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ŠPECIFIKÁ VÝCHOVY V RÓMSKEJ RODINE AKO 

VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNO-ANDRAGOGICKÚ ČINNOSŤ 

 

MAREK LUKÁČ 
 

 

Anotácia: V spektre množstva príspevkov, štúdií a výskumov o vzdelávaní rómskych detí a mládeže 

upriamujeme pozornosť na výchovu v rómskej rodine. Poukazujeme na dôležitosť poznávania špecifík rómskeho 

rodinného prostredia, jeho funkcií a výchovného procesu z pohľadu sociálnej andragogiky ako dôležitej 

poznatkovej základne pre tvorbu reálnych a efektívnych opatrení nielen vo vzdelávacej ale i širšie koncipovanej 

sociálnej politike. 
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Abstract: In the spectrum of numerous articles, studies on the education of Roma children and youth, we draw 

attention to the upbringing in the Roma family. We point to an importance of exploring the specifics of Roma 

family environment, its functions and the process of upbringing of children from the social andragogy point of 

view, which is an important base for real and effective measures creation not only in educational but in the social 

policy as well. 
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Výsledky socializačného pôsobenia rodiny v plnej miere závisia predovšetkým od kvality jej 

socializačno-výchovnej funkcie. Toto konštatovanie má nepochybne univerzálny charakter bez ohľadu na etnické 

či kultúrne špecifiká rodiny. Rodina je v historickom vývoji postupne okliešťovaná od svojich pôvodných 

funkcií, zachováva si ale naďalej dominantné postavenie v primárnej socializácii a emocionálno-psychologickej 

stabilizácii osobnosti dospelých (Parsons, 1951, s. 271, in: Kraus - Poláčková, 2001).  

Autori terminologického slovníka Výchova a vzdelávanie dospelých (2000, s. 488) definujú výchovu ako 

„sústavu koordinovaných činností rozvíjajúcich osobnosť človeka, jeho schopnosti a vlastnosti tak, aby bol 

pripravený zvládnuť úlohy vo svojom individuálnom živote a začleniť sa do spoločnosti“. V sociálnej 

andragogike je výchova jednou z kľúčových kategórií, pričom teória výchovy dospelých poskytuje pre sociálnu 

andragogiku významnú metodologickú základňu. V optike sociálnej pedagogiky je výchova vnímaná ako 

„regulovanie, zámerné a cielené vstupovanie do celoživotného procesu zospoločenšťovania jedinca, prebiehajúce 

v istom konkrétnom kultúrno-spoločenskom systéme“ (Kraus - Poláčková, 2001, s. 41). P. Ondrejkovič (2004, s. 

25) pristupuje k pojmu výchova v zhode s domácou a stredoeurópskou tradíciou, keď hovorí, že: „výchova je 

vlastne morálny a intelektuálny výcvik, rozvíjanie mentálnych zložiek charakteru človeka, kultivácia zložiek 

jeho osobnosti, mentálnych zložiek charakteru človeka, ktorý je bez vzdelávania nemysliteľný“. Výchovu 

a vzdelávanie považuje za nedeliteľné procesy cieleného formovania osobnosti človeka. Všeobecne možno 

zhrnúť, že väčšina autorov sa prikláňa k názoru, že socializácia je na rozdiel od výchovy všeobecnejší proces, že 

výchova je na rozdiel od socializácie charakteristická zámernosťou. Výchovu preto vnímame ako proces, ktorý 

je hlavnou zložkou socializačného pôsobenia prostredia. Na význame nestráca ani v období dospelosti, pričom 

ale z objektu výchovy sa dospelý človek viac posúva do roly subjektu v procese sebavýchovy. 

Výchovné ciele odrážajú spoločenské potreby. Ako je možné vnímať toto všeobecné konštatovanie 

o cieľovom zameraní výchovného pôsobenia v podmienkach rómskych komunít? Pre mnohých Rómov zo 

segregovaných a separovaných sídiel je spoločnosť synonymom rómskej komunity, keďže do vyššieho 

sociálneho útvaru zvyčajne nemajú možnosť sa začleniť. Adjektíva, ktoré sú charakteru výchovy v rómskych 

rodinách často pripisované (nedostatočná, nepodnetná, obmedzujúca a pod.), majú často etnocentrický rozmer. 

Pramenia z očakávaní na prispôsobenie výchovy v rómskej rodine normatívnemu systému majoritnej 

spoločnosti. Ak teoreticky izolujeme rómsku komunitu od ostatnej spoločnosti, môžeme uvažovať nad tým, že 

realizácia výchovno-socializačnej funkcie rómskej rodiny je dostatočná pre potreby života v rámci uzavretej 

komunity
1
. Nevyhnutnosť sociálnej integrácie Rómov nás ale odkazuje k jednej zo základných premís, že 

                                                           
 

1 Analogicky sa môžeme v duálnom vzťahu medzi rómskou komunitou a ostatnou spoločnosťou inšpirovať teoretickou koncepciou mládeže 

S. N. Eisenstadta (1966, in: Ondrejkovič, 2002). Podľa neho sú prvé vzťahy, do ktorých dieťa vstupuje, partikulárne (rodina, príbuzenstvo). 
Aby sa následne dokázalo včleniť do univerzalistickej spoločnosti, musí si osvojovať vzorce správania, ktoré sú od neho v takomto type 

spoločnosti očakávané. Familiárne vzorce správania v rómskej rodine totiž neplatia mimo rámca rodiny, kde prevládajú univerzalistické 

hodnotové orientácie. 
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spoločenské potreby sú v procese výchovy transformované na individuálne potreby, teda dochádza (alebo má 

dochádzať) k interiorizácii socializačných prvkov v zámernom výchovnom pôsobení
2
. M. Krajčovičová (2009, s. 

5) pomenováva problém zdvojenej socializácie vo vzťahu k vnútrorodinným sociálnym normám, keď hovorí: „V 

mnohých rómskych rodinách sa uznávajú morálno - spoločenské normy, ktoré nie sú v súlade so všeobecne 

uznávaným systémom morálnych hodnôt v majoritnej spoločnosti.“ Obdobne S. Cina (2010) konštatuje, že vo 

výchove v rómskej rodine sa akcentujú viaceré odlišné oblasti (napr. emocionalita a kolektívne rozhodovanie vs. 

dôraz na výkon a osobnú zodpovednosť). 

Zámerné formovanie a utváranie osobnosti človeka prebieha primárne v rodinnom prostredí a škole
3
. 

Výchova v rómskych rodinách je predmetom záujmu viacerých pedagogických, psychologických, 

sociologických či etnografických disciplín a jej špecifiká sú s pomerne veľkým záujmom diskutované 

i v médiách a verejnosti. Seriózne bádanie v oblasti výkonu výchovnej a socializačnej funkcii rómskej rodiny je 

skôr výnimkou ako pravidlom (napr. Lenczová, 1997; Selická, 2008; Krajčovičová, 2009; Caltová Hepnarová, 

Šafářová, 2012) a tak sme často odkázaní na parciálne výsledky výskumov a štúdií prevažne pedagogicky 

orientovaných autorov a autoriek.  

Výchova v rómskych rodinách je v súčasnosti diskutovaná v dvoch hlavných polohách. Na jednej strane 

je dostupná široká škála rôzne zameraných publikačných výstupov, ktoré rómsku rodinu a výchovu v nej 

charakterizujú v porovnaní s majoritnou. Výsledkom je potom zvyčajne kritická reflexia výchovného pôsobenia 

rómskych rodičov a komunity vo väzbe na rad sociálnych problémov, ktorými rómske komunity trpia. Na strane 

druhej sú dostupné poznatky, ktoré pochádzajú zvyčajne priamo z terénneho výskumu, terénnej práce 

v rómskych rodinách alebo sú ich autormi priamo Rómovia. Ich spoločným menovateľom je potom odkazovanie 

na pozitívne prvky výchovy, ako je napr. vedenie k solidarite, súdržnosti, úcte k starším a pod.  

Pri charakteristike výchovy v rómskej rodine je potrebné mať, tak ako pri uvažovaní o ďalších javoch 

a procesoch, na zreteli značnú diferenciáciu rómskeho spoločenstva. Ďalej je potrebné vychádzať zo skutočnosti, 

že v pozadí diskutovanej a diskutabilnej rozdielnosti výchovy je najmä rozdielne vnímanie jej intencionality. 

Výchovné pôsobenie v rómskej rodine rovnako sleduje vyššie ciele než len napĺňanie individuálnych potrieb 

dieťaťa. Samozrejme hneď na začiatku musíme pripomenúť, že nie je možné ani zďaleka zovšeobecňovať 

uvádzané špecifické výchovné javy a procesy na rómske rodiny všeobecne. Výchova je v rómskych rodinách tak 

pestrá, ako pestré je rómske spoločenstvo. Výchovné štýly, spôsob komunikácie, rozdelenie rolí či ďalšie 

najvýznamnejšie „obsahy“ rodinného života sa rôznia v čase, geografickom priestore a v závislosti na sociálnych 

a sociálnoekonomických podmienkach, v ktorých rodina žije
4
.  

