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I.

ÚVOD DO GENDERU

Legislativní zajištění rovnosti žen a mužů v České republice
Ústava ČR – Základní listina práv a svobod:
Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry
a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
Zákon č. 198/2009Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před
diskriminací – tzv. antidiskriminační zákon.

Reálný stav





gender pay gap – 22% v neprospěch žen
starobní důchod – v průměru o 18% nižší u žen
opatrovnické spory – 90% dětí po rozvodu je svěřováno matkám
genderová segregace vzdělávacího systému a pracovního trhu.

Situace se horší. V žebříčku hodnocení rovnoprávnosti žen ve společnosti, který sestavuje
Světové ekonomické fórum, se propadáme:
2006 – ČR na 53. místě
2012 – ČR na 73. místě
2014 – ČR na 96. místě
V Evropě je horší už jen Malta (99). a Turecko (125.), z vyspělejších ekonomik zaostávají za
Českem jen Japonsko (105.) a Jižní Korea (117.), jinak za ČR skončily už jen rozvojové
země, převážně muslimské.

CO JE GENDEROVÁ ROVNOST
Definice genderové rovnosti používaná Radou Evropy:
Genderová rovnost znamená stejnou viditelnost, stejné postavení a stejnou účast obou pohlaví
ve všech sférách veřejného a soukromého života. Genderová rovnost je opakem genderové
nerovnosti, nikoli genderových rozdílů, a jejím cílem je prosazovat plnohodnotnou účast žen a
mužů ve společnosti.

V ideálním případě by tedy měli být muži a ženy zastoupeni rovnocenně všude tam, kde se
rozhoduje o našich životech. Ve skutečnosti tomu tak ale není:

Podíl žen v Evropské unii:
Na celkové pracovní síle
Mezi absolventy vysokých škol
V parlamentech a vládách
Ve správních a dozorčích radách
Ve funkci předsedkyně představenstva

45%
56%
25%
14%
3%

ZÁKLADNÍ POJMY

DISKRIMINACE – rozdílný přístup k lidem na základě některého z faktorů jako je věk,
pohlaví, sexuální orientace či etnický původ.

GENDER – zatímco pohlaví se týká biologických rozdílů mezi muži a ženami, gender se
týká sociálního rozlišení. Jde o představu dané společnosti o tom, jak má vypadat a chovat se
muž, a jak žena, a tato představa je společností vyžadována a kontrolována. Každý z nás ale
zná lidi, kteří této představě neodpovídají: muže, kteří jsou emocionální a křehcí, a ženy, jež
jsou racionální a silné. Právě proto se hovoří o rovných příležitostech pro všechny, nikoli o
tom, že bychom všichni a všechny měli být stejní a stejné.

GENDEROVÉ ROLE – v průběhu dětství a dospívání si každý z nás osvojuje genderovou
roli příslušející v dané společnosti našemu pohlaví. Tyto role jsou často významně ovlivněny
tzv. genderovými stereotypy.

GENDEROVÝ STEREOTYP – předsudek týkající se genderu, například že muž není
schopen postarat se o novorozence nebo že žena nedokáže správně zaparkovat auto. Některým
lidem jejich genderová role vyhovuje – mnohé ženy skutečně rády pečují o své blízké a mnozí
muži mají opravdu velké ambice v kariéře (i když i zde můžeme diskutovat o tom, do jaké
míry je to dáno přirozenými sklony konkrétních lidí a co v nás probudila či naopak utlumila
výchova). Pro ty, kdo by se v životě raději věnovali činnosti tradičně spojované s opačným
pohlavím, ale mohou být genderové stereotypy doslova prokletím. Žena, která není dost
„ženská“ a možná ještě více muž, jenž není dostatečně „mužný“, to v naší společnosti
opravdu nemají lehké.

SKLENĚNÝ STROP – neviditelná, avšak velmi citelná bariéra, která v soukromém i
veřejném sektoru znemožňuje ženám postup na vyšší pozice v kariérním žebříčku. Žena, která
by díky svým schopnostem, dovednostem a kvalifikaci měla – pokud by byla mužem –
spolehlivě dosáhnout na vyšší post, tak velmi často uvízne těsně pod ním. Skleněným stropem
vidí na pozici, na niž by měla mít nárok, přesto je jí však nedosažitelná.

SEXISMUS – přesvědčení, že jedno pohlaví (lhostejno které) je kvalitnější a hodnotnější než
druhé, a proto by mu mělo být nadřazeno.

