
Dějiny Romů ve výuce dějepisu  

Dějiny Romů ve výuce dějepisu se v českých zemích objevují ve větší míře teprve asi deset let, 

protože předtím toto téma stejně jako např. dějiny dalších menšin nebylo téměř vůbec reflektováno 

a také neexistovala vhodná a pedagogicky využitelná odborná literatura. A přitom bez dějin menšin 

nemůže být v demokratické společnosti školní dějepis považován za úplný a celistvý. Domnívám se 

totiž, že je více než potřebné učit o otevřených dějinách, dějinách pro všechny, Čechy, Romy, 

Ukrajince, Vietnamce, Poláky, Řeky a každého dalšího, s nímž tu žijeme. V dějepisu by se nemělo lhát 

a nevyplatí se ani vynechávat.  

 

Romské děti se ve škole běžně učí o českých dějinách a kultuře; děti neromské se však o tom, co 

prožívali předkové jejich romských spolužáků, dosud mnoho nedozvídají. Pokud je v hodinách 

dějepisu věnováno více prostoru dějinám Romů, je to většinou jen díky vlastní iniciativě učitele nad 

rámec učebních osnov, což se děje jen ve výjimečných případech. Důvodem mohou být nedostatek 

času v hodinách, nedostatek informací k tématu, obava pedagogů z nesnadno uchopitelného tématu 

či strach z předsudků a stereotypů žáků, které si přinášejí do školy ze svých rodin. 

Interpretace dějin Romů není snadná, ale to není přece ani v případě dějin českých. Sami Romové 

dlouho nepoužívali písmo, ale bohatství své kultury vkládali do řady písní, pohádek, pověstí, legend, 

anekdot, pořekadel. Ústním podáním se ale dějiny od nejstarších dob tradovat nedají, a tak při snaze 

o přehled dějinného vývoje romského etnika je třeba vycházet především z písemných pramenů 

neromské provenience. Navíc zde musíme počítat s jednostranností a neúplností dochovaných 

pramenů, které jsou ve značné části determinovány staletou perzekucí, izolovaností a nedostatečnou 

komunikací s rozhodujícím děním společnosti. Navíc jsou to dokumenty, z jejichž samotné podstaty 

vyplývala většinou povinnost nebo snaha pranýřovat to, co v jejich době a jejich společnosti bylo 

odlišné od žádoucích norem. 

Pokud bychom tedy chtěli sestavovat obraz Romů v minulosti striktně jen na základě kusých zmínek v 

archivních pramenech („žebrali, kradli, toulali se, mámili lidi, předváděli nepřístojnosti“) bez snahy o 

čtení mezi řádky, hledání dalších informačních zdrojů, byl by tento obraz poněkud zploštělý.  

Vezměme si za jeden z příkladů zprávy o Romech v Byzancké říši. O athinganech se dozvídáme hlavně 

z komentářů k církevním zákonům, z listů patriarchů, uvrhujících do klatby každého, kdo mohl 

působit jako kacíř. Ortodoxní církev v obrovské byzancké říši byla v podstatě po celou dobu vystavena 

nebezpečí, že někde vznikne nějaká hereze s politickou ambicí zbavit církevní představenstvo jeho 

moci. Proto ten neustálý boj proti čemukoliv vymykajícímu se ortodoxním normám. Těm 

neodpovídaly ani zábavy lidu: tanec, zpěv, artistická představení. Tím méně se do církevních norem 

vešli Romové. Byli tmaví, hovořili jiným – exotickým jazykem, měli různé zvyky a tradice a mnohé 

rody se živily právě poskytováním zábavných služeb, tradičním uměním, které si Romové přinesli z 

Indie: ženy některých kast věštily z ruky, některé rodiny se specializovaly na předvádění hadů a 

cvičených zvířat a prováděli různé artistické umění. O tom se zmiňují prameny arabské i byzancké, 

avšak necírkevní. Kdybychom tedy stavěli dějiny Romů v Byzanci na oficiálních církevních pramenech, 

vyšli by z toho Romové jako čarodějníci šířící ďábelské učení a hanebně obluzující veřejnost. A pak 

najednou čteme v záznamech italských, francouzských a německých, tedy nebyzanckých cestovatelů, 