Napriek potrebe značného relativizovania môžeme aj na základe našich výskumných skúseností 

a poznatkov potvrdiť viaceré tvrdenia, ktoré sa dlhodobejšie objavujú v odbornej literatúre. Výchova detí v 

rómskej rodine je predovšetkým záležitosťou matky a starších súrodencov. Socializácia dieťaťa prebieha nielen 

v rodine, ale do jeho výchovy zasahuje aj širšie príbuzenstvo a celá komunita. „Táto sieť poskytuje rómskym 

deťom emocionálnu a psychickú podporu“ (Smith, 1997, s. 1). V porovnaní s výchovou dieťaťa v rodine 

majoritnej spoločnosti, je to zásadný rozdiel, pričom v majoritnej rodine je spôsob výchovy úzkostlivo strážený 

(výchova dieťaťa je silne ochranárska nielen do vnútra rodiny, ale aj navonok a výchovné praktiky sú často 

vnímané ako výsostne súkromná záležitosť danej rodiny). Pre sociálno-andragogickú alebo užšie vymedzené 

sociálno-výchovnú činnosť je toto poznanie dôležité preto, že umožňuje uvažovať o vhodných edukačných 

postupoch, ktoré nevyhnutne reflektujú kultúrne špecifiká výchovy v rómskej rodine. V porovnaní s majoritnou 

populáciou teda môžeme (za predpokladu dostatočného poznania konkrétnej rodiny a komunity) uvažovať i nad 

výchovným vplyvom širšieho prostredia. Špecifické postupy v oblasti terénnej sociálnej práce (ktorú môže 

vykonávať aj špecificky pripravený absolvent andragogiky) zacielené na rómske ženy – matky už existujú, 

dodávame ale, že pri ich realizácii je potrebné viac sledovať tie aspekty v správaní a prežívaní žien, ktoré sú pre 

výchovnú funkciu rodiny zásadné (napr. spôsoby komunikácie s deťmi, akcent na verbálne vyjadrovanie 

prežívania, vynucovanie pravidiel a ich dodržiavanie a ďalšie). 

Ďalším, v literatúre často spomínaným znakom výchovy v rómskej rodine, je voľnosť vo výchove, ktorá 

odkazuje na prevažujúci liberálny štýl výchovy dieťaťa. Vo výchove nie je toľko zákazov, príkazov a obmedzení 

ako vo výchovnom procese detí majority. Deti sú často ponechané, aby sami objavovali svet, experimentovali 

a učili sa pozorovaním obvyklých každodenných činností ich komunity. Takéto prostredie vníma Tracy Smith 

(1997) ako na človeka orientované prostredie učenia, ktoré je odlišujúcim znakom vo vzťahu k vzdelávaniu. 

                                                           
 

2 Preto aj Èmile Durkheim označil výchovu ako funkciu spoločnosti, v ktorej dochádza k transformácii kolektívneho vedomia do 

individuálneho vedomia jednotlivca. 
3 Z pohľadu andragogiky sú ale otázky vychovávateľnosti dospelého človeka aktuálne diskutované i v oblasti pracovnej realizácie či 

voľnočasových aktivít. 
4 V niektorých publikáciách venujúcich sa rómskej rodine nachádzame množstvo simplifikácií, či nedostatočné zdôrazňovanie teoretických 
či výskumných východísk (napr. v oblasti tradícií a zvykov je rómska rodina často mystifikovaná, hoci súčasné procesy rómsku rodinu stále 

viac približujú typickej majoritnej mestskej či vidieckej rodine). Dokonca ani v segregovaných osadách nie sú tradície a zvyklosti 

realizované tak, ako si to často laická verejnosť predstavuje. 
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Výchova je v rómskej rodine liberálnejšia, môže dokonca navodzovať dojem, že rómske detstvo je pestrejšie, 