CO JE TO DISKRIMINACE
Diskriminace je situace, v rámci které je s určitou osobou ve srovnatelné situaci zacházeno
méně výhodným způsobem než s osobou jinou z důvodu příslušnosti k určité skupině lidí,
například žen nebo mužů.
Podle diskriminačního zákona se o diskriminaci jedná tehdy, pokud jde o zásah do lidské
důstojnosti (proto nemůže být diskriminována například obec nebo firma).
Nejčastější důvody diskriminace:










pohlaví
sexuální orientace
etnický původ
národnost
věk
zdravotní postižení
náboženské vyznání
víra
světový názor.

Ne každé rozdílné zacházení je diskriminací! Pokud je rozdílné zacházení věcně
odůvodněno, nejde o diskriminaci. Jestliže například divadelní soubor hledá herce – muže,
protože nemá dostatek představitelů mužských rolí, nebo pokud romská kapela hledá zpěváka
či zpěvačku se znalostí romského jazyka, nejde o diskriminaci. Stejně tak může sportovní
organizace podmiňovat přijetí trenéra či trenérky dobrým zdravotním stavem a křesťanská
církev hledat člověka s křesťanským světovým názorem.

TYPY DISKRIMINACE

Přímá diskriminace je takové zacházení, kdy se s určitou konkrétní osobou nebo osobami
zachází hůře než s ostatními, a to právě na základě pohlaví či jiného faktoru.

Nepřímá diskriminace je situace, v níž na první pohled neutrální opatření ve skutečnosti
negativně postihuje jen některé skupiny. Jde tedy o jednání, při němž se s někým zachází
méně příznivě na základě kritéria, které je zdánlivě neutrální.
Často v těchto případech není cílem někoho diskriminovat, ale nakonec k tomu dochází.
Jestliže kupříkladu firma nabídne možnost profesního vzdělávání pouze ve večerních
hodinách, v konečném důsledku budou mít přístup ke zvýšení vlastní kvalifikace pouze lidé,
kteří nepečují o děti nebo mají dost prostředků k tomu, aby si zaplatili jejich hlídání. V tomto
případě by tak nepřímo diskriminovanou skupinou mohly být třeba samoživitelky (případně
samoživitelé). Podobným případem je konání neformální firemní poradny v mužské sauně,
které vylučuje účast žen.

Rovné zacházení, jež je opakem diskriminace, je předpokladem úspěšnosti každé moderní
společnosti. Aby společnost zacházela se svými lidmi rovnocenně, musí brát na každého
jednoho člověka stejný ohled a možnosti. Nejvyšší hodnotou je přitom lidská důstojnost, která
by měla být zaručena všem lidem bez ohledu na kterýkoli jejich genderový faktor.

FORMY DISKRIMINACE
•
•
•
•

obtěžování (včetně sexuálního)
pronásledování
pokyn k diskriminaci
navádění k diskriminaci.

GENDEROVÁ ROVNOST VE VZDĚLÁVÁNÍ
Rovnost přístupu – formální a neformální otevřenost vzdělávacího systému. Formálně je u
nás vzdělávací systém otevřen oběma pohlavím stejně. V neformální rovině tomu tak již
nebývá (např. ve volbě povolání).
Rovnost podmínek – školy jsou koedukované, což ale nemusí znamenat rovnost implicitních
podmínek (pokud všichni píšou stejný test, nemusí mít stejné podmínky).
Rovnost ve výsledcích – dívky a chlapci mají v průměru shodné rozložení dispozic. Jestliže
tedy obě pohlaví mají zhruba stejné dispozice, proč se školní výsledky dívek a chlapců tak
liší?
Genderově rovná škola – škola, v níž má každé dítě možnost rozvíjet své schopnosti bez
ohledu na to, zda se jedná o schopnosti obvykle spojované s dívkami či s chlapci.
Genderově citlivá škola – v takové škole se vychází z předpokladu, že předchozí socializace
byla genderově nerovná, a proto se k dívkám a chlapcům přistupuje specificky. Otvírají se zde
příležitosti k genderově netradičním zkušenostem a spolupráce dívek a chlapců je vnímána
jako vzájemné obohacení. Rizikem je homogenizace přístupu a reprodukce stereotypů.
Genderově neutrální škola – takovou školu charakterizuje zcela shodné zacházení s dívkami
a chlapci, menší význam genderu a pestrost genderových projevů, podpora osobních dispozic
bez vazby na představu maskulinity a femininity. Narušují se zde hranice mezi oběma
pohlavími, děti jsou vedeny ke spolupráci a jsou si zcela rovny v přístupu vyučujících.