že už ve 14. století byla u města Modon (přístav na západním pobřeží dnešního Řecka) rozsáhlá 



kolonie usedlých romských kovářů, ševců, tkadlen, kteří ve svém řemesle byli velice zruční. A romská 

kolonie tam byla nejméně dvě století, než její obyvatelé začali hromadně migrovat na sever před 

tureckými dobyvateli. 

Historik musí být při interpretaci pramenů opatrný a musí mít na paměti, že vždy hovoří spíše o tom, 

co vybočuje z normy, o tom, co je senzační, extravagantní, exotické; zatímco to, co je normální, 

nestojí za zmínku. A tak kdyby ve Španělsku roku 1749 při obrovské razii na gitanos s jejich 

následným 12letým uvězněním nenapsal jistý udavač, že jistý lékař jménem Polez je gitano a jako 

takový by měl být rovněž internován, nedověděli bychom se patrně nikdy, že se už v 18. století ve 

Španělsku vyskytovali romští lékaři. 

Při interpretaci historických pramenů je třeba pokusit se objasnit příčiny chování, které je tak často 

podrobováno někdy vskutku zasloužené kritice. Fakticky se Romové ve své podstatě neliší od 

ostatních lidí, přesto je mezi Romy a zbytkem společnosti bariéra. Objasnění některých zdánlivě 

nepřekonatelných rozdílů je možné hledat v minulosti – v jejich historických osudech, nikoliv v 

Romech jako takových. Jejich komunity se formovaly v určitých historických souvislostech, které je 

více či méně ovlivňovaly. Toto by měl mít na paměti nejen historik, ale právě i pedagog. 

 

Všechna témata z romských dějin je třeba během výuky dějepisu zasadit do dobového kontextu a 

pokusit se žákům a studentům srozumitelně vysvětlit příčiny a důsledky často pro ně 

nepochopitelných jevů a událostí, souvisejících s romskou kulturou, tradicemi a specifickým 

způsobem života. Nelze např. hovořit o holocaustu Romů bez znalostí o jejich předchozích dějinách, 

zvycích, tradicích, způsobech obživy atd. Téma romských dějin však nemusí být postaveno jen na 

zdůrazňování odlišností od majority. Lze upozorňovat např. v oblasti kulturních tradic a folklóru na 

podobnost romských a východoslovenských zvyklostí. Důležitá by také měla být snaha překonat 

jistou odcizenost Romů od vlastních dějin stejně jako úsilí odstranit bariéru nedorozumění, která 

mnohdy plyne z hluboké neznalosti těchto dějin neromskými učiteli a žáky.  

Muzeum romské kultury bývá žádáno o odborné posouzení dějepisných učebnic, určených pro 

základní a střední školy v České republice. Obecně lze konstatovat, že z hlediska romské problematiky 

jsou bohužel učebnice dějepisu ve většině nedostatečné, i když za zhruba 8 let, co naše muzeum 

posudky vytváří, došlo k jistému zlepšení. Ačkoli můžeme v novějších učebnicích pozorovat zvýšený 

zájem o přítomnost romského obyvatelstva v našich zemích, není stále historie Romů integrální 

součástí učebních textů. Ve většině případů se v hlavním textu učebnic objevují jen krátké a mnohdy 

spíš náhodně vybrané zmínky, zatímco obsáhlejší informace bývají zařazovány mimo hlavní text: 

nejčastěji do kontextu různorodých sociálních či etnických menšin na našem území a často jako 

pouhá vsuvka menším písmem. Jsem si vědom toho, že je obtížné zařadit dějiny Romů mezi události, 

jež tvoří v učebnicích kostru historického výkladu, ať již jde o české nebo světové dějiny, ale 

informace o historii Romů bývají v učebnicích uváděny mimo kontext i tehdy, kdy je lze přiřadit k 

některé významné události českých či obecných dějin.  

