie po stromích věšeni, zejména v lesích pohraničních viselo
na sta hnědých mrtvol, aby pohledem na ně byli následující jejich soudruhové od
vkročení do země zastrašeniÿ.280 O persekuci českých Romů psal i další historik
Jan Karel Hraše.281 O přítomnosti Romů v českých městech, nebo spíše u nich
při jejich kočování, a o reakcích městských správ a obyvatel píše Zikmund Winter v Obrazech z kulturních dějin.282 Zprávy našich historiků si mohou učitelé
souhrnně přečíst v jednom ze sborníků Hnutí R s názvem Romové a historie.283
Nemohlo být cílem pojednání o možnostech využívání vědecké literatury o vytěsňování Romů ze společnosti a holocaustu podat vyčerpávající přehled literatury.
Ten si budou zřejmě doplňovat učitelé při realizaci přímé praxe – při vlastní výuce
svých žáků. A v tomto procesu se nemohou obejít bez vlastní výukové literatury,
která se stává ve spolupráci s učitelem hlavním zdrojem vědomostí žáka.
Pro přímou výuku žáků bude nesporně nejdůležitější publikací informační materiál o holocaustu, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.284 Kladem této přínosné publikace zejména z hlediska rozšíření a zkvalitnění
vzdělávání postavené na vědeckých poznatcích o holocaustu je organické začlenění holocaustu Romů do výkladu, v němž sice dominuje holocaust židovský, ale
zcela jasně se akcentují paralely mezi osudem Židů a Romů. V publikaci je také
zaznamenán i rozdíl mezi zeměmi: například na Slovensku Romové systematicky
vyvražděni nebyli, čeští Romové byli vyhlazeni téměř úplně. Pro objasnění holocaustu a jeho nebezpečnost, jež nezanikla s posledními výstřely druhé světové
války, mají význam i zobecňující pasáže, objasňující pojem holocaust nejenom
z hlediska filologického, ale i z hlediska filozofického, etického, humanistického.
To je pro učitele dobré východisko, aby mohl ve své práci se žáky přecházet od
informací a faktů k hlubšímu pojmenování problému, k hlubšímu hodnotovému
zamyšlení žáků nad holocaustem jako jevem, který nemá v dějinách obdoby a jako
„jedinečný případ genocidy totální a absolutní sahá ještě dál: Svým nejvlastnějším
smyslem je to popření života v jeho podstatě ÿ.285
Velmi dobrý výklad o holocaustu Romů, který mohou učitelé použít i při srovnávání situace Romů v Protektorátu Čechy a Morava a ve Slovenské republice,
podává PhDr. Jana Horváthová v závěrečné studii rodinných příběhů s názvem
Co mi doma vyprávěli. V této studii, opírající se o publikace Ctibora Nečase, Arne
280 Srov.
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B. Manna a Mileny Hübschmannové, zdůrazňuje, že „zatímco čeští Romové jako
skupina rasistickou perzekuci v Protektorátu Čechy a Morava nepřežili, ve Slovenské republice Romové sice nebyli ušetřeni rasové diskriminace, útlaku a nakonec
ani pogromů, ale k plánovité likvidaci Romů jako celku tento režim nestačil přistoupitÿ.286
Pro vzdělávání dětí má však význam i širší vřazení událostí do lidské historie
i do vývoje jednotlivých komunit. To umožňuje především Romský dějepis Arne
B. Manna.287 Seznámení s historií Romů a jejich současností (bohužel z hlavní
části především slovenských Romů), podává obraz kontinuity ve vývoji vztahů
majority k romské komunitě. Pak je snáze pochopitelný i vzestup nacistické ideologie, která si předsevzala za svůj cíl deklasovat a zlikvidovat rasy „méněcenné
a zdegenerovanéÿ. Avšak tím, že autor ukazuje bohatou kulturu Romů v minulosti
a současnosti a píše i o osobnostech, které se dostaly díky vzdělání do profesí, které
by v dřívější době nemohly ze sociálních důvodů zastávat (učitelé, hudebníci, herci,
lékaři, právníci, spisovatelé, žurnalisté, úředníci, sportovci, politici atd.), vyvrací
zcela jasně předchozí nevědecká a rasistická tvrzení vědců ve službách hákového
kříže, že „cikáni jsou nemorální, kriminální, štítí se práce a jsou nevzdělavatelníÿ.
Z rasových vědců, kteří studovali cikány, byla vedle Roberta Rittra nejznámější
Eva Justinová. Dospěla ve své výzkumné práci k závěru, „že cikány nelze kvůli jejich primitivnímu duševnímu ustrojení integrovat. Je-li cikán vychováván německy,
zůstane v důsledku své nedostatečné přizpůsobivosti asociálním, takže všechny pokusy vzdělat cikány a cikánské míšence by se měly zastavitÿ.288 Budiž ke cti učitelů
v České republice, kteří se zejména ústy profesora Františka Štampacha ve třicátých letech přikláněli k názoru, že nikoliv antropologický, ale především sociální
handicap nedovoluje romskému dítěti rozvíjet schopnosti, které má jako kterékoliv
dítě ostatní!289
Citlivým využitím výkladů na základě Romského dějepisu Arne B. Manna
i využitím dalších materiálů, např. publikace o romských osobnostech v České republice,290 je možné přispívat nejenom k objasňování negativních důsledků vytěsňování a genocidy Romů, ale i prostřednictvím objektivních pozitivních výsledků
romské kultury k postupující integraci Romů do společnosti. V tomto směru má
učitel velké možnosti a záleží ve velké míře na tom, jak je s pomocí výukového
materiálu využije.
Literatura pedagogická a metodická
Optimální využívání výukového materiálu úzce souvisí se zajištěním metodického
a pedagogického vedení učitelů. Domnívám se, že v tomto směru byli učitelé zatím ve věci multikulturní výchovy i v otázce vzdělávání o holocaustu ponecháváni
poněkud na holičkách. O to více jsou ceněny publikace, které se o metodiku snaží.
Mezi nimi je potřeba vyzdvihnout kolektivní práci Výchova k toleranci a proti
286 Horváthová,

J., 2001, s. 70.
2001.
288 Kenrick a Puxon, 2000, s. 23 a 24.
289 Srov. Štampach, 1933.
290 Balvín, 1999.
287 Mann,
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rasismu pod vedením editorky Tatjany Šiškové.291 Publikace velmi vhodně kombinuje informace o rasismu, xenofobii a intoleranci s metodickými postupy, jak by
učitelé ve školách měli pracovat na vzdělávání svých žáků k toleranci. Součástí
jsou i modelové hry, které umocňují tendenci po hledání adekvátních metod ve
společenské výchově žáků.
Velké možnosti skýtají i setkávání učitelů a vychovatelů, kteří pracují ve školách
s převahou romských žáků. Jsou to lidé, kteří se sdružují v občanském sdružení
Hnutí spolupracujících škol R (zkráceně Hnutí R). Z těchto setkání vznikají publikace na různá témata, v nichž je soustředěna zkušenost z výuky nejenom romských
žáků, ale i z výuky žáků českých, kteří se snaží o bližší seznámení s otázkami romské
historie a kultury. V tomto směru se týkalo holocaustu Romů a různorodých forem vytěsňování Romů ze společnosti zejména 6. setkání Hnutí R na téma Romové
a historie.292 Po obrazech z historie Romů z pera romského historika Bartoloměje
Daniela se mohou čtenáři publikace seznámit se záznamy českých historiků o pronásledování Romů, které přecházejí v regionální historii, dosvědčující genocidu
Romů na Moravě. Logickým vyústěním publikace je povídka Eleny Lackové Život
ve větru, kterou doprovázejí úvahy romských i českých dětí o vztazích majority
a romské minority, které vyplynuly z četby této povídky. Řadu možností, metod,
kterých mohou použít učitelé při vzdělávání romských žáků, poskytují publikace
Romové a pedagogika293 a Romové a alternativní pedagogika.294 Spojením historie holocaustu a současného nebezpečí rasové demagogie se zabývá 7. setkání
Hnutí R na téma Romové a majorita295 . Velmi zajímavý článek Věry Sokolové
v tomto sborníku s názvem Hlavní argumenty historiografie holocaustu a romská
historiografie tvoří svorník mezi minulostí a současností. Věra Sokolová objasňuje
otázku holocaustu Romů jako zcela jasný záměr nacistů vyhladit Romy do kořene,
podobně jako Židy. Dokonce genocida Romů začíná o poznání dříve než Židů.
Z hlediska souvislostí sledovaných v povídkách Eleny Lackové je důležitý akcent
autorky na to, že „i když překvapivě mnoho slovenských Romů přežilo holocaust,
slovenské autority (zejména Hlinkova garda) s nimi zacházely stejně brutálně jako
nacistéÿ.
Příběhy a umělecká literatura v hodinách dějepisu
Pro vzdělávání o holocaustu Romů budou mít velký význam výpovědi samotných
Romů. Zajímavým projektem v tomto směru jsou rodinné příběhy Romů z druhé
světové války, které psaly romské děti na základě vyprávění svých rodičů a prarodičů.296 Neodolatelným záznamem života Romů a snahy po jejich obrození je
autobiografie romské spisovatelky Eleny Lackové s optimistickým názvem Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou.297 Při dobrém vedení učitele může přispět toto
291 Šišková,

1998.
1996.
293 Balvín a kol., 2000a.
294 Balvín a kol., 2000b.
295 Balvín a kol., 1997.
296 Co mi doma vyprávěli, 2001.
297 Lacková, 1997.
292 Balvín,
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vyprávění k poznání romské komunity a vztahů mezi Romy a majoritou jako zdroj
nevyčerpatelných poznatků.
Kniha Eleny Lackové patří již svým způsobem do literatury umělecké, ale dobrý
učitel ji může využít i v dějepise. Vhodné je, když učí dějepis i literaturu jeden
učitel, což není mimořádné, tento obor se na pedagogických fakultách učí společně.
Dnes už působí řada romských básníků (např. Vlado Oláh, Emil Cina) nebo spisovatelů (např. Tera Fabiánová). Mezi nimi má nezastupitelné místo i dílo Eleny
Lackové.
Toto dílo, zejména povídky, je možno využít komplexně, v různých předmětech,
v koordinaci mezi vyučujícími, při tvorbě projektů školy, které přesahují práci
v jedné třídě a mají širší záběr, při využití volnočasových aktivit, při exkurzích
k památníkům romského holocaustu, do Muzea romské kultury apod.
Elena Lacková napsala tři povídky o holocaustu Romů na Slovensku (viz výše
jejich podrobný rozbor pro hodiny literární výchovy). Jsou to povídka Mrtví se
nevracejí, Život ve větru a Bílí krkavci. Protože tyto povídky byly vydány v nakladatelství Fortuna v roce 2001 (ve slovenštině Lacková, 2005), bylo by dobré
upozornit na možnosti, které budou skýtat učitelům ve vlastní výuce. Povídky
objasňují holocaust Romů na osudech konkrétních lidí. Umělecká forma umožňuje
vrcholný emocionální prožitek a nastoluje možnosti, jak více pochopit situaci Romů
a vztahy mezi Romy a majoritou. Povídky jsou využitelné v práci učitele v různých předmětech (český jazyk a literatura, dějepis, občanská výchova, výtvarná
a hudební výchova) i v práci s dětmi ve volném čase. Učitel je může i volně zpracovat v dramatické výchově, v modelových hrách, využít k realizaci úvah o dnešní
situaci ve vztazích mezi Romy a další částí společnosti.
3.2.3

Občanská výchova

Občanská výchova má velký význam především pro výchovu a vzdělávání žáků
jako občanů. Je ovšem omylem dosud stále zaběhaný přístup učitelů, kteří striktně
odlišují obsahy vzdělávání v občanské výchově a v jiných předmětech. Na výše
rozebíraných možnostech, které jsem uvedl při hodinách literatury a dějepisu, je
možno ukázat, jaké možnosti může mít učitel občanské výchovy, když dovedně propojí poznatky mezipředmětové. Přesto má občanská výchova svá specifika, která
lze vztáhnout hlavně na tento předmět. Ve vztahu k romským žákům zdůrazňuji
především možnosti herní, projektových metod, etických situačních her, které jsem
rozebíral již v kapitole druhé. V této části bych chtěl upozornit na jednu metodu,
která může mít v hodinách občanské výchovy význam motivační, při formování
jejich zájmu učinit ze sebe osobnost s životními cíli, chutí uplatnit se ve společnosti jako řádný občan i jako příslušník zajímavého a hrdého národa Romů. Jde
o seznamování s romskými osobnostmi, které již v životě něco dokázaly a jsou i ve
vztahu k majoritě uznávanými osobnostmi. Vyzdvihovat takové osobnosti a výchovně s nimi pracovat má ve svých cílech dokonce programově jedna z důležitých
romských občanských organizací: DŽENO pod vedením Ivana Veselého. Jak stojí
v programu této organizace i jak mi vysvětloval sám předseda tohoto občanského
sdružení, Dženo je názvem pro takového člověka, Roma, který má přirozenou autoritu jak ve vztahu ke své komunitě, tak i ve vztahu ke komunitám vnějším,
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k majoritě. Jedním z hlavních cílů občanského sdružení Dženo je navázat na tradice takových Romů a vychovávat takové přirozené autority především v mladých
lidech.
Metoda výchovy a vzdělávání (ve vztahu k národnostním menšinám)
prostřednictvím hodnotového obrazu významných osobností
Z hlediska výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám hrají ve společnosti velkou roli osobnosti. Jejich prezentace ve školní výuce jako jedna z metod
školní práce může sehrát pozitivní roli jak při budování hodnotového světa žáka,
kdy osobnost působí jako vzor hodný životního následování, tak při vytváření klimatu vzájemného pochopení mezi rozdílnými komunitami v případě, kdy učitel
a vychovatel akcentuje zejména snahu významných osobností nejen po emancipaci
jejich národa, ale také po dorozumění a komunikaci s národy jinými.298
Romská národnostní menšina a její osobnosti
Také při rozvoji emancipace romské komunity, při cestě za integrací romské menšiny do společnosti, hrají velkou roli romské osobnosti. Každá škola, každá obec,
která prozíravě přistupuje ke komunikaci s romskou komunitou, by se měla chlubit nejenom svými českými významnými osobnostmi, ale i osobnostmi romskými,
v dalším vývoji multikulturní společnosti i osobnostmi jiných národů a národností.
A nejenom chlubit, ale i kreativně využívat jejich schopností napomoci učitelům
při ovlivňování školního klimatu.
Vím, že je to složité. Pouze první, nediferencovaný pohled na romskou komunitu
nestačí. Ulpí na nerozlišené skupině, v níž nadto na první obecný pohled převažují mnohdy negativní jevy. Oko nezasvěceného pozorovatele může ulpět pouze na
povrchu věcí, na romské komunitě jako skupině, která má své požadavky, avšak
uplatňuje je pouze jako spotřebitel, nikoliv jako tvůrce, který by byl prospěšný
širšímu okolí a lidem obecně. Bližší a strukturovanější pohled však již dokáže
rozlišovat a nachází v původně nediferencované etnické skupině jednotlivé lidi,
kteří mají svou tvář, své životní cíle, které často spojují nejenom s rozvíjením své
vlastní komunity, ale i s celou společností, se zájmem o rozvíjení demokratických
a rovných principů interetnické komunikace. Takoví lidé nejsou jen spotřebiteli,
ale svou činností v různých profesích přispívají k rozvoji hodnot celé naší společnosti. Tímto přístupem se stávají skutečnými osobnostmi, se kterými může škola
a město v zájmu výchovy a vzdělávání svých dětí nejenom komunikovat, ale také je
pověřovat určitými úkoly celoměstského a celospolečenského významu. Prozíravá
vládní politika ve vztahu k romské národnostní menšině využila této skutečnosti
a proto vytvořila podmínky pro zavedení míst romských asistentů a poradců na
298 V

tomto směru bude mít zřejmě význam nově založený časopis Slovo – bulletin pro cizince
a o cizincích, který začal také uveřejňovat profily cizinců, kteří přicházejí do ČR a realizují se
zde v určitém oboru. Najdete tady např. rozhovor s židovskou zpěvačkou ukrajinského původu
(Jelínková, P.: Rozhovor s Katerynou Kolcovou-Tlustou. Slovo 2003, roč. 1, č. 1, s. 23–24) nebo
profily Čechů, kteří se zabývají integrací cizinců, např. rozhovor s vedoucí Poradny pro uprchlíky
(Oljaša Goranka: Základem tolerance je snaha naslouchat, pochopit druhé lidi. Portrét Dany
Němcové. Slovo 2003, roč. 1, č. 1, s. 7–8).
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okresních úřadech, v městských úřadech, romských pedagogických asistentů v českých školách atd. Takovým způsobem byla obec postavena před praktický úkol více
diferencovat při pohledu na romskou komunitu, rozlišovat a konec konců začít komunikovat se skutečnými romskými osobnostmi, které mají přirozenou autoritu
jak mezi svými, tak i ve vztahu k obci, ke škole, k širší veřejnosti. V tomto procesu
může sehrát svou roli i škola a výuka občanské výchovy.
Hlavní město Praha respektuje usnesení vlády z 29. 10. 1997, které rozhodlo
o zavádění těchto potřebných míst pro romské osobnosti v zájmu optimální komunikace města s romskou menšinou. V roce 2000 bylo hlavním městem Prahou
zřízeno místo romského koordinátora, který spolupracuje s romskými poradci v jednotlivých městských částech. Tito lidé, vyzbrojení četnými životními zkušenostmi
z mnohdy ne zrovna příznivé komunikace mezi romskou minoritou a majoritou
naplňují společenský zájem – optimalizovat vztahy mezi občany v rámci obce,
a nadto vyjadřují bytostné zájmy romských občanů v jednotlivých městských částech, zájmy romských dětí v pražských školách, volnočasových zařízeních apod.
V Praze však nežijí a nepůsobí jen romští poradci. S Prahou je spojena řada
romských osobností, které buď vyrostly v Praze a začaly zde působit v různých
oborech činnosti, nebo v Praze působí ve významných institucích, na ministerstvech, v umělecké a kulturní sféře, v občanských sdruženích apod. Hlavní město
Praha má zájem s těmito osobnostmi nejenom komunikovat, ale i hlouběji poznávat jejich činnost a úspěchy a prezentovat tyto skutečnosti i pro širší profesionální
a občanskou veřejnost. Významné je také využití znalostí o životě a práci těchto
osobností pro výchovu a vzdělávání žáků ve školách. A to nejenom žáků romských,
ale i žáků českých, a koneckonců i žáků dalších národností. V tom je i smysl této
statě o romských osobnostech v Praze a o možnostech využití znalostí o těchto
osobnostech v občanské výchově.
Specifické charakteristiky romských osobností
Na základě pozorování práce skutečně známých romských osobností je možno charakterizovat romské osobnosti jako specialisty v tom kterém oboru, v němž se
podílejí svojí činností zejména na vytváření vědomí romství, romské identity, na
vytváření optimálních podmínek pro komunikaci a spolupráci mezi Romy, Čechy
a dalšími národy a národnostmi.
Specifickými charakteristikami takových osobností jsou:
• dlouhodobost zájmu o romskou komunitu,
• profesionální zájem o multikulturní výchovu se zaměřením nejenom na romské děti a mládež ale i na dospělou generaci,
• schopnost praktického uplatnění své speciální profesionální přípravy,
• chápání problémů romské komunity v nejširších souvislostech,
• schopnost tvořivého přístupu k řešení otázek souvisejících se vztahem Romů,
Čechů a jiných národů,
• profesionální étos, spočívající v ochotě poskytnout své schopnosti, dovednosti
a vědomosti do služeb povznesení romské komunity,
• schopnost dosahovat praktických pozitivních výsledků a ochota poskytnout
je i pro teoretické potřeby,
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• občanský étos, spočívající v ochotě rozšířit svůj profesionální obzor o občanský rozměr, o práci v romských, českých i multikulturních občanských
sdruženích,
• schopnost dlouhodobé komunikace s romskou komunitou v místě bydliště
nebo v blízkém okruhu svého působení,
• schopnost navázat dlouhodobou komunikaci s představiteli romské komunity
v širším měřítku (což nutně nevyžaduje každodenní bezprostřední kontakt
s představiteli romské komunity, ale sledování jejich práce, využívání jejich
činnosti pro lektorskou práci apod.),
• schopnost permanentně získávat informace o romské komunitě i o vztazích
mezi romskou minoritou a majoritou,
• schopnost samostatně reagovat na problémy a zastávat svůj názor, nedogmaticky, ale se smyslem pro spravedlnost,
• zastávání korektního vztahu k romské i většinové komunitě, který bychom
mohli vyjádřit romským příslovím „Dáš úctu, dostane se ti úctyÿ.
Osobností je v tomto smyslu každý člověk, který je postaven před úkol vyjadřovat svůj názor o problematice romské komunity, o vztazích mezi Romy a jinými
národy a národnostmi, o hledání cest k jejich optimálnímu řešení. Je to člověk,
který získává informace a dále je předává širšímu romskému i neromskému publiku.
Je to odborník v určitém oboru, který působí prakticky i teoreticky (na základě
spojení svého oboru s informacemi o romské komunitě) na děti a mládež, na své
kolegy, na dospělé Romy i Čechy a další národnosti s cílem:
• prohloubit informace o romské komunitě,
• přispět k optimálnímu řešení vztahů mezi romskou a neromskou částí společnosti,
• přispět k vytváření multikulturní občanské společnosti,
• přispět využitím efektivních metod ke zlepšování sociální situace Romů.
Romské osobnosti podle oblastí působení a profese
Pokud hovoříme o osobnostech a jejich působnosti, o jejich vlastnostech a charakteristikách, nelze je odvozovat z oblasti mimo realitu práce samotných osobností.
Nelze je odvozovat z jakýchsi pedagogických teorií, přestože se bez nich docela neobejdeme. Podle mého soudu jsou charakteristiky jednotlivých osobností natolik
specifické, že vymezení jejich osobitosti se nemůže realizovat bez sledování projevů
nejznámějších romských a neromských osobností (těch, které ačkoliv Romy nejsou,
přesto pracují systematicky a dlouhodobě ve prospěch romské komunity), které se
osvědčily v praxi jako nejvlivnější. Pokusím se uvést některé nejznámější osobnosti, jejichž činnost je spojená s Prahou, rozčlenit jejich působení podle oblastí
a profese. Působení romských osobností můžeme rozdělit do několika sfér a oblastí.
Ve sféře politické se stali nejznámějšími osobnostmi v Praze i v České republice Ladislav Body, bývalý poslanec PČR a v současnosti pracovník MPSV ČR,
Ladislav Goral, pracovník Rady pro národnosti Úřadu vlády ČR, Ing. Miroslav
Holomek, bývalý poslanec PČR a předseda romské sekce HCI, Mgr. Monika Horáková, bývalá poslankyně PČR, JUDr. Emil Ščuka, předseda Romské občanské
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iniciativy a v letech 2000–2004 prezident Mezinárodní romské unie, Marta Tulejová, spoluzakladatelka Romské sociálně právní střední školy v Kolíně a Ivan
Veselý, místopředseda ROI a předseda občanského sdružení Dženo.
Pro práci v regionech a obcích mají velký význam noví romští poradci a asistenti na okresních a místních úřadech. Jsou to lidé, kteří bezprostředně znají
místní situaci mezi romskou komunitou a svým vystupováním dokáží komunikovat s místní samosprávou. Jejich zkušenosti mohou být využity školami a dalšími
institucemi nejenom k rozšiřování informací o romské komunitě, ale i k praktickým pozitivním krokům při řešení aktuálních problémů. Poradci působí v různých
městech. Společnou komunikací a jejich dalším vzděláváním se vytváří tým, který
je schopen zkvalitňovat situaci romské komunity a komunikaci mezi majoritou
a romskou minoritou i v širším měřítku, než je oblast regionu.
V Praze se staly jako poradkyně v oblasti samosprávy nejvýraznějšími osobnostmi Božena Filová, která se po šestiletém působení v městské části Praha 13
stala v roce 2000 romskou koordinátorkou hl. m. Prahy. Božena Virágová působí po dlouholetém působení v městské části Praha 5 v romské zaměstnavatelské
agentuře, Margita Lakatošová dlohodobě působí v sociálním odboru v Praze 3,
v současné době působí na MŠMT ČR. Práce prvních dvou poradkyň vychází
z dlouhodobé zkušenosti sociálních pracovnic. Margita Lakatošová je příkladem
potřeby celoživotního studia, které by romští poradci měli vedle své praxe absolvovat. Významné je na jejím přístupu ke studiu, že patří ke skupině olašských
Romů, o nichž je známo, že vzdělání nepřisuzují velký význam. Ale vše se mění.
V regionech a obcích působí převážně Romové, kteří se stali spolupracovníky
státní správy na okresních úřadech a samosprávách (sociální asistenti a okresní
romští poradci) nebo ve školách (romští pedagogičtí asistenti). Mnohdy jde vlastně
o dvojjedinou, či spíše v některých případech trojjedinou roli. Tito lidé působí na
svém postu jako političtí reprezentanti své komunity a zároveň jako specialisté –
sociální pracovníci, kurátoři, asistenti ve školách. Kromě toho mnozí z nich působí
i v neziskových organizacích. Sepětí těchto oblastí ukazuje znovu na skutečnost, že
osobností se člověk stává teprve spojením odpovědnosti politické s profesionální a občanskou.
Není bez zajímavosti, že většina osobností, která usiluje o reálné prosazování
svých společensky prospěšných cílů, pracuje v nadacích, obecně prospěšných společnostech a občanských sdruženích. Je to spíše logickým důsledkem přetvoření
totalitního systému řízení společenských vztahů ve společnost občanskou, v níž
má každý občan možnost projevit svou identitu a zájmy svého národa či národnosti a transformovat je do konkrétních výsledků. Občanská odpovědnost, projevená prací v občanských sdruženích, je jakýmsi substrátem odpovědnosti politické,
profesionální a individuální. Zároveň jsou romská občanská sdružení praktickým
prostředkem k prosazování společensky prospěšných zájmů. JUDr. Emil Ščuka by
bez Nadace dr. Rajka Djuriče zřejmě neprosadil program středních škol pro romské
studenty sociálně-právního zaměření, Ivan Veselý by bez Sdružení Dženo těžko organizoval odbornou přípravu romských žurnalistů. Také PhDr. Vlado Oláh velmi
dobře ví, že bez občanského sdružení (Matice romská) není možno provádět evangelizační snahy mezi Romy. Velkou činnost má za sebou také obecně prospěšná
společnost R-Mosty, vedená jejím prezidentem Ladislavem Goralem. Významnou
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se stala také činnost Mgr. Ivety Pape (rozené Godlové), absolventky Prešovské
univerzity.
V oblasti umělecké si během posledních let získaly kredit zejména tyto osobnosti, které žijí či působí v Praze nebo s ní jsou spojeny: Emil Cina, básník, Rudolf
Dzurko, malíř, Tera Fabiánová, spisovatelka, Jožka Fečo, primáš a hudební skladatel, Vojtěch Fabián, zpěvák, Mgr. Antonín Gondolán, zpěvák a hudebník, Ladislav
Goral, zpěvák a představitel filmových rolí, Jiří Korman, houslista a skladatel, Pavel Kroka, malíř, Mgr. Elena Lacková, nejznámější romská spisovatelka, první žena,
která v romské komunitě absolvovala Univerzitu Karlovu v Praze a v Praze také
vydala četná svá díla, Vojtěch Lavička, vynikající houslista a znalec romské hudby,
Eduard Oláh, sochař, autor romského památníku v Hodoníně u Kunštátu, PhDr.
Vlado Oláh, básník a filozof, šiřitel evangelia mezi Romy, Margita Reiznerová,
spisovatelka, první předsedkyně literárního svazu romských spisovatelů, nedávno
zesnulý Jan Rusenko, propagátor špičkového romského folklóru, dříve vedoucí souboru Perumos, Milan Šenki, hudebník.
V odborné oblasti se stali nejznámějšími Mgr. Jarmila Balážová, žurnalistka,
Mgr. Bartoloměj Daniel, historik, absolvent FFUK v Praze, mjr. Stanislav Daniel,
poradce ministra vnitra ČR, Hilda Pášová, učitelka, lektorka a velká propagátorka romství, Anna Poláková, rozhlasová redaktorka romského vysílání Českého
rozhlasu, nástupkyně Mgr. Jarmily Balážové, Josef Suchánek, pracovník civilně
správního sektoru Ministerstva vnitra ČR, Mgr. Albína Tancošová, bývalá koordinátorka romského vzdělávání MŠMT ČR, dnes učitelka Speciální školy v Kladně,
odbornice v oboru speciální pedagogiky.
Odborná a umělecká sféra patří k citlivým teritoriím, protože v nich jsou tyto
osobnosti vystaveny hodnotícímu pohledu romské i české veřejnosti nejvíce. Zároveň záleží na skutečné odborné kvalitě té které osobnosti, protože tyto romské
osobnosti v současné době nejenom prosazují zájmy romské komunity, ale mnohdy
plní i úkoly vlády České republiky a ministerstev, které jim jsou uloženy v souvislosti s vládním usnesením č. 686 z 29. října 1997.