GENDER A VYUČUJÍCÍ
Proč je dobré usilovat o vyrovnané zastoupení žen a mužů mezi vyučujícími:






Škola by měla prosazovat genderovou rovnost – to se jí bude těžko dařit, pokud bude
sama genderově nevyrovnaná.
Feminizace školství snižuje prestiž učitelského povolání a množství sem směřujících
finančních prostředků.
Pestré pedagogické sbory vedou k vyšší kvalitě vzdělání.
Vedle rodiny je škola místem, kde děti tráví nejvíce času a kde si vytvářejí představu o
tom, jak funguje svět.
Feminizace školství a priori znamená minusové body – pokud je školství kritizováno,
často se právě feminizace uvádí jako jeden z hlavních důvodů kritiky.

Genderová segregace ve školství:




Horizontální segregace – školství samo je segregovaným oborem (učitelství je
propagováno jako povolání vhodné především pro ženy), segregace pak funguje i
uvnitř školství („ženské“ a „mužské“ předměty a obory).
Vertikální segregace – zastoupení žen a mužů v hierarchii jednotlivých škol i v celém
školském systému + rozdíly ve finančním ohodnocení učitelek a učitelů, příp.
ředitelek a ředitelů.

GENDEROVĚ STEREOTYPNÍ VOLBA POVOLÁNÍ





Vzdělávací obor Volba povolání je zřízen jako předmět v Rámcovém vzdělávacím
programu, je však málo využíván (častěji je zahrnut do občanské výchovy).
Problematická pozice výchovného poradce v kariérním poradenství.
Obvykle děti zvažují jen velmi úzký okruh povolání – vliv genderových stereotypů.
Volba povolání založená na volbě negací.

Co pomáhá k genderově nestereotypní volbě povolání:








celková atmosféra ve škole a zřejmý respekt k rovným příležitostem dívek a chlapců
odhalování a pojmenovávání genderových stereotypů
dlouhodobá a systematická podpora adekvátního sebepoznání žáků a žákyň
specifické aktivity k uvědomění si genderové segregace trhu práce
příklady dobré praxe – vzory (rozhovory s lidmi z více povolání)
besedy s rodiči, kteří zvolili genderově nestereotypní povolání
exkurze do pracovních míst, zdůrazňování jejich otevřenosti pro dívky i chlapce.

POZNÁMKY

II.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ

SITUACE V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ
Ve školním roce 2014/2015:











v předškolním školství 371 690 dětí, z toho 98,9% v MŠ, zbytek v přípravných
třídách ZŠ (3 819 dětí) a v přípravném stupni ZŠ speciálních
v základním školství 95,4% dětí na ZŠ, z toho 529 604 na 1. stupni a 324 533 na 2.
stupni, dalších 4,5% ve víceletých gymnáziích a konzervatořích, zbylé osoby (227)
v kurzech k získání základního vzdělání
druhý stupeň ZŠ je oslaben, protože každým rokem odchází 9 000 dětí z pátých a
2 200 dětí ze sedmých tříd
ve středním školství 368 193 studujících, z toho 95 258 v oborech středního vzdělání
a středního vzdělání s výučním listem a 272 935 v oborech středního vzdělání
s maturitní zkouškou
v nástavbovém a zkráceném studiu 26 940 mladých lidí
v konzervatořích 3 483 teenagerů
vyšší odborné školy navštěvovalo 26 964 studujících
ve vysokém školství 347 339 osob, z toho 207 643 v bakalářském stupni, 32 581 v
„dlouhých“ magisterských, 86 133 v navazujících magisterských a 24 267
v doktorských programech.

V ČESKÉ REPUBLICE NYNÍ VZDĚLÁVÁ:





5 158 mateřských škol (o 73 více než v předchozím roce, přesto 50 800 žadatelů/ek o
přijetí neuspělo)
4 106 základních škol (o 11 více než v předchozím roce) – průměrně připadá 208 dětí
na jednu ZŠ a 20 dětí na jednu třídu ZŠ
1 310 středních škol
26 veřejných, 44 soukromých a dvě státní vysoké školy.

LIDÉ V ČESKÝCH ŠKOLÁCH



v českém školství aktuálně působí 232 000 lidí, z toho 57% (téměř 132 000) tvoří
učitelky a učitelé
nejvíce vyučujících působí v základních školách – 45% a v mateřských školách −
22%.

PODÍL DÍVEK MEZI STUDUJÍCÍMI
Přípravné třídy základních škol
Střední školy celkem
Obory středního vzdělání ukončené výučním listem
Obory středního vzdělání s maturitou
Gymnázia
Lycea

41,2%
49,6%
34,3%
54,2%
57%
64%

PODÍL ŽