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Abstrakt 

Příspěvek stručnou formou nastiňuje teoretická východiska, způsob zpracování a vyhodnocení 

výsledků výzkumu provedeného na jaře 2008 na základních školách v Brně a okolí. 
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Úvod 

Problematika soužití Romů s majoritní populací není ve světě nic nového a potýká se s ní většina 

evropských národů. Jako červená nit se táhne dějinami lidstva a sahá hluboko do historie. Pro řadu 

majoritních obyvatel našeho státu je toto téma čistě okrajové a jejich pozornost upoutají pouze 

medializované kauzy podobné nedávnému dění ve Vsetíně. Pro řadu Romů je ale segregace realitou 

všedního dne. 

V jarních měsících roku 2008 byl v rámci mé diplomové práce, pod vedením prof. PhDr. Mojmíra 

Svobody, CSc., proveden terénní výzkum týkající se stylů rodinné výchovy a agresivních tendencí u 

romských a neromských pubescentů. 

 

 

Teoretické zázemí výzkumu 

Baumeister, Boden a Smart (1996, dle Sprott, Doob, 2000) uvádějí, že lidé, kteří se dopustili 

nějakého násilného činu, mají bez ohledu na věk velmi vysokou míru sebeúcty (self-esteem). Za 

příčinu agrese a násilí ve většině případů pak pokládají kombinaci vysoké míry sebeúcty a ohrožení 

ega. Lidé se tedy chovají agresivně v případech, kdy je zpětná vazba na jejich osobu v rozporu 

s jejich kladným a pochvalným názorem na sebe sama, a která naznačuje, že by měli na sebe 

nahlížet v méně příznivém světle, než jak činili doposud. Většinou se pak tito lidé, kteří nechtějí své 

sebepojetí změnit, chovají agresivně. V tomto mají mnohem snazší výchozí postavení jedinci, kteří 

přicházejí s dostatečnou mírou bazální sebeúcty, a mají tak větší sebedůvěru. Takoví jedinci 

pocházejí většinou z vřelého, přátelského a tolerujícího rodinného prostředí, kde rodiče zdravě 

stimulují rozvoj svých dětí, a coby motivující prvek ve výchově převažuje pochvala a odměna nad 

trestáním či výhrůžkami. Aktuální prožitek sebeúcty v kolektivu vrstevníků, který může v období 

pubescence značně kolísat, je potom postaven na „bytelných základech“, které si dospívající přináší 

z rodinného kruhu. Ovšem z rodinného kruhu si často majoritní žáčci přinášejí i specifické postoje 

převzaté od rodičů. Romští žáčci jsou navíc specifickým způsobem formováni svou etnickou 

identitou. 

Podle Říčana (1998) k distancování se od romských dětí vedou své potomky sami majoritní rodiče 

zcela záměrně. Vede je k tomu vědomí faktu, že romské děti dozrávají obvykle dříve než neromské 
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a tak chtějí zabránit případnému nežádoucímu vlivu na jejich mravní výchovu. Dalším důvodem je 

bezpochyby znatelně vulgárnější jazyk, jakým romští žáci hovoří. 

Základní hodnota sebevědomí – uvědomování si vlastních kompetencí – je pak ve vrstevnické 

rivalitě dobrým opěrným bodem, díky kterému aktuální sebeúcta jen těžko klesne pod únosnou 

mez, kde by se jedinec mohl uchýlit k agresivnímu, či násilnému jednání. 

 

Cíle výzkumu a hypotézy 

Cílem výzkumu bylo prozkoumat skupinu současných pubescentů z hlediska míry agresivních 

tendencí a zjistit odlišnosti, které s sebou přináší vyrůstání v romské rodině od vyrůstání v rodině 

majoritní populace. 

 

Výzkum tedy ověřoval 10 následujících hypotéz: 

 

1.1. Existuje rozdíl ve stylech rodinné výchovy u romských a neromských pubescentů. 

1.2. Existuje rozdíl mezi emočním vztahem matky k dítěti u romských a neromských pubescentů. 

1.3. Existuje rozdíl mezi emočním vztahem otce k dítěti u romských a neromských pubescentů. 

1.4. Existuje rozdíl mezi emočním vztahem rodičů k dítěti u romských a neromských pubescentů. 

1.5. Existuje rozdíl mezi řízením matkou u romských a neromských pubescentů. 

1.6. Existuje rozdíl mezi řízením otce u romských a neromských pubescentů. 

1.7. Existuje rozdíl mezi řízením rodiči u romských a neromských pubescentů. 

   2.1. Existuje rozdíl v míře agresivních tendencí mezi romskými a neromskými pubescenty. 

2.2. Existuje rozdíl v míře direktivity mezi romskými a neromskými pubescenty. 

2.3. Existuje rozdíl v míře agresivity mezi romskými a neromskými pubescenty. 

 