Co se mi dále zdá stále velice nevyhovující a při posuzování dějepisných učebnic velmi zřetelné, je to, 

že jejich autoři přistupují k tématu romských dějin bez jakýchkoliv hlubších odborných znalostí a tím 

pádem i velice povrchně a zkratkovitě. Samozřejmě chápu, že při vytváření učebnice a to jakékoliv, ne 

jen dějepisné, nelze vzhledem k jejímu rozsahu a také účelu zacházet do přílišných podrobností a 



detailů, na druhou stranu tím ovšem nemůžeme omlouvat faktické chyby a obsahové nedostatky. 

Zvláště když už dnes existuje celá řada odborných publikací, studií ale i internetových stránek na toto 

téma.  

Základní literatura k romské historii pochází zejména z pera prof. Ctibora Nečase, jenž napsal řadu 

publikací a studií, např. Historický kalendář s podtitulem Dějiny českých Romů v datech, kde je 

uspořádáno čtyři sta historických dat a událostí spojených s osudy Romů na našem území. Sled 

historických událostí začíná první dostupnou zmínku o možném pobytu Romů z roku 1242 a končí 

rokem 1997. Nejen pro moravské teritorium je zásadní Nečasova kniha Romové na Moravě a ve 

Slezsku (1740 – 1945), která je souhrnným zpracováním dějin romské minority na území Moravy a 

Slezska od počátku vlády Marie Terezie až po období genocidy za nacistické okupace. Autor zde 

předává výsledky své mnohaleté práce a dotýká se nejrůznějších aspektů každodenního života Romů 

a jejich komunit. Nečasova publikace Romové v České republice včera a dnes pak shrnuje dějiny 

Romů na našem území od jejich příchodu ve středověku až po nedávnou minulost a je vhodná 

především pro celkový náhled na romské dějiny u nás. Nečas je autorem i celé řady článků a publikací 

o období tzv. romského holocaustu za druhé světové války jako např. Českoslovenští Romové v letech 

1938-1945, Andr´oda taboris s podtitulem Tragédie protektorátních cikánských táborů v Letech a v 

Hodoníně či dosud nepřekonaný Holocaust českých Romů.  

Z publikací obecnějších dále jmenujme např. stručné a přehledné Kapitoly z dějin Romů dr. Jany 

Horváthové. Poválečnými dějinami Romů se pak zabývá prof. Nina Pavelčíková, autorka knihy 

Romové v českých zemích v letech 1945 - 1989 či dr. Eva Davidová ve své knize Romano drom. Cesty 

Romů 1945-1990. Je třeba také zmínit velmi poctivý a kvalifikovaný pokus o vytvoření romského 

dějepisu z pera slovenského historika Arne Manna s názvem Romský dějepis, který vyšel již roku 

2001. Metodologicky se zasazení dějin Romů do vyučování dějepisu věnuje Lucia Drotárová a kolektiv 

ve studii z roku 2008 s názvem Romové a český dějepis s podtitulem Několik námětů k rozvinutí ve 

školních vzdělávacích programech základních a středních škol. 

Jak jsem se již zmínil, za poslední roky, co se jako muzeum podílíme na posuzování učebnic (kromě 

dějepisných také učebnic vlastivědy, zeměpisu, českého jazyka a literatury a základů společenských 

věd), došlo k jistému posunu. A v porovnání s dobou před rokem 1989 je tento posun ještě 

markantnější. Ovšem na rozdíl například od učebnic Českého jazyka a literatury, kde se již objevují 

obsáhlejší informace o romském jazyku, o romských literárních autorech a ukázky z jejich děl, jsou 

učebnice dějepisu z tohoto pohledu stále velice nevyhovující. Běžně se setkáváme například s tím, že 

jediným obdobím, ve kterém se objevuje zmínka o Romech, je období druhé světové války v 

souvislosti s holocaustem. Ovšem i přesto, když uvážíme, že nacistickou genocidou bylo vyhlazeno 

