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Úvod 
Základní informace 
Romové jsou národ pocházející z Indie. Jejich počet 

v Evropě není zcela jasný, v Česku se odhaduje na 

250 000 lidí. Jejich začlenění do společnosti není vždy 

ideální. Časté jsou problémy s nezaměstnaností, 

nepořádkem, neplacením nájmu nebo trestnou 

činností. Žijí především na severu České republiky a ve 

velkých městech. Existují ghetta, kde jsou jejich 

koncentrace obzvláště vysoká jako například Chánov 

nebo Jirkov.  

Cíle 
• Zaměřit se na vzdělávání romských dětí 

• Objasnit, jaká je situace v dětských 

domovech 

• Odhalit předsudky z české strany 

• Poukázat na organizace zabývající se 

integrací Romů 

• Objevit případy, kdy Romové byli správně 

integrováni 

Výsledky 
Vzdělávání 
V oblasti vzdělávání existuje několik metod, které jsou 

v praxi používány. Například asimilační metoda, podle 

které je k romským dětem přistupováno stejně jako 

k těm českým. Ta se však neprokázala jako účinná, 

protože Romové začali cítit nevraživost vůči Čechům. 

Dále zde je koadaptační metoda, která nám radí 

přistupovat k Romům a Čechům jako ke dvěma různým 

kulturám, ani ta však není ideální. Zatím je za nejlepší 

řešení pokládána pomoc speciálních pedagogických 

pracovníků Romům.  

Dětské domovy 
Počet romských dětí v dětských domovech je vysoký. 

Dnes se pohybuje kolem jedné třetiny. Najít 

pěstounskou rodinu pro romské dítě navíc není vždy 

snadné a ani adopce do ciziny není pokládána za příliš 

vhodnou. Jakou důvody se uvádějí neznalost místního 

jazyka, neznámé prostředí nebo malá šance být 

nablízku sourozence. 

Předsudky z české strany 
Češi často pokládají Romy za nepřizpůsobivé a líné. 

Myslí si, že nechtějí pracovat a zneužívají sociální dávky. 

Ve škole romští žáci platí za zaostalé a jsou 

přemisťováni do speciálních škol. 

Organizace zabývající se integrací Romů 
V Česku působí mnoho 

organizací zabývajících se 

integrací romské menšiny. 

Jenou z nich je Teen 

challenge. Ta se zabývá 

prací s dospívajícími Romy, řešením jejich problémů ve 

škole nebo i v jejich osobním životě.  

Již integrovaní Romové 
Je však třeba uvést, že zhruba polovina Romů je dobře 

začleněná do společnosti. Jedná se například o lékaře, 

hasiče, hudebníky, podnikatele, vojáky nebo sociology. 

Šest Romů zastává politickou funkci. Uplatňují se také 

jako odborníci na problematiku romských ghett. 

Závěr 
Ačkoliv ještě situace s integrací Romů není zcela ideální, 

je třeba uznat, že postupně dochází ke zlepšení. 

Společnost se zajímá o tuto problematiku, a to je klíčové 

k jejímu vyřešení. 

 