Význam osobností pro výchovu
Můžeme říci, že odbornost i politickou a občanskou angažovanost romských osobností v Praze, stejně jako i v ostatních městech, je nezbytné využít pro společenskou
práci, protože tito lidé znají nejlépe složité podmínky v romské komunitě v místě
a mohou být hodnotným zdrojem informací pro rozhodování státní správy, samosprávy, kultury i školství v konkrétním společenském prostředí, v obcích a okresech.
Stejně tak je nezbytné využít jejich zkušeností i v oblasti výchovy a vzdělávání
ve školách. A to nejenom pro výuku romských žáků, ale i pro výchovu a vzdělávání žáků českých, kteří potřebují často velmi naléhavě prohlédnout onu slupku
negativ, která se kolem romské komunity shromažďují, a potřebují rozpoznat, že
mezi Romy žijí lidé, kteří jsou osobnostmi srovnatelnými ve svých podmínkách
i s osobnostmi, o kterých se točí či píše takový pořad, jakým je Feničův GEN. Čas
od času se z takového pořadu dozvíme, že zde v Česku působí i romské významné
osobnosti. Zatím jsou však tyto informace více méně skromné. Je věcí také školy,
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aby na základě lepšího využití informací o romských osobnostech přispěla ke změně
této situace.
Hodnotový obraz osobnosti národností menšiny jako metoda výchovné práce
Využívání práce s osobnostmi národnostních menšin vyžaduje od učitele občanské výchovy především velký vhled do historie a kultury té které národnosti. Ten
je možno v současnosti získat nejenom studiem, ale také konkrétním kontaktem
především se samotnými dětmi jiných národností i s jejich rodiči. I když zde hrají
roli závažné jazykové, kulturní i věkové bariéry, přesto vynalézaví učitelé používají metod, které jsou účinné a optimálně řeší „za pochoduÿ hledání výchovných
metod a vzdělávacího obsahu při seznamování s lidmi a osobnostmi jiných národností. Znám např. školu – konkrétně jde o Zvláštní školu v Jihlavě, kde pořádají
pravidelně měsíce různých národů a národností. Sám jsem používal při své práci
ve Studijním středisku pro jazykovou a odbornou přípravu Univerzity Karlovy
v Zahrádkách u České Lípy metody dnů jednotlivých zemí, ze kterých pocházeli
zahraniční studenti, kteří seznamovali ostatní se svou zemí i s osobnostmi, které
v jejich zemích patřily k nejvýznamnějším.
Je zřejmé, že při poznávání možností práce s osobnostmi národnostních menšin
nevystačíme pouze s obecnými teoriemi o jejich významu apod. Je potřebné zaměřit se na osobnosti samotné, na jejich konkrétní podobu. Dobrý učitel si podle
místa svého působení najde svůj okruh možností, své zdroje informací.299 Nejcennější je však osobní kontakt, který mohou zprostředkovat sami žáci. Jistě by to
pro všechny bylo obohacením a dalším krokem k vzájemnému pochopení a přiblížení. Vždyť o to nám jde, aby si děti již od školních let zvykaly na odlišnosti, ale
nacházely také to, co je nám všem společné.
3.2.4

Tělesná výchova a sport

Významnou součástí sportovních aktivit v České republice je i sport národnostních menšin. Jelikož škola má v této činnosti pouze relativně omezené možnosti,
potřebuje navazovat i na širší společenské tělovýchovné aktivity v obci. Proto svůj
výklad o možnostech metodické práce v oblasti tělesné výchovy koncipuji šíře. Neomezím se přitom pouze na tělovýchovné aktivity romských žáků, dětí a mládeže,
ale zařazuji do tohoto výkladu i aktivity dalších sportovců z jiných národnostních
menšin.
Činnost příslušníků národnostních menšin, kteří se zabývají sportem a rozvojem své tělesné kultury, je podporována i granty státních a samosprávných institucí. Např. hlavní město Praha umožňuje občanským sdružením národnostních
menšin přihlašovat své projekty jednak do výběrového řízení odboru mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy, jednak do Celoměstských programů podpory
299 Pro

doplnění: Hlavní město Praha organizovalo v rámci třetího setkání národnostních menšin
výstavu výtvarníků národnostních menšin, do které se zapojili profesionální malíři, v současnosti
žijící v Praze a jsou původem z Ruska, Ukrajiny, Řecka, Slovenska, Německa, Maďarska, Polska,
Bulharska. Srov. Prolínání. Výstava výtvarníků národnostních menšin. Vydala Komise Rady
hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin. Praha 2003. V roce 2004 se konalo 4. setkání
národnostních menšin a okruh osobností výtvarníků jiných národnostích menšin se dále rozšířil.
Viz Balvín, J., Krumphanzlová, V.: Prolínání 2. Praha, 2004.
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aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy, které jsou Radou HMP vypisovány pravidelně od roku 1999.
Škola má velké možnosti nejenom ve využívání a podněcování sportovních talentů, ale i v prezentaci talentů jako osobností, které mohou reálně ukazovat sportovní osobnosti jako vzor. Také mezi romskou komunitou existuje řada sportovců,
kteří se takovými vzory mohou stát nejenom pro romskou mládež, ale také pro
mládež bez rozdílu národností, pro majoritu. Této skutečnosti si stále více všímají
i romské časopisy pro mládež, jako je např. časopis Kereka nebo i Romano voďi.
Škola v mnoha případech spolupracuje s obcemi. Obce by měly mít velký zájem
o podporu sportovních aktivit dětí a dospělých jednotlivých národnostních menšin,
které na jejich území žijí, neboť tato činnost má obrovský socializační efekt vedoucí
ve svých důsledcích i k toleranci mezi příslušníky národnostní menšiny a majoritní
společnosti a také k eliminaci sociálně-patologických jevů. V tomto smyslu jsou
v naší republice poučné přístupy Německa k sportovním aktivitám přistěhovalců:
proti jejich velké snaze vytvářet si samostatné sportovní kluby jako obranu proti
asimilaci se rýsuje jako alternativa proti asimilaci spíše „pluralitní integrace, při
níž si národnostní menšiny mohou uchovat své původní kultury. Podle tohoto
modelu mohou i členové většiny převzít určité kulturní prvky menšiny, což by
byla určitá forma vzájemné integrace. Tato cesta ovšem vyžaduje vzájemné uznání
obou kultur a přiznání užitečnosti cizí kultury pro tu vlastníÿ.300
Forma pluralitní integrace, vyplývající také z dokumentů Rady Evropy
o sportu,301 má svoji filozofii podloženu právním přístupem České republiky k národnostním menšinám. Příslušníci národnostních menšin mají bezesporu svá specifická pojetí kultury, svého života, svých životních vzorců. Vedle toho jsou však
příslušníky státu, občany České republiky a jako takoví mají právo na realizaci
svých aktivit, včetně aktivit sportovních. Česká republika svým usnesením č. 218
ze dne 12. dubna 1995 vyslovila souhlas s podpisem a ratifikací Rámcové úmluvy
o ochraně národnostních menšin. V této úmluvě se jednoznačně v článku 5 říká:
„Strany se zavazují podporovat podmínky nezbytné pro příslušníky národnostních
menšin pro to, aby mohli zachovávat a rozvíjet svou kulturu a uchovávat si základní
prvky své identity, zejména své náboženství, jazyk, tradice a kulturní dědictví.ÿ302
Do práva na uchování a rozvoj kultury národnostní menšiny bezpochyby patří
i právo na rozvoj svébytné tělesné kultury a sportu, na druhé straně však i právo
zapojit se do procesu vzájemného dialogu a obohacování kultur v rámci celé společnosti, vklad sportovní osobitosti individuálního i etnického základu osobnosti
sportovce do celkové tělesné kultury společnosti.
Důležitou otázkou, která vzniká prakticky při podpoře sportovních aktivit dětí
a dospělých, např. při podpoře volnočasových aktivit na úrovni občanských národnostních sdružení, při podávání projektů na rozvoj tělesné kultury a sportu
300 Mrázek,

2000, s. 310.
ke sportovním zařízením a činnostem bude zajištěn bez jakékoliv diskriminace,
která se týká pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství, politických či jakýchkoliv jiných
názorů, národnostního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, rodu
či jakékoliv jiné okolnosti.ÿ Viz Evropská charta sportu. Rada Evropy. Článek 4 Charty. Praha:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 1994.
302 Rámcová úmluva. . . , 1995, Příloha č. 1, s. 65.
301 „Přístup
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u obcí303 a jiných státních institucí (např. MŠMT ČR), je vymezení pojmu národnostní menšiny. Jsou to např. Číňané, nebo Američané, nebo Mongolci, nebo
všechny národnosti, které na území České republiky přicházejí? I když migrační
proces probíhá také na území ČR velmi rychle, pro tuto chvíli musíme na položenou otázku odpovědět záporně. Na tuto otázku má Česká republika svoji odpověď,
podloženou jak historickou tradicí spolupobývání Čechů a občanů jiných národností na teritoriu českých zemí, tak i etnografickým a právním vymezením. Dosud
platí vymezení národnostní menšiny tak, jak jej definoval Koncept přístupu vlády
k otázkám národnostních menšin ze dne 9. února 1994304 a posléze i zákon o právech národnostních menšin, který poslanecká sněmovna schválila v roce 2001. Ve
smyslu zákona je příslušníkem národnostní menšiny ten občan České republiky,
který v důsledku svých specifických životních důvodů má své etnické zvláštnosti,
jako je jazyk, historie, kultura, tradice, žije dlouhodobě na území České republiky a deklaruje se jako příslušník národnostní menšiny prostřednictvím např. občanských sdružení, jejichž je členem a v nichž vyvíjí spolu s ostatními aktivity
zaměřené na realizaci svých občanských i etnicky specifických zájmů. Takových
národnostních menšin, které splňují tato kritéria, je v České republice jedenáct:
národnostní menšina bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská,
ruská, rusínská, řecká, slovenská a ukrajinská.
Z jednotlivých kritérií pro vymezení národnostní menšiny, ačkoliv je nemožno
tato kritéria oddělovat, je třeba vzít v úvahu dlouhodobost působení jejích příslušníků na území hl. m. Prahy, možnosti jejich přínosu do rozvoje sportu, snahu sport
a tělesnou kulturu rozvíjet především u své mládeže. Všechna zdánlivě obecná
kritéria se objevují v konkrétní praxi při podávání projektů v rámci Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy.
A z nich lze jednoznačně usuzovat, že o podporu sportovních aktivit zejména při
práci s dětmi a mládeží ve volném čase se zajímají především romská občanská
sdružení. Kromě toho mají také tato občanská sdružení zájem i o letní tábory
pro děti. O finanční podporu na tyto letní aktivity žádají např. občanská sdružení
Lačhe Roma (Dobré děti) z Prahy 8 Karlín, romský Klub 8 z Domu dětí a mládeže
v téže čtvrti, romský Klub 10 z Prahy 10, Romské kulturní centrum v Praze 5 na
Smíchově apod. Je známo, že romské tábory by mohly více využívat sportovní metodiky pro práci s dětmi daleko intenzivněji. V tomto směru mohou romští vedoucí
využívat např. rady uveřejňované v časopise Tělesná výchova a sport mládeže. Na
druhé straně existují i sportovní hry, a které jsou typicky romské, využívající jednoduchého vybavení, které si hrají např. děti ve slovenských romských osadách.
Takových her by učitel tělesné výchovy či vychovatel mohl využívat pro zvýšení
303 O metodách a výsledcích při zajišťování sportu v obcích srov. I. Slepičková in Mrázek, 2000,
s. 38–46.
304 „Pro účely těchto zásad se pojem národnostní menšina vztahuje na společenství osob, které
splňují současně všechny tyto znaky:
1. trvale žijí v České republice a jsou jejími občany,
2. sdílí etnické, kulturní a jazykové znaky, odlišné od většiny obyvatel státu,
3. projevují společné přání být považovány za národnostní menšinu v zájmu uchování a rozvíjení vlastní identity, kulturních tradic a mateřského jazyka,
4. mají dlouhodobý, pevný a trvalý vztah ke společenství žijícímu na území České republiky.ÿ
Viz Koncept přístupu vlády k otázkám národnostních menšin v České republice – Rámcová
úmluva, 1995, Příloha č. 3, s. 86.
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zajímavosti sportu nejenom pro romské děti, ale i pro děti české, či děti jiných
národností.
Bezesporu nejzajímavějším romským projektem v oblasti romského sportu je
založení boxerského klubu v Praze 3 na Žižkově. Bývalý sportovní reprezentant
v lehké váze Stanislav Tišer se snaží vyvolat zájem romské mládeže, ale i českých
dětí, o sportovní odvětví, ve kterém právě Romové v naší republice nejvíce vynikali.305 V poslední době se také příznivě rozvíjí boxerský klub s názvem Palaestra
jiného romského boxera Jana Baloga v Praze.
O maďarské menšině je známo, že v Praze působili její vynikající boxeři. V současnosti však podobná, maďarská boxerská škola, jakou založil bývalý romský
reprezentant v boxu Stanislav Tišer na pražském Žižkově, nevznikla. Maďarská
menšina se spíše zaměřuje na práci s malými dětmi.
Německá menšina, to jsou většinou lidé v seniorském věku. Avšak pro dějiny
sportu u nás by stálo za to zmapovat roli německých sportovců v Praze v minulosti,
před první světovou válkou i mezi dvěma světovými válkami apod.
Rusínská menšina, která se angažuje v komunikaci s Prahou, má své členy také
ve středním a pokročilém seniorském věku. Avšak kdo z nás ví, že dosud žijící
legenda, nástupce Františka Pláničky brankář Alexa Bokšaj, žije jako zdatný devadesátník v Praze v Dejvicích? Pochází z části Ukrajiny, která za první republiky
patřila k ČR jako Podkarpatská Rus.
V Praze žije i řada vynikajících slovenských sportovců, kteří působili ve sportovních klubech ještě v době federace. O těchto osobnostech píší i sami Slováci ve
svých národnostních časopisech či životopisných publikacích.
Svůj sportovní život v Praze žijí i řečtí občané. Mají svůj fotbalový oddíl
s názvem Ellas, který v roce 2000 skončil ve fotbalovém turnaji pořádaném pro
národnostní menšiny senátem ČR jako druhý za dosud nepřekonanou romskou
fotbalovou jedenáctkou. Zajímavé je, že ve sportovním klání mezi národnostmi
vynikají také romští fotbalisté a také nejeden turnaj již vyhráli.
Evidentně novým jevem je angažmá různých sportovních osobností jiných národností v českých sportovních klubech, např. Ukrajinců, Rusů, Afričanů apod.
Zde se zřejmě otvírá další etapa, kterou je možno nazvat zvyšující se multikulturalizací a interkulturalizací i ve sportu České republiky. Této skutečnosti by
měli učitelé více využívat i v tělesné výchově ve školách. Mezi sportovci jiných
národností očividně vynikají romští sportovci.

3.3

Využití etických situačních her ve výuce

Etické situační hry jsem teoreticky analyzoval ve 2. kapitole své práce. V této části
předkládám řadu možností, metod, jak je použít ve vlastní výuce. Učitel je může
využít v různých humanitních předmětech.
3.3.1

Etické situační hry pro nejmenší

Základ mravních postojů osobnosti se formuje již v nejútlejším věku. Děti se mohou
již tehdy připravovat na prosociální způsob řešení mezilidských vztahů. Sociální
305 O