90% naší předválečné romské populace, jsou informace o romském holocaustu velmi kusé. Omezují 

se povětšinou pouze na konstatování, že kromě Židů byli za druhé světové války perzekuováni také 

příslušníci romského národa. O tom, že holocaust Romů probíhal také na našem území v tzv. 

cikánských táborech Lety u Písku a Hodoníně u Kunštátu, které jako protektorátní byly řízeny a 

spravovány českými četníky a zaměstnanci, se již žáci z učebnic dozvědí zřídkakdy.  

Pro výuku romských dějin na českých školách jsou však kromě učebnic důležité i jiné pomůcky. 

Účinným doplňkem ve výuce o holocaustu Romů může být např. dokumentární film s názvem „To 

jsou těžké vzpomínky…“, který natočila Nadace Film a sociologie ve spolupráci s naším muzeem v 

roce 2002. Půlhodinový dokument líčí a shrnuje základní údaje o romském holocaustu a to i poutavou 



formou, neboť využívá autentické nahrávky výpovědí pamětníků. Tento film by dle mého názoru měl 

být distribuován do všech základních a středních škol, aby sloužil pedagogům jako doplněk k výuce o 

tomto tématu. Naše muzeum jej také velice hojně využívá ve svých vzdělávacích programech.  

Navíc lze vhodně do výuky o romském holocaustu zapojit i tištěné vzpomínky pamětníků, jež vyšly 

např. v knize z roku 1994 Nemůžeme zapomenout. Našti bisteras. Nucená táborová koncentrace ve 

vyprávění romských pamětníků či v knize z roku 2005 Po Židoch Cigáni. Svědectví Romů ze Slovenska 

1939-1945, která obsahuje výpovědi více než šedesáti převážně romských pamětníků ze Slovenska, 

tematicky rozčleněné na šest oddílů: Ghettizace a ostrakizace Romů, Romové v armádě, Romové v 

pracovních táborech, Romové za jihomoravskou hranicí, Vztahy mezi Romy a Židy na 

východoslovenské vesnici před druhou světovou válkou a dopad genocidy Židů na Romy, a poslední 

část nazvaná Romové v partyzánském hnutí a ve Slovenském národním povstání. Každý z oddílů 

začíná Úvodem o celkové situaci na Slovensku ve vztahu k tématu, s údaji o soudobých zákonech a 

směrnicích vztahujících se k „cikánům“ apod. Tato kniha vycházející ze slovenského prostředí je pro 

naše území důležitá i z toho důvodu, že většina dnešní romské populace v České republice je 

slovenského původu. 

Jiným příkladem rozsáhlého metodického materiálu k výuce tématu romského holocaustu určeného 

pro pedagogy základních a středních škol je příručka (Ne)bolí s podtitulem Jak učit o genocidě Romů 

za druhé světové války, již vydala organizace Člověk v tísni roku 2009. Tato příručka přímo navazuje 

na knihu (Ne)bolí – Vzpomínky Romů na válku a život po válce, do které bylo vybráno osm příběhů 

romských obětí války, v nichž je reflektována situace před válkou, v jejím průběhu i život po ní. 

Příběhy obsažené ve vzpomínkové knize (Ne)bolí nabízejí velmi vhodný podklad pro práci s tímto 

tématem ve školách, a proto byla kniha doplněna o metodickou část, která by pedagogům ukázala, 

jak konkrétně pracovat s příběhy v hodinách. Publikace obsahuje celkem dvanáct metodických 

aktivit, které představují podrobný návod, jak sestavit vyučovací hodinu na téma romské genocidy za 

druhé světové války. Součástí příručky je CD - ROM, které obsahuje navíc i obrazové materiály, 

historické dokumenty (zákony, vyhlášky či dobový tisk), ukázkové audiozáznamy pamětníků a 

odborné studie. Jednotlivé lekce jsou koncipované především pro hodiny dějepisu, občanské výchovy 

či základů společenských věd, průřezového tématu multikulturní výchovy, některé z nich lze ale 

aplikovat i do hodiny českého jazyka, výtvarné výchovy nebo mediální výchovy. 

