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Abstrakt:

Výskumná vzorka:

Príspevok sleduje utvárajúce sa predsudky u detí slovenskej národnosti voči deťom
s inou farbou pleti. Replikuje výskum Clarka a Clarkovej (1947), ktorý sledoval ako
hodnotia deti bábiku len na základe jej farby. Predkladaný prieskum približuje vnímanie
odlišnej farby pleti u žiakov (46 %) a žiačok (64 %) prvého ročníka základnej školy (N =
63), na základe ich miery kontaktu s rómskou populáciou v školskom zariadení (nemajú
rómske deti v triede, majú max. 30% detí rómskych a v triede sa nachádza viac ako 50%
rómskych detí). Deti vo všeobecnosti preferovali biele bábiky pred tmavšími, pričom
miera kontaktu s rómskymi deťmi sa odrazila v zníženej preferencii tmavších bábik
a bábiky s ázijskými črtami. Tento trend bol pozorovaný ako u dievčat, tak aj
u chlapcov.

Výskumu sa zúčastnilo 63 slovenských detí prvého ročníka vo veku medzi 6-7
rokmi.
1. Skupina detí navštevovala triedu s 0% rómskych detí N1 = 22;
2. Skupina detí navštevovala triedu, ktorú navštevovalo do 30 % rómskych detí
N2 = 21;
3. Skupina detí navštevovala triedu, ktorú navštevovalo nad 50 % rómskych detí
N3 = 20.
Vo vzorke bolo 29 chlapcov a 34 dievčat (64 %).

Výskumné otázky:

Teoretické východiská:

Predsudky sa u detí vyvíjajú postupne v rámci socializácie v predškolskom a
mladšom školskom veku.
Segregácia spôsobuje už v predškolskom veku pocit menejcennosti a
neumožňuje, aby sa deti rozvíjali (Bernerová & Savari, 1998; Clark & Clark, 1947a)
• Výskum The Doll Test (Clark & Clark, 1939) bol realizovaný na vzorke 253
afroamerických detí, ktoré boli vo veku od 3-7 rokov. 134 detí vo vzorke
navštevovalo segregované školy, 119 detí navštevovalo zmiešané školy. Deti
individuálne hodnotili dve bábiky – bielu a tmavú na základe 7 otázok. Autori
zistili, že 64 % afroamerických detí sa hrá radšej s bielou bábikou, 59% detí
uviedlo, že tmavá bábika je škaredá. 60 % detí sa viac páčila biela bábika a
69 % afroamerických detí si vybralo tmavú bábiku, ako tú, ktorá vyzerala ako
oni.

https://www.naacpldf.org/ldf-celebrates-60th-anniversary-brown-v-board-education/significance-doll-test/

• V ďalšom experimente The colouring test (Clark a Clarková, 1950) sledovali ako
deti vyfarbujú postavy detí, ak im majú prisúdiť a) farbu akej sú samé deti a b)
farbu, akú by chceli, aby mali. Čiernu alebo hnedú farbu použilo 88 % detí pri
vymaľovaní vlastnej postavy. Pri vymaľovaní druhej postavy 52 % detí použilo
bielu alebo irelevantnú farbu. Čím boli deti staršie, tým používali relevantnejšiu
farbu pri vyfarbovaní vlastnej postavy.
• CNN Study (Spencer, 2010) bol replikáciou Clarkových experimentov.
Výskumnú vzorku tvorilo 133 detí, pričom 65 detí bolo v predškolskom veku (m =
5,21 )a 68 detí boli v mladšom školskom veku (m = 9,54 roka). Vo vzorke bolo 75
afroamerických detí a 58 detí s bielou farbou pleti. Pomocou 20-tich otázok
hodnotili deti 5 kreslených postavičiek, ktorých rozdiel bol len vo farbe pleti.

1. Ktoré odtiene pleti preferujú deti v prvom ročníku ZŠ?
2. Sú rozdiely medzi deťmi v preferencii/odmietania bábik vzhľadom na
pohlavie?
3. Majú deti odlišné preferencie vzhľadom na množstvo kontaktu s rómskymi
deťmi v triede?
4. Aké odtiene pleti bábik deti odmietali?
5. Odmietali deti iné bábiky na základe množstva kontaktu s rómskymi deťmi?

Výsledky výskumu:

1. Preferencie a odmietanie detí:

Deti preferovali bábiku 1. Považovali ju za peknú (68 %), za čistú (70 %), múdru
(49 %), poslušnú (60 %) a dobre sa učiacu (64 %).
Naopak najviac negatívnych hodnotení dostala bábika 4, ktorú deti považovali
za škaredú (63 %), zlú (48 %), hlúpu (52 %), neposlušnú (52 %), špinavú (62 %) a zle
sa učiacu (59 %). Bábika 1 nemala takmer žiadne negatívne hodnotenia od
detí. Odmietanie sa prejavilo v 18,89 % u bábiky 3 (biela farba pleti, no ázijské
črty) a v 13,49 % u tmavšej bábiky.
Z hľadiska pohlavia, boli zaznamenané menšie rozdiely, predovšetkým v
pozitívnom hodnotení bielej bábiky a ázijskej bábiky a v negatívnom hodnotení
čiernej bábiky a tmavšej bábiky.
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2. Preferencie a odmietanie detí vzhľadom na množstvo kontaktu s
rómskymi deťmi v triede

 Afroamerické deti uprednostňovali postavičku so strednou farbou pleti (50 %)
a 42% detí si vybrala postavičku s tmavšou farbou pleti. Deti s bielou farbou
pleti uprednostňovali postavičku s bielou farbou pleti (86 %). Rozdiely sa
prejavili prevažne pri negatívnom hodnotení (odmietaní) tmavšej farby pleti a
to u detí v oboch vekových kategóriách. Zdá sa, že odmietanie ľudí s tmavšou
farbou pleti sa v spoločnosti detí z jednej generácie na druhú (Spencer, 2010).

Z výsledkov výskumu je vidieť, že najviac pozitívne hodnotili bielu bábiku (1) deti,
ktoré mali v triede najviac detí rómskej národnosti. Tieto deti hodnotili najtmavšiu
bábiku taktiež najnegatívnejšie. Zaujímavé sú výsledky pri hodnotení bábiky 2 a 3.
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Cieľom výskumu bolo zistiť, ako slovenské deti prvého ročníka základnej
školy, vnímajú a hodnotia rasové rozdiely, aké sú ich rasové preferencie a
ako hodnotia ľudí iných rás a etník.
Tiež sme chceli zistiť, či počet detí rómskej národnosti v triede ovplyvňuje
preferenciu farby pleti u slovenských detí.
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Záver:

Deti už v prvom ročníku základnej školy vysoko
preferujú bábiku bielej farby, pričom bábiky inej farby,
alebo etnických znakov odmietajú (nechceli by s nimi
sedieť v lavici a považujú ich farbu pleti za takú, ktorú
dospelí nemajú radi.
Zaujímavé je, že čím viac sú deti v kontakte s rómskymi
deťmi, tým je u nich vyššie odmietanie tmavej bábiky,
oproti deťom, ktoré takmer vôbec nie sú v kontakte s
deťmi s tmavšou farbou pleti.
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