sportovci Stanislavu Tišerovi více např. Balvín, 1999.
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a etnické konflikty by se měly řešit kulturním způsobem, na základě respektování
lidí navzájem. Etika vztahů, kterou si děti majoritní i minoritní části
společnosti mohou osvojovat v modelových hrách, spočívá v tom, aby
člověk chápal druhého člověka a rozuměl mu. Již malé děti by se měly
naučit formou hry domluvit se s druhými, spolupracovat s nimi a řešit společně
různé konflikty.
Porozumění a pochopení druhých – vcítění se (empatie)
1. Kdo ti stojí za zády? (od 3 let)
Sedíme v kruhu na židlích. Nikdo nesmí mluvit. Pokyneme jednomu dítěti,
to si nám položí hlavu do klína a zavře oči. Pokyneme dalšímu, to si stoupne
za první dítě a ptá se: „Kdo ti stojí za zády?ÿ Přitom se může snažit měnit
hlas. První dítě hádá. Když uhodne, může hádat ještě v dalším kole. Když
ne, jde zpátky na své místo. Mlčky pokyne dalšímu dítěti, aby přišlo, a hra
pokračuje.
Etický smysl hry: Dospělý vybírá děti sám, proto může preferovat i ty, na
něž se dosud nedostalo v jiných hrách. Dítě má oporu v dospělém i tím, že
má svou hlavu v jeho klíně. Cítí tedy porozumění, a to mu slouží i jako opora
k soustředění na druhé dítě, stojící za jeho zády.
2. Kdo chybí? (od 4 let)
Děti sedí v kruhu na židlích. Vyzveme jedno dítě, aby šlo doprostřed a všechny
si dobře prohlédlo. Po chvíli je pošleme za dveře. Děti mezi sebou určí někoho,
kdo se někde v místnosti schová. Všechny děti si vymění místa. Zavoláme
dítě za dveřmi. Má za úkol uhodnout, kdo chybí. Když neví, ostatní mu ho
popisují: je malý, jsou mu čtyři roky, má tmavé vlasy, umí dobře zpívat apod.
Když dále neví, zavolá na něj schované dítě jménem nebo s ním začne mluvit.
Hru několikrát opakujeme.
Etický smysl hry: Proces vcítění se je zde několikanásobně propojen. Zvolené dítě si prohlíží všechny ostatní děti, uvědomuje si odlišnosti a zvláštní
vlastnosti každého. Poté se zaměřuje jen na jednu osobu a vylučuje ostatní.
Druhé děti se zase vciťují do role hledajícího a pomáhají mu uhodnout. Hra
může napomoci např. ve smíšené třídě s romskými dětmi ke zlepšení vzájemného poznání a vyzdvižení schopností, vzhledu a způsobu chování dětí.
3. Co se stalo? (od 5 let)
Děti sedí v kruhu na židlích, vylíčíme jim určitou situaci a zeptáme se jich,
co se předtím asi mohlo stát. Povídáme si o různých možnostech. Cvičení je
třeba si dobře promyslet a napsat si řadu různých situací, aby při rozhovoru
s dětmi nevznikaly přestávky.
Situace:
Na kraji chodníku sedí dítě a pláče.
Nějaké dítě má na sobě roztrhané kalhoty.
Maminka hladí své dítě.
Kolem jede sanitka.
Z okna se dívá paní a mává.
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Etický smysl hry: Dítě se musí vcítit do situace druhého člověka, přemýšlet, co předcházelo výsledné situaci. Romské děti mají odlišné sociální
zkušenosti, proto bude zajímavé srovnávat jejich pojetí etických hodnocení
situací s jinými dětmi.
Komunikace, navazování kontaktů a vzájemné poznávání
4. Zády k sobě (od 4 let – sudý počet dětí)
Řekneme: „Běhejte, jak chcete. Nesmíte se ale strkat a dotýkat. Když zatleskám, najdete si nějaké jiné dítě a postavíte se k sobě zády.ÿ Několikrát
hru opakujeme. Přitom můžeme zavést různé varianty – po tlesknutí děti podají některému z dětí obě ruce, zavěsí se do některého dítěte, vezmou někoho
kolem ramen apod.
Etický smysl hry: Vyhledávání dětí navzájem je už složitá volba, která
souvisí i s hodnocením druhého člověka. Při hře tak poznáváme lépe povahu dítěte, dá se zachytit případný despekt mezi dětmi z důvodů etnické
odlišnosti. Hra je prostředkem k navození komunikace a užšího partnerského
vztahu.
5. Průvodce slepého (od 4 let)
V rohu místnosti postavíme ze stolů a židlí domeček, po místnosti rozestavíme
překážky. Jednomu dítěti zavážeme oči. Řekneme: „Bydlíš v domku v rohu,
ale nevidíš, potřebuješ průvodce. Kdo tě má zavést domů?ÿ Dítě řekne jméno
některého z dětí. Tomu řekneme: „Máš dovést svého kamaráda domů, ale
máš ruce od barvy, takže půjdeš před kamarádem a budeš dělat nějaký hluk.
Veď kamaráda kolem překážek opatrně.ÿ Při provázení pomáhají i ostatní
děti (křičí „pozorÿ) a průvodce se otáčí a kontroluje, zda „slepýÿ jde za ním
dobře.
Etický smysl hry: Hra může mít mnoho variant, ale základem je nonverbální komunikace mezi partnery a cvičení vzájemné důvěry. Kromě nácviku
komunikace se zde formuje i altruismus, empatie, vcítění se do role handicapovaného člověka a potřeba vzájemné pomoci mezi lidmi.
6. Co se ti na mně líbí? (od 5 let)
Děti sedí na zemi s roztaženýma nohama. První dítě pošle někomu kuličku
a zeptá se: „Co se ti na mně líbí?ÿ Odpověď může znít: „Líbí se mi, že
pěkně cvičíš nebo že jsi vždycky veselý nebo že máš pěkné šaty, hezké oči,
vlasy apod.ÿ Tázané dítě pošle kuličku někomu dalšímu. Variantou mohou
být další otázky – např.: „Co by sis ode mne přál?ÿ
Etický smysl hry: Dítě volí toho, od koho chce slyšet názor na sebe (druhé
já). Ve smíšených třídách, ale i pouze v romských třídách se upevňuje pohled
na romské dítě jako zvláštní a zajímavý typ, který má svůj osobitý projev,
vzhled, vlastnosti a schopnosti. Děti si upevňují navzájem sebevědomí – samozřejmě za citlivého vedení učitele.
Ochota k pomoci a spolupráci
7. Ondra má čas (od 3 let)
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Tuto hru mohou děti hrát s loutkami nebo v pozdějším věku jako scénky
s rozdělením rolí (Ondra, Roman, Katka, stará paní s taškou, mladá paní
s kočárkem, starý pán s holí). Jména hráčů můžeme dát i podle jmen ve
třídě.
Scény:
a) Ondra a Roman si jdou hrát ven na hřiště a cestou se chtějí stavit pro
Katku. Roman pospíchá, ale Ondra najednou uvidí starou paní, která
nese těžkou tašku, často se zastavuje a odpočívá. Ondra jí chce pomoci,
ale Roman se zlobí, protože by rád přišel ke Katce brzo, aby měli více
času na hraní. Ondra však přesto pomáhá paní odnést tašku domů.
b) Roman se octne sám a čeká na Ondru. Přitom se zlobí, že Ondra zdržuje.
Vtom přichází paní s kočárkem a prosí Romana, aby jí na chvíli pohlídal
dítě, protože si chce na poště koupit známky. Roman říká, že nemá čas.
Ale v tom okamžiku přichází zpět Ondra a slyší poslední část rozhovoru.
Říká, že on čas má a rád dítě pohlídá. Roman se opět zlobí. Ale Ondra
dělá na dítě takové grimasy, že se musí smát i Roman. Paní se vrací
a děkuje. Potom s dítětem odchází.
c) Ondra a Roman přicházejí k semaforu. Je červená a oni musí čekat.
Přichází starý pán a hledá si namáhavě cestu holí, protože je slepý. Prosí
je, aby ho převedli na druhou stranu. Roman má však zase naspěch
a chce jít rychle dál, ale Ondra bere pána za ruku. Roman se tedy
rozhodne vzít pána z druhé strany a převedou ho oba. Pán jim moc
děkuje a jde už dál sám.
d) Ondra a Roman došli ke Katce. Katka má radost, že si s ní chtějí hrát,
ale musí napřed zamést před domem. Slíbila to mamince. Roman si chce
jít raději hrát s Ondrou sám, nechce se mu čekat. Ondra má ale lepší
nápad. Pomůže kamarádce, a tak bude rychleji hotová. Katka přinese
ještě jedno koště a Ondra jí pomáhá zametat. Když to uvidí Roman,
bere Katce koště z ruky a zametá také. Jde to velmi rychle a Katka
z toho má velkou radost. Ulice je rychle zametená. Všichni se rozloučí
s přihlížejícími dětmi a běží si hrát na hřiště. Vyzvou ke hře i všechny
ostatní.
Etický smysl hry: Děti se učí prostřednictvím těchto situačních scének, že
naplnění cíle, který jsem si zvolil pro svoje potěšení, by se nemělo dosahovat
za jakoukoliv cenu, bez ohledů na druhé lidi, kteří mohou být momentálně
v daleko horší situaci než já sám. Poznávají hodnotu pomoci a spolupráce
jako důležitého prostředku pro dosažení cílů, které si před sebe člověk vytyčuje. Hraje zde roli i faktor času – v dnešním uspěchaném světě platí sice
ono známé pořekadlo „čas jsou penízeÿ daleko víc než dříve, avšak skutečná
mravní hodnota lidského prožívání času je naplňovat jej činy nejenom pro
sebe, ale i pro druhé. Dokázat se vcítit do plynutí času druhého člověka,
které může být mnohdy diametrálně odlišné v důsledku jiné životní situace.
Mravně výchovnou hodnotu mají pro děti i okamžiky zauzlení na první pohled
jednoduché cesty (jít za Katkou, aby si mohly hrát). Jsou to okamžiky volby
a rozhodnutí mezi dosažením osobního zájmu a altruistickým činem. Zvolený
cíl se poněkud odsouvá, avšak je dosažen s pocitem uspokojení z toho, že
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děti pomohly druhému člověku v tísni. I jejich hra má pak jiný, bohatší smysl
a význam. Scénky, které si děti předvádějí jako modelové situace běžných
situací životních, jsou vlastně hry na soupeření egoismu a altruismu v člověku,
na volbu mezi utilitaristickým a mravně moudrým jednáním.
Jednotlivé scénky mohou sloužit jako východisko pro rozhovory, jak je správné
jednat s jinými lidmi. Ve smíšených třídách můžeme vést rozhovory na téma
vztahů mezi příslušníky majoritní a minoritní společnosti, avšak rozhodující
tento vztah podle mého soudu není. Smysl scének je v jejich obecném pohledu na základní pravidla vztahů mezi lidmi bez ohledu na jejich příslušnost
k etniku či národnosti.
Řešení konfliktů a jednání s druhými
8. Jen jeden papír (od 4 let)
Řekneme, že dnes nemáme na kreslení dost papíru pro všechny děti, a proto
dostanou vždy dvě děti jeden papír dohromady. Každý si najde kamaráda.
Co s papírem uděláte, je vaše věc. Musíte se domluvit. Necháme na dětech,
jakého partnera si vyberou a jak se domluví (rozdělí papír, kreslí dohromady
jeden obrázek . . . ). Když se některé páry nemohou dohodnout, ukážeme jim
příklad ostatních a vyzveme je, aby se spolu nějak domluvily. Když jsou děti
hotové, prohlédneme si obrázky a povídáme si s dětmi o tom, jak se domluvily.
9. Konflikty (od 4 let)
Dospělí nebo děti sami přehrávají různé scénky, jejichž základem je konflikt
mezi lidmi:
Jeden pustí hodně nahlas rádio, druhý ho ztlumí, první ho dá ještě hlasitěji.
Romská rodina v panelovém domě má návštěvu. Oslavují, ale druhým lidem
v domě se to nelíbí, protože ruší noční klid.
Jeden něco hledá a nemůže to najít. Podezřívá druhého, že mu to schoval,
a vyčítá mu to. Nakonec to přece jen najde.
Dítě ztratí penál a obviňuje svého romského spolužáka, že mu ho odcizil.
Nakonec se penál najde v jiné třídě, kde si ho dítě zapomnělo.
Etický smysl hry: Mezi dětmi vznikají konfliktní situace velmi často.
Zvláště v období puberty se konflikty a agresivní chování přiostřují. U romských dětí je tento problém o to aktuálnější, že fyzicky dříve dospívají, jsou
temperamentnější a reagují na křivdu (třeba i jen subjektivně pociťovanou)
daleko agresivněji než děti z majoritní společnosti. Smysl scének, které můžeme v různých modifikacích s dětmi přehrávat až do jejich pozdějšího věku,
je i v tom, že jimi můžeme v podmínkách modelové situace „uvolnit ventilÿ
psychického napětí, nechat děti „vyhrát seÿ, dát průběh zlobě nebo zklamání, nespokojenosti z podceňování nebo školního neúspěchu, roztrpčenosti
z problémů v rodině či v kolektivu třídy.
Učitel při přehrávání takového typu školního dramatu může být i zaskočen
prudkostí projevu dětí, může dojít zcela reálně i k prolnutí imaginárna se
skutečností. Avšak i toto riziko by se mělo podstoupit, protože, jak bylo
dostatečně prověřeno, provedení skutku v nápodobě, v imaginární situaci,
zeslabuje pohnutky učinit jej ve skutečnosti.
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Etický význam přehrávání konfliktních situací je v tom, aby se děti vyhráli
z hrubých představ o oprávněnosti egoistického a agresívního chování, aby
došly k představám o jejich nepřiměřenosti. Ideálem by se mělo stát podnícení touhy po nahrazení takovéhoto způsobu řešení konfliktních situací něčím
lepším, kulturním způsobem řešení konfliktů na základě konsensu o svébytné
hodnotě každého člověka, o právu na svou identitu a respekt druhého člověka
– i příslušníka jiného etnika či národnosti.
Etika společenského chování (příprava dítěte do 1. třídy)
10. Já sám (od 5 let)
Zkusíme chápat praktické činnosti, které se dítě učí v tomto věku, nikoliv jako
vnější nutnost, ale i jako hru, kterou hraje dítě pod vaším vedením. Chce to
ovšem čas (a ne honičku do mateřské školy, zaměstnání a zpět). Trpělivost
(a ne nasupené okřikování) a projev nelíčeného zaujetí i radosti z každého
pokroku dítěte (a ne znevažování a zlehčování jeho snahy).
Oblékání
• učíme dítě postupně, aby co nejméně prožilo neúspěch a aby se naučilo
také překonávat obtíže při učení novým věcem:
• hrajeme hry na oblékání (např. na rychlost a pořádnost v oblečení), aby
dítě prožívalo stále více situace osamostatňování.
• postupně vytváříme situace zcela samostatného zvládnutí částí nebo
i kompletního oblečení a nezapomeneme vždy i na pochvalu.
Jídlo
• příprava jídla by se neměla stát výhradně záležitostí vychovatele. Dítě
začleňujeme do výběru jídel i jejich přípravy, a to jak pro sebe, tak pro
celou rodinu, popř. pro kamarády dítěte.
• velmi vhodnou hrou na posílení samostatnosti a důležitosti je příprava
jídla jako společenské události, při níž bude dítě hrát důležitou úlohu
(např. roli hostitele nebo oslavence apod.).
• silný prožitek vlastního „ jáÿ poskytneme dítěti při přípravě stolování
pro návštěvu, při němž se neopomineme zmínit o jeho podílu na přípravě. Dítě tak prožívá svou samostatnost a sebedůvěru v širším společenském kontextu.
Jeho osobnost je uznána i jinými lidmi než rodinou při zorganizování výletu
s posezením v cukrárně či restauraci.
Hygiena
• při vytváření hygienických návyků přecházíme cílevědomě od vnějších
pokynů k samostatnému počínání. Je třeba si povídat s dítětem o potřebě umýt si ruce, čistit si zuby, protože do života dítě toto uvědomění
potřebuje pro utváření důstojnosti a dobrého estetického pocitu jak ve
vztahu k sobě, tak v očích okolí.
Etický smysl hry: Systém praktických úkonů, které si dítě potřebuje osvojit, má i výchovný smysl pro dlouhodobý rozvoj mravní autonomie, důvěry ve
vlastní síly, samostatnosti a sebeúcty. Malá sebedůvěra a sebeúcta nebo naopak přílišné nekritické mínění o hodnotě své osobnosti mívají kořeny v dětství.
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Proto herní způsob utváření přiměřených překážek, dosahování postupných
cílů v sebeobslužných aktivitách a objektivní pochvalné hodnocení za úspěch
dítěte pozitivně ovlivňují jeho optimální mravní vývoj. Přílišné ochranářství
dospělým vede k oslabení pozdější výkonové motivace dítěte. Přílišná tolerantnost nebo dokonce časté ponechávání dítěte sobě samému bez pomoci,
podpory a pochvaly dospělého, komplikuje adaptační procesy, navozuje různé
obrany, deformuje sociální vztahy a je zdrojem negativních emocí a postojů
nedůvěry nejen k sobě, ale i ke světu. Slabá vůle, nesystematičnost a malá
cílevědomost, které se často v psychice Romů objevují, mají kořeny i v romské tradici, kdy dítě bylo vychováváno celým rodem a nemělo systematické
jednotné a postupné vedení. Proto by se romské matky měly seznamovat i se
zákonitostmi mravního vývoje dítěte, protože už v dětském věku se utvářejí
základy samostatnosti a sebedůvěry osobnosti.
Hry, které jsem pojmenoval titulkem „Já sámÿ, neznamenají rozvoj ega v negativním smyslu, ale směřují k rozvoji samostatnosti a budoucí mravní autonomii
dítěte, ke schopnosti vlastní optimální volby v životních situacích.
Já sám?
11. Nejsi jen ty sám
Malé dítě často nerozumí a nechápe, že se musí o určité věci dělit s jinými.
Rozvoj jeho samostatnosti a sebedůvěry, podpora jeho ega by měla být organicky doprovázena rozvojem vědomí, že člověk tu žije s jinými lidmi, kterým
by měl věnovat část ze svého já, chce-li, aby mu ostatní odpovídali stejně.
Dítě bude ve škole jako jeden z kolektivu a to znamená, že se s ostatními
bude muset dělit – o čas a přízeň učitele, o knihy, hračky, vybavení školy.
Sobectví a přílišný egocentrismus vede k neoblíbenosti, a pokud není zavčas
usměrňováno, vede v mravním vývoji k absenci tolerance a respektování druhého člověka. Proto mohou vychovatelé dítěte, připravujícího se do školy,
volit např. takovéto herní postupy:
• při kupování sladkostí, např. čokolády, nekupujeme každé osobě jeden
kousek, ale jen jeden kousek pro všechny, aby se vytvářela situace, v níž
je třeba se podělit s ostatními;
• ukazujeme dětem příklady, že i my sami jsme ochotni se podělit s druhými a také dovolíme dítěti používat některé naše věci;
• při rozhovoru s přáteli nebo i s jinými dětmi vedeme dítě k tomu, aby
nevyžadovalo tvrdohlavě naši pozornost, ale záměrně ho učíme čekat,
než jeho žádosti vyhovíme. Přitom je třeba držet slovo a skutečně mu
pozornost věnovat, jak jsme slíbili.
Etický smysl hry: Dítě je vedeno k respektování a toleranci druhých lidí
a získává sociální zkušenost začlenění člověka do společnosti druhých. Někde v těchto situacích se rodí i základy solidarity, vnímání druhých, jejich
chápání. Hrami vedeme dítě i k rozvíjení altruismu a prosociálního chování
vůbec. U romské komunity to má velký význam i v etnickém slova smyslu,
neboť často ještě platí vztahy izolacionistické mezi Romy a neromy vyjádřené
romským příslovím: Rom s Romem, gádžo s gádžem.
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12. Umění čekat
Čekání svým způsobem provází člověka celý život. Dítě se ve škole dostává do
situací, kdy nemůže přijít na řadu jako první, ale až jako druhé, třetí, někdy
dokonce až jako poslední. Důležité je vést dítě k pochopení, že rozličnost
pořadí neznamená potlačení hodnoty jeho „ jáÿ, že by se mělo cítit méně
důležité a odstrkované. Snaha protlačit se za každou cenu dopředu může být
motivována i strachem ze situace degradace a odstrčení. Stejně škodlivá je
situace stále ušlápnutého, k věčnému čekání odsouzeného dítěte, které je tak
odstrkováno, že už samo vyhledává své věčně poslední místo. Pro optimální
mravní rozvoj dítěte, které nebude spojovat svoji důležitost s pořadím, ve
kterém přijde na řadu, jsou vhodné např. takovéto hry:
• výlet, v němž pověřujeme děti úkoly na různých místech našeho pochodu
(první je průzkumník, poslední však střeží, aby se někdo nedostal do týla
skupiny apod.). Dítě by mělo poznat důležitost a funkčnost každého
místa ve skupině;
• vedeme děti ke střídání při vypravování veselých historek;
• záměrně vybíráme hry, kdy děti čekají, až na ně přijde řada při stavění
nějakého objektu z kostek, při malování společného obrazu apod.
Etický smysl hry: Dítě by se mělo vést k vědomí, že důležitou úlohu v životě
společnosti má rozčlenění rolí, že hodnota člověka nespočívá v zařazení do
pořadí ve společenské hierarchii, ale v přínosu, který je ochoten začlenit do
společného výsledku činnosti. U romského dítěte, které často trpí dlouhodobě
syndromem „žáka v poslední laviciÿ, jsou tyto hry zvláště důležité.
3.3.2

Etické situační hry na II. stupni ZŠ

Uvádím některé příklady her, které se dají využít nejenom jako prostředek osvojování informací formou hry, ale i jako metoda osvojování etických hodnot potřebných v lidském jednání.
Dějepis
1. Muzeum
Skupiny dětí (pracovní týmy) dostanou za úkol zřídit nové muzeum. Mělo
by být takové, které v systému muzeí ještě chybí. Děti mají vymyslet, co by
v něm mělo být vystaveno a proč. Na závěr by měla o tom vzniknout diskuse.
Etický smysl hry: Ve třídách s romskými dětmi by měl vzniknout plán
založení romského muzea kultury. Děti v diskusi mohou nalézat důvody, proč
by mělo být zřízeno. Hra by měla děti vést k zamyšlení nad potřebami člověka znát svou kulturu, aby věděly, kam patří a na co jako jednotlivec může
navazovat. Zároveň s výchovou k identifikaci rozvíjí hra i toleranci k jiným
kulturám.
2. Slavnost boha Amona
– příklad lekce dramatické výchovy pro žáky 5. třídy v hodinách dějepisu
Atmosféra, místo a situace
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Hráči chodí prostorem pomalu, někteří vážně, jiní vesele. Každý se tváří přirozeně, podle své nálady. Dívá se na druhé, nebo si v duchu přemýšlí o svých
problémech.
Po úderu na bubínek vedoucí hry začne klidným hlasem, přičemž by hráči
měli reagovat svojí činností na povídání vedoucího hry: „Pokusme se přenést
přes staletí i vzdálenost na břehu řeky Nilu, do Staré říše, do egyptského
města Veset. Chystá se velká slavnost boha Amona. Lidé chodí po ulicích,
procházejí se tržištěm, potkávají se a ve vzduchu je cítit ona zvláštní nálada,
která vždy provází božské slavnosti. Začínají se na sebe usmívat, tu a tam se
po egyptském způsobu ukloní, pozdraví přátele, podívají se na životadárné
slunce, které příjemně zahřívá obnažená ramena a celé tělo, představí si modrou barvu Nilu, své políčko s úrodou obilí, svůj malý domek, své děti, jak si
hrají.
Dnes je velký den, uvidí slavnostní bárku boha Amona, kterou kněží vynesou
z chrámu.
A přijedou bárky kupců z Dolního Egypta. Lidé touží po novém, zajímavějším zboží, po setkání s jinými, zajímavými lidmi. Proto si sedají na vyvýšené
místo nad přístavištěm, dávají si ruce před oči, aby je chránily před svitem
slunce stoupajícího po obloze. Skrze stín rukou, chránící oči, a přes mírně
pootevřená víčka vidí širokou, jasně modrou plochu majestátního Nilu, zdobenou několika právě proplouvajícími bárkami.
Když se pootočí, po levé straně spatří obrovský chrám boha Amona. Proudí
do něj již zástupy lidí s dary. Z pravé strany přichází tlumený hluk města
a tržiště. Z dálky vidí směsici barev, bělost rouch a bederních roušek, hněď
obnažených těl, pestrou barvu tržních stánků, ozdobených nosítek bohatých
šlechticů a úředníků, tropického ovoce a květů. A přichází sem i nejrůznější
vůně z ohňů, na nichž se připravuje jídlo, mísí se se sladkou vůní Nilu, jemného
vánku, s bahenní vůní travin a keřů, které vroubí řeku. Lidem je tu dobře,
jsou tu doma. Až by člověk zapomněl na všechny starosti a trápení, které ho
provázejí ve všední dny . . . ÿ
Zazní tichý úder bubínku, který má hráče vytrhnout ze začínajícího snění
a rozjímání.
Hra na rozehřátí
Přijeli kupci! Hráči se rozdělí na dvě skupiny. Jedni (domorodci) rychlými
kroky směřují do přístaviště, zvědavě a radostně vítají kupce. Kupci (druhá
skupina) nejdříve váhavě vystupují na břeh, potom přebírají radost od vítajících, rozhýbávají se po dlouhé cestě na lodi, živě diskutují s obyvateli
města.
Zatímco otroci budou vykládat zboží, domorodci přivádějí hosty na tržiště,
kde je veselo a kromě obchodování se zde hrají i nejrůznější hry. Všichni se
zapojují do hry.
Hra na jestřába: Jestřáb často napadá naše slípky. Budeme ho honit a každý
se snaží získat od něho co nejvíce peříček, které má jestřáb ve formě pentliček
zastrčeny za pasem nebo na jiných částech těla. Tím se oslabuje síla dravého
ptáka. Vyhrává ten, kdo získá nejvíce peříček v určitém časovém rozmezí.
Tato hra se několikrát opakuje. Vystřídá se několik hráčů – jestřábů. Nejú-
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spěšnějšího lovce peříček vždy nějakým pochvalným gestem všichni ostatní
ohodnotí.
Psychofyzické uvolnění a soustředění se na své nitro
Zatímco na tržišti a ve městě je křik, hluk a veselí, uvnitř chrámu je klid,
majestátní ticho, osvěžující stín. V prostřední části sedí skupina kněží, v naprosté tichosti rozjímající o božích věcech. Připravují svou duši na setkání
s Amonem. Střídavě odcházejí a během dne několikrát umyjí a očistí své tělo
v posvátném jezírku u chrámu.
Potom se připravují všichni společně: lehnou si na záda a soustředí svoji
pozornost na své tělo. Představují si, jako by se jejich duše odloučila od
těla a pozoruje tělo seshora. Jste jako by bezvládní, uvolnění. Pak si hráč
opět, pozvolna a postupně uvědomuje svou tělesnost. Soustředí se nejprve
na pravou ruku, uvědomí si, v kterých místech se dotýká podložky, potom si
uvědomuje ruku od prstů až nahoru, a až se dostane až k hornímu kloubu,
napne celou ruku, pak ji povolí a uvolní.
Totéž se provádí s dalšími částmi těla, potom se dospěje k celkovému uvolnění.
Vše se provádí se zavřenýma očima, hráči se soustřeďují na to, aby se oprostili
od všech všedních starostí, aby byli schopni uskutečnit setkání s bytostí, ve
které se soustřeďují všechny pěkné vlastnosti, které by lidé na této zemi chtěli
mít – laskavost, snášenlivost, cítění s druhým člověkem, přátelství.
Tuto činnost můžeme motivovat i dalším způsobem:
• kněží jsou natíráni vonnými mastmi;
• kněží jsou omýváni posvátnou vodou, cítí, jak je postupně osvěžuje;
• kněží vstoupili do posvátného jezírka, jejich tělo je nadnášeno vodou,
jako by se vznášeli;
• kněz rozjímá, hovoří s bohem a cítí, jako by se vznášel v prostoru velkého
chrámu i vesmíru.
Dějová improvizace
Po očištění a uvolnění jsou kněží připraveni vstoupit do svatyně a vynést na
božské bárce slavnostně skříňku se sochou boha Amona ven, z chrámu na
světlo, nést ji před zraky lidí až k Nilu a tam ji naložit do skutečné lodi, aby
ji odvezla na dvacetičtyřdenní plavbu a pobyt do Luxoru.
Po uvolnění hráči na pokyn vedoucího hry pomalu vstávají, promnou si oči
rukama, otevřou je, podívají se do dlaní, jako by kontrolovali své tváře. Potom
pomalu vstanou, odcházejí postupně k vedoucímu, který symbolicky otvírá
klíčem svatyni a předává jim věci (symbolicky či makety), potřebné pro nesení
božské bárky: bubínek pro dívku (nebo dívky), tančící před bárkou, kadidlo
pro kněze, který jde za nimi, standarty pro další kněze a hlavně božskou
bárku, kterou musí z každé strany nést alespoň dva kněží. Volí si sami věci,
ale ohleduplně, s ochotou ustoupit druhému. To se jim však nevnucuje, mělo
by to vyplynout ze samotné atmosféry děje. S poctami bohu naloží skříňku
na bárku a odnášejí ji ze svatyně. Procházejí celým chrámem mezi vysokými
sloupy, vystupují bránou na prudké světlo, které omamuje jejich oči, ale musí
zachovávat chladnou důstojnost. Jsou mezi lidmi, kteří pozdravují boha. Přijdou k Nilu, přenesou božskou bárku na slavnostně vyzdobenou loď, někteří
se stanou doprovodem boha na lodi, která pomalu vyplouvá, vzdaluje se od
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břehů a vydává se na slavnostní cestu do Luxoru. Rozdělení skupiny na průvodce boha na cestě a ty, kteří zůstávají, provedou též hráči sami, je to věc
volby, rozhodnutí a tolerantního přístupu k druhým.
Komunikace a seznámení, vciťování se do role
Hráči sedí v kruhu, zastupují egyptské bohy, vyvolávají se navzájem, jako by
se představovali: „Jsem Amon . . . , vyvolávám Háthor . . . ÿ
Amon: bůh s hlavou berana nebo lidskou hlavou, pán vzduchu a bůh plodnosti
Anúbis: šakal, pán světa mrtvých a patron balzamovačů
Bés: vousatý, sympatický trpaslík, zahánějící zlé duchy a věštby kouzelníků
Háthor: bohyně lásky a radosti, má ráda hudbu
Hórus: bůh sokol, ochránce faraónů
Osiris: dobrý král, kterého zavraždil jeho bratr Sutech. Po vzkříšení se stal
Osiris vládcem říše zemřelých
Iris: Osirisova manželka a sestra
Ptah: tvůrce světa
Ré: bůh Slunce. Stvořil svět, bohy a lidi. Faraóni jsou jeho synové. Má hlavu
sokola, na ní sluneční kotouč, v pravé ruce drží ankh, znamení života.
Sutech: bůh násilí a bouře. Zavraždil svého bratra a za to se stal duchem zla.
Thót: má hlavu posvátného ptáka Ibise. Vynalezl písmo a udržuje kalendář
světa.
Hosté: bohové Mezopotámie
Utu-Šamas: bůh Slunce Nanna-Sin: půlměsíc
Enki: bůh bohatství Nirah: bůh had
Nisaba: bohyně zrna Marduk, ochranný bůh Babylónu
Iškur-Adad: bůh bouře
Enki-Ea: bůh sladkých vod
Sociogram
Hráči sedí v kruhu. Vedle jednoho z hráčů (bohů) je místo volné. Hráč se
představí a řekne, kterého z bohů by si vybral, aby seděl vedle něj (je mu
sympatický svými vlastnostmi nebo podobou, nebo je mu sympatický hráč,
který roli hraje).
Varianta: Hráči mohou vyjádřit přání, které by měli k jednotlivým bohům,
respektive k těm, kteří je zastupují.
Vyjádření vztahů ve skupině
Hráči stojí v kruhu. Jeden z nich (vedoucí) hodí hráči, s kterým se mu dnes
nejlépe spolupracovalo, klubíčko s natahovací gumou nebo provázkem, ten
hodí dalšímu atd. Vznikne síť, podle které je možno pozorovat úroveň momentálních kontaktů vzniklých v průběhu hry.
Na závěr každé části lekce je potřebné, aby si hráči popovídali o svých pocitech, aby vyjádřili svůj názor na to, jak asi lidé v minulosti prožívali daný
okamžik doby, jaké vztahy se mezi nimi vytvářely, proč měli své bohy a co
k nim cítili a co z toho všeho zůstává zajímavé a dobré i pro naši dobu, pro
samotné hráče a lidi na této planetě.
Praktické doporučení: Takto postavená lekce by se měla hrát minimálně dvě
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hodiny vcelku, s ohledem na vyučovací jednotku by se mohla rozdělit na části
tak, aby byl vždy ponechán prostor pro vyjádření samotných hráčů.
Etický smysl hry: Děti získávají nejenom informaci o určitém výseku z života v minulosti, učí se zároveň vciťovat do problémů, které řešily vzdálené
generace, do možností, které skýtají vzájemné kontakty mezi lidmi zbavené
konfrontačního a agresivního charakteru. Hra je záměrně koncipována jako
hodina tvořivé dramatiky i s prvky psychostimulace, odreagování, protože
hra má i funkci zábavní a relaxační.
Pro romské děti se může tato historická hra stát východiskem pro přehrávání historických situací Romů (zamyšlení nad pravdivostí jejich egyptského
původu, seznamování s kulturou jejich skutečné pravlasti – Indie; způsobu
života, bydlení, oblékání apod.). Náměty je možno brát např. z knihy Emilie
Horváthové Cigáni na Slovensku. (Historicko-etnografický náčrt, Bratislava
1964). Stejně tak mohou být zdrojem i pohádky Eleny Lackové, básně Vlado
Oláha a dalších romských básníků.
3. Kouzelný démant
Snad každý národ či dřívější komunity se v průběhu historie dostávaly do
situace nesvobody, poroby, z níž se snažily vymanit.
Přitom k tomu nestačila síla jednotlivců, hrdinů, ale bylo zapotřebí sjednocení nesčetných kapek úsilí, které jediné mohlo přinést nádherný prožitek
svobody jak pro jednotlivého člena, tak pro celek. Specifickou cestu osvobozování prožívají komunity, které žijí v diaspoře, které nemají svou jednotnou
vlast. A takovou skupinou jsou Romové. Pokud chceme realizovat výklad historie tak, abychom vedli žáky i k prožitku procesu osvobozování, abychom
dokázali, že se žáci vcítí do rolí minulých generací a ve zkratce prožijí dlouhodobý historický vývoj, můžeme použít následující silně emocionální hru
z oblasti tvořivé dramatiky, jejíž autorkou je S. Pavelková.306
Hru doprovází vedoucí, dobrý vypravěč, následujícím příběhem:
V jedné zemi žili dobří lidé, kteří nikdy nikomu neublížili. V jejich sousedství
se však usadili nepřátelé, kteří jim jejich štěstí, dobrotu a oblíbenost záviděli
a připravili je o zrak a řeč. Lidé v oné zemi se mohli svolávat jen tóny,
neartikulovanými hlasovými zvuky a při styku se domlouvali hmatem. Jednou
mezi ně přišel dobrý kouzelník a předpověděl jim, že jednoho dne se jim zrak
i řeč vrátí, avšak k tomu potřebují najít kouzelný démant, který se ztratil
kdesi v lukách. Démant stačí přiložit na čelo a člověk prohlédne a promluví.
Všichni hráči mají zavřené oči a pohybují se volně prostorem. Hra začíná
svoláváním. Vytvářejí se menší skupiny, ty se spojují s dalšími, až vznikne
jedna řada nebo kruh ze všech hráčů. Pak začínají hledat démant. Všichni po
kolenou pečlivě prohmatávají každý kousek země. Vedoucí položí zástupnou
rekvizitu – kamínek – na zem až v průběhu hry. Nejlepší bude, když ji dá do
cesty tomu hráči, u kterého předpokládá upřímnou a opravdovou reakci bez
vnějškovosti a předstírání. Na hledání je třeba dát hráčům tolik času, aby
v nich rostlo napětí a silná motivace démant skutečně najít.
Každý hráč, který ho najde, si jej přiloží na čelo a „prohlédneÿ, tj. otevře oči
s pocitem, že vidí poprvé v životě. Přitom však nesmí zapomínat na druhé,
306 Viz

Machková, 1992.
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nesmí si nechat kamínek pro sebe, ale dát ho dalšímu hráči do cesty, aby
prožil podobnou katarzi osvobození.
Při dobrém vedení vyžaduje hra poměrně dlouhou dobu, hodinu až dvě. Po
jejím skončení nelze zařazovat další hry, jenom diskusi o jejím průběhu, protože její citový účinek bývá velmi silný.
Etický smysl hry: Hra symbolizuje cestu ke svobodě a umožňuje v modelových podmínkách dosáhnout katarze z jejího dosažení. Při bližším seznamování se se svou vlastní historií mohou hráči prožít úseky své historie, které
jsou vlastně jedinou velkou a dlouhou cestou k důstojnějšímu a svobodnému
životu, k hledání skutečné vlasti, v němž vzájemná soudržnost mezi rodinami a klany a historická zkušenost ze staletého migračního postupu udržovaly život etnika v často velmi svízelných podmínkách odporu a nevraživosti
okolního usedlého obyvatelstva.
Domnívám se, že pochopit svou současnou situaci nelze bez „použitíÿ situací
minulých, bez uvědomění si onoho mravního cejchu, jenž Romům vypalovala
majoritní společnost vždy, když cítila nesnesitelnost jejich přítomnosti ve své
blízkosti.
„Odvažte psy, cikáni jsou tadyÿ – to bylo heslo vztahů viktoriánské Anglie
k Romům. A německý rasismus se snažil Romy jako rasovou podskupinu zcela
vykořenit. I v kruté situaci koncentračních vyhlazovacích táborů, kdy naděje
návratu byla nepatrná, mělo svou funkci hledání „kouzelného démantuÿ. I zde
může plnit hra svoji funkci – prožití cesty předků ke svobodě. I když to
pro romské vězně v Osvětimi bylo takřka beznadějné, jak Romové zpívají
v písních o osvětimském utrpení nazvaných souhrnně „Aušvicate hi kher
bároÿ (V Osvětimi je velké vězení).307
4. Tulák po hvězdách
Děti mají rády historii (zejména tu starší – pravěk, starověk, středověk),
protože její studium při dobrém vedení učitelem, je vlastně jakousi zajímavou cestou do neznáma, opředenou mnoha tajemstvími s patřičnou dávkou
dobrodružnosti. Jednou z cest, jak tohoto vztahu využít a přiblížit životy
lidí minulých, jsou hry, které vedou děti k imaginárnímu (představovanému)
prožitku minulých dějů prostřednictvím převzetí rolí různých lidí minulosti
a přehrávání jejich životů. Takovýto způsob „výkladuÿ historie vyhovuje určitě i psychickému založení romských dětí při seznamování se s jejich vlastní
historií. Je faktem, že na školách se Romové se svými dějinami v podstatě
neseznamují. A přitom vlastně jejich migrace z oblasti Indie až do západní
Evropy by mohla sloužit jako osa výkladu od nejstarších civilizací až po současnou dobu.
Ale zaměřme se nyní na předkládanou hru. Důležitá je motivace dětí, aby se
opravdově vžily do svých historických rolí. Ve výuce dějepisu se mi osvědčilo
toto východisko: děti zahrály setkání tří postav, které diskutovaly o tom, jak
nejlépe vyvolat minulé děje a životy minulých lidí. Věštkyně k tomu měla
magickou kouli, u Romů může tuto roli hrát vědma. S věštkyní polemizuje
307 Tyto písně jsou zaznamenány polským badatelem Ficowskim (Cyganie na polskich drogach.
Krakow 1985, str. 242 n). Jejich podrobný záznam a rozbor podává etnograf-muzikolog Dušan
Holý (D. Holý, C. Nečas: Žalující píseň. Strážnice 1993).
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archeolog Heinrich Schliemann, který na svých vykopávkách trojského pokladu dokazuje, že jedině předměty a další historické prameny nám mohou
dát představy o lidech v minulosti.
Do jejich dialogu vstoupí muž – Darrel Standing, hrdina románu Jacka Londona Tulák ve hvězdách. Je to vězeň z amerického vězení v San Quentinu,
kterého správce Atherton nechává za neposlušnost nepřiměřeně dlouho trpět
ve svěrací kazajce. Avšak Standing vydrží a ještě se vysmívá svým katanům,
kteří nedůvěřivě kroutí hlavami, protože tak mnoho dní – a čím dál tím déle
– nevydržel živý žádný vězeň. Proč dokáže vydržet Darrel Standing? Osvojil
si od svého spoluvězně metodu, jak silou ducha opustit a znecitlivět svou
tělesnou schránku, která zůstává v cele a ve svěrací kazajce, ve skutečnosti
však duch vězení opouští a osvojuje si role lidí v minulých dobách, prožívá
v nich situace, které jsou jim podle historického údobí přisouzeny.
Inscenujeme tuto situaci s dětmi. Každé se může v imaginární formě vcítit do
situace vězně a silou svého vědomí se přenáší do světa těch lidí a té doby, které
si vybral. Obsah závisí na fantazii dětí, můžeme jej ovlivnit i my předchozím
vyprávěním či čtením příběhů z té či oné doby, seznámením se s určitými
historickými osobnostmi, se způsobem jejich života, s kulturou, zvyky.
Pomoci může i hudba nebo nějaký pravidelně se opakující zvuk.
Je možno vymezit – před hrou anebo během hry to může vedoucí hry udělat
– mravní obsahy vlastností lidí, které hráči představují – a oni se do nich
budou vžívat, ztotožňovat se s rolemi, vymýšlet a obměňovat situace. Po
„rozvázáníÿ svěrací kazajky si děti jeden po druhém vyprávějí příběhy, které
prožily.
Příklady mravních obsahů lidských vlastností: bázlivost, milosrdenství, odpuštění, strach, smutek, radost, touha, vina, naděje, víra, pýcha, nadšení,
houževnatost, hrdost, oddanost, spravedlnost, potupa, neúplatnost, bezmocnost, ješitnost, dobrota.
Literatura – Sloh
1. Redakce
Vydávání časopisu nebo spíš časopisů ve třídě či v celé škole nevede jen
k osvojování dovedností stylistických a k rozvoji základů umělecké či vědecko-populární formy. Je to herní metoda, jejíž výsledek je prakticky využitelný
i pro ostatní děti a zároveň ovlivňuje i utváření mravních hodnot u svých
tvůrců.
Učitel se změní v konzultanta či korektora, třída v redakci s několika vydavatelskými skupinami podle jednotlivých rubrik. Nemůže to být jednorázová
činnost, během roku přibývají nová čísla časopisů, děti je expedují, půjčují si
je mezi sebou nebo mezi školami.
Etický smysl hry: I když jde o hru, děti nechápou svoji činnost pouze
„ jakoÿ, ale vidí její reálný dopad. Pro romské žáky se redakční práce stává
výrazným prostředkem identifikace se svojí vlastní kulturou, protože mohou
psát o svých problémech. Též zde nalézá uplatnění identifikace vnější, seznamování s kulturou majority. Týmová práce vychovává k zapojení jednotlivce
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do skupiny, formuje vzájemné vztahy spolupráce a vzájemného respektování.
Formuje se i vytrvalost a cílevědomost, což je pro romské žáky vysoce aktuální
hodnota.
Učitel může orientovat žáky na úvahy o mravních hodnotách přímo zavedením
rubriky o mravních vztazích mezi dětmi a dospělými. Mohou vznikat úvahy
nebo krátké povídky na takové hodnoty, jako jsou přátelství, zrada, závist,
láska, obětavost, důvěra, vina, naděje apod. To vše samozřejmě v závislosti
na věku dítěte a také v reakci na konkrétní problémy školy.
2. Brainstorming neboli mozková smršť
Děti se posadí ke stolům nejlépe ve tvaru „Uÿ, vepředu sedí vedoucí hry
a zapisovatel. Vedoucí hry, když jsou děti v klidu a soustředěny, „vystřelíÿ
s patřičnou dávkou sugestivnosti rychle určitý problém, určitou situaci, která
se může v životě dítěte i dospělých stát a oni jsou do ní postaveni bez přípravy,
nečekaně. Děti mají vyslovovat rychle, jak by na danou situace reagovaly, zapisovatel nápady zachycuje na papír, případně si okamžité reakce děti zapisují
samy na papír a pak je v diskusi vyjadřují, zdůvodňují a vyhodnocují (např.
poměr pozitivních a negativních reakcí).
Příklady situací:
• Maminka s malým dítětem stojí na chodníku, baví se se známou a vtom
se jí dítě vytrhne z ruky a skočí do silnice. Co uděláš?
• Po chodníku jde slepý pán s hůlčičkou, kterou klepe o obrubu chodníku.
Jde tedy správně, avšak 50 metrů před ním na něj „číháÿ přímo v dráze
jeho chůze sloup trolejbusového vedení. Stojíš na druhé straně silnice
a pozoruješ situaci. Co uděláš?
• Přecházíme širokou ulici a přímo před námi najednou upadne nějaký
muž, který vypadá jako tulák, je špinavý, otrhaný. Nevíme, jestli mu je
špatně nebo je opilý, nebo zda neomdlel. Auta již dostala zelenou, už se
rozjíždějí. Co uděláš?
• Skupina malých romských dětí se dostala mezi několik neromských výrostků, kteří je trýzní a šikanují. Dospělí nikde. Co uděláš?
Děti si mohou různé situace vymýšlet samy. Poté si mohou některou ze situací
vybrat a napsat na ni svoji povídku. Může být např. ve dvou variantách: jak
by reagovali lidé v jádru dobří a jak lidé zlí, lhostejní, škodolibí apod.
Etický smysl hry: Děti poznávají, že reakce na různé situace je často zcela
bezprostřední, člověk nemá příliš času na rozmyšlenou a právě na těchto okamžitých činech (např. v mezních situacích) se pozná nejlépe skutečné mravní
jádro člověka. Brainstorming také navozuje situaci kolektivního posuzování
mravních činů a jednání.
Je to jakýsi prostor pro počátek společenské etické diskuse. Přitom je důležité
ponechat dětem prostor pro samostatné, samozřejmě i negativní soudy. Je
to věc dítěte samotného, jak si porovná své mínění s míněním ostatních.
Romské mládeži, která často jedná prudce a bezprostředně, může metoda
brainstormingu vyhovovat jako východisko pro další klidnější rozvažování
o obecných etických pravidlech lidského počínání.
3. Hádka
Lidé se často neumějí domluvit. Nejenže trvají tvrdošíjně na svých názorech
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(což samo o sobě není špatné), avšak snaží se je buďto vnucovat nevybíravými
způsoby druhým, hádají se. Spor patří k praktickém životu, avšak je potřeba
se jej naučit vést kulturním a inteligentním způsobem. Vyprovokujeme tedy
před dětmi situaci, na jejíž řešení se jejich názory budou různit. Děti by se
měly spolu přít buďto v dialogu, nebo po skupinách. Též je možno „rozhádatÿ
celý kolektiv.
Příklady modelových situací:
• ve třídě dlouhodobě a bezdůvodně ubližuje skupina chlapců jednomu
slabšímu žákovi. Jedna dívka to již nevydrží, jde za třídní učitelkou
a sdělí jí to. Je to žalování nebo „dolézáníÿ?
• jeden žák dostal nespravedlivý trest za to, co zavinil jiný spolužák. Mám
to říct učiteli nebo veřejně před třídou?
Při prvních hrách na hádku nedáváme dětem její pravidla, ale snažíme se je
vyvodit. Později dbáme jejich dodržování.
Jaké jsou zásady „čestného sporuÿ?
a) jasně stanovený předmět sporu, od něhož nelze odbočovat k jiným problémům;
b) hádka je střet názorů a ne lidí. Svého partnera neosočujeme, neurážíme.
Naopak si ho vážíme pro lpění na svém, protože my ze své pozice také
nemůžeme ustoupit;
c) každý musí mít prostor pro vyjádření svých myšlenek a argumentů.
Neskáčeme tedy do řeči, nepřekřikujeme se;
d) hádka má dospět k řešení, ne k zavržení druhého, protože se s ním nedá
o ničem domluvit. Nejběžnější je vzájemné uznání, že každý má svůj díl
pravdy a je dobré jej respektovat;
e) hádka musí být uzavřená, dohraná. Nejlépe s podáním ruky soupeřů
a s pochvalným oceněním ostatních žáků, kteří by měli ocenit jako vytrvalost i emocionální zanícení stát na svém návrhu, tak i míru kulturnosti, s jakou byl spor veden.
Na závěr můžeme zůstat pouze u tohoto slovního zápasu nebo žáci mohou
své argumenty zpracovat písemně.
Etický smysl hry: Žáci se cvičí v roli autonomní osobnosti, která je schopna
stát na svém názoru a prosazovat a přitom naslouchat i mínění druhého,
vciťovat se do jeho situace a zvažovat jeho argumenty.
Důležitá je emocionální stránka sporu – Romové jsou velice senzitivní a dokáží
své spory i spory s „gádžiÿ vést s velikou dávkou zanícení. Tento projev vlastní
kultury je třeba rozvíjet, ne jej potlačovat.
4. Vědecká konference
Zatímco předcházející hry mohly vyvolat ze skrytu každodennosti problémy,
které děti tíží a nemohou o nich s nikým mluvit, vědecká konference dává dostatečný prostor, aby se o těchto problémech mluvilo seriózně, se vší vážností,
aby se mohli přizvat i odborníci k posuzování problémů atd.
Tato hra, která již svými parametry a praktickým dopadem na vědomí dětí
opouští situaci „ jakoÿ, by se měla připravovat dlouhodobě a měla by být
několikrát za rok. Záleží na učiteli a žácích, jaké problémy si vytyčí. Ve vyšších ročnících by se měly objevovat mravní problémy související s brzkým
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dospíváním romských dívek a chlapců, se zvažováním skutečných životních
hodnot a ne těch, které přinášejí okamžitý zisk za cenu ztráty zdraví, svobody
a někdy i života.
Romským dětem, které podobně jako jejich rodiče prožívají svou situaci ve
vztahu k většině společnosti, můžeme navrhovat k posuzování a diskusi např.
takové hodnoty, které se vzájemným vztahem majority a minority bezprostředně souvisejí.
Hra „vědecká konferenceÿ by měla být zakončena shrnutím a zhodnocením
příspěvků, které mohou být publikovány jako sborníček a stanou se „mravní
učebnicíÿ a „mravním svědomím třídyÿ.
Etický smysl hry: Děti mají poznat na základě klidného rozvažování, že jednoznačnost mravního soudu (např. odsouzení jedné skupiny za to, že činí příkoří
druhým) je problematická a že pro mravní hodnocení je třeba zvažovat situaci v co největší šíři. Vždyť i romská přísloví, která vyjadřují historickou
moudrost generací, neodsuzují jednoznačně majoritní společnost, ale vyjadřují i něco, co je podstatné v etice vztahů mezi různými komunitami: jaké
má člověk srdce. Ukaž gádžovi, že jsi člověk, a on ti ukáže, že je také člověk.
Občanská výchova
1. Měsíční stát
Na Měsíci vznikla společnost, která je tvořena lidmi z různých kulturních
oblastí Země. Děti by měly uvažovat o uspořádání této společnosti, přípravě
zákonů, organizace, způsobů řízení tak, aby nedocházelo ke konfliktům a problémy byly řešeny na základě jednání a diskuse.
Etický smysl hry: U romských dětí nebo ve smíšených třídách se tímto způsobem dají prosazovat etické principy komunikace a dialogu mezi příslušníky
různých společenství. Zde se konkrétně jedná o interkulturní vztahy a o výchovu k zásadám diskuse. V rámci této hry a dalších her podobného typu si
mohou děti osvojovat i metody asertivního jednání.308
2. Romská přísloví
Jako východisko k zamyšlení i dramatizaci jsou pro romské žáky vhodná
romská přísloví (moudrá slova).309
• Hladové srdce je horší než hladové střevo.
• Kdo za čím jde, to taky najde.
• Co je ti dáno, to ti nevezmu; co je ti určeno osudem, to z tebe nesejmu.
• Každý člověk je jiný, ale všichni jsme lidé.
• Jsem-li pes, uvaž mě na provaz, jsem-li člověk, projev mi úctu.
3. Kdo jsem?
Začneme líčením imaginární situace. Žáci se uvolní, lehnou si nebo si sednou,
každý na místě, které jim je sympatické, zavřou oči a poslouchají příběh:
„Jdete lesem, po cestě rozbrázděné koly, kolem je stín, ale postupně se prosvětluje a vycházíte na zelený palouk. Ucítíte jemný závan dýmu a spatříte
ještě doutnající ohniště. Kolem jsou kameny a opodál několik zbytečných
308 Srov.
309 Srov.

např. asertivní komunikace – Vališová, 1992, s. 56–63.
např. Hübschmannová, 1992, s. 155.
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zapomenutých věcí. Ale mezi nimi se cosi zalesklo. Nožík. Asi ho zapomněl
chlapec, který mohl být stejně starý jako ty. A opodál se červená cíp šátku.
Patřil určitě dívce, podobné těm, které jsou dnes v naší třídě. Kdyby nás
nedělil čas a prostor od těch dětí, které musely opustit ohniště a putovat se
svou rodinou dál, třeba byste se s nimi mohli potkat. A což takhle o nich
vymyslet příběh. Jací asi byli?ÿ
Děti se nyní samy vcítí do role svých vzdálených partnerů, přemýšlí o nich,
jací asi byli, a poté – každý jak uzná za vhodné, si zapíše svoje představy na
papír. Pak si je vzájemně předčítají.
Náměty na osnovu příběhu
•
•
•
•
•
•

Jak vypadal ten chlapec či dívka?
Jak tato osoba žila?
Jaká měla přání, čeho chtěla v životě dosáhnout?
Měla tato osoba nějaké problémy?
Znám tyto problémy ve svém životě?
Kdybych mohl říct tomu chlapci či dívce jednu větu – která by to byla?

Varianta: ve hře se evidentně jedná o romské etnikum. Vedeme však děti i do
vciťování se do rolí dětí neromských.
Etický smysl hry: Hra napomáhá identifikaci romského žáka se sebou samým,
se svým etnikem (identifikace vnitřní) a při přehrávání rolí a vciťování se do
situace neromských dětí orientuje romské žáky i na respektování neromského
dítěte jako relevantního partnera a zástupce kultury majority (identifikace
vnější).
4. Náš projekt
Hra trvá nejméně tři týdny. Je společnou pro třídu, různé úkoly může mít
každá třída školy. Děti jsou v roli expertů (poradců), na které se obrací městská radnice o pomoc při projektování některých lokalit ve městě. Použijeme
fikce (simulované úřední situace po domluvě s úředníky, osoby zastupující
různé složky obyvatel, které projekt podporují, či proti němu bojují). Přitom
by však hra měla mít i dílčí reálný výsledek.
Etický smysl hry: Děti si prostřednictvím činnosti vytvářejí vztah k demokratické společnosti. A nikoliv proto, že jim někdo řekl, jak se chovat při
realizaci plánů, zároveň si v tomto procesu při hrách v oboru společenská
výchova vytvářejí vztah k lidem – není to výsledek verbální informace, ale
autentického kontaktu s těmi, kdo tvoří společnost, a toho, že si děti samy vyzkoušely otevřenou komunikaci uvnitř společnosti.310 Tato hra je vytvořena
na motivy tzv. wigleighského projektu v anglickém městě Leigh. Výsledky
hry zde ukazovaly na prosociální a altruistické, skupinově uplatněné postoje
k lidem, kteří byli např. propuštění z práce kvůli nedostatkům v projektování, nebo k lidem v důchodu, kteří prosazovali oproti dětem své zájmy.
310 Taková je představa G. I. Browna, představitele integrovaného vyučování jako jedné z variant humanistické pedagogiky. Akcentuje prožívání a prociťování bezprostředních společenských
situací jako východiska patriotismu a ochoty amerických žáků žít v otevřené demokratické společnosti. Viz Skalková, 1993, s. 112.
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Zpočátku byly děti agresivní, ale později pochopily, že i staří lidé mají nárok
na důstojné podmínky života ve městě.311
Takovéto hry – projekty by mohly napomoci romským dětem kultivovat svůj
vztah k bydlení, i když v mnohých místech jejich pobývání se ani nedá mluvit
o prostředí, v němž by mohl vzniknout nějaký plán na jeho změnu.
3.3.3

Z myšlenek J. Á. Komenského o mravní kultuře

Mravní postoje J. Á. Komenského mohou inspirovat i učitele, kteří se věnují výchově a vzdělávání žáků jiných národností, než k jakým patří oni sami.
Učitel jako subjekt formování mravní kultury
„Až budou knihy vševýchovné takto řádně upraveny, bude třeba postarati se, aby
si žáci odnášeli ze škol ne učené knihy, nýbrž řádně vzdělanou mysl, srdce, jazyk
a ruce tak, aby po celý svůj život nosili moudrost ne v knihách, nýbrž ve svém
nitru, a aby ji prokazovali svými skutky. . . Nestačí tedy mít dobré knihy, nýbrž
je třeba je horlivě číst; a nejenom číst, nýbrž i správně jim rozumět, pevně si je
vtiskovat v paměť a dobře je vyjadřovat skutky. Aby to všichni i v posledním věku
moudrosti uměli, k tomu je třeba vedení všeučitelů.
Ale kdo je všeučitel? Je to učitel vševědný, který umí všechny lidi vzdělávat
ve všem, co přivádí k dokonalosti lidskou přirozenost, aby se lidé stali všestranně
dokonalými . . .
Učit všemu: rozuměj, co přivádí k dokonalosti lidskou přirozenost; čili všechno
pravdivě znát, všechno dobré volit a všechno nezbytné konat.ÿ312
Mravní podstata lidství
„ . . . jsou tři kořeny vznešenosti, vlastní lidskému duchu: rozum, který věci chápe,
vůle, která žene za tím, co je na věcech dobré, konečně pak nutkání k činu, vyzbrojené a usměrněné po všech stránkách schopnosti k činům.ÿ313
Myšlenka spojení kultur a národů
„Svět je totiž po stránce přírodní jediný, proč by se tedy nestal takovým i po
stránce mravní? Evropa je sice oddělena od Asie, Asie od Afriky, Afrika od Ameriky, stejně i jednotlivé říše a provincie jsou od sebe odděleny horami a údolími,
řekami a moři, takže se můžeme všichni vzájemně spolu stýkat, ale přitom společná
matka země nás všechny nosí a sytí, vzduch a větry nás všechny ovívají a oživují,
všechny nás kryje totéž nebe, totéž slunce i s ostatními hvězdami kolem nás všech
obíhá a střídavě nás ozařuje, takže je zřejmo, že všichni obýváme společný příbytek a společný vzduch nás všechny udržuje při životě. Jsme-li tedy všichni občany
jediného světa, co nám brání, abychom se spojili . . . ÿ314
311 Srov.

Machková, 1991, s. 53.
1987, s. 190.
313 Všetečka, 1987, s. 26.
314 Všetečka, 1987, s. 58.
312 Všetečka,
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Odpovědnost každé společenské skupiny za řešení problémů světa
„Na vás se obracím, kteří sdílíte se mnou lidskou přirozenost a nehody, které ji
sužují. Prosím, abychom se společně zamyslili nad stavem světa, která až dosud
všude a ve všem upadá v stále větší zlo, a zděsili se a zhrozili tolika strašných
pohrom, které se stále navracejí, ba nepřetržitě trvají, nebo abychom se spíše
poradili, jak poskytnout zde pomoc, je-li to vůbec možné.
Všichni totiž, kteří se stáváme členy lidské společnosti, jsme povinni zachovávat
zákony společnosti. Každý ať se snaží, aby se vedlo dobře celé společnosti, nikdo,
aby jen jemu samotnému. Je znakem pošetilosti chtít raději jednotlivý úd než celé
tělo.
Nikdo tedy ať se nezdá sám sobě tak bezcenný a bezvýznamný, aby
se domníval, že není hoden toho, aby se účastnil vlastních těchto porad o obecné záchraně, nikdo také ať není tak beznadějně pyšný, aby
pokládal za nedůstojné sebe ať už vyslechnout rady jiných, či přidávat
své.ÿ315
Mravní svoboda
„Přednost člověka přede všemi zvířaty je trojí: rozum, řeč a svobodné a samostatné
konání čehokoliv, ale zcela se od nich liší svobodou vůle, která není spoutána žádnou
nutností konat to či ono.ÿ
„Ale nestačí mít jen vnější znalost věcí; lidé musí být přiváděni k jejich vnitřnímu pochopení, aby se předešlo bludům, které vznikají z povrchního obeznámení,
při němž věci zůstanou nepochopeny. A poněvadž věcem nerozumí, vznikají odtud
výstřední nápady a mnohotvarý chaos domněnek a bludů.ÿ
Odstraní-li se tato svoboda volby, jsou lidé nuceni podrobovat svou vůli cizímu
rozhodování, z vůle se stává nevůle a z člověka nečlověk. V tomto smyslu řekl
Seneca: „Lidé hynou ne příklady, poněvadž raději chtějí věřit než usuzovat (a tak
se spíše řídit cizí vůlí než svou vlastní), sledujíce po způsobu dobytka stádo těch,
kteří jsou v čele; jdou tam, kam se jde, ne tam, kam se má jít. Poněvadž tato
nesmírná pohroma zavaluje (jakoby všeobecná potopa) všechnu pravdu a dobrotu
věcí spolu s lidskou soudností a svobodou a uvaluje svět v otupělost, musíme si
přát univerzálního léku. A ten se nenajde jiný, než aby si lidé odvykli zvířecímu
následování jiných. Ti, kteří se příliš zaprodávají lidské autoritě, ti zapomínají, že
také oni jsou lidé, a vzdávají se své soudnosti, předního daru lidské přirozenosti.
Kdežto ti, kteří přinucují jiné ke svým názorům (tím si vyžadují slepý souhlas
a poslušnost), ti znásilňují lidskou přirozenost.ÿ316
Skromnost a odpovědnost – odpovědnost za všechny národy světa
„Štěstí lidstva, blažený život ve věčném míru, tento život, jak všem přináleží, všem
přístupný, to byl konečný cíl všeho snažení a k tomu ukazuji cestu, cestu přirozenou
a všem schůdnou. Celý život jsem obětoval, všechnu sílu, lásku . . . Vím, byl jsem
315 Všetečka,
316 Všetečka,

1987, s. 26. Zvýraznil J. B.
1987, s. 40, 74 a 174, zvýraznil J. B.
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jen nástrojem tohoto sdělení, ale nemohl bych v klidu zemřít, kdybych věděl, že
moje slova zůstala němá a nedošla sluchu lidí . . .
O mne však nejde. Jde o lidi. O všechny národy světa. O všechny
syny života. Jim jsem se zavázal a jim jste zavázáni všichni, kdo převezmete toto dílo z mých rukou. Je to nesmírná odpovědnost. Já znám
její tíhu . . . ÿ.317

317 Kratochvíl,

M. V.: Život Jana Amose. Praha, 1984, s. 232.

187 (cele.lae, 1. října 2008)

4

Filozofie výchovy a edukace romských žáků
a studentů

Výchova a vzdělávání romských žáků a studentů v sobě nese znamení nových přístupů a nových metodologií nejenom pedagogiky, ale i jiných vědních disciplín,
které spolu souvisejí a které sjednocuje odedávna potřeba lidské společnosti předávat svoji kulturu novým a novým generacím. Tato souvislost vědních disciplín
je potřebná i při používání metod ve výuce romských žáků. Tato výuka je vřazena
do současného trendu multikulturních přístupů v edukaci. Jak píše I. Lokšová,
„poznat a pochopit proces vzájemného prolínání, interakce a sjednocování kultur
je reálný jenom za použití poznatků přírodních věd (např. geologie, antropologie,
biologické vědy apod.), matematických a fyzikálních disciplín, ale především společenských věd (filozofie, teologie, sociologie, psychologie, pedagogika apod.)ÿ.318
Předávání kultury nazýváme enkulturací. K tomu, aby byl člověk připraven
pohybovat se v rámci jakékoliv kultury, je potřeba „osvojení jazyka, norem a hodnot této kultury, které probíhá na bázi nápodoby, praxe a experimentování. Pojem
enkulturace odkazuje k sociálním procesům, jimiž nabýváme znalostí a dovedností,
které nám umožňují být členy určité kultury. Mezi hlavní epicentra enkulturace
patří rodina, vrstevníci, škola, pracovní organizace a média. Proces enkulturace
představuje pól výchovy v tzv. debatě příroda versus výchova a teoretici kultury
ho chápou jako základnu, na níž aktéři získávají určitý způsob života a vidění
světa.ÿ319

4.1

Výchova a vzdělávání romských žáků jako zápas
o humanizaci člověka

V dosavadním výkladu jsme již naznačili, které vědní disciplíny je nutné při zkoumání edukace, v našem případě edukace romského žáka a studenta, použít. Je
to pedagogika, psychologie, historie a ve vztahu k romským žákům i romologie.
Nyní vidíme, že se neobejdeme ani bez kulturologie, kulturní antropologie a při
studiu kulturních vzorů, z nichž romský žák vychází, ani bez etnografie. V tomto
procesu zapojování různých vědních oborů, jak jsme již naznačili výše, hraje velkou roli pohled filozofický. Moderní pedagogové, jakým je na Slovensku Miron
Zelina320 a v Čechách Jan Průcha, uvádějí filozofii výchovy jako nezbytnou složku
pedagogických vědních disciplín.321 Současná pedagogika prosazuje humanistic318 Lokšová,

2007, s. 106.
2006, s. 45–46. „K ústředním tvrzením kulturálních studií patří teze, podle níž se
člověk stává osobností právě v procesu enkulturace. Osobnost je z tohoto hlediska kulturně
podmíněný a specifický výtvor, takže být osobností znamená být ,od hlavy až k patě‘ kulturní
a sociální. Vzhledem k tomu, že neexistuje kultura, která by neužívala zájmeno ,já‘ a která by
tedy neměla koncept ,jáství‘ a ,osobnosti‘, způsob zacházení s ,já‘ a jeho významy se kulturu
od kultury liší. Individualistické pojetí jedinečnosti a vědomí sebe sama, tak rozšířené v západní
společnosti, je mnohem méně časté v kulturách, jejichž osobnosti nelze oddělit od sítě příbuzenských vztahů a společenských závazků.ÿ (Barker, Ch. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál,
2006, s. 45–46 Zvýraznil J. B.)
320 Zelina, 2004.
321 Srov. Průcha, 2000, kapitola Filozofie výchovy a Teorie výchovy, s. 44–54.
319 Barker,
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kou pedagogiku.322 Současná filozofie výchovy také prosazuje humanizaci přístupu
k žákům. Vychází sice z historických tradic humanismu, avšak v současné době,
kdy se rozmáhají síly destrukce způsobované jak lidmi, tak přírodními činiteli,
nabývá znovu na své aktuálnosti. Jak píše M. Zelina, „teória a prax humanizácie
výchovy sú v počiatkoch, v zrode, vydávajú sa na cestu plnú prekážok, hrboľov,
zákrut a rozličných nástrah. Práca na zdokonaľovaní teórie a praxe, uplatňovanie humanizácie výchovy najmä u znevýhodnených detí je ako zápas,
boj, v ktorom často prehrávame, nevieme, ako ďalej, ako sa vyrovnať s pravidlami
a podmienkami, ktoré nás obklopujú. Na druhej strane je to objavujúci zápas,
tvorivá práca, niečo ako kvas, ktorý sa postupne mení na zdravý chlieb. A i keby
sme prehrávali zápas o humanizáciu človeka so silami deštrukcie, vždy by
to bolo lepšie, múdrejšie a krajšie ako prespať svoj život, alebo nariekať nad nemožnosťou zmeny.ÿ 323
Myšlenka zápasu, boje v procesu výchovy je také z hlediska filozofie výchovy
velmi pěkně zpracována u Jana Patočky. Důležité je, že Patočka tento zápas chápe
nikoliv pouze z hlediska individuálních, parciálních procesů v řešení pedagogických
situací mezi učitelem a žákem, ale vřazuje tento „bojÿ do širších, systémových souvislostí. Je důležité, aby si širší souvislosti řešení pedagogických situací uvědomili
i učitelé romských žáků, kteří do systémových souvislostí své profese vřazují i reflexe na souvislosti etnické, národnostní a národní. „Výchovný proces ve všech
svých etapách svým smyslem tvoří celek, je jednotou. I tenkráte, když jednotlivý
vychovatel, který je do něho zařazen, si tento možný smysl neuvědomuje, i když se
prostě k němu chová jaksi pasivně, přece vlastní význam a vnitřní podoby výchovného systému, té funkce, kterou je výchova v celku společenského lidského života
vůbec, mají a musí mít všechny ty struktury, momenty, jež jsme se pokoušeli analyzovat. . . ÿ
Ovšem důležité je, aby vychovatel, např. učitel, nejenom pasivně se
zařadil na patřičné místo systému institucí, který reprezentuje společenskou funkci výchovy, nýbrž aby si sám uvědomoval všechny důležité
momenty, všechny podstatné stránky výchovného procesu a sám se na
322 Srov. např. v Polsku pedagogiku emancipativní proti manipulaci ve výchově: Wróbel, 2006,
s. 113, a další, Zielińska-Kostylo, 2003, Gutek, 2003, Śliwerski, 2003.
323 Zelina, 2006, s. 5. (Zvýraznil J. B) Co je to vlastně humanimus? „Obecné označení pro
filozofický směr, který staví do středu porozumění světu lidské bytosti. Humanismus – po vzoru
Descartesova ,Myslím, tedy jsem‘ – pokládá za zdroj významů a jednání ,vnitřní jádro‘ člověka.
Z hlediska humanismu jsme jedinečné a celistvé bytosti, nadané rozumem, vědomím a schopností
jednat. Racionální individuum a jeho vědomí se takto ocitá ve středu západní filozofie a kultury.
Povýšením člověka do centra významů a jednání humanismus odsouvá Boha a náboženství z jejich původního předmoderního postavení v srdci vesmíru. Humanismus byl obsažen v osvícenské
filozofii 17. a 18. století, ale nelze jej s ní zcela ztotožňovat, protože je zřejmě stále častější
složkou i v současném běžném vědění (common sense).ÿ
Vzhledem k tomu, že humanismus posouvá člověka do středu kultury, můžeme jej chápat jako
podporu individualismu, který je tak typický pro současný život západní společnosti. Humanistické pojetí člověka tedy není jen filozofickou záležitostí, ale patří k širším kulturním procesům
tvorby subjektu a identity. Pro současné západní názory na ,já‘ je skutečně podstatné vidět člověka jako sjednocenou bytost, která dovede řídit sebe sama. Například hlavním tématem rozpravy
o morálce, s jejíž pomocí se západní kultura snaží chápat a zvládat mravní a etická dilemata, je
otázka osobní odpovědnosti za jednání. Představa o individuální odpovědnosti je dokonce vtělena
do zákonů, které předpokládají, že člověk je za své jednání odpovědný. (Barker, 2006, s. 70)
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nich měřil. . . . Může být, že za daného stavu společnosti málokdo si uvědomuje
plně, jaký je smysl, význam výchovy v celku společenského života. Ale právě tento
nedostatek jasného pohledu na věc je dokladem určitého úpadku stavu vzdělání
v dané společnosti, charakterizuje tedy společenský stav po určité jeho stránce.324
Jak dále filozof Patočka vyvozuje z těchto společenských souvislostí vztah mezi
vychovatelem a vychovávaným, to patří k vrcholům logického a filozofického uvažování, konkretizujících výklad na konkrétní téma filozofie výchovy pro učitele.325
Jan Patočka definuje výchovu jakožto zápas, který se odehrává ve výchovné situaci.
Výchovnou, pedagogickou situaci charakterizuje dvojím způsobem:
1. Jednak pohlížeje na ni z hlediska vychovatele.
Z hlediska vychovatele rozlišuje tři základní impulzy, které charakterizují postavení vychovatele. (Je to trojí láska, trojí pozitivní impulz):
• Impulz objektivní, impulz k objektivnímu smyslu danému našemu
životu ve vědě, umění, kulturní tvorbě vůbec atd.
• Impulz ke společenství
• Impulz ke konkrétnímu jedinci nebo několika jedincům, kteří
podléhají činnosti vychovatelově.
2. Jednak pohlížeje na ni z hlediska vychovance. Na straně vychovancově je
zde poměr jakési podřazenosti, který lze charakterizovat blíže jako:
• Poměr odevzdání
• Poměr autority
Podstatná otázka: Proč je třeba charakterizovat výchovný proces jako
zápas, jako boj? Má to nějaký důvod? Vždyť protiargumenty říkají:
• Vypadá to jako za vlasy přitaženo.
• Zdá se to málo přirozeným „poetickým nápademÿ.
• K tomu zápas mezi milujícím vychovatelem a oddaným chovancem?
• Co může znít paradoxněji?
• Jakým právem můžeme říci, že zápasí vychovanec s vychovatelem?
Odpověď na otázku je možná, avšak musíme se na ni podívat na základě popisu výchovných situací. Jak takové pedagogické situace skutečně z hlediska obou
aktérů opravdu vypadají?
• Je faktem, že výchova se odehrává normálně v klidném rámci a vyslovený
nenávistný zápas mezi osobami by byl již hatící proces.
• Přec však jsou četné jevy, které dosvědčují, že určitý antagonismus mezi vychovancem a vychovatelem existuje.
• Příkladem je poměr mezi rodiči a dětmi: zde se svádí nějaký zápas mezi
dvěma generacemi.
324 Patočka,

1996, s. 408–409. Zvýraznil J. B.
Patočka, 1996, s. 409–411. Naše zpracování Patočkova textu je také ukázkou, jak by se
mohl pro někoho obtížný filozofický text zpracovávat do srozumitelnější podoby, strukturovat,
zvýrazňovat určité pasáže či pojmy, které považujeme za důležité z hlediska tématu zkoumání,
kterým je v našem případě romský žák a romský student. Tento přístup souvisí i s výukou
vysokoškolských studentů, kteří intepretují v rámci předmětu Všeobecná pedagogika také část
Patočkova textu Filozofie výchovy.
325 Viz
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• Rovněž ve škole víme, že existuje napětí i v případě, kdy se vychovanec
odevzdává, kdy miluje svého vychovatele a vychovatel svého vychovance.
Co je základem tohoto napětí? Oč jde v tomto napětí?
• Jde o utváření života vychovance.
• Boj, který se zde svádí, je zápas mezi vychovancem a vychovatelem o vliv na
utváření života vychovancova.
• Je tady konkurence vychovance a vychovatele o utváření vlastního života.
„. . . vychovanec má na každém stupni svého vývoje svoje vlastní cíle, své vlastní
zájmy, má svůj vlastní svět, který chce co možná nejplněji uplatnit. Ale kdyby
vychovatel nechal prostě vychovance samého sobě, nedospěl by vychovanec tam,
kam vychovatel jej usměrňuje, na čem vychovateli záleží, to prostě neleží ve směru
přirozené expanze tendencí vychovancových v každé etapě jeho rozvoje.ÿ326
Teoretický spor
Nutkání patří k podstatě výchovy. Avšak tato teze stojí s tendencemi moderního
vychovatelství, které prosazují zásady přirozenosti, že veškerá výchova má vycházet ze spontaneity, samočinnosti vychovancovy. Ideálním by prý byl takový stav,
kdyby se žádným způsobem nenaléhalo na výkony, k nimž vychovanec není sám
sebou přirozeně nakloněn a jejichž smysl plně nechápe (viz Rousseau).
Pohled Patočkovy filozofie výchovy
Tento způsob nazírání nepočítá s tím základním faktem, že člověk je tvor nesmírně
mnoha možností, že člověk není jednoznačně usměrněn. Ve srovnání s rostlinou: ta
je jednoznačně usměrněna k svému tvaru již v semeni. A člověk se přece liší od přírodních určeností. „Člověk si musí hledat svoji cestu. Výchova mu pomáhá v tomto
hledání také tím, že jej nutí do určitých forem. Výchova nechce jenom rozvinout
přirozené schopnosti, síly, jež samy sebou rozkvetou a dají plod, nýbrž nutí člověka,
aby svoji spontánnost, samočinnost, rozvinul určitým směrem. A v tomto procesu
zápasu mezi okamžitými impulsy a okamžitým světem vyvíjejícího se vychovance
a mezi ustálenou a zformovanou vůlí vychovatele se odehrává celý proces výchovy,
v tom je i její konflikt. Výsledkem tohoto zápasu má být nikoli vítězství jednoho
nebo vítězství druhého, nýbrž určitý kompromis, který lze považovat spíše za vítězství vychovancovo, nikoli toliko za vítězství vychovatelovo.ÿ327 V tomto procesu se
musí najít i vychovatel romských žáků. Romský žák je v centru dění, avšak jeho
cesta samočinného rozvoje, snaha výchovy po rozvinutí jeho přirozených schopností, by byla málo. V edukaci romských žáků je tomu často tak, že vůle učitele
musí být daleko silnější, aby dokázala žáka nasměrovat k určitým cílům, které jsou
vyšší než pouhé rousseauovské odstraňování překážek přirozeného vývoje.
„Účelu vychovatelova je dosaženo teprve tenkráte (ovšem v individuálním slova
smyslu), když se podaří na základě vychovancových schopností v drahách určených
vychovatelem vybudovat vlastní vychovancův život originální, v němž se
uplatní jeho individualita, v němž se uplatní to nové, co každý člověk nějakým
326 Patočka,
327 Patočka,

1996, s. 410.
1996, s. 410–411.
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způsobem s sebou přináší, v němž nebude jenom pasivní opakování obsahu předchozí generace, nýbrž v němž ožijí tyto obsahy novým způsobem, novým životem
skutečně živým, i když klady předchůdců se přitom popírají.ÿ328
Téma, zdali žákovi „popustit uzduÿ natolik, aby překonal svého učitele, je
zřejmě i obsahem častých bezesných nocí učitelových. V otázce výchovy romských
žáků i studentů má toto dilema, přiznejme si to otevřeně, často i své etnocentrické
konsekvence. Avšak to, co platí jako filozofický, čili nejobecnější zákon filozofie
výchovy, je z hlediska humanistického přístupu k výchově přáním, výzvou a „kategorickým imperativemÿ všech dobrých učitelů: žáku, překonej mě! Jak to uvádí
Jan Patočka na příkladu básníka Antonína Sovy, který k tomuto tématu napsal
báseň Učitel žákovi. Myslel především na poměr literárního učitele ve smyslu kulturním ke svému následovníku, ale jeho slova můžeme aplikovat na výchovu vůbec:
Přijde-li v cestu mi
žák můj, rival,
chci přinutit jej,
aby zvítězil.
Vítězit uč se,
žáku můj,
byť na mně,
vždyť to i má čest.
Smysl básně je zřejmý. „Přinutitÿ žáka nejenom k tomu, aby mi podléhal,
nebo aby se mi podobal, ale aby mne překonal. „Učitel je posléze k tomu, aby
byl překonán.ÿ329 A zápas, který při tom musí být sveden mezi vychovatelem
a žákem, není bojem o pozice, avšak zápasem o člověka a jeho lidství. Je to zápas
o nalezení smyslu života, který má žák šanci naplnit svým jednáním ve svém životě.
V našem případě jde o zápas o naplnění humanistických cílů ve vztahu k romským
žákům.

4.2

Filozofie tvořivě humanistické výchovy

Konkretizací výše zmiňovaného zápasu o humanizaci člověka (v našem případě
romského žáka) je filozofie, která v sobě spojuje tvořivost a humanismus. Tuto koncepci Miron Zelina nazývá filozofií tvořivě humanistické výchovy. V kapitolce
o radosti z poznávání a tvoření ve svých Impresích na téma tvořivě humanistické výchovy to zdůvodňuje: Filozofie THV „je aj preto označovaná za filozofiu,
lebo pôvodne slovo ,filozofia‘ znamenalo ,lásku k moudrosti‘. I keď dnes pod pojmom
filozofia máme iné denotáty, ostáva poznanie, že učenie sa spája s citovým prežívaním. Škála obsahu prežívania sa pohybuje od nepriateľstva, nenávisti, nutného zla
k ľahostajnosti, nepríjemnej povinnosti či námahe až k spokojnosti, radosti, šťastiu. Problémom je, čo treba urobiť, aby sa nepríjemné prežívanie učenia
a poznávania transformovalo na pozitívne, príjemné a povzbudzujúce
328 Patočka,
329 Patočka,

1996, s. 411. Zvýraznil J. B.
1996, s. 411.
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prežívanie . . . Takéto prežívanie bude mať tendenciu opakovať sa, teda vybuduje
sa vnútorná (origin) motivácia k učeniu, rastu, sebazdokonalovaniu.ÿ330
Filozofie tvořivě humanistické výchovy se stala i východiskem Národního programu výchovy a vzdělávání ve Slovenské republice, nazvaného Milénium. (Milénium, s. 11–18) „Filozofia edukácie odpovedá na otázku PREČO vzdelávať . . . Ak
sa má SR efektívne vyrovnať so závažnými politickými, sociálnymi, ekonomickými
a kultúrnymi zmenami, tak potom všeobecné ciele systému výchovy a vzdelávania
by mali spočívať v ciaľavedomom a systematickom rozvoji
– motivácie k sústavnému zdokonalovaniu sa, učeniu, sebarozvoju, túžbe po hľadaní progresívneho zmyslu života, tvorivej aktivite človeka po celý život – ide
o procesy MOTIVÁCIE človeka, ktoré obsahujú aj osvojenie si pozitívnych
ľudských, spoločenských a morálnych hodnôt;
– emocionality človeka, zdokonaľovania citových kvalít osobnosti, jeho pozitívneho prežívania, pozitívneho vzťahu a hodnotovej orientácie k sebe, k iným,
k práci, k svetu – ide o proces EMOCIONALIZÁCIE;
– sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, riadiť
sám seba, ovládať sa, byť autentickým, ovládať svoje impulzy a pudy, ako aj
vonkajšie, sociálne tlaky – ide o procesy AUTOREGULÁCIE a AXIOLOGIZÁCIE človeka, patrí sem aj spôsobilosť starať sa o fyzické a psychické
zdravie svoje a iných;
– prosociálneho správania, ktoré zahŕňa aj schopnosti a zručnosti efektívne komunikovať, žiť s inými ľuďmi, spolupracovať s nimi, pomáhať im – je to proces
SOCIALIZÁCIE človeka, jeho prosociálneho správania;
– poznávacích (kognitívnych) schopností a procesov (pozornosť, pamäť, predstavivosť, fantázia, myslenie), schopnosti riešiť problémy – ide o proces KOGNITIVIZÁCIE človeka, kde patria aj schopnosti orientovať sa v explózii
informácií, rozumieť im a vedieť ich využívať kde ide o schopnosti racionálne
sa učiť, vzdelávať sa po celý život a pružne sa prizpôsobovať rýchle sa meniacim podmienkam života;
– tvorivosti, tvorivých schopností, tvorivého riešenia problémov – ide o proces
KREATIVIZÁCIE človeka, ktorý sa nespokojí s daným, existujúcim stavom,
ale bude chápať seba aj svet okolo seba ako neustále otvorený systém, systém
umožňujúci zdokonalenie, zlepšenie.ÿ (Milénium, s. 13–14)
Miron Zelina uvádí, že „tvorivé, heuristické a objavujúce učenie a vyučovanie teda nemá len efekt prejavujúci sa v tom, že deti, žiaci niečo vedia (výkonová
zložka učenia), ani nielen v tom, že majú pri tom pozitívne zážitky, prežívanie
a skúsenosť, ale tretím efektom tvorivého vyučovania a učenia je učenie sa prevencii proti odcudzeniu sa človeka sebe samému, proti lenivosti, pasivite,
rezignácii. A to sú často nedoceňované a neskúmané efekty.ÿ331
Velká nebezpečí soudobé globální společnosti jsou pro člověka uváděná také
Bohumírem Blížkovským v jeho publikacích (např. Středoevropský učitel). Miron
Zelina píše: „Moderného človeka charakterizuje životný pocit ,zvonku riadeného života‘. Vnútorný, individuálny životný priestor je stále užší napriek tomu, že vonkajších slobôd neustále pribúda. Postmoderný človek musí vynaložiť veľké úsilie,
330 Zelina,
331 Zelina,

2006, s. 8. Zvýraznil J. B.
2006, s. 10. Zvýraznil J. B.
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aby tomuto vonkajšiemu tlaku odolal . . . Prázdnota vyplýva z toho, že človek neustále upadá späť do seba a zdanlivo neexistuje únik od vlastnej definície života.
Prevládajúcou témou superkultúry nového tisícročia nebude strach pred trestom či
smrťou, ale pred bezzmyslnosťou a bezvýznamnosťou. Bezvýznamnosť človeka má
dva symptómy. Prvým je rastúca rychlosť vo všetkých rozmeroch života a s tým
spojený stres a nemožnosť nadýchnuť sa, ujsť z rýchlosti. Druhým symptómom je
spochybnenie práva bytia jednotlivca. V systéme konkurencie dochádza ku globálnemu procesu výberu, v ktorom môžu obstáť len najlepší.ÿ 332

4.3

Patočkova interpretace filozofie výchovy

Očividně jde o to, že výchova a vzdělávání má napomáhat člověku v nalézání smyslu jeho života. Tato otázka je akcentována i v Patočkově filozofii
výchovy, kterou nyní probereme podrobněji z hlediska multikulturní výchovy se
zaměřením na romského žáka.
Filozofii multikulturní výchovy považuji za specifickou součást filozofie výchovy. Filozofie výchovy je pro ni základnou, z níž je třeba vycházet. Můžeme
říci, že při uvažování o souvislostech multikulturní výchovy ve vztahu k romským
žákům jde o aplikaci filozofie výchovy na konkrétní oblast pedagogického působení:
na situaci výchovy a vzdělávání romského žáka. Při tomto procesu se můžeme obracet i na naše české filozofy. Jedním z nich je Jan Patočka, který se jako ostatně
většina filozofů v historii zabýval filozofií výchovy. Svůj přístup, založený na fenomenologickém vidění „přirozeného světaÿ, ale i na výkladech minulých filozofií,
zejména filozofie řecké, realizoval v přednášce na odbočce Školy vysokých studií
pedagogických v Táboře v zimním semestru 1938–39.
Přednáška byla určena pro studenty učitelství, tedy pro budoucí učitele. Z toho
vyplýval pro Patočku základní úkol: osvětlit, proč je filozofie výchovy důležitou
součástí přípravy učitele a proč je pro výchovu filozofie užitečná. Tuto otázku
by si měli pokládat i ti, kdo připravují na vysokých školách budoucí učitele pro
řešení multikulturních situací ve školách. Včetně těch, kdy učitel ve třídě stojí před
romským žákem.
O co se opírá Patočkova filozofie výchovy?
Jan Patočka je považován za našeho největšího filozofa. Vedle Jana Amose Komenského a Tomáše Garrigua Masaryka.333 Proto i jeho filozofie výchovy vychází
z celého filozofického systému, který celou svou tvorbou a životem vytvořil. Opírá
se o Husserlovu fenomenologii, kterou tvořivě zpracoval a aplikoval ji na nejrůznější
oblasti života. Jak píše znalec Patočkovy filozofie Ivan Dubský: „Velké téma, které
332 Zelina,

2006, s. 15.
měl Roman Jakobson, proslulý lingvista a velký znalec české kultury, jmenovat tři české filozofy světového významu a mimořádné mravní síly a čistoty, uvedl vedle
J. A. Komenského a T. G. Masaryka Jana Patočku. Je jistým paradoxem, že velikost filosofa, ve
své vlasti známého jen skromně, může ocenit ten, kdo nahlíží na věc s distancí. . . . Avšak přes
všechna pronásledování a zákazy přednášet a publikovat zanechává Patočka dílo velkolepé: dílo
,nekonečné práce‘, uzavřené až smrtí. Patočka kdesi řekl: ,Filosofy jsou doopravdy ti, kdo dokáží
proměňovat náš život, dát nám něco takového, o čem jsme netušili, že to je a že je to pravda
pravdoucí.‘ K takovým filozofům sám Jan Patočka náležel.ÿ (Dubský, 1997, s. 10)
333 „Když
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tak skvělým způsobem rozvedl mladý – tehdy dvacetidevítiletý – turnovský rodák
Jan Patočka ve svém spise Přirozený svět jako filosofický problém (1936), téma
onoho zvláštního fenoménu bytí člověka na světě, se stalo dominantním úkolem
celého jeho filosofického života.ÿ334

Charakter a atmosféra Patočkova filozofování
Když Patočkova blízká přítelkyně Miloslava Holubová chtěla chodit na přednášky
Jana Patočky, ostatní ji zrazovali, aby to nedělala, že prý mluví mexicky, tedy: jeho
výklad je nesrozumitelný. Avšak když se více sblížili, Patočka si začal na ní ověřovat
srozumitelnost svého výkladu. Když však Patočka s největší námahou srovnával
několik filozofů, jeho přítelkyně po chvilce přemýšlení s odzbrojující tváří řekla:
„Víš, co je na tom nejzajímavější? Že ti tři filosofové, o kterých mluvíš, začínají
všichni na stejné písmeno.ÿ Samozřejmě to Patočkovi vzalo okamžitě vítr z plachet a už raději dál nevysvětloval. I takové humorné situace se filozofům stávají.
I přes tuto příhodu se Jan Patočka své přítelkyni Miloslavě Holubové, s kterou
se seznámil v roce 1953 v Mariánských Lázních, svěřoval v dopisech se svými filozofickými rozvahami, se svými pochybami, se svým zápasem o nalezení nejlepší
formy i obsahu svých filozofických uvažování. A jsou to často výklady, které jsou
svojí lidskostí a přímostí srozumitelnější než sáhodlouhé filozofické rozbory. Tak
například v dopise z 18. 7. 1956 objasňuje potřebu svobody tvorby, zakotvenosti
v domově, cíle svého filozofování i vztahu k Marxovi a marxismu: „Mně se nejlíp
pracuje při takovém svěžím, ale přitom jasném letním počasí, na takovém opojném
vzduchu, jako je tenhle, s pocitem zárodků myšlenek v hlavě a s onou rozptýlenou
atmosférou bolestně přítomně-nepřítomného v srdci, jak to teď skutečně u mne je.
Vlastně to ani není práce, nýbrž jedna jediná radost z plnosti toho, co je kolem
a co v sobě budu zřejmě stále mít, radost i z té káry, kterou není lehko táhnout, ale
která je má a která čeká jen na mé svaly. A Bůh zaplať za to, že mi přitom život
smí chutnat a není jenom živel, kterým se člověk brodí, protože musí z fyzické nutnosti a povinnosti. Co chci ve svém filosofování? Snažím se rozeznat, je-li možno
dát tichu – hledáním pro sebe a v sobě, hledáním přece pro lidi vůbec – pro život
,smysl‘, naplnění, překonání všední každodennosti, toho lhostejného, co jest, jako
by nebylo – odlišný od tradičního, který není dost obsáhlý a dost živý, a odlišný
od našeho technicky-povrchního, zabstraktňujícího a rovněž posléze neživého. Ten
se musí posléze vyjevit na tom, zda a jak dává člověku možnost cítit se doma ve
světě, který mu je dán k utváření a překonávání, zda mu umožňuje zakořenit v něm
a domyslit, dozvýznamnit či spoluzvýznamnit skutečnost, způsobit, aby se stávala
konkrétnější místo abstraktnější (jak se to dělo starším i děje mutatis mutandis
nám). Cítit se doma: domov není věc, ani struktura, nýbrž je to nejzákladnější
příběh, událost z nejvýznamnějších, je to kus pravé historie. I velká masová hnutí
pramení naposled z touhy po domově a nikoli z pouhých ,materiálních‘ potřeb člověka – problém odcizení u mladého Marxe směřoval k těmto otázkám, ale smekl se
z cesty. Tohle bych chtěl ukázat a dokončit.ÿ335
334 Dubský,
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Impulz sokratovský
Řecký filozof Sokrates je považován za otce pedagogů. Sám nic nenapsal, ale to,
co svým učením a odkazem zpečetěným smrtí odkázal svým žákům, je typický
příklad vychovatelské péče o žáky, starosti o jejich osud v životě i vědomí, že dobrý
učitel musí být svým žákem překonán. Sokratovské hluboké myšlenkové dědictví,
zprostředkované jeho největším žákem Platónem najdeme jako základnu ve všech
Patočkových úvahách. A také samozřejmě v přednášce o filozofii výchovy.336
Impulz Komenského
Jestliže starověké Řecko přineslo pro filozofii výchovy Sokratův odkaz, pak české
země se mohou pyšnit odkazem J. A. Komenského. Ačkoli je pro celý svět znám
jako pedagog, jeho filozofický odkaz znamenal velký přínos i pro rozvoj filozofie výchovy. Jan Patočka právě onu obecnost, s kterou Komenský k výchově přistupoval,
dobře vycítil a ve svém díle o Komenském jej také tak interpretuje: „Můj nejnovější způsob výkladu o Komenském vychází ze srovnání běžného a Komenského
způsobu pojetí výchovy – vzdělání, ukazuje jejich bytostný rozdíl, demonstruje, jak
Komenský sestupuje do samé podstaty výchovy jako kosmického procesu a jak jej
chápe ve stále větší šíři, která zahrne posléze celý život a celou společnost.ÿ 337
Jan Patočka jako vynikající rétor a metodik
Při řešení úkolu objasnit studentům učitelství základy filozofie výchovy jeden z našich největších filozofů Jan Patočka tomuto úkolu přizpůsobil i formu přednášky:
přehlednost, strukturální členění a používání řady názorných příkladů samozřejmě
z oblasti filozofie, z různých jiných oborů, a především z oblasti výchovy a vzdělávání. Patočka se zde ukazuje nejen jako vynikající odborník, myslitel a znalec
filozofie, ale také jako výborný metodik, který dokáže adeptům učitelství zprostředkovat logický, filozoficky hluboký postup v přijatelné a srozumitelné formě.
Přitom samozřejmě nic neslevuje z odbornosti výkladu. Také pro jeho filozofický
pohled na otázky filozofie výchovy platí to, co nám, studentům filozofie na Karlově
univerzitě, vštěpoval profesor Ivo Tretera, když mluvil o některých statích známých
filozofů a s trochu ironickým úsměvem sděloval: „Toto je dílko, které přečtete za
dvě hodinky. Ale když je chcete prostudovat, počítejte se čtyřmi měsíci . . . ÿ
336 „Druhý impuls jeho filozofie, můžeme-li zjednodušeně postihnout dílo tak nesmírné rozlohy
a myšlenkové hloubky, je sókratovský. filozofie se zabývá tím, co souvisí s osudem člověka, a tedy
lidské duše vůbec, filozofie je ve své nejvlastnější podobě a nejvlastnějším živlu starost o duši.
To je dědictví Sokratovo předané Platónem. Duše nás vysílá hledat dobro a rozumovou jasnost
o všem, o čem člověk přemýšlí a co činí, duše nám dává odpověď, proč volit dobro, a nikoli
zlo, proč pravdu, a nikoli zdání. Starost o duši nás přivádí do života v pravdě. V sokratovském
smyslu ovšem lidé nahlédnuvší do vlastní duše nemohou se starat pouze o ni samu, ale musí
jít dále, musí nasměrovat své duše ke společnému celku, k působení na věci společné, starost
o obec pokládat jako nejvyšší službu, které se duši dostalo. Péče o duši vede tak k péči o obec
při přetváření věcí obecných. Patočkova pozdní filozofie, jak ji obsahují Platón a Evropa (1972)
a závěrečné Kacířské eseje o filozofii dějin (1975), je vedena těmito intencemi.ÿ (Dubský, 1997,
s. 9–10)
337 Holubová, 1998, s. 335.
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Jak je to tedy se statí filozofa Jana Patočky? Myslím, že stejně, jak o tom mluvil
výše zmíněný filozof Ivo Tretera. Rozsahem čítá Patočkova přednáška 77 stran.
Tedy: přečtete ji za dvě hodiny, ale prostudovat: čtyři měsíce, a možná přemýšlet
o ní bude trvat celý profesionální život.
Patočkova přednáška je obsažena v sebraných spisech, v I. dílu nazvaném Péče
o duši338 . Přednáška je rozčleněna na čtyři části:
1. Úvod – Skeptické úvahy o významu filozofie a jejím užitku pro výchovu a pedagogiku (s. 363–382)
2. Podstata a výměr výchovy (s. 383–411)
3. Možnosti a meze výchovy (s. 411–432)
4. Ideje kulturně výchovné (s. 432–440)
Ve svém výkladu se pokusím analyzovat text Jana Patočky (ne celý) a vztáhnout některé z jeho filozofických postulátů na filozofii multikulturní výchovy v oblasti edukace romských žáků. Jelikož text obsahuje souvislý a obsáhlý systémový
výklad filozofie výchovy pro učitele, který nelze v jedné kapitole obsáhnout, zaměřím se na úvodní Patočkovu úvahu z první části o významu filozofie pro výchovu
a začátku filozofického uvažování o světě jako zrození žákova zájmu o ideu. Domnívám se, že filozofie výchovy takto vysvětlovaná by se měla stát přirozenou součástí
multikulturní přípravy učitelů v našich školách.
Skeptické úvahy jako východisko
Již na začátku Jan Patočka odmítá při výkladu filozofie výchovy takové postupy,
jaké například užívá matematika: to znamená začít výkladem pojmů, výměrem
toho, co je výchova, a odtud vydedukovat celou teorii. Patočka volí již od začátku
postup filozofický: položení skeptických a pochybovačných otázek. To jsou podle
něj otázky, které míří k srdci našeho problému. Takovými otázkami mohou být:
Jaký je smysl výchovy?
Jaký může mít filozofie význam pro výchovu a vychovatelství?
Čím může filozofie přispět k výchově? 339
Jsou to otázky spekulativní, neboť filozofie užívá spekulace jako metody, způsob filozofického osvojování světa se liší od nabývání znalostí vědeckých. Otázka
zní: čím může takovéto spekulativní myšlení přispět reálnému společenskému procesu, jako je výchova? Řešení takto postavené otázky má význam i pro výchovu.
Pozitivismus, jehož zakladatelem je Auguste Comte, „totiž říká, že filozofie nemůže výchově přispět ničím, poněvadž nemá žádných poznatků nebo, pokud má,
jsou čerpány z jednotlivých věd odbornýchÿ.340 Kdyby měl pravdu pozitivismus,
který říká, že filozofie je určena k tomu, aby udělala místo vědě, pak by bylo skutečně nejlépe postavit výchovu pokud možno výhradně na odborných vědách: v 19.
století se spoléhalo především na biologii, psychologii, sociologii. . .
338 Patočka,

1996, s. 363–440.
1996, s. 363.
340 Patočka, 1996, s. 365–366.
339 Patočka,
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Avšak na otázce užitečnosti pro praktický život Patočka rozebírá, že ve škole
by se neměli žáci a spíše už dospělejší mládež zabývat pouze předměty, které budou v životě bezprostředně potřebovat (užitek ryze technický): „Žák nemá se ve
škole naučit jistým prostředkům k určitým cílům, nýbrž má se naučit něco vyššího
chtít,ÿ341 neboť „existují ještě jiné ,užitky‘, užitky jistých hnutí duševních, která
zasahují člověka přímo. V takové činnosti, pohybu vnitřním, se v člověku něco
nového otvírá, v takové činnosti se člověk sám vniterně mění. Abychom tomu jasněji porozuměli, musíme si předvést některé příklady.ÿ342 Jan Patočka ukazuje, že
není možné v praxi školy, aby se předměty a jejich obsah omezily pouze na to,
co dítě a student bude prakticky v životě potřebovat. Tato námitka proti použití
jen těch nejpraktičtějších předmětů je aktuální i ve školách s převahou romských
žáků. Ty mají možnost redukovat obsah vyučování. Mohlo by se stát, že ve snaze
naučit žáky těm nejzákladnějším předmětům v životě nejvíce uplatnitelným, by se
omezil obsah předmětů výchovných, v nichž mají žáci největší možnost formování
autonomie své osobnosti, vstupu do základů filozofického vnímání svého vlastního
života s jeho cíli, chtěním je dosáhnout a skutečným pochopením smyslu svého
života a jeho vztahu ke společenstvím, mezi nimiž žije.

Otřes jistoty jako metoda vstupu chovance na pole filozofického uvažování
Někdy i při výuce romských žáků učitelé chápou vzdělávání jako naučení určitým
zvyklostem. Je to jako by vedli k naučení určitým hygienickým návykům: jako si
máš pravidelně mýt ruce v určitou dobu a v určitých situacích, tak se máš také
pravidelně připravovat na vyučování, psát úkoly, ve škole dávat pozor, hlásit se,
abys učitelce ukázal svůj zájem, číst, když jsi vyvolán, jít k tabuli, když jsi vyzván.
Je to vlastně určitá forma drezúry, která učitelům a žákům zdánlivě napomáhá
ke zvládání obsahu výuky. Je to snaha učitelů, aby si žáci na výuku zvykli. Avšak
v tomto momentu, jak říká Patočka, leží nebezpečí. „Nezáleží pouze na tom, aby
si člověk na něco zvykl, nýbrž záleží na něčem více. Jistota prvotního přirozeného
člověka musí být jistým způsobem otřesena, vyvrácena. Tenkrát, kdy se to děje,
člověk pociťuje něco nového, pociťuje zvláštní pohyb, který se v něm děje, všechno
nabývá nového smyslu, svět se najednou otvírá v širokých horizontech, v kterých
dosud se neobjevoval. Něco takového, skutečné prolomení každodennosti, tupé normálnosti, je východiskem vlastního procesu vzdělání, které evropskému lidstvu dává
po celou dobu historie smysl.ÿ343
Zažití otřesu ve vědomí žáka je závislé na jeho příslušnosti k určité kultuře,
k určitému společenství. Učitelé, kteří patří k příslušníkům určitého národa, budou jak sami ze sebe, tak i z obsahu vzdělávání orientováni také na určité hodnoty,
které charakterizují jejich vlastní společenství a které budou při „vyvracování každodennostiÿ svého žáka používat. Ale multikulturní učitel by měl mít jednoznačně
na paměti, že ve třídě s romskými žáky musí vycházet ze situace romských žáků,
jejich komunit, jejich tradic, z jejich zájmů a jejich světonázorového a filozofického
341 Patočka,
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pohledu. Odtud teprve může tento „otřesový procesÿ vést k obecnějším univerzalistickým hodnotám, které vyznává evropské společenství.
Filozofování s dětmi a mládeží jako jedna z metod realizace filozofie výchovy
v praxi
Filozofie výchovy není jen teoretické zpracování principů výchovného procesu. Má
i své praktické konsekvence. Budoucí učitelé by se měli tázat i na to, jak filozofii
ve své práci s dětmi uplatnit. Jednou z metod je bezesporu filozofování s dětmi.
Otázkou je, kdy je možno s takovými změnami ve výchovném procesu začít. Podle
odborníků se může začínat již od velmi mladého věku. Tomuto způsobu ovlivňování
osobnosti žáka se věnuje celá oblast nazvaná „filozofie pro dětiÿ nebo také „filozofie s dětmiÿ. Zakladatelem je Matthew Lipman, ředitel Institutu pro zkoumání
filozofie pro děti v Montclair, New Jersey. Tento program, vytvořený a realizovaný
od roku 1970, si získal řadu příznivců a nyní je rozšířen ve čtyřiceti zemích světa
(USA, Mexiko, Brazílie, Kanada, Norsko, Anglie, Portugalsko, Austrálie a další.)
V Rakousku rozvíjí filozofii pro děti Daniela Camhy z Institutu pro filozofii dítěte
v Grazu344 V rakouském Grazu je také vydáván speciální časopis s názvem InfoKinderphilosophie. Také v Bulharsku se rozvíjí tento směr.345 V České republice se
věnují rozvoji filozofie s dětmi Jiří Pelán z brněnské Masarykovy univerzity,346 Petr
Bauman z katedry pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích347 a Radek Cvach z téže univerzity.348
Na Slovensku, kde je do škol dlouhodobě zaveden předmět etická výchova,349
využívající samozřejmě i metody filozofování s dětmi, zaměřeného především na
etické hodnoty, sehrála velkou roli pro přiblížení této tematiky dětem a mládeži
kniha Josteina Gaardera s názvem Sofiin svět.350
Zdálo by se, jako by filozofování s dětmi bylo novým objevem. Ve skutečnosti
už ve starém Řecku filozofové věděli, že je třeba filozofickému myšlení učit již
v raném věku. To také rozebírá i Jan Patočka ve své stati Mládí a filozofie z roku
1941.351 I když u nejvýznamnějších filozofů pozorujeme dlouhou dobu příprav, než
naleznou sami sebe (Kantova učednická léta přestávají až ve věku šestačtyřiceti
let), „znamená to, že shora vytčený vztah mládí k filosofii vůbec neexistuje nebo
aspoň že se produktivně neuplatňuje? Nikterak. Naopak nejvýznamnější filosofové
cítili, co pro mládí znamená filosofie a co mládí pro filosofii. Sokrates a Platón
by se jinak velikou, snad převážnou částí své činnosti neobraceli k mládeži. Sokrates chce naopak svoji moudrost dát především mladým lidem a nejkrásnější chvíle
a nejpůvabnější situace Platónových rozhovorů jsou ty, kde mladíci vstupují ve styk
s mistrem myšlenky, aby se v takřka hravém rozhovoru zasvětili do jejích úkonů
v celé jejich hloubce.ÿ352 Je to jako hra, kdy jsou mladíci často vystaveni možnosti
344 Camhy,
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odpovídat buďto „anoÿ nebo „neÿ. Ale v tomto vedení mistrovou schopností dialektiky, kdy si Sokrates pohrává s jejich myšlenkami velmi jistě a jemně, je právě
vážný vtip, vážná pointa celé té duchaplné hry. „Mladík je nucen pod dohledem
Sokratovým vzít vážně svůj nejnepatrnější, nejprostší výrok, aby v prudkém větru
Sokratovy dialektiky, to znamená v prudkém víření vnitřního pohybu myšlenky,
věděl, kde stojí a co jeho slova znamenají.ÿ353 Také dnes se používá pro filozofování s dětmi hry. Také dnes je hlavní metodou diskuse, dialogy mezi zúčastněnými.
A pokud myšlenkové postupy na určitá filozofická témata nevyplynou logicky z diskuse mezi žáky, je tu učitel, aby je usměrňoval a vedl k cíli. Sokratovský rozhovor
má i dnes svoji aktuálnost.
Etapy „otřesového procesuÿ
Kniha Sofiin svět ukazuje, jak je možné s dětmi pracovat při seznamování s filozofickými principy lidského života a světa, který nás obklopuje, jak pronikat do
podstaty jevů. Tím, jak se v této knize prolíná každodenní svět hlavní hrdinky
s postupným objevováním tajemství filozofie a jejího vztahu ke světu, vytváří se
skutečný prostor překonávání každodenního bytí prostřednictvím filozofického poznávání. Filozofie výchovy se tu realizuje prostřednictvím vyvrácení zaběhaných
zvyků, prolomením každodenní jistoty. Vychovatel by měl vědět, jak a v jakých
etapách k tomuto vývoji v duši dítěte dochází. Také Jan Patočka vylíčil tento proces analogií s vývojem filozofického myšlení v Řecku. Platón jej popsal ve svých
dialozích, zejména v dialogu Prótagoras. Mladý muž přichází k Sokratovi, aby ho
uvedl do učení k sofistovi Prótagorovi. Když se ho však Sokrates během chůze
k sofistovi ptá, co se vlastně chce dozvědět, proč chce získat sofistické vzdělání,
jistota mladíka opouští, a protože nemohl odpovědět na Sokratovy otázky, zastydí se. „Tento stud je prvním indexem, ukazatelem toho, že v tomto člověku je
něco jiného, něco, před čím to nepravé se musí jaksi poroučet, odejít, náš mladík
koneckonců bude nucen jít ne za Prótagorou, nýbrž za Sokratem.ÿ354
Z hlediska metodického vedení žáka k utváření filozofického postoje k světu je
i pro multikulturního učitele poučné uvést etapy tohoto, jak jej nazývá Patočka,
otřesového procesu:
1. Stud – jako první vstup, index uvědomění si toho, že „člověk vlastně nevěděl,
co chce, šel slepě za nějakým smyslem, který se mu bezprostředně, nezávazně,
přirozeně prezentovalÿ.
2. Údiv – první etapa hlubšího procesu, „zvláštní cit, v kterém člověk odkrývá,
co mu z jeho podstaty dosud bylo skryto.ÿ
3. Zájem o ideu – dobytí klíče, „kterým si můžeme otvírat všecko, co jest,
a v této možnosti vykládat všecko, co jest, otvírat každé jsoucno, ptát se na
jeho smyslÿ.
Důležité je, jak říká Jan Patočka, že „není jen ve filosofii porušení lidské každodennosti. Nejenom zde se může odehrávat otřes oné naivní, přirozené existence,
353 Patočka,
354 Patočka,
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nýbrž i v mnoha jiných věcech, např. v zájmu o krásu. Jsou ovšem i jiné okruhy,
v nichž existence může být dotčena. . . ÿ355
Na první pohled se nabízí analogie s myšlenkou, kterou je často charakterizován smysl učitelského povolání ve vztahu k žákovi. Krásně tato idea zazněla z úst
starého učitele Lamače, který předával pomyslnou štafetu učiteli Karfíkovi v českém seriálu Markéty Zinnerové s názvem My všichni školou povinní: „Žák, to
není nádoba, která má být naplněna, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit!ÿ To
platí pro každého žáka. U žáků romských je to výzva k tomu, aby se stali součástí
etnoemancipačního procesu, vedoucího k uplatnění romské národnostní menšiny
ve společnosti.

4.5

Multikulturní aspekty filozofie výchovy uplatňované
při výchově romských žáků

Výše popsaný proces je pro žáky z kulturně odlišného prostředí velmi citlivou záležitostí. Je třeba říci, že děti z majoritního prostředí mají možnost vhlédnout do
podstaty věcí souvisejících s jejich národem dříve než děti z prostředí minoritního.
Také informace ve vyučovacím procesu jsou výhodnější pro děti majority. Jedním
z významných zdrojů pro nácvik filozofického myšlení v moderní době se stal dějepis. Zejména pak dějiny ducha (od antiky to byla nejvíce matematika, biologie).
Pro romské žáky dlouho jako by dějepis neexistoval. Romské dějiny v majoritních učebnicích dějepisu absentovaly. V devadesátých letech minulého století byly
vytvořeny pro potřeby výuky romské dějepisy z pera slovenského etnografa Arne
B. Manna, romské historičky a muzeoložky Jany Horváthové a slovenského pedagoga Jána Cangára (ve spoluprávi s V. Zemanem). V roce 1994 vyšly v České
republice poprvé Dějiny Romů od Bartoloměje Daniela, v USA se zabývá historií
Romů Ian Hancock. V celé Evropě i ve světě vychází celá řada publikací historického charakteru, o dějinách Romů píše i u nás nejznámější vědecký časopis
o Romech s názvem Romano Džaniben. V souvislosti s romským holocaustem je
třeba uvést i jméno brněnského historika Ctibora Nečase. Také polská produkce
o historii Romů je významná. Mezi historickými pracemi o Romech tam vynikají
práce Jerzy Ficowského, Andrzeje Mirgy a Adama Bartosze.
Produkce pedagogická je v současné době již nepřeberná. Čeká nás úkol najít
metody, jak se v této produkci vyznat, jak ji nasměrovat k tomu, aby z ní měli
prospěch ti, kdo romské žáky učí ve třídách. K tomu je ovšem potřeba učitele
vyprovokovat. K tomu je třeba vzbudit osobní touhu dostávat se k podstatě věci.
Sám na sobě překonávat a procházet oním otřesovým procesem, který byl popsán
výše.
Tedy: materiálu je již poměrně dost. Zbývá však už snad jediné – připravit
na využití tohoto pedagogického, historického a kulturního materiálu učitele romských žáků tak, aby výše popsaný proces směřoval od studu nad nepoznáním přes
údiv z osvícení podstatou věcí a přešel až k zájmu o ideu, určenou především
odhalením smyslu žákova života v cestě za svou autonomií a v cestě ke službě
společenskému celku, v němž zájem o emancipaci Romů hraje podstatnou roli.
355 Patočka,
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Aplikace
Důležitým poznatkem filozofie výchovy, jak výše uvádí Jan Patočka, je, že tzv.
otřesový proces, jehož výsledkem je odklon od každodenního zvykového vnímání
života k myšlenkové činnosti mířící k podstatám a nalezení smyslu našeho jednání
pro nás i pro společnost, je, že se může odehrát i v jiných oblastech, například v poznání krásy. Ale i v poznání významu demokracie, lidskosti, tolerance . . . V poznání
optimálních ekologických aspektů světa apod. Proto mají všichni učitelé různých
předmětů v ruce důležitý výchovný nástroj a metodu, s jejíž pomocí se dá realizovat filozoficko-výchovný rozměr pedagogiky. Také v tomto procesu spočívá jejich
přirozená autorita ve vyučování.356 Filozofie výchovy a její praktická aplikace: filozofické vědění a dovednost by se měly realizovat nejenom v předmětu občanská
výchova, kam samozřejmě logicky nejvíce patří, ale svým způsobem i v dalších
předmětech výchovných i odborných, kde by měla tvořit podstatné aspekty kurikula. Filozofie výchovy má i svůj multikulturní rozměr. Například ve výuce romských žáků by měli učitelé vycházet z kultury a hodnotových systémů romských
komunit. V občanské výchově by kupříkladu mohl učitel aplikovat jako východisko
pro filozofii výchovy romská přísloví – tzv. moudrá slova starých Romů, která obsahují řadu filozofických a etických přístupů k lidskému životu a světu.357 Pro
rozvoj filozofie multikulturní výchovy se zaměřením na romského žáka je důležitá
publikace J. P. Liégeoise Rómovia. Cigáni. Kočovníci. (1997), v níž je obsažena
kromě jiných pohledů na romskou komunitu také filozofie školy vyučující romské
žáky.
Pod vedením multikulturně připraveného učitele (s poznatky o romské kultuře
a hodnotách a dovedností aplikovat tyto poznatky jako filozoficko-výchovný proces) je reálné vést žáky k proniknutí do podstaty společenských procesů, v nichž je
možno se poté zúčastnit nejenom jako pasivní, ale především aktivní tvůrce smyslu
existence a vývoje romského národa v podmínkách nové Evropy.
Životní cíle individuální a společenské
Také pro výchovu v multikulturní společnosti je významné ve vědomí žáků formovat úměrnost v realizování cílů individuálních a společenských. Mnozí z učitelů
i dalších pracovníků, kteří pracují s Romy, jsou mnohdy překvapeni, že většina
romských aktivistů na úřadech či ve školách nemyslí automaticky na prospěch celé
romské komunity, na spravedlivé přidělování prostředků rovnoměrně mezi všechny
Romy v osadě apod. Romský aktivista myslí především a nejprve na sebe a svoji
vlastní rodinu. Někdy se to tak zdá. Ale u těchto vybraných lidí se již objevuje také
přemýšlení jiné: myšlení širší, postupné prosazování cílů a zájmů společenských,
zájem o svou komunitu jako o celek. Tak by měli být vychováváni i romští žáci.
Samozřejmě že je to obtížné. Neboť výchova v romské rodině spočívá především
v tom, že největší hodnotou je rodina, prioritní je její zájem. Rodina má vždycky
držet pohromadě a prosazovat své cíle jí prospěšné. Ve výchově je proto důležité
dát do souladu zájem individuální se zájmem obecným. K tomu je ovšem potřeba
356 Srov.
357 Srov.
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filozofická výchova. Ta uznává, že „člověk, který filosofuje, dovede skládat účty ze
sebe samého. Zajímá se o sebe sama, zajímá se o cíle, které si klade, dovede na
Sokratovu otázku ,proč to a proč to¿ dávat odpovědi. V tom je jedna z nejdůležitějších funkcí filozofie. Člověk, který se snaží filozofovat, dovede nejen individuální
cíle, nýbrž i cíle, pro které žije společnost a o něž její složky zápasí mezi sebou,
určitým způsobem definovat, jistým způsobem seřadit, dovede zachytit smysl společenského dění.ÿ358 Výchova k prosazování zájmů individuálních a společných je
velké téma pedagogiky. Je to i úkol učitelů. Metod je značné množství v různých
předmětech. U romských žáků by se mělo vycházet z romské kultury samotné.
Volba mezi cíli a zájmy individuálními a společenskými se objevuje i u romských
literátů: například v pohádkách a povídkách Eleny Lackové, v básních romského
básníka Vlada Oláha. Také mohou pomoci díla světové literatury. Za ně jmenujme
alespoň Legendu o lásce Nazima Hikmeta, v níž dá hrdina přednost odpovědnosti
za širší kolektiv a jde prokopat do hor kanál na vodu ve prospěch žíznících, i když
tím ztratí na dlouhé roky svoji životní lásku. Svůj individuální zájem tedy obětoval ve prospěch širšího celku. Filozofický podtext učitelova působení výukovými
prostředky na žáka spočívá v tom, že stále a vědomě sleduje cestu, kterou jsem
popsal jako otřesový proces: od studu přes údiv až k objevení zájmu o samotnou
ideu (viz výše). I v edukaci romského žáka se odehrává proces zápasu mezi cíli individuálními a rodinnými, a obecnějšími, těmi, které směřují později v občanském
životě do zápasu o celou romskou komunitu, o národnost a národ.
Srovnání odborných a filozofických přístupů jako cesta k odhalení smyslu filozofie pro pedagogiku a výchovu
Na základě srovnání vědění odborného a filozofického Patočka učitelům brilantně
vysvětluje, že úkolem vědních disciplín na rozdíl od filozofie je odhalit samotnou
podstatu procesu, na který zaměřujeme svůj zájem. Tak například elementární
geometrie, která se zabývá prostorovými útvary, se snaží „vyčerpat všechny poznatky o útvarech prostorových v rovině a prostoru. To je účel odborné vědy. –
Naproti tomu se filozofie nebude zabývat jednotlivými poznatky, nýbrž půjde tam,
kde odborná věda takřka začíná. Bude se zabývat těmi základy, na kterých celá
stavba stojí a které stavba předpokládá jako samozřejmé. Nebude se snažit, aby vyčerpala prostorové útvary, nýbrž bude se zabývat podstatou toho, co je prostor.ÿ359
Prostorem se zde samozřejmě zabývat nebudeme, avšak pro pochopení toho, co je
obsahem filozofického hledání v souvislosti s výchovou, je tento příklad potřebný.
Jde nám totiž o to, co je z hlediska filozofického podstatou výchovy. Podobně jako
při vysvětlování rozdílů mezi výkladem jednotlivých útvarů elementární geometrie a objasněním podstaty toho, co je to prostor, také filozofické objasnění pojmu
výchova nemůže jít cestou vyjmenování jednotlivých jejích projevů, ale přímým
odhalením základů, na nichž celá stavba výchovy stojí a které stavba předpokládá
jako samozřejmé. Jde nám tedy o to,„v čem spočívá užitek filosofie pro výchovu
a pro pedagogiku? . . . filosofie je schopností patrně omezenou, ale přece schopností
ovládnout celkově sebe i svět, a to ryze duševně. To znamená v subjektivním po358 Patočka,
359 Patočka,
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hledu: filosofie je schopnost uvažovat, zachycovat to, co celku života dominuje,
co mu dává smysl. Pedagogika jako nauka o výchově má však vždycky za předpoklad určitou ideu smyslu života . . . vychováváme-li k něčemu, vychováváme k takové
formě života, která pro nás má cenu, důležitost, kterou chceme udržet výchovou
nejen pro sebe, ale pro celé společenství, tudíž pedagogika spočívá na ideji smyslu
života, kterou se zabývá filosofie. Filosofie je kompetentní o všech takových ideách
uvažovat, analyzovat předpoklady, na kterých pedagogika stojíÿ.360 Patočka tedy
odhaluje, na čem spočívá podstata pedagogiky: spočívá na ideji smyslu života. Toto
objasnění však nemůže být koncem objasňování. Pedagogika má své předpoklady,
na kterých stojí. Jsou to:
• Samy nejobecnější rysy zjevu výchovy.
• Základní struktura výchovy jakožto zjevu patřícího úzce k smyslu života,
k souboru cílů, jež si sám ukládá a jimiž je prolnut.
Patočka říká, že „máme-li skutečně podat jakýsi obraz filosofie výchovy, musíme se právě zabývat touto vnitřní pedagogickou strukturou, která je předpokladem
výchovyÿ.361
V rozboru této struktury pomáhá především systémová pedagogika. V České
republice tento systém rozebral vynikajícím způsobem Bohumír Blížkovský (1997).
Na základě jeho Systémové pedagogiky a na bázi rozboru vzdělávacích procesů ve
třídách s převahou romských žáků v České a Slovenské republice přinesl rozbor
výchovy a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém autor tohoto textu
(Balvín, 2004). Z hlediska slovenského vnesla do rozboru struktury edukace romských žáků jako systému svůj vklad řada autorů. Z nich nejvíc se tomuto tématu,
blížícímu se k rozboru systémovému a filozofickému, věnují: Miron Zelina (2004),
Milan Portik (2003), Ladislav Horňák (2005), Rastislav Rosinský (2006), Vladimír
Klein (2006). Filozofickému rozboru výchovy pomáhá i analýza otázek identity
romských komunit, čímž se intenzivně zabývá Lýdia Lehoczká (2006), z hlediska
sociálního a pedagogického působení v obci Lenka Vavreková (2007a, 2007b), Vavreková a Lapšanská (2007) a z hlediska etického Anna Klimeková (2004, 2006).
Pro hlubší pochopení světonázorových přístupů Romů ke světu prostřednictvím jejich kultury, folkloru jsou výborným východiskem i monografie a studie specialistky
na etnografii Romů Vlasty Fabianové (2003). Z hlediska duchovního rozměru jsou
významnými práce zabývající se náboženskými záležitostmi ve vztahu k romským
komunitám. Nejvíce se tímto tématem zabývá Miroslav Lyko (např. 2006).

4.6

Smysl, filozofie a pedagogika

To, co je při analýze filozofických aspektů edukace v současné filozofii výchovy
důležité, je systematické zformulování témat a problémů, kterými se tato disciplína
zabývá. Tento systém přehledně zformuloval J. Průcha 362 ve své publikaci Přehled
pedagogiky:
360 Patočka,
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Smysl edukace
Ústředním tématem je smysl a účelovost edukace: má sloužit jen rozvoji jednotlivce, nebo se má brát zřetel i na rozvoj společnosti?
Úloha školní edukace
S tím souvisí snaha objasnit, jakou úlohu má mít školní edukace: má být škola
rozhodujícím činitelem, nebo činitelem doplňujícím jiné edukační determinanty?
Řízení a kontrola edukace
Otázka řízení a kontroly edukace znamená, kdo je oprávněn řídit, hodnotit
a kontrolovat edukaci? Stát, veřejnost, rodiče? Jak má vypadat optimální proporcionalita těchto činitelů?
Obsah edukace
Má být edukace podřízena spíše principu „všestranného a harmonického rozvojeÿ
lidí, nebo má dominovat profesní příprava na život v podmínkách volného trhu?
Hodnoty v edukaci
Jaké univerzální lidské hodnoty má školní edukace začleňovat do výuky? Jaké
proporce mají být mezi hodnotami národními, evropskými a globálními?
Přístup k edukaci
Jak přistupovat k rozdílnostem přístupu k edukaci? Má být realizováno právo na
vzdělání pro všechny, nebo má být edukace regulována? Co je vlastně spravedlnost
ve vzdělávání?
Význam Průchova členění problematiky filozofie výchovy spočívá především
v strukturování otázek, které mají význam i pro řešení praktických témat edukace.
Podle Průchy je zřejmé, že „tato témata filozofie výchovy jsou neobyčejně závažná, neboť se týkají nejpodstatnějších problémů edukace vůbec, jednak to, že
tato témata mají těsný vztah k problematice, kterou se zabývá obecná pedagogika
a konkrétnější pedagogické disciplíny – didaktika, andragogika, sociologie výchovy
aj. Lze konstatovat, že filozofie výchovy spíše tyto problémy otevírá, uvažuje o nich,
diskutuje o nich v obecných výpovědích, ale není schopna je řešit a vyřešit tak, aby
se o to mohla opřít vzdělávací politika a vzdělávací praxe.ÿ363
Smysl, filozofie a pedagogika ve filozofii Jana Patočky i v aplikaci na „romské
myšleníÿ
Jak již bylo na základě Patočkova rozboru napsáno, „úkolem filosofie . . . je podat
celkový výklad, klíč k smyslu světa a života. Pedagogika jakožto nauka o výchově
363 Průcha,

2000, s. 46–47.
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nutně předpokládá určitý celkový smysl života, musí tudíž brát ohled, musí být jistým způsobem založena na té nauce, která se zabývá problémy, jež se smyslem
života a světa souvisejí.ÿ364 Zde však vzniká otázka, která má význam i pro učitele. Učitel je přeci odborník hlavně v určitých oborech, které vyučuje. Nestačilo by
tedy jen to, že může formovat „smysl pro smysl života a světaÿ u svých žáků prostřednictvím předmětů, které sám učí? Proč se ještě zabývat nějakou „nadvědouÿ,
jako je filozofie, která se zabývá smyslem života v nejobecnějších souvislostech?
Také na tento spor můžeme u filozofa Jana Patočky najít argumentaci: „Cožpak
takzvané duchovědy nepodávají nám právě výklad smyslu lidského života? Duchovědy – tím rozumíme vědy jako historie, literární dějiny, dějiny umění, jazykozpyt
atd . . . Zajisté člověk nejen ve filozofii, ale i v jiných oborech činnosti dává svému
životu smysl. Ale zdalipak duchovědy jako historie a literární historie mohou přispět k řešení tohoto úkolu, který si právě klade výchova? To je otázka, kterou si
musíme zodpovědět. Jednotlivé duchovědy jako literární historie či všeobecné dějiny nám dávají jenom znalosti, které můžeme konstatovat. Dávají nám znalosti
o tom, jaký byl, jaký je celkový duchovní obsah určité doby, obyčejně v minulosti,
ale nedávají nám, abychom tak řekli, závazné vědění, podle kterého se můžeme
řídit, na které se můžeme spolehnout z vlastního rozhodnutí. Nejsou s to nám pomoci v těch posledních rozhodnutích, která jsou v životě nutna, poněvadž život se
nemůže dirigovat naprosto svou minulostí. filozofie naproti tomu právě tím, že chce
být celkovým výkladem života, který má platnost pro toho, kdo se ptá, pro toho,
kdo právě se filozofickým zkoumáním zabývá, námitce uchází.ÿ365
Řešení této otázky je pro učitele romských žáků nesmírně aktuální zejména
proto, že zmiňované duchovní obory jsou v pohybu a jsou také výraznými prostředky, které mohou romské děti výrazně ovlivňovat v jejich myšlení i jednání,
v jejich cestě k naplňování identity. V této souvislosti jsem přesvědčen, že nestačí
si osvojit pouze informace o literárních romských i neromských osobnostech, které
tvořily romskou literaturu nebo literaturu s obsahem romského života. Nestačí jen
získávat vědomosti o romské historii i o historii vztahů mezi romským národem
a národy jinými. Filozofie zde má význam v rozvíjení diskursu o smyslu života
člověka na této zemi, i ve vztahu k jiným lidem a jiným národům. Ukažme si
to na otázce životního stylu a životní moudrosti, které rozvíjelo nejznámější dílo
o Romech Cikáni jdou do nebe.
Osvojení si smyslu života: pohled romství zevnitř
„Ko tuke šaj phenel, soske te dživel? Ňiko, mro čho! U korkore
pestar te phučel na kampel. Dživ u buter na kampel. Oda sa. Phir,
dikh pašal peste u pharipen tut ňigda na skikidela. . .ÿ
„Kto že ti povie, na čo žiješ? To ti nikto nepovie, bratku. A seba
sa budeš darmo pýtať. Ži, a je to. Táraj sa sem a ta, dobre sa
poobzeraj okolo seba a nikdy ťa nepochytí clivota. . .ÿ
(Maxim Gorkij: Makar Čudra)

V snad nejznámějším a nejpůsobivějším díle o Romech od Maxima Gorkého,
které se stalo základem filmu a řady divadelních zpracování pod názvem Cikáni
364 Patočka,
365 Patočka,

2006, s. 373.
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jdou do nebe, se Rom zamýšlí nad smyslem života: svého i lidí kolem. Jeho úvaha
se odvíjí od odmítnutí smyslu života lidí připoutaných na jednom místě k zemské
hroudě, kterou musejí stále a v potu tváře obdělávat, nepoznají nic jiného než
to místo, na němž do úpadu pracují a na němž po celý život pobývají. To smysl
života mého, říká, vychází ze zcela jiných pozic:
•
•
•
•
•

Vím zcela jistě, a jsem s tím srozuměn, že mi nikdo nepoví, proč a na co žít.
Ptát se sebe sama na smysl života, to je opravdu zbytečné.
V důsledku těchto nezvratných faktů mi nezbývá nic jiného než ŽÍT.
Žít pro mě znamená toulat se světem sem a tam.
Žít pro mě znamená dobře se dívat kolem sebe, poznávat stále nové a jiné
kraje.
• A to je ten nejlepší prostředek, aby člověka nepostihla životní tíseň.
Při bližším zkoumání tohoto postoje k naplňování smyslu života bychom mohli
přijít k analogiím na existencialismus, k životnímu relativismu, hédonismu apod.
Vidíme, že samotné zhlédnutí uměleckého díla, divadla či filmu nebo přečtení Gorkého novely nepovede automaticky k rozvahám filozofickým. Teprve diskurs filozofický, v němž velkou roli bude hrát etika, může přivádět žáky ve škole, třeba
formou modelových situací, etických situačních her, hraním rolí k úvahám, které
ve svých důsledcích budou mít zásadní vliv na niterné, osobnostní rozhodnutí a na
volbu, jak žít.
Tato volba však není bez rozporů, závisí na kultuře, historii toho kterého etnika. Podle mého soudu jsou výše zmiňované pohledy romského protagonisty spíš
romantizující a nezohledňují skutečnou tvrdost kočovného života a nezbytnost obživit se i prostředky, které byly majoritní společností odmítány a trestány. Těmito
světonázorovými souvislostmi se zde však nemohu detailně zabývat, i když téma
komparace romské filozofie myšlení a antropologických filozofických směrů by bylo
neuvěřitelně zajímavé. V souvislosti s výchovou a vzděláváním se však zaměřím
spíše na otázku, zdali je možno i v současné škole edukaci opřít o takto chápaný
náhled na smysl života jako jednu z nejvýznamnějších etických kategorií, jak byl
prezentován v Makaru Čudrovi. Domnívám se, že priorita ŽÍT byla odvozována
z následujících faktů:
• nezbytností nad širšími společenskými souvislostmi se příliš nezamýšlet;
• fakt izolace romského společenství byl v historii dlouho neměnný;
• prioritou skutečně bylo žít, ale po pravdě řečeno: často se jednalo spíše o přežití;
• vlastní duchovní život Romů nebyl poznamenán historickými společenskými
souvislostmi evropské historie, způsobu myšlení a kultury;
• okolní svět viděl v Romech většinou vnější stránky: jak vypadali, jak se živili,
ale hlouběji se jimi (jejich duchovním životem) lidé běžně nezabývali;
• v důsledku izolace ve vztahu k většinou nepřátelskému okolí se utužovaly
mravní normy napomáhající obraně proti většinové společnosti a dvojnormativnosti romské morálky;
• v důsledku specifického způsobu obživy se vytvářela vůči majoritní společnosti i atmosféra nevraživosti, nenávisti, pomsty.
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Myslím si, že mnohé z výše zmiňovaných přístupů je v současnosti postupně
překonáváno změnami ve společenské situaci. Avšak k tomu je potřebná i změna
niterná. Ta by se měla odvinout od filozofie Romům nejvlastnější, a tou je tzv.
ROMIPEN jako souhrn nejhlouběji zakotvené etnické, historické a kulturní příslušnosti k romskému národu. Odtud je nutno směrovat úsilí společnosti, a především
školy k filozofickému uchopování takového přístupu k životu a jeho smyslu, který
by směřoval, při zachování své vlastní kultury, k hodnotám univerzalistickým. Zde
mohou být ve škole užitečné ony duchovědné, humanitní předměty, které však poskytnou i romským žákům základní vědomosti o romském národu a jeho kultuře.
Jejich skutečná užitečnost je však neodmyslitelná bez použití filozofie výchovy
jako disciplíny, která pomáhá žákům jako budoucím občanům v jejich rozhodnutích nalézat skutečný smysl života sjednocující jejich romské hodnoty s hodnotami
moderního lidství.
Životní rozvrh jako důležitá metoda naplňování smyslu života
Důležitou součástí nalézání smyslu života je „rozvrhovostÿ. Rozvrh je znám jak
učitelům, tak žákům či studentům jako pomůcka, nezbytná orientace, kam jít, co
mají kterou hodinu ve výuce, kdy začínají a kdy končí vyučování . . . Význam rozvrhu vyplývá z časovosti dne, týdne, roku. A tato časovost je objektivním faktem
a přírodním zákonem i v životě lidském. Význam „rozvrhovostiÿ roste s tím, jak se
z objektu rodičovského či učitelského působení stává dítě, žák, student samostatnou osobností. A tato osobnost si začíná komponovat sama svoji vlastní časovost.
Souvisí to i s nalézáním smyslu života, který nemá vlastnost jednorázovosti, nepřichází najednou, ale člověk jej musí naplňovat postupně. Jako nezbytný prostředek
při tom slouží rozvržení dne i celého života. „Každý z nás má ve svém životě před
sebou určitý rozvrh. . . . rozvrh dne je jen malou částí dalšího rozvrhu širšího, který
tkví v životním stylu, a ten zase v životním prostředí, do kterého jsme vrostli, které
nás jistým způsobem zformovalo. . .
Tento rozvrh životní má svoji linii. Přesto, že jeho hlavním pásmem je každodennost, přesto, že každý den opakuje se nějak podobně, přesto je to určitá linie. . .
Vůči takovému každodennímu rozvrhu vynikají určité body, určité chvíle, které znamenají něco zvláštního v poměru k tomuto celku. . . Život má nejen tuto rovinu,
nýbrž celou řadu rovin.ÿ366
Učitelé romských žáků mají zkušenosti, že jejich přístup k rozvrhu školy, a následně k rozvrhu života je mnohdy jiný, než by si sami představovali a než jak
by to chtěl ovlivňovat majoritní společenský systém. Čím je to asi způsobeno?
To také dokáže vysvětlovat filozofie. Souvisí to s pluralismem kulturních systémů.
Nomádsko-řemeslný způsob života Romů, který jim byl po dlouhá staletí, a spíš
tisiciletí vlastní nemohl nemít vliv i na rozvrhovost jejich žití a bytí, byť žijí v moderní evropské současnosti. To každodenní obdělávání půdy a podřízení se přírodním cyklům potřebným pro zemědělskou produkci v Evropě také zanechalo stopy
na jejích tradičních obyvatelích. A také právě v oné rozvrhovosti, která je oproti
Romům odlišná. Z této situace vznikají velmi zajímavé možnosti vést diskurz se
žáky, studenty o rozdílnosti životních rovin i rozdílnosti časovosti v závislosti na
366 Patočka,
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existenci různých kultur, náboženství apod.367 Všimněte si například, že i časová
rozdílnost mezi žitím různých kulturních systémů na Zemi se odrazila i v různých
časově rozdílných kalendářích. Kdy kupříkladu slaví Vánoce příslušníci pravoslavného náboženství? V kterém století žijí muslimové? Kdy se začali stávat Romové
Evropany? Tedy kdy vlastně začal jejich evropský čas bytí? Jak se prolínají individuální i kolektivní roviny bytí různých kulturních systémů v Evropě v době
její dnešní multikulturalizace? Také filozofie na tyto otázky reagovala. Filozof Jan
Patočka upozorňuje na toto „prolínáníÿ i ve své Filozofii výchovy: „. . .toto střídání
životních pásem není snad naprosto bez souvislosti. Víte, že když člověk přechází
z jedné roviny na druhou, stává se, že sobě samotnému, svému životu v té druhé
úrovni takřka nerozumí. Tam najednou existují docela jiné cíle, docela jiné rozvrhy, jako by tu byl skoro docela jiný člověk s jiným životem. Víte také, že lidé
navzájem si nerozumějí, poněvadž často žijí na docela jiných úrovních, zdánlivě
v témž světě, a přece tak různě a daleko od sebe.ÿ368 Nezdá se nám až příliš často,
že se trápíme tím, jak ti Romové jsou jiní, odlišní, nepřizpůsobiví našim hodnotám? Přitom úvaha filozofická, která jde do hloubky a podstaty, vysvětluje tuto
situaci pluralisticky. Prostě tomu tak je, v důsledku plurality vývoje různých etnik
na Zemi a jejich prolínání na určitých teritoriích v současném globalizujícím se
světě . . . 369
Je pluralita absolutní či také existuje jednotný smysl?
Po konstatování pluralismu kultur však přijde zákonitá otázka: „Zdalipak přes
všechnu tuto rozmanitost rozvrhů téhož lidského života existuje něco takového jako
jednotný jeho ráz? Něco, co sjednocuje všechny tyto životní roviny, co dává jim
všem nějakou jednotu vnitřní? Když si tuto otázku klademe, pak mluvíme o jednotném smyslu, o jednotném významu, který se snad v životě vyskytuje, který snad je
v životě možný. To je otázka filozofie.ÿ370
Filozofie, i když je vědou o nejobecnějších zákonitostech, přesto je jako ostatní
vědy odrazem zákonitostí života. Ten sám vlastně všechno lidské bytí „setřásáÿ
do určitých struktur, souvisejících i s vyššími zákonitostmi přírody a kosmu. Život
sám řeší výše položenou otázku, zda existuje něco, co sjednocuje všechny životní
roviny, tedy co dává nějakou vnitřní jednotu a smysl, „takovým způsobem, že jednoduše klade jedno vedle druhého a vyhrazuje různým rovinám a různým rozvrhům
367 Přední multikulturní výzkumník v Polsku Zbyszko Melosik ukazuje tyto rozdíly v knize Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej (Melosik, 2007). Vedle americké a španělské zkušenosti
s multikulturalismem a jeho řešením uvádí i kontroverzní zkušenosti australské. Jsou to dramatická řešení vztahu bílé Austrálie k původním Aborigejcům, která vedla současnou australskou
vládu až k veřejné omluvě vůči nim za svoji politiku asimilace. Viz více kapitola pátá. (Melosik,
s. 293–373)
368 Patočka, 1996, s. 376.
369 Na rozdílech mezi Romy a neromy je postavena i kniha známého polského romologa Adama
Bartosze s výmluvným názvem Neboj se Cikána. Tento specialista je ředitelem etnografického
muzea v polském Tarnowě, jehož významnou součástí je i Muzeum romské kultury. A. Bartosz
napsal výbornou knihu, která dokumentuje, jak rozdíly kulturní nemusí být zdrojem strachu
jedněch z druhých. O rozdílech mezi Romy a neromy v Česku a možnostech dorozumění pojednává
i kniha přední romistky Mileny Hübschmannové s názvem Můžeme se domluvit.
370 Patočka, 1996, s. 376.
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v celkovém čase života různou dobu. Tvoří se zvláštní juxtapozice, zvláštní seřazení, nadřazení a podřazení těchto různých lidských možností. filozofie nechce, aby
se to dělo jen náhodně, ptá se výslovně po této jednotě a chce, aby všechny účely
lidského života byly v něm prosvíceny a aby mezi nimi vznikla skutečná jednota,
pevné, ježto zdůvodněné podřazení a nadřazení, aby tu jedno sloužilo druhému
a aby člověk měl o svém životě skutečně jasno. . .ÿ371

Filozofie jako interpretace života a světa
Kdybychom si mysleli, že každý člověk se ptá po jednotě smyslu, po celkovém
smyslu života, zřejmě bychom se velmi mýlili. Ani v romské kultuře tomu tak
není. Výklady života a jeho smyslu jsou dvojkolejné. Jeden platí pro romskou komunitu, druhý pro vnější společnost mimo komunitu. Romské přísloví to vystihuje
jednoznačně: Rom s Romem, gadžo s gadžem. Avšak i v romském myšlení existuje
tendence po nalézání jednotného smyslu života, po sjednocování a prolínání různých životních rovin. Taková přísloví jako Každý pták ať si zpívá svoji píseň nebo
Pod košilí je každý nahý ukazují možnosti nalézání jednoty i současné tolerance
a plurality kultur. Patočka ukazuje, že po jednotě se neptáprostý život naivní.
Ten se spokojuje s epizodičností a rozmanitostí zážitků.„Člověku je tu jedno, zda
se má ve své moci nebo ne. Filosofie naproti tomu kritizuje celkovou lidskou cíletvornost. Všechny možnosti lidského života chce prohlédnout. Ale jak to může
udělat? Tím způsobem, že život určitým způsobem vykládá. Filosofie je výklad, je
interpretace.ÿ372
Interpretace znamená výklad. Původně se vztahuje k filologii a používá se ho
pro výklad nějakého textu. A filozofie toto slovo používá analogicky. Avšak zde
není interpretován, vykládán text, ale praxe celého života. „Ale výklad lidského
života musí vyložit všechno to, k čemu má přístup lidský život, tj. prožívání celého
světa, a tak filozof, když vykládá život, musí také určitým způsobem vykládat svět,
neboť život není možný jinak než jako život ve světě a není možno odtrhnout od
sebe život a svět. Tak výklad života je vždycky výkladem světa a tak víte, že filozofie
si vždycky počínala.ÿ373
Jako elementární příklad této interpretace užívá Jan Patočka doktrínu starých
řeckých atomistů. Podle této nauky o složení světa z atomů, ze které se skládají
hmotná tělesa, ale také tzv. duše, „i lidský život z tohoto hlediska dostane proti
pohledu našeho obyčejného prožívání docela jiný smysl. Stane se totiž tak nadmíru
malicherným, tak nadmíru vedlejším v celkovém rozvrhu světa, že to na prožívání
celé skutečnosti i na jeho pojetí zanechává zvláštní odraz.ÿ374
Analogicky také uvědomění si světových souvislostí kultur nás může přivést
ke skromnějšímu chápání našeho místa a naší kultury ve světě. Jsme do světa
začleněni jako jeho součásti, nikoliv jako jediní, kteří mají absolutní právo na
pravdu a místo na slunci.
371 Patočka,
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Filozofie, její tři disciplíny a jejich význam pro pedagogiku
Z předchozího výkladu je zřejmé, že filozofie neřeší pouze jeden úkol, ale úkol
trojjediný. Tomu také odpovídají i tři filozofické disciplíny. Jsou v podstatě třemi
stránkami jediného procesu, jsou v podstatě momenty trojjedinečnosti. „Filosofie
je jednak stanovení smyslu života, jednak výklad celku světa, zachyceného v jeho
principu, v jeho zásadě, a jednak výklad vlastního života a reflexe na vlastní život, takže dostaneme tři hlavní filosofické disciplíny: tu, která uvažuje o celkovém
smyslu života, kterou je etika, tu, která uvažuje o zásadě, která má dát pochopit celek světa, je metafyzika, a třetí, jež zachycuje vlastní život, v němž je svět
přístupný, a uvažuje o jeho možnostech zachytit tu skutečnost, tj. kritika.ÿ
Takto rozčleněná filozofie se všemi svými obory napomáhá i řešení úkolů pedagogických. Pedagogika začíná tam, kde se proces ovlivňování člověka stává uvědomělým, a také směřuje k jeho institucionalizaci. Člověk je také formován neuvědoměle, od samotného narození, přirozeným pohybem společnosti. Ale věda
o výchově může vzniknout, a také vzniká tehdy, když se proces přirozeného, neuvědomělého formování člověka stává problémem, když se stává otázkou, jak vědomě zařídit formování člověka, za jakým účelem, jak to udělat nejlépe. A„právě
toto vyplnění, prokreslení ideje člověka, těch cílů, které si člověk může, má klást,
nemůže postrádat skutečně uvědomělý systém výchovyÿ.375
Význam filozofie a filozofů, kteří se zabývají filozofií výchovy, je ve spojení se
společností a jejími aktuálními úkoly. „Filozofické uvažování o výchově samotné
nesmí se dít tak, aby nerespektovalo společenský ráz, společenské začlenění výchovy. . . vždyť filozof není abstraktním duchem, který stojí mimo dějiny, nýbrž
vyrostl v jisté dějinné souvislosti, v určitém státě, a otázky, které si klade, jsou
do valné míry podmíněny i jeho situací historickou. Hodnoty, které filozof prožívá,
jsou hodnoty této historické situace, tohoto národa, tohoto státu. A úsilí filozofovo,
vedené v této souvislosti, je jenom částí úsilí, úsilí určité společnosti o lepší bytí
(říkám čistě formálně), o jistou reformu a zformování vlastního života.ÿ376
Od Sokrata a Komenského k vlastní multikulturní a pluralitní filozofii
V těchto souvislostech má význam i současná filozofie výchovy. S její pomocí je
možno přistupovat k realizaci teorie humanistické výchovy, výchovy multikulturní
ve vztahu k žákům různých národností, analyzovat i historický přínos filozofů
a pedagogů, kteří tuto demokratickou a humanistickou pedagogiku prosazovali
v minulosti. V tomto směru „stojíme na ramenou obrůÿ. A mezi nimi byli jedni
z největších Sokrates a také český pedagog a filozof Komenský (viz výše). K tomuto
výkladu je třeba v současné době přidat i filozofii multikulturní a pluralitní, která
vychází z hlubin rozdílných kultur, včetně kultury romské. Tato filozofie musí být
pro společnost nesmírně obohacující. Neměla by to však být filozofie gádžů o filozofii Romů. Je to filozofie samotných Romů, která je interpretována samotnými
Romy. V tomto směru jsou inspirativní práce Iana Hancocka z USA, Christa Kjučukova z Bulharska, Andrzeje Mirgy z Polska, Lýdie Lehoczké ze Slovenska, Ivana
375 Patočka,
376 Patočka,
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Veselého a Vlada Oláha z České republiky a dalších. Jde nejenom o filozofický výklad samotný, ale filozofie romského myšlení se nachází i v uměleckých výpovědích
Romů: například básně Ivana Mirgy ze Slovenska, Jana Mirgy z Polska, Vlada
Oláha z České republiky a dalších tvůrců mají filozoficko-výchovný podtext. Jde
o to tento smysl odhalit a interpretovat. A také využít pro edukaci romských žáků.
Přitom je stále potřebné sledovat i hlavní proud filozofie výchovy. U nás je
lodivodem v tomto proudu stále filozofie výchovy J. A. Komenského. Filozofický
princip Komenského výchovy spočívá v pochopení toho, že chápe cíl vzdělávání
v širším společenském kontextu společnosti, který nacházíme v jeho sedmidílném
díle Obecná porada o nápravě věcí lidských.377 Aktuálnost Komenského filozofie
výchovy zdůrazňuje také A. Pavličková: Odkaz Komenského nacházíme také ve
změně filozofie výchovy a vzdělávání (od tradiční k tvořivě humanistické). S tím
také operuje program Milénium, který rozpracovali V. Rosa, I. Turek a M. Zelina.
„Koncepce vychází z ambice, aby načrtla lidskou společnost na základě tvořivě
humanistické výchovy pro nové tisíciletí. Podle samotného Komenského cíl školy
je vyjádřený už v samotném pojmu škola:
S(sapienter – moudrost)
C(cogitare – přemýšlet)
H(honeste – čestně)
O(operari – pracovat)
L(loqui – hovořit)
A(argute – svižně)
Tedy škola má vychovávat k tomu, aby byl člověk moudrý v myšlení, aby dokázal rozumně rozum využívat, aby byl rozvážný ve svých činech a komunikativní
a pohotový v řeči. Také z toho vycházejíc, hlavním cílem reformy školství i u nás
přeměnit tradičně encyklopedicko-memorativní a direktivně neživotné školství na
tvořivě humanistickou výchovu a vzdělávání a poznatkově hodnotné školství, kde
je důraz na aktivitu a svobodu osobnosti, její sílu vytvořit svůj progresivní, tvořivý
způsob bytí pro život v novém tisíciletí.ÿ378
Vztah učitele a žáka jako jedno z hlavních témat filozofie výchovy
Vztah učitele a žáka je jedním z ústředních témat filozofie výchovy. To platilo i pro
zkoumání témat předního filozofa výchovy Emmanuela Lévinase. Ke stému výročí
jeho narození vydali odborníci z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze zajímavý sborník.379 V něm se zamýšlejí nad smyslem výchovy a důležitostí etiky vztahů mezi učitelem a žákem. Filozofie výchovy vychází ze základního
tématu Lévinasovy filozofie: vztah k druhému, vztah k jinému. Ve vztahu
377 Komenský, 1992. Vynikajícím způsobem doprovodil Komenského dílo Obecná porada o nápravě věcí lidských český fotograf Jiří Všetečka. (Všetečka, 1987)
Z hlediska filozofie výchovy se zabývali Komenského dílem tito čeští filozofové: Jiřina Popelová
(1985), Radim Palouš (1992), Jan Patočka (1981), Jaroslava Pešková (1992), Milan Sobotka
(1990). Význam mají také statě J. Pšenáka (1992, 2000). Nesmazatelný význam mají práce
české specialistky Dagmar Čapkové. (Čapková, 1977, Čapková, 1987, Čapková, 1992, Čapková,
2000). Důležité jsou sborníky prací, které vznikly kolem 400. výročí Komenského narození: De
rerum, 2000 a Pocta University Karlovy, 1990.
378 Pavličková, 2005, s. 170–171. Zvýraznil J. B.
379 Emmanuel Lévinas, 2006.
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k jinakosti národnostní najdeme u Lévinase řadu inspirací. V oblasti vztahů etických „etické jednání vyrůstá z nároku na uznání svébytnosti a nezávislosti jiného
způsobu bydlení ve světě, tj. jiného já, které se identifikuje, poznává se v jiném
jako stejnémÿ.380 Velkou inspirací mohou být další články mladých filozofů, kteří
Lévinasovu filozofii výchovy rozebírají z hlediska výchovy, vztahu k jinakosti, etice
a právu. 381 I na filozofické interpretaci těchto filozofů výchovy je patrné, že pedagogické disciplíny mohou být prospěšné i pro zkoumání vztahů mezi učitelem
a žákem v prostředí romských tříd. Posuďte sami: „Druhého jakožto jiného přijímám ve svém domově jako toho, kdo není jen hostem, jenž přichází a odchází, ale
kdo jediný dává mému domovu jakožto místu přijímání jiného smysl.ÿ 382

4.7

Závěr

Svým rozborem výchozích otázek filozofie výchovy, které jsem (na základě Patočkovy stati Filozofie výchovy datované svým vznikem do druhé poloviny třicátých
let, i náčrtem dalších možností zkoumání filozofie výchovy na základě tvorby dalších českých a slovenských odborníků) aplikoval na analýzu filozofických základů
multikulturní výchovy se zaměřením na romského žáka, jsem chtěl naznačit velké
možnosti odborníků, pedagogů, učitelů, vychovatelů, romských pedagogických asistentů, romistů, romských aktivistů, aby svoji práci opírali nejen o bezprostřední
zkušenosti s příslušníky romských komunit, ale aby se také zamysleli nad hloubkou filozofického základu své profesionální činnosti.383 Bez tohoto základu mohu
svoji práci používat možná velmi kvalitně, používat kvalitních metod výuky, avšak
pokud abstinuje vědomí jejího smyslu v nejobecnějším měřítku, k čemuž nám napomáhá filozofie, pak může absentovat také vědomí smyslu mého života soukromého,
individuálního i společenského. Aby učitel jako profesionál naplnil doslova
smysl svého poslání a filozofii své výchovy, měl by k tomu vést i své žáky.
Smysl filozofie výchovy je i v tom, aby pomohla studentům, kteří budou
profesionálně pracovat s romskými komunitami. Potřebné je „poznat,
porozumět jejich jednání a následně prostřednictvím efektivní komunikace hledat a efektivně řešit konkrétní problémy. . . ÿ 384
V situaci, kdy učitel vychovává nejenom děti a mládež svého vlastního národa,
ale i národů jiných, v našem případě národa romského, je jeho poslání o mnoho
těžší. Avšak na druhé straně také záslužnější a společensky prospěšnější.

380 Krámský,

2006, s. 110.
Bláha, Krámský, Kružík, Palouš, Čapek, Kouba, Vrabec a další (2006).
382 Krámský, 2006, s. 109.
383 O profesionální etice srov. Klimeková, 2004.
384 Lehoczká, 2006, s. 19.
381 Srov.
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Kwadrans, L. Problemy Romów w kontekście integraci europejskej. In Rubikova kostka
MULTIKULTURALITA. Sestavil a redigoval Jaroslav Balvín. [CD-ROM] Praha:
Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2007a, s. 514–518.
Kwadrans, L. Problemy romských dzieci w spoleczeństwie wi˛ekszosci. In Rubikova
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Výběr z dokumentů týkajících se problematiky
národnostních menšin

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v hlavním
městě Praze. Zpracoval Odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy, březen 2003.
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národnostních menšin. Č. j. 3396/04-KVL. 2004. Návrh, pracovní materiál.
Národnostně menšinová politika České republiky. Základní dokumenty. Úřad vlády
Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny. Praha, 2003.
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003. Úřad vlády
ČR Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny. Praha, 2004.
Programové prohlášení Rady zastupitelstva hlavního města Prahy pro volební období 1998–2002. Usnesení rady ZHMP č. 234 ze dne 23. 2. 1999.
Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin. Praha: Demokratická aliancia
Slovákov, 1995.
The Situation of Roma in an Enlarged European Union. European Communities,
2004, ISBN 92-894-8186-2.
Společné memorandum o sociálním začleňování. Česká republika. Ministerstvo
práce a sociálních věcí, 2004.
Strategický plán hlavního města Prahy. Schválen Zastupitelstvem hlavního města
Prahy dne 25. května 2000 (usnesení ZHMP 19/03). Účelová publikace hl. m.
Prahy. Útvar rozvoje hl. m. Prahy, 2000.
Únik z pasce nezávislosti. Rómovia v strednej a východnej Európe. Regionálna
správa o ľudskom rozvoji. UNDP, 2003.
Usnesení vlády České republiky ze dne 16. června 2004 č. 607 k Informaci o plnění
usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní
správy při uskutečnění opatření přijatých těmito usneseními k 31. prosinci 2003
a k návrhu třetí aktualizace Koncepce romské integrace.
Zákon ze dne 10. července 2001 o právech příslušníků národnostních menšin
a o změně některých zákonů. Zákon 273/2001 Sb. Sbírka zákonů částka 104 rozeslána dne 2. 8. 2001.
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2003. Praha: Úřad
vlády ČR, 2004.
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1. setkání Hnutí R v Ústí nad Labem, 27.–28. května 1994
Téma: Multikulturní výchova romských žáků
Organizátoři: ZŠ Předlice; SOU Krásné Březno, Ústav pro studium romské kultury
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Hnutí R
Ze setkání sborník nebyl vydán.
2. setkání Hnutí R v Ostravě, 25.–26. listopadu 1994
Téma: Alternativní přístupy ke vzdělávání romských žáků
Organizátoři: Církevní základní škola Přemysla Pittra v Ostravě, Hnutí R
Ze setkání sborník nebyl vydán.
3. setkání Hnutí R v Mostě, 28.–29. dubna 1995
Téma: Bariéry a negativní jevy v životě a vzdělávání Romů
Organizátoři: 5. ZŠ Most-Rudolice (Chanov), Hnutí R
Balvín, J. a kol. Bariéry a negativní jevy v životě a vzdělávání Romů. Sborník ze
3. setkání Hnutí R v 5. ZŠ Most-Chanov, 28.–29. dubna 1995. Ústí nad Labem:
Hnutí R 1996. ISBN 80-902149-1-6.
4. setkání Hnutí R v Praze, 1.–2. prosince 1995
Téma: Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků
Organizátoři: ZŠ Praha 3-Žižkov, Havlíčkovo nám. 300; Pedagogické muzeum
J. Á. Komenského Praha, Hnutí R
Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků. Sborník ze 4. setkání
Hnutí R (Překonávání bariér ve vzdělávání). Sestavil J. Balvín. Ústí nad Labem:
Hnutí R 1996. ISBN 80-902149-0-8.
Setkání v Brně, 12.–14. dubna 1996 (jako zvláštní setkání romské a neromské
mládeže)
Téma: Setkání romské i neromské mládeže s pedagogy a přáteli školy v Brně
Organizátoři: Ing. Eva Dobšíková, Muzeum romské kultury, Hnutí R
Balvín, J. a kol. Společně. (Spolu s Romy k multikulturní výchově ve školství.)
Sborník ze setkání v Brně 12.–14. dubna 1996. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1997.
ISBN 80-902149-2-4.
5. setkání Hnutí R v Karviné, 9.–10. května 1996
Téma: Romové, obecná škola a projekt „Začít spoluÿ
Organizátoři: ZŠ v Karviné, třída Družby, Hnutí R
Balvín, J. a kol. Romové a obecná škola. (Přípravné ročníky a projekt „Začít
spoluÿ.) Sborník z 5. setkání Hnutí R v ZŠ Karviná (třída Družby) 9.–10. května
1996. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1996. ISBN 80-902149-3-2.
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6. setkání Hnutí R v Rakovníku, 4.–5. října 1996
Téma: Romové a historie
Organizátoři: Zvláštní škola Rakovník, Hnutí R
Balvín, J. a kol. Romové a historie. Sborník ze 6. setkání Hnutí R ve Zvláštní škole
v Rakovníku 4.–5. října 1996. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1996. ISBN 80-902149-8-3.
7. setkání Hnutí R v Kladně, 13.–14. prosince 1996
Téma: Výchova ke zdravému životnímu stylu s respektováním romské kultury
Organizátoři: Speciální školy pro mentálně postižené Kladno, Hnutí R
Balvín, J. a kol. Romové a majorita. (K výchově zdravých vztahů mezi lidmi). Sborník ze 7. setkání Hnutí R ve Speciálních školách pro mentálně postižené v Kladně
13.–14. prosince 1996. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1997. ISBN 80-902149-7-5.
8. setkání Hnutí R ve Františkově nad Ploučnicí a Děčíně, 11.–13. dubna 1997
Téma: Romové a dětské domovy
Organizátoři: Odborné učiliště internátní, Děčín, Františkov nad Ploučnicí,
Hnutí R
Balvín, J. a kol. Romové a dětské domovy. Sborník z 8. setkání Hnutí R v Děčíně
a Františkově nad Ploučnicí. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1997. ISBN 80-902149-4-0.
9. setkání Hnutí R v Brně 17.–18. října 1997
Téma: Romové a volný čas
Organizátoři: DROM Brno; katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity Brno, Hnutí R
Balvín, J. a kol. Romové a volný čas. Sborník z 9. setkání Hnutí R v Brně. Ústí
nad Labem: Hnutí R, 1997. ISBN 80-902149-5-9.
10. setkání Hnutí R v Ostravě, 16.–17. ledna 1998
Téma: Romové a zvláštní školy
Organizátoři: ZvŠ Ostrava-Hrabůvka; katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, Hnutí R
Balvín, J. a kol. Romové a zvláštní školy. Sborník z 10. setkání Hnutí R v Ostravě.
Ústí nad Labem: Hnutí R, 1997. ISBN 80-902149-6-7.
11. setkání Hnutí R v Liberci, září 1998
Téma: Evropa a multikulturní výchova
Organizátoři: Katedra pedagogiky a psychologie PF Technické univerzity, Liberec
Členové Hnutí R měli své příspěvky v rámci vědecké konference Interkulturní
vzdělávání ve sjednocující se Evropě, Liberec 9. a 10. září 1998.
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Vědecká pojednání. Wissenschaftliche abhandlungen. Prace naukowe. IV-2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Středisko pro koordinaci výzkumu na vysokých
školách v Euroregionu Nisa, 1999.
12. setkání Hnutí R v Květušíně na Šumavě, 27.–28. listopadu 1998
Téma: Romové a jejich učitelé
Organizátoři: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity; PhDr. Miroslav Dědič, Hnutí R
Balvín, J. a kol. Romové a jejich učitelé. Sborník z 12. setkání Hnutí R. Ústí nad
Labem: Hnutí R, 1999. ISBN 80-902461-1-7.
13. setkání Hnutí R v Brně a Rudňanech, 6.–8. května 1999
Téma: Romové a etika multikulturní výchovy
Organizátoři: Ministerstvo školství České republiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno; Osobitná škola Rudňany, Slovensko, Hnutí R
Balvín, J. a kol. Romové a etika multikulturní výchovy. Sborník ze 13. setkání
Hnutí R. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1999. ISBN 80-902461-0-9.
14. setkání Hnutí R v Českých Budějovicích, 2.–3. prosince 1999
Téma: Romové a univerzity
Organizátoři: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
Hnutí R, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
Balvín, J., Švejda, G. a kol. Romové a univerzity. Sborník ze 14. setkání Hnutí R
v Českých Budějovicích. Ústí nad Labem: Hnutí R, 2000. ISBN 80-902461-2-5.
15. setkání Hnutí R v Liberci, 23.–24. března 2000
Téma: Romové a pedagogika
Organizátoři: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, Hnutí R
Balvín, J. a kol. Romové a pedagogika. Sborník z 15. setkání Hnutí R na Technické
univerzitě v Liberci. Ústí nad Labem: Hnutí R, 2000. ISBN 80-902461-3-3.
16. setkání Hnutí R v Liberci 2.–3. června 2000
Téma: Romové a alternativní pedagogika
Organizátoři: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, Hnutí R
Balvín, J. a kol. Romové a alternativní pedagogika. Sborník ze 16. setkání
Hnutí R na Technické univerzitě v Liberci. Ústí nad Labem: Hnutí R, 2000.
ISBN 80-902461-7-6.
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17. setkání Hnutí R v Pardubicích 7.–9. prosince 2000
Téma: Romové a obec
Organizátoři: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Magistrát města Pardubic, Hnutí R
Balvín, J. a kol. Romové a obec. Sborník ze 17. setkání Hnutí R v Pardubicích
7.–9. prosince 2000. Ústí nad Labem: Hnutí R, 2001. ISBN 80-902461-5-X.
18. setkání Hnutí R v Přerově a v Levoči 7.–9. června 2001
Téma: Romové a sociální pedagogika
Organizátoři: Ministerstvo školství Slovenské republiky, Katedra romské kultury
Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře a Město Levoča
Balvín, J., Tancoš, J. a kol.: Romové a sociální pedagogika. Sborník z 18. setkání
Hnutí R v Přerově a v Levoči 7.–9. června 2001. Ústí nad Labem: Hnutí R, 2001.
ISBN 80-902461-4-1.
19. setkání Hnutí R v Praze na MŠMT ČR 8.–9. prosince 2001
Téma: Romové a sociální práce
Organizátoři: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
Hnutí R
Balvín, J. a kol.: Romové a sociální práce. Dosud nebylo z finančních důvodů
vydáno.
20. setkání Hnutí R v Praze, Magistrát hl. m. Prahy, na Schole Pragensis
22. března 2002
Téma: Romové a literatura
Organizátoři: Hlavní město Praha, Hnutí R
Balvín, J. Romové a literatura – k poctě Eleny Lackové. Dosud nebylo z finančních
důvodů vydáno.
21. setkání Hnutí R v Praze, Magistrát hl. m. Prahy, na 2. setkání národnostních
menšin v rámci mezinárodní konference
Téma: Politika Prahy a dalších měst ve vztahu k národnostním menšinám
Organizátoři: Hlavní město Praha, Hnutí R
Balvín, J. (ed.) Politika Prahy a dalších měst ve vztahu k národnostním menšinám. Sborník z mezinárodní konference konané v Praze ve dnech 3.–4. prosince
2002. Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin. Praha, 2002.
ISBN 80-902972-2-6.
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22. setkání Hnutí R v Praze, Magistrát hl. m. Prahy, Národní dům na Smíchově,
na 3. setkání národnostních menšin v rámci mezinárodní konference
Téma: Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám
Organizátoři: Hlavní město Praha, Hnutí R
Balvín, J. (ed.) Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám.
Sborník z mezinárodní konference v Praze ve dnech 13.–14. listopadu 2003. Komise
Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin. Praha, 2003. ISBN 80-9029726-9.
23. setkání Hnutí R v Praze, Magistrát hl. m. Prahy, na 4. setkání národnostních
menšin v rámci mezinárodní konference
Téma: Metody ve výchově a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám
Organizátoři: Hlavní město Praha, Hnutí R
Balvín, J. (ed.) Metody ve výchově a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám. Sborník z mezinárodní konference v Praze ve dnech 11.–12. listopadu 2004.
Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin. Praha, 2004. ISBN
80-902972-8-9.
24. setkání Hnutí R v Praze, Magistrát hl. m. Prahy, na 5. setkání národnostních
menšin v rámci mezinárodní konference
Téma: Identita ve vztahu k národnostním menšinám
Organizátoři: Hlavní město Praha, Hnutí R
Balvín, J. (ed.) Identita ve vztahu k národnostním menšinám. Sborník z mezinárodní konference v Praze ve dnech 10.–11. listopadu 2005. 1. a 2. díl. Praha: Komise
Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2006. ISBN 80-903727-0-8
(1. díl), 80-903727-1-6 (2. díl). Oba díly vydány také jako CD-ROM.
25. setkání Hnutí R v Praze, Magistrát hl. m. Prahy, na 6. setkání národnostních
menšin v rámci mezinárodní konference
Téma: Rubikova kostka: MULTIKULTURALITA
Organizátoři: Hlavní město Praha, Hnutí R
Balvín, J. (ed.) Rubikova kostka: MULTIKULTURALITA. Sborník z mezinárodní
konference v Praze ve dnech 12.–13. října 2006. Oba díly vydány.
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