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Úvod

Naše studie se zabývá problematikou čtenářské gramotnosti romských žáků
mladšího školního věku. Toto téma považujeme za významné z několika
důvodů. Úroveň gramotnosti jedince má spojitost s jeho pocitem osobního
štěstí a úspěchem v životě (Morrisroe, 2014). V současné době stoupá nezaměstnanost mladých lidí a absolventů škol,1 zároveň rostou požadavky ze
strany zaměstnavatelů, kteří vyžadují jedince s vysokou úrovní kvalifikace,
a tudíž i rozvinutými gramotnostními dovednostmi.
Výsledky studie organizace National Literacy Trust ukazují, že lidé s rozvinutými gramotnostními dovednostmi budou mít se zvýšenou pravděpodobností vyšší sebevědomí, lepší zdravotní stav, uspokojivější zaměstnání
a vyšší mzdy než lidé s nízkými gramotnostními dovednostmi.2 Ze závěrů
zmíněné studie vybíráme zejména tyto body: u lidí s nízkou gramotností je
větší pravděpodobnost, že budou dělat rutinní práce, pobírat dávky v nezaměstnanosti, žít v neutěšených bytových podmínkách v chudinských oblastech a budou mít zkušenosti s bezdomovectvím; toto riziko je vyšší u žen
než u mužů3 (Morrisroe, 2014, s. 6). Jedinci s nízkou gramotností jsou méně
schopni získat, zpracovat a vyhodnotit informace o zdravém způsobu života
a zvážit, zda jejich zdravotní stav vyžaduje posouzení lékaře (Morrisroe,
2014, s. 6). Nízká úroveň gramotnosti zvyšuje také rizikové faktory spojované s porušováním zákona (Morrisroe, 2014, s. 7).
Výsledky mezinárodních výzkumů čtenářské gramotnosti (PISA, PIRLS)4
ukazují, že Česká republika je jednou ze zemí, které potřebují aktivně zvyšovat čtenářskou gramotnost své populace. Čtenářská gramotnost by se jako
předpoklad dosažení klíčových kompetencí měla dostávat do centra kurikula.
Zvýšený zájem by se měl věnovat skupinám, které jsou z různých důvodů ohroženy nízkou úrovní čtenářské, resp. funkční gramotnosti. Jsou to
nejčastěji osoby z tzv. marginálních skupin, osoby z odlišného kulturního
prostředí, nezaměstnané a nekvalifikované osoby, osoby s velmi nízkým
vzděláním, lidé ze sociálně slabých vrstev, pracovníci v určitých profesích
(Průcha, 1992; Doležalová, 2005). Lidé s nízkou úrovní funkční gramotnosti
1
2
3
4

Dostupný z: http://bit.ly/1unjaN7, cit. 22. 11. 2014.
Dostupný z: http://bit.ly/1EnFvTu, cit. 22. 11. 2014.
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mají potíže s vyplňováním dotazníků na úřadech nebo při hledání práce,
špatně chápou psané instrukce, neumějí postupovat podle pokynů v návodech, neorientují se v jízdních řádech, mají potíže dohledat si význam neznámého slova ve slovníku, neumí vzájemně porovnat dvě informace. Tyto
nedostatky se promítají do úrovně vzdělání, zaměstnatelnosti, finanční
a bytové situace, zvyšuje se riziko života v sociálním vyloučení.
Jednou z takto ohrožených skupin jsou v našich školách romští žáci.
Školní neúspěch se u nich dostavuje zejména v předmětech český jazyk
a matematika (GAC, 2007). V případě, že jejich čtenářská gramotnost nebude ve školách dostatečně rozvíjena, jsou v budoucnu ohroženi v rovině
pracovní (neschopnost naplnit požadavky zaměstnání) i osobní (podepisování nevýhodných smluv a úvěrů, neschopnost efektivně komunikovat
s úřady atd.).
Podle Zprávy o stavu romské menšiny za rok 2013 je […] vzdělanostní
úroveň Romů nadále nízká v porovnání s většinovou populací, přitom její zvýšení je základním předpokladem pro zlepšení společenského postavení Romů
a pro zastavení mezigeneračního přenosu sociálního vyloučení, které se dotýká
významné části z nich. Vysoké vzdělanostní nerovnosti ohrožují společenskou soudržnost a přinášejí značné ekonomické ztráty spojené s budoucí nezaměstnaností
Romů. (Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2013, 2014, s. 57)5. Podpora
vzdělávání Romů na všech úrovních a v různých formách by tedy měla být
prioritou.
Tato studie vznikla v souladu s klíčovým dokumentem vlády České republiky – Strategií romské integrace do roku 20206 (dále jen Strategie). Tato
Strategie zmiňuje potřebu podpory výzkumu ve vzdělávací oblasti a tvorby
metodik práce s romskými žáky.
Jedním ze specifických cílů Strategie je poskytnutí účinné podpory užívání romského jazyka, v opatření c) je stanovena podpora výzkumu jazykového projevu dětí z prostředí, kde se používá v běžné komunikaci romština
a/nebo romský etnolekt češtiny: […] podpořit vývoj v praxi využitelných nástrojů pro nápravu „chyb“ v užívání obecné/spisovné češtiny u dětí z tohoto prostředí; vzdělávání učitelů a asistentů pedagoga povinně rozšířit o téma jazykové
vybavenosti romských žáků konkrétně a důsledků jazykových a komunikačních
bariér obecně (Strategie, s. 37). Gestory tohoto opatření budou výzkumná
pracoviště univerzit a dalších výzkumných institucí. Strategie opatření
zdůvodňuje takto: Výchova v prostředí, kde se používá v běžné komunikaci romština a romský etnolekt češtiny, může mít různě závažné dopady na míru a způsob ovládnutí obecné i spisovné češtiny. Tyto nedostatky v jazykové připravenosti
mají závažné dopady nejen pro výkon (a rozvoj) ve všech školních předmětech
5
6
10

Dostupný z: http://bit.ly/1y09EkD, cit. 29. 11. 2014.
Dostupný z: http://bit.ly/18lICym, cit. 21. 1. 2015.
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včetně předmětu český jazyk, a omezují tak další vzdělávací možnosti a profesní
šance těchto dětí. Ovlivňují též negativní vnímání těchto dětí ze strany nedostatečně informovaných učitelů a dalších pracovníků ve školství. Ve školní praxi též
chybí specifické pomůcky, založené na znalosti příčin a konkrétních jazykových
projevů těchto dětí v češtině označovaných za chybné, kterými by učitelé mohli
podpořit tyto děti v rozlišování a bezchybném využívání obecně/spisovně češtinského (sic!) jazykového kódu. (Strategie, s. 37). Jednou z možností, jak na jazykovou kompetenci romských žáků v češtině působit, je rozvíjení jejich
schopnosti porozumět česky psanému textu. Rozvinutá čtenářská gramotnost může mít pozitivní dopad na jejich jazykovou kompetenci jak na úrovni
recepce, tak na úrovni produkce.
Dlouhodobým cílem Národní strategie podpory základních gramotností
v základním vzdělávání7 (dále jen Národní strategie) je zastavit nepříznivý
trend klesající úrovně čtenářské a matematické gramotnosti žáků ukončujících
základní vzdělávání. Je nutno dosáhnout naopak toho, aby se zmenšil podíl žáků,
kteří nedosahují minimální úrovně základních gramotností, a naopak aby se zvýšil podíl žáků s vysokým stupněm úrovně těchto gramotností (Národní strategie,
s. 7). Jako jednu z příčin současného stavu (tedy klesající úrovně čtenářské
a matematické gramotnosti českých žáků v mezinárodních výzkumech)
uvádí Národní strategie malou cílenou podporu žáků, kteří nedosahují potřebných úrovní základních gramotností, jejich učitelů a škol, kde se tito
žáci vyskytují ve zvýšené míře.
Čtení s porozuměním jako receptivní dovednost bylo v didaktice jazyka v minulosti téma spíše zanedbávané, Šebesta (2005) uvádí, že jednou
z příčin tohoto opomíjení byla skutečnost, že receptivní dovednosti nejsou
tak snadno exaktně vykazatelné a měřitelné jako dovednosti produktivní.
Vzhledem k posunu v didaktice češtiny od čistě jazykové výchovy ke komunikační výchově můžeme konstatovat, že výuka se soustředí primárně na
komunikační dovednosti, tedy mluvení, naslouchání, psaní a čtení.
V oblasti jazykové kompetence romských žáků v češtině chybí dostatečné množství reprezentativních výzkumů, do dnešní doby proběhly
pouze dva. Případová studie Romský etnolekt češtiny (Bořkovcová, 2006) se
zabývá českými mluvenými projevy čtyř smíchovských rodin, monografie
Jazyk jako stigma? (Bedřichová, 2013) analyzuje písemné práce žáků 9. ročníků základních škol praktických. Předložená práce je dalším příspěvkem
ke zkoumání jazykové kompetence romských žáků v češtině.
Cílem naší práce je: (1) ověřit, zda a jak se odlišují výsledky romských
žáků a neromských žáků v testu čtenářské gramotnosti, a (2) popsat faktory domácího a školního prostředí, které rozvoj čtenářské gramotnosti
romských žáků ovlivňují.
7

Dostupný z: http://bit.ly/1z3d7S5, cit. 25. 8. 2014.
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Práce je strukturována do dvanácti kapitol. Vymezení pojmů čtenářská
a funkční gramotnost přináší kapitoly 1 a 2. Kapitola 3 shrnuje faktory, které
čtenářskou gramotnost ovlivňují. Kapitola 4 se věnuje problematice vzdělávání romských žáků, v kapitole 5 popisujeme vztah čtenářské gramotnosti
a kurikula, kapitola 6 se zaměřuje na procesy porozumění textu, východiska výzkumné části práce popisuje kapitola 7. Výzkumnou část práce
představují kapitoly 8–11, kapitola 12 shrnuje závěry a přináší doporučení
pro vzdělávací praxi.
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Resumé / Summary

This work is a contribution to Roma pupils’ literacy research. The
importance of literacy for an individual today is absolutely crucial; applied
research suggests that people with advanced literacy skills are more likely
to have a higher self‑esteem, improved health, more satisfying jobs and
higher income compared to those with low literacy skills. Persons who are
at greater risk of reduced literacy level are those from different cultural
backgrounds, unemployed and unskilled people, those with very low level
of education and people living in social exclusion. Roma pupils (very often)
belong to such groups of people, therefore it is necessary to set up measures
to eliminate these risks. The need to develop language competence of Roma
pupils in the Czech language, including reading comprehension ability, is
also included in the Roma Integration Strategy by 2020.
This work examines whether and how the reading literacy test results of
Roma and non‑Roma pupils differ, and describes factors of home and school
environment that influence the Roma pupils’ literacy development. Based
on these research questions hypotheses were set.
Our research of Roma pupils’ literacy was conducted in 4th and 5th
grades of primary schools in socially excluded localities in the Czech
Republic, research tools were questionnaires for pupils and teachers and
a literacy test. The research is a replication of the International reading
literacy research PIRLS. The survey involved a total of 596 respondents
from 36 elementary school classes, data analysis was conducted using
quantitative research methods. Hypotheses were tested using the Mann
‑Whitney U test for independent samples.
Results of the literacy test among a group of Roma and non‑Roma pupils
are significantly different, while Roma pupils reaching one‑third lower
score on average than non‑Roma pupils. Materials that pupils usually read
are mainly books, pupils from both groups also read quite often information
from the Internet. Non‑Roma children use the Internet more often for
school tasks, on the other hand Roma children prefer social networks and
they use the Internet mainly as a source of entertainment, not for their own
development.
Roma pupils read books that are listed in the canon of school literary
education (Honzíkova cesta, Staré řecké báje a pověsti, Dášeňka čili Život
štěněte) and books connected with popular films or series (Harry Potter,
resumé / summary195

Monster High). Non‑Roma pupils demonstrate greater autonomy in the
selection of books they read.
As a significant predictor of outcome in the literacy test we confirm
home literacy environment, the number and availability of books, family
reading habits, attitude towards reading, family reading activities and the
total number of books read. The most difficult text understanding processes
for Roma pupils is drawing conclusions, which means understanding the
causal relationship between different events, inferring main ideas, and
identifying persons or things (in the text). The other difficult area is the
interpretation, thus recognizing the overall message of the text and
comparing different information from the text.
The results show a strong need for Roma students to support them
in reading and understanding texts, as disadvantages caused by the
non‑stimulating environment may be so consequential, that without
compensatory measures Roma pupils are at high risk of reduced level
of reading literacy. At the educational policy level, this shows the need
for greater emphasis on the development of reading literacy among
disadvantaged students and promote teacher training in this area.
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