 

Výzkumný soubor 

 

Vzorek byl vybírán na základě předem stanovené kvóty – vybíral jsem záměrně základní školy, kde 

je vyšší počet žáků romského původu. Šetření byla prováděna na základních školách v Brně, v 

Ořechově a v Roudnici nad Labem. 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 187 respondentů ve věku od dvanácti do patnácti let, z čehož 90 se 

hlásilo k romskému etniku a 97 k majoritní populaci. V romské skupině bylo 44 chlapců a 46 dívek, 

v neromské pak 43 chlapců a 54 dívek. Zastoupení obou pohlaví v každé ze skupin bylo tedy 

přibližně vyrovnané. 

Obě skupiny byly také přibližně vyrovnané v kategorii úplnosti původní rodiny. Z celkem 90 

dotazovaných Romů žije 74 (82,2 %) se svými vlastními rodiči a pouze 16 (17,8 %) žije ve 

společné domácnosti s jedním vlastním rodičem. Z celkem 97 dotazovaných „neromů“ žije 69 (71,1 

%) se svými vlastními rodiči a 28 (28,9 %) pouze s jedním z nich. 

 



Psychologické dny: Já & my a oni 
Rodiče a děti 

 

3 

 

Pro zpřehlednění struktury výzkumného souboru přikládám graf znázorňující rozložení počtu 

respondentů dle věkových kategorií (viz Tab. 1): 

 
Tab. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody 

 

Pro zjišťování agresivních tendencí jsem použil projektivní test – Test ruky, pro vyhodnocování pak 

manuál od autorů J. Fridricha a A. Nociara z roku 1991. Projektivní testy mají oproti jiným 

diagnostickým metodám nespornou výhodu v autenticitě odpovědí respondenta. Ten zpravidla 

nemůže zkreslit výsledky, neboť neví, co daný test sleduje a jak by měl odpovídat. Při charakteru 

výzkumu, který jsem prováděl, to pokládám za nezbytné. Použití dotazníku by v tomto případě 

mohlo vést ke zkreslení výsledků. 

Styly výchovy v rodině jsou naproti tomu nejčastěji zkoumány dotazníkovou formou. Bývají často 

také administrovány dětem, jejichž vnímání výchovného působení rodičů bývá nejdůležitější. Ve 

svém výzkumu jsem použil Dotazník stylů výchovy pro děti od 8 do 12 let od autorské trojice J. 

Čáp, V. Čechová a P. Boschek vydaný v roce 2000. Protože je tento dotazník určen mladším 

respondentům, než byla cílová skupina výzkumu, společně s prof. Svobodou jsme upravili znění 

některých položek. 

 

 

Výsledky 

 

Z výzkumných hypotéz se potvrdily pouze následující: 

1.1.Existuje rozdíl ve stylech rodinné výchovy u romských a neromských pubescentů. 

(Cramerovo V = 0,371; p = 0,001) (viz. Tab. 2) 
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Tab. 2 

Vztah mezi styly rodinné výchovy a příslušností k romskému etniku 

  autokrat. 

výchova 

liberální 

výchova 

s nezájmem 
o dítě 

pesimální 

výchova 

s velkým 
množstvím 

požadavků 

a zároveň 
značnou 

volností 

dítěte 

laskavá 

výchova - 

v řízení 
přiměřená 

až přísná 

laskavá a 

liberální 

výchova 
bez 

požadavků 

a kontroly 

rozporné 

řízení 

relativně 
vyvážené 

kladným 

emočním 
vztahem 

kamarádský 

vztah 

s dobrovol. 
dodržováním 

norem 

Výchova 

emočně 

rozporná 
nebo 

ambival. 

Celkem 

„neromové“ počet 20 12 25 10 13 2 8 7 97 

 procenta 20,6% 12,4% 25,8% 10,3% 13,4% 2,1% 8,2% 7,2% 100% 

Romové počet 6 6 48 4 6 8 6 6 90 

 procenta 6,7% 6,7% 53,3% 4,4% 6,7% 8,9% 6,7% 6,7% 100% 

Celkem počet 26 18 73 14 19 10 14 13 187 

 procenta 13,9% 9,6% 39,0% 7,5% 10,2% 5,3% 7,5% 7,0% 100% 

 

 

 

 

1.5. Existuje rozdíl mezi řízením matkou u romských a neromských pubescentů. 

(Cramerovo V = 0,318; p = 0,0001) (viz. Tab. 3) 

 
Tab. 3 

Řízení matkou 

  rozporné 

řízení 

slabé 

řízení 

střední 

řízení 

silné 

řízení 

Celkem 

„neromové“ počet 20 38 18 21 97 

 procenta 20,6% 39,2% 18,6% 21,6% 100% 

Romové počet 45 26 7 12 90 

 procenta 50% 28,9% 7,8% 13,3% 100% 

Celkem počet 65 64 25 33 187 

 procenta 34,8% 34,2% 13,4% 17,6% 100% 

 

1.6. Existuje rozdíl mezi řízením otce u romských a neromských pubescentů. 

(Cramerovo V = 0,364; p = 0,0001) (viz. Tab. 4) 
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Tab. 4 

Řízení otcem 

  rozporné 

řízení 

slabé 

řízení 

střední 

řízení 

silné 

řízení 
Celkem 

„neromové“ počet 10 30 27 25 92 

 procenta 10,9% 32,6% 29,3% 27,2% 100% 

Romové počet 37 25 13 14 89 

 procenta 41,6% 28,1% 14,6% 15,7% 100% 

Celkem počet 47 55 40 39 181 

 procenta 26,0% 30,4% 22,1% 21,5% 100% 

 

 

 

1.7. Existuje rozdíl mezi řízením rodiči u romských a neromských pubescentů. 

(Cramerovo V = 0,365; p = 0,0001) (viz. Tab. 5) 

 

 
Tab. 5 

Řízení rodiči 

  rozporné 

řízení 

slabé 

řízení 

střední 

řízení 

silné 

řízení 
Celkem 

„neromové“ počet 28 37 10 22 97 

 procenta 28,9% 38,1% 10,3% 22,7% 100% 

Romové počet 58 21 3 8 90 

 procenta 64,4% 23,3% 3,3% 8,9% 100% 

Celkem počet 86 58 13 30 181 

 procenta 46,0% 31,0% 7,0% 16,0% 100% 

 

 

Mezi rodinami romských a neromských pubescentů existuje tedy rozdíl ve stylech rodinné výchovy. 

Zatímco u romského etnika je nejtypičtějším výchovným stylem pesimální výchova s velkým 

množstvím požadavků i volnosti dítěte a ostatní výchovné styly jsou zastoupeny spíše okrajově, u 

majoritní populace je větší rozmanitost výchovných stylů. Nejvíce zastoupena je ale i u „neromů“ 

pesimální výchova, společně s autokratickou výchovou. 

Romské rodiny se od neromských liší také mírou řízení svých dětí, a to jak u matky, tak u otce i 

rodičovského subsystému jako celku. Ve zmíněných třech kategoriích je pro romské rodiny 

charakteristické rozporné řízení, zatímco u majoritní skupiny je nejvíce zastoupeno slabé řízení. 

Souvislost mezi emočním vztahem matky, otce nebo rodičovského subsystému k dítěti a příslušností 

k romskému etniku se neprokázala. 

Neprokázala se ani souvislost mezi mírou agresivních tendencí, direktivností nebo agresivitou a 

příslušností k romskému etniku. 
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Diskuse 

Kladl jsem si otázku, jak jsou na tom v souvislosti osobní sebeúcty a agresivity příslušníci minorit, 

konkrétně Romové. Z historie i současných výzkumů romského národa na území střední Evropy 

plyne silná sociální segregace, které Romové byli a jsou vystavováni. Řada autorů uvádí, že i dnes 

se Romové v České republice cítí jako druhořadí občané, spíše jako cizinci než domácí. V poslední 

době stále častější veřejné, politiky tolerované a policií chráněné průvody skupin otevřeně se 

hlásících k rasismu, nemohou než naše Romy v tomto aspektu jejich identity neustále utvrzovat. To 

se jistě odráží i v rodinách, ve výchově dětí a v rozvoji osobní identity dospívajícího. Jistou 

ostražitost a připravenost bránit sebe, svou rodinu a ostatní příslušníky menšiny má tak řada Romů 

zakořeněnu hluboko ve své mysli, jako jistou formu národního cítění. V období dospívání to však 

často bývá živnou půdou pro rozvoj konfliktů a potyček mezi vrstevníky. Ve třídách základních 

škol, kde jsou mnohdy Romové oproti ostatním ve výrazné menšině, nemusí být pro romského 

pubescenta vůbec jednoduché si při zjevné odlišnosti vydobýt jistý sociální status mezi spolužáky. 