Vhodným doplňkem ke vzdělávání o romském holocaustu je i výstava Genocida Romů v období II. 

světové války, kterou naše muzeum vytvořilo v loňském roce. Tato výstava, sestávající se z 20 panelů, 

byla vytvořena na základě muzejní stálé expozice a je určena k bezplatnému zapůjčení na základní a 

střední školy, do muzeí, knihoven a dalších institucí. Výstava se věnuje tématu nacistického 

pronásledování a vyvražďování Romů za druhé světové války. Obsahově je zaměřena na události na 

našem území s tím, že úvodní část je věnována také politické a pseudovědecké přípravě postupu 

proti Romům ve třicátých letech 20. století v Německu. Hlavní pozornost je však zaměřena na prostor 

bývalého Protektorátu Čechy a Morava. V případě zájmu je k výstavě poskytováno DVD s 

dokumentárním filmem „To jsou těžké vzpomínky“ a doprovodná animace, která je založena na práci 

s replikami dobových předmětů, kopiemi dobových fotografií a s prameny. Pro studenty může naše 

muzeum také bezplatně zajistit odborný výukový program, popř. besedu s pamětníkem romského 

holocaustu.  



Ale nejedná se jen o téma holocaustu. Dějiny Romů na našem území nezačínají ve 20. století, Romové 

jsou součástí našich dějin minimálně již od konce 14. století, kdy se o nich objevuje první písemná 

zmínka u nás. Romské dějiny by se měly linout učebnicemi dějepisu od starověku (tedy od starověké 

Indie jako pravlasti Romů), přes středověk, kdy se první skupiny Romů objevují ve střední a západní 

Evropě a přes novověk, kdy dochází k jejich velkému pronásledování ale také k prvním nuceným i 

dobrovolným pokusům o usazení, až po dějiny 20. století, kdy nejprve došlo k  jejich nacistické 

perzekuci a vyvražďování za druhé světové války a následně k pokusu o jejich úplnou asimilaci v 

komunistickém režimu. 

Přínosným doplněním vzdělávání o romských dějinách na školách se jeví také např. návštěva Muzea 

romské kultury v Brně. Lektorské oddělení našeho muzea totiž nabízí širokou škálu přednášek a 

interaktivních workshopů pro žáky a studenty. Programy jsou různě dlouhé a náročné tak, aby 

odpovídaly věku, vzdělání a délce pobytu návštěvníka. Každý rok navštíví naše muzeum několik tisíc 

studentů z různých škol z celé České republiky. Základem těchto programů je návštěva stálé expozice 

muzea o dějinách a kultuře Romů od roku 1938 po současnost. Ještě v letošním roce bude navíc 

dokončena část expozice věnující se pravlasti Romů - Indii, příchodu do českých zemí, období 

středověku, novověku a první československé republice, takže vznikne jedinečný výstavní a vzdělávací 

prostor. Žáky a studenty provází expozicí i dalšími krátkodobými výstavami odborně vyškolený lektor, 

který kromě samotné prohlídky s interaktivním výkladem nabízí i celou škálu animací a workshopů, 

které se nedotýkají jen úzce vymezeného tématu dějin Romů ale i obecnějších témat jako rasismus, 

xenofobie, extremismus, multikulturalita, tolerance apod.  

Důležité není však samozřejmě jen vzdělávání žáků, ale samotných pedagogů, kteří by měli být 

dostatečně připraveni na to jak učit romské dějiny již během svého studia na vysokých školách. A zde 

se dostávám k dalšímu problému a tím je nedostatečná systémová výuka romských dějin (a romské 

problematiky vůbec) na pedagogických fakultách vysokých škol u nás. Začínající učitelé tak často 

přicházejí do škol v této oblasti nepřipravení a odkázaní na jiné zdroje, což může někdy vést učitele i 

ke zkreslenému nebo povrchnímu pohledu. Ve vzdělávání budoucích pedagogů vidím tedy značné 

rezervy a nedostatky, které je třeba řešit např. formou povinných romistických přednášek a seminářů 

či celých kurzů.  