šťastnejšie. Nižšia miera tlaku na deti zo strany rodičov môže podľa P. Říčana (1998) viesť k tomu, že 

u rómskych detí len zriedka pozorujeme neurotické rysy, keďže nie sú pod sústavným tlakom vysokých nárokov, 

majú menej vnútorných konfliktov a tabuizovaných tém. Rómske deti sú aj z tohto dôvodu živšie, emocionálne 

uvoľnenejšie, hravejšie. Nie sú vedené k samostatnosti a rozvoju individuality, nevštepujú sa im prísne normy 

správania. Sú vychovávané ako členovia kolektívu, nie ako individuálne osobnosti, ktoré majú rozvíjať a napĺňať 

svoje potreby a záujmy. Zaujímavé výsledky priniesol výskum G. Caltovej Hepnarovej a A. Šafářovej (2012) 

zameraný na výchovné prostriedky v rómskych rodinách. Podľa zistení sú prevažujúcim výchovným 

prostriedkom také postupy, ktoré je možné interpretovať ako tresty. Rómska rodina podľa autoriek aplikáciou 

trestov (rôznej podoby) vymedzuje a posilňuje existenciu hraníc rodiny a komunity. Vo výskume, ktorý sme 

realizovali v mestskej lokalite (Lukáč, 2010) sa rovnako potvrdilo, že v rómskej rodine sa nekladie dôraz na 

rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho vedenie k rozvoju vlastných záujmov, schopností a zručností. Tento proces je 

rozdelený medzi rodinu a komunitu (susedstvo, kamaráti). Základné znaky výchovy v rómskej rodine možno 

zhrnúť v zhode s odbornou literatúrou takto: 

- výchova je kolektivistická, 

- základom výchovy je dôraz na voľnosť dieťaťa, 

- pri školskej príprave sa od dieťaťa neočakáva enormné úsilie, 

- rodina dieťa chráni, zároveň ho však aj obmedzuje, 

- rodina odovzdáva dieťaťu rómsku kultúru, jej hodnoty, normy, vzorce správania, ktoré sú v rozpore 

s kultúrnymi vzorcami majority, 

- v rodinnej výchove prevažujú rodové stereotypy vo vzťahu k výchove dievčat a chlapcov. 

Svet dieťaťa nie je od sveta dospelých striktne oddelený. Deti sa učia hlavne napodobňovaním a sú na rodičov 

silne naviazané. Veľmi skoro sa zúčastňujú domácich prác, chlapec pracuje s otcom a dievča pomáha matke 

v domácnosti.  

Môžeme povedať, že dieťa je vychovávané pre život v rodine a vlastnej komunite. Vzorce správania, 

normy a hodnoty (interiorizované obsahy socializácie), ktoré v tomto procese nadobudne dieťa na druhej strane 

limitujú, obmedzujú, nepripravujú na život v širšej spoločnosti. Keďže je súčasťou veľkej rodiny, málokedy sa 

bude v živote rozhodovať samo, a preto vonkajšie normy majoritnej spoločnosti nepotrebuje. O jeho normách 

rozhodnú príbuzní a málokedy sa posudzuje, či je to dobré pre dieťa z dnešného pohľadu. Výchovné pôsobenie 

rómskej rodiny a školy je často v nejednotné a výsledkom tejto nejednotnosti je fenomén tzv. zdvojenej 

socializácie. Takáto podoba socializácie dieťaťa nemôže zaručiť plnú sociálnu integráciu jednotlivca 

v spoločenskom systéme.  

Deti sú v rómskej rodine vedené už v útlom veku k samostatnosti. Učia sa participovať na ekonomických 

aktivitách rodiny, čo vedie okrem iného k osvojovaniu si verbálnych a neverbálnych komunikačných vzorcov 

dospelých. Ich účasť na každodenných aktivitách rodiny a komunity je primárnym zdrojom sociálneho učenia. 

Rómske dieťa je intenzívne zasväcované do problémov dospelých ľudí (Sekyt, 1998). Táto skutočnosť je 

výraznejšia v rómskych rodinách najmä z dôvodu vyššieho počtu členov domácnosti, teda chýbajúcej anonymity 

dospelých členov rodiny. Dieťaťu je ponechaná aj voľnosť vyjadrovať svoje myšlienky bez zábran, čo v školskej 

praxi často vyznieva ako nevychovanosť. Pri posudzovaní správania sa rómskeho dieťaťa formálnymi 

inštitúciami (školy, poradne) je nevyhnutné mať na zreteli, že identita dieťaťa je formovaná normami, hodnotami 

a správaním kultúry, v ktorej vyrastá.  

Špecifikom výchovy v rómskej rodine je ďalej slabý dôraz na formovanie vôľových vlastností dieťaťa. 

Odriekanie, odkladanie pôžitku na neskôr, po splnení určitých povinností, nie je základnou výchovnou metódou, 

pretože dosiahnutie okamžitého pôžitku je v chudobných, ekonomicky slabých rodinách vzácne. Tým sa 

obmedzuje schopnosť dieťaťa učiť sa disciplíne a sebadisciplíne, čo sa vo výchovno-vzdelávacom procese 

prejavuje najmä ako neochota prekonávať prekážky v učení sa či nedostatočná motivácia k učeniu. Vo výchove 

prevažuje živelnosť, nezámernosť s dôrazom najmä na emocionalitu. Prevažujúci liberálny štýl vo výchove má 

v kontakte s majoritnou spoločnosťou za následok problém s uznávaním autority
5
. Ďalej je treba spomenúť, že 

takýto spôsob výchovy nevedie jedinca k introspekcii, sebapoznávaniu, čo má za dôsledok neschopnosť empatie 

voči iným. Rómovia nie sú vedení k uvažovaniu nad sebou samými. Aj v našej praxi a v našom výskume sa 

ukázalo, že im robí problém hovoriť, či písať o sebe, o svojich vlastnostiach či ašpiráciách. Skôr sú schopní 

hovoriť o svojich schopnostiach a najmä o iných ľuďoch. Nedostatok introspekcie má vážne súvislosti so 

školskou úspešnosťou, pretože vyúsťuje do častejšej apatie, nedostatočnej súťaživosti a snahe prekonávať sám 

                                                           
 

5 M. Zelina (1996) rozlišuje 9 štýlov výchovy, ktoré kombináciou rôznych prístupov vo výchove: výchova úspechmi, nadmieru starostlivá 

výchova, liberálna výchova, demokratická výchova, rigorózny autokratizmus, punitívny autokratizmus, príležitostný autokratizmus, 

zanedbávajúca výchova, zavrhujúca výchova.  
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seba. Na školskú úspešnosť rómskych detí má prirodzene vplyv mnoho faktorov. L. Horňák (2001) vymedzil 

oblasti vplyvu prostredia, v ktorom je dieťa socializované a skúmal, ako jednotlivé dimenzie súvisia so školskou 

úspešnosťou. Vo vzťahu k oblasti výchovy v rodine zistil, že deti so slabším prospechom pochádzajú z rodín, 

kde rodičia prejavujú nedostatok záujmu o školské vzdelávanie, kde je prítomná nedostatočná výchovná 

starostlivosť a výchovný vplyv je nejednotný. 

P. Říčan (1998, s. 45) metaforicky a explicitne vyjadruje zásadné rozdiely vo výchove v rómskej 

a gádžovskej rodine takto: „Líšime sa od Rómov tak trochu ako domestifikované zvieratá od zvierat žijúcich 

slobodne v prírode“. Súhlasíme s tvrdením Márie Dubayovej, (2001), že vo vývine dieťaťa chýba typické 

obdobie dospievania. Pretrváva archaická cyklizácia života, kedy sa dieťa z obdobia detstva ocitá priamo 

v dospelosti, so všetkými dôsledkami v jeho emocionálnom, rodinnom a profesijno-orientačnom živote.  

Skúmanie procesu výchovy detí nie je oblasť, ktorá je priamo v centre pozornosti andragogiky. V rámci 

rozvoja sociálnej andragogiky ale považujeme za dôležité smerovať výskumné a následne i koncepčné úsilie do 

oblasti realizácie rodinných funkcií rómskymi rodičmi, ktorých vnímame ako aktívnych nositeľov rómskej 

kultúry. Výchovná a socializačná funkcia rodiny je aj v rómskej rodine predovšetkým záležitosťou rodičov. 

Osobitne naliehavo preto vystupuje otázka výchovného príkladu rodičov, ktorý bytostne závisí od ich 

osobnostnej zrelosti. Vzdelanostná úroveň rodičov ako súčasť kultúrneho kapitálu rómskej rodiny pritom nie je 

pre výkon výchovnej funkcie smerodajná (Lenczová, 2006). Sme toho názoru, že integrácia rómskeho 

spoločenstva môže byť úspešná vtedy, ak sa nebudeme spoliehať len na vytváranie podmienok, zlepšovanie 

prístupu k zdrojom a pod., ale zaoberať sa aj reflexiou týchto zmien u dospelej rómskej populácie. Osobitne vo 

vzťahu k vzdelávaniu je kľúčové považovať rómskych rodičov nielen za objekt (cieľovú skupinu) vzdelávania 

dospelých, ale koncipovať a aplikovať zámerné postupy formovania osobnosti dospelého Róma v procese jeho 

personalizácie. 
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