Osobní sebeúcta, která se ve své pubertální nestabilitě opírá o úctu ke své romské rodině a ke 

komunitě, může v rámci vrstevnické rivality značně utrpět. Zvláště pak, jsou-li mezi spolužáky 

jedinci, kteří se k Romům skutečně chovají jako k „druhořadým občanům“. Za uznání a respekt pak 

romský dospívající musí bojovat, bohužel často i pěstmi. Kladl jsem si tedy otázku, zda se romští 

pubescenti liší od neromských i v míře agresivních tendencí, což ovšem Test ruky neprokázal. 

Stejně tak se ukázalo, že se romští pubescenti neliší od neromských ani v míře direktivnosti či 

agresivity. 

 

V souvislosti s dosaženými výsledky mě napadají čtyři možná zdůvodnění: 

 

1) Výzkum jsem prováděl z větší části na základních školách, kde se zastoupení Romů mezi žáky 

pohybovalo okolo padesáti procent. Spádové oblasti pro tyto základní školy se navíc nacházely 

v oblastech, kde Romové tvoří značnou, ne-li většinovou část obyvatelstva. V takových 

městských čtvrtích se místní nesetkává tak často s diskriminací či jinými projevy rasismu. Také 

ve škole, kde není romské dítě raritou a kde je v podstatě mezi „svými“, není moje úvaha o 

obraně sebeúcty silně provázané s etnickou identitou zcela realistická. Téma „romství“ zde 

prostě není podstatné. 

2) Hypotéza o vztahu mezi obranou sebeúcty romského pubescenta a agresivními tendencemi se 

nezakládá na pravdě. Agresivní tendence u pubescentů jsou ovlivňovány něčím zcela jiným, než 

je příslušnost či nepříslušnost k romskému etniku. 

3) Test ruky není dostatečně validní pro výzkum etnických minorit. Jejich kulturně-společenské 

odlišnosti mohou ovlivňovat i interpretaci gest v komunikaci. 

4) Vzorek populace, na kterém jsem výzkum prováděl, byl příliš malý, než aby rozdíl prokázal. 

 

Ve stylech výchovy se ukázaly skupiny Romů a majoritní populace zcela rozdílné. Výchovný styl 

více než padesátiprocentní části romských rodičů dotazovaných žáků je možné zahrnout do 

kategorie pesimální výchova s velkým množstvím požadavků a zároveň značnou volností dítěte. 

Tento způsob je charakterizován záporným vztahem k rodičům (takže alespoň k jednomu z nich) a 

rozporným řízením. Více než každý druhý romský pubescent ze zkoumaného vzorku tedy percipuje 

řízení svými rodiči jako nekonzistentní, a to jak u matky, tak u otce, i rodičovského subsystému 

jako celku. To znamená, že požadavky otce i matky nejsou příliš předvídatelné. Co bylo jednou 

požadováno, za nějakou dobu už neplatí, a naopak to, co bylo jednou povoleno, může být brzy 

trestáno jako zakázané. Dospívající tak nemá jistotu pravidel, která když bude dodržovat, předejde 

neshodám i konfliktům. Rodiče tím také dítěti demonstrují, že jejich slovo nemá velkou váhu – 
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když něco, co bylo řečeno, za nějakou dobu neplatí. V takovém prostředí se může jevit lhaní jako 

účinná strategie chování – zvláště pokud jsou příkazy protikladné a nelze jednat v souladu s oběma 

požadavky. Jen těžko si potom pubescent osvojuje respekt k zvnějšku daným pravidlům, která 

vyžaduje škola. Zvláště pak, když se zájmy školy a rodičů střetávají. Rozporné řízení jde ale 

v tomto způsobu výchovy ruku v ruce se záporným emočním vztahem rodičů. Jejich přístup k dítěti 

je lhostejný, moc se o něho nestarají a z všedního nezájmu je občas vyvede nějaká stížnost, chyba 

nebo prohřešek, který dítě udělá. Potom nastoupí autokratická epizoda trestání, zákazů a příkazů, 

která však zakrátko pomine a vše se vrátí do původních kolejí. 

Tento styl výchovy je nejčastějším také ve skupině „neromů“. Zde je zastoupen u čtvrtiny 

dotazovaných. Asi u jedné pětiny dotazovaných „neromů“ rodiče zastávají autokratický výchovný 

styl, který je charakterizován záporným emočním vztahem rodičů k dítěti a silným řízením (u Romů 

se tento způsob téměř nevyskytuje). Ti kladou přísné příkazy a zákazy a jejich plnění 

bezpodmínečně vyžadují. Při nesplnění následují přísné tresty. Zvýšeně přísně se například hodnotí 

dosažené školní známky. Obvyklé jsou také psychické tresty, kdy například matka s dítětem 

nemluví, tváří se vyčítavě a opakovaně vyčítá dítěti neúspěch. Úspěch a dobrý výkon je považován 

za samozřejmost a rodiče za ně dítě nechválí. Hodnotí se pouze nedostatky. Opakovaně také rodiče 

dítěti vyčítají, co všechno pro něho již udělali a obětovali se, a srovnávají je s úspěšnějším dítětem. 

Pubescenti v rodinách s tímto výchovným modelem mají potom snížené sebehodnocení, bouří se, 

odmlouvají a přecházejí často do opozice vůči autoritám. 

Na základě provedeného výzkumu lze tedy tvrdit, že výchova v romských rodinách se od výchovy 

v rodinách majoritní populace neliší ve vztahu rodičů k dětem, ale pouze v řízení. Takový výsledek 

podporuje myšlenku metafory Kumara Vishwanatanema z romské komunity v Ostravě. Ta 

přirovnává neromského rodiče k hrnčíři, který své dítě „modeluje“, tedy výchovou a svými 

požadavky na něho se snaží naplnit svou představu o jeho životě. Zatímco romského rodiče 

přirovnává k zahradníkovi, který se stará o jeho zdravý růst, ale kudy si zvolí cestu k vlastnímu 

„místu na slunci“, nechává na jeho vlastních představách. 

Dotazník, který jsem použil, je primárně určen pro majoritní populaci. Využití k výzkumu tolik 

specifického etnika, jakým jsou u nás Romové, může do určité míry výsledky šetření ovlivnit. 

 

 

Závěr 

Přestože je tomu již více než 600 let, kdy se první Romové začali usídlovat na našem území, dosud 

se nám nepodařilo navzájem se začít plně respektovat a důvěřovat si. Po staletí zakořeněnou 

nedůvěru a netoleranci jsme nepřekonali dodnes, téměř 19 let po pádu komunismu. Vláda ČR má 

stále ustanovenu „Radu pro záležitosti romské komunity“ a řešení „romské problematiky“, byť 

jakkoliv bizarní, dokáže odstartovat kariéru politika. Přesto, jak se zdá, Romům a jejich životu stále 

moc nerozumíme. 

Romská rodina je od rodiny majoritní populace značně odlišná a jen obtížně ji můžeme kvalitně 

zkoumat a „měřit“ pomocí nám vlastních měřítek. Normy a směrnice, podle kterých žijeme my, 

jsou pro většinu Romů jen obtížně akceptovatelné. Přestože jsme jim do života v průběhu dějin 

v mnohém zasáhli, stále mají svá vlastní pravidla, své vlastní hodnoty. Snad proto lze výsledky 

kvantitativních šetření, jakým bylo i toto, jen těžko brát „doslova“. 

Při sbírání dat pro výzkum jsem i dotazník na styly výchovy rodičů administroval tváří v tvář, 

formou rozhovoru. Ukázalo se, že kdybych to neudělal, došel bych pravděpodobně ke zcela jiným 

výsledkům. Řadu položek, které jejich neromským vrstevníkům nedělaly žádné potíže, jsem 
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Romům musel dovysvětlit. Jak se ukázalo, valná část Romů vůbec nechápala, proč by se měla 

například vymlouvat na nevolnost: „Prostě řeknu, že se mi nechce do školy, a nikam nejdu,“ byla 

častá odpověď. 

Šetřením se prokázalo, že romská rodina se svou výchovou liší od neromské. V otázce po 

konkrétním výchovném stylu jsem při interpretaci pro romské etnikum opatrný – za spolehlivý 

výsledek považuji rozporné řízení rodiči, které se zdá být pro danou populaci typické. 

V otázce míry agresivních tendencí, direktivnosti a agresivity se neprokázal žádný rozdíl mezi 

oběma skupinami. Ve výzkumném souboru byl mezi Romy sice větší počet jedinců 

klasifikovatelných jako jedinci s vyšší mírou agresivních tendencí než mezi „neromy“, rozdíl ale 

nebyl statisticky významný. 

Práce si neklade za cíl postihnout celé spektrum stylů výchovy a agresivních tendencí u romských a 

neromských pubescentů, otevírá však prostor pro další výzkumy v oblasti dané problematiky. 
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