V posledních letech neustále vzrůstá zájem škol, základních, středních a vysokých, o naše muzeum. 

Děje se tak především díky větší orientaci českého školství na multikulturalismus a multietnicitu. 

Tento zájem nás samozřejmě velmi těší, ovšem na druhou stranu musím upozornit na to, že často 

naše musejní vzdělávací aktivity suplují práci učitelů. Naše muzeum by nemělo v žádném případě 

sloužit jako náhrada za samotné vyučování romských dějin ve škole, ale mělo by být spíše jen 

nezbytným a důležitým doplňkem a součástí vyučování. 

Vědomi si dříve naznačených úskalí a nedostatků, zahájili jsme roku 2009 v muzeu pořádání 

dvoudenních vzdělávacích seminářů pro české učitele a pedagogy, přičemž pro realizaci tohoto cíle 

obdrželo muzeum od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy status oprávněné vzdělávací 

instituce. Účastníci semináře se seznamují s dějinami Romů, jejich kulturou a zvyky, vyzkouší si 

některé lektorské programy muzea, získávají nové nápady a podněty pro výuku, dostávají rady a 

inspiraci pro výuku romských dětí atd. Naše muzeum se také podílí na vzdělávacích seminářích pro 

učitele, které se konají každoročně v Památníku Terezín a pro něž připravujeme přednášky o 



tématech: romská kultura, historie Romů, holocaust Romů a workshop Jak vyučovat o holocaustu 

Romů. 

V loňském roce navíc Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity ve spolupráci s naším muzeem odstartovalo projekt zaměřený na podporu 

multikulturní výchovy v základním a středním školství. Projekt nabízí pedagogům celou řadu 

seminářů zabývajících se problematikou identity, národnostních menšin, náboženství ad. Odborní 

pracovníci Muzea romské kultury v těchto seminářích seznámí pedagogické pracovníky celkem se 

sedmi tématy, které se týkají dějin, kultury, náboženství a současného života Romů. Semináře budou 

vycházet z učebnice, která je odbornými pracovníky připravována a v níž pedagogové naleznou mimo 

jiné následující kapitoly:  

Dějiny Romů – tato kapitola se věnuje přehledu dějin od odchodu Romů z Indie až po současnost.  

Holocaust Romů – zde se učitelé se seznámí s informacemi o nacistickém pronásledování Romů za 

druhé světové války. Detailněji poznají místa táborů nucené koncentrace pro Romy na území dnešní 

České republiky. Snahou textu je také odkrýt nejčastější stereotypní pohledy na téma romského 

holocaustu. Získané informace a míru pochopení si pak učitelé mohou ověřit na praktických úkolech, 

v nichž by měli získat také návody na to, jak téma holocaustu Romů zapojit efektivně do výuky. 

Kultura Romů – v tomto textu se učitelé seznámí s tradičním způsobem života Romů, s rozdíly mezi 

subetnickými skupinami Romů, s tradičními způsoby obživy a jejich destrukcí, která se odehrála po 

druhé světové válce a zejména v období komunistického režimu. Druhá část textu se poté zaměřuje 

na specifika života Romů, které jsou dodnes živou součástí soužití Romů a ne-Romů. Učitelům tak 

text umožňuje chápat některé souvislosti v životě romských žáků týkající se sociálního uspořádání, 

zvyků a způsobu komunikace uvnitř romského společenství.  

Jak vyučovat o romské kultuře v kontextu aktuální situace – v první části se učitelé mohou dozvědět o 

příčinách současných problémů v soužití Romů a ne-Romů. Tyto problémy jsou prezentovány jak v 

kontextu historickém, sociálním a ekonomickém, tak také z pohledu politického. Druhá část je pak 

zaměřena více prakticky a snaží se pedagogům nabídnout způsoby jak didakticky uchopit různá 

témata týkající se života Romů v naší společnosti.   

Romové a náboženství – v této kapitole se pedagogové mohou dozvědět, jakým způsobem témata 

náboženství aktivně ovlivňují každodenní život romského společenství a naopak jak proměny života 

Romů např. vlivem stěhování do velkoměsta mohou ovlivňovat podobu náboženského života. 

Současně se text snaží rozbíjet stereotypní představy o tzv. romském náboženství – tedy souboru věr 

a praktik, které by byly vlastní pouze Romům, a které jsou spíše pověrami. Tímto způsobem je 

upozorňováno na určitý způsob vnímání Romů jakožto jasně ohraničené sociální skupiny s lehce 

definovatelnými způsoby života.   

Romská a romistická literatura – romský jazyk je základním pramenem pro poznávání kultury Romů, 

proto je mu věnována také samostatná kapitola, ve které se pedagogové mohou seznámit s orálním 

charakterem romského jazyka a jeho vlivem na duchovní kulturu Romů. Učitelé se také dozvědí, jaký 

je rozdíl mezi romskou a romistickou literaturou. Kdy a jak významná díla z této oblasti vznikají a jak 

je lze využít v samotné výuce. Důležitou součástí je také prezentace významných romských 

spisovatelů, kteří formují a vytvářejí psanou podobu romského jazyka. 



Vzdělávání romských žáků – samostatná kapitola je věnována také velmi důležitému a aktuálnímu 

tématu vzdělávání romských žáků. Text seznamuje učitele s přístupy ke vzdělávání romských žáků v 

průběhu 20. století na našem území, otevírá problematiku příčin a důsledků neúspěchu romských 

žáků v hlavním vzdělávacím proudu, ukazuje možné odlišnosti ve výchově dětí v romských rodinách a 

jejich vliv na budoucí školní úspěšnost i profesionální orientaci. Text se nevyhýbá ani otázkám 

týkajících se systémových a podpůrných opatření v českém školství a učitelům může v mnoha 

oblastech ukázat způsob, jak zefektivnit výuku romských žáků a zlepšit komunikaci s jejich rodinami. 

Učitelé, kteří se na tyto semináře přihlásí, získají učebnici v tištěné verzi a také v elektronické podobě, 

kde kromě samotného textu a úkolů pro pedagogy bude sada úkolů pro studenty a bohatý 

doprovodný materiál v podobě fotografií, archivních dokumentů, audio a video záznamů. Vedle 

seminářů bude učitelům k dispozici webová stránka, na níž najdou další informace k tématům – 

komentáře k aktuálnímu dění, přehled článků z tisku k jednotlivým tématům a kontakty na poradnu 

Centra pro religionistiku a multikulturní edukaci, na kterou se mohou obrátit s konkrétními dotazy 

ohledně plnění úkolů z učebnice či přímé výuky témat ve svých hodinách.  

Na závěr bych chtěl ještě podotknout, že dějiny romské menšiny mohou být ve školství využity nejen 

jako historické téma, ale např. i v rámci zkoumání základních morálních otázek a problémů. 

Prostřednictvím tohoto tématu si mohou studenti lépe uvědomit, že např. mlčení a lhostejnost k 

utrpení druhých, nebo k porušování občanských práv v každé společnosti vede k přetrvávání 

problémů, kam mohou vést předsudky, rasismus, antisemitismus a zjednodušující zobecňování v 

jakékoli společnosti, studenti si lépe uvědomí rozmanitost pluralitní společnosti a výuka v nich 

podpoří citlivější přístup k postavení menšin. Pedagog může také navodit podmínky pro zamyšlení 

nad důsledky pasivity a lhostejnosti vůči utiskování jiných. Poznání romské minulosti také v 

neposlední řadě pomáhá poznat a vcítit se lépe do romské přítomnosti. 

 

 

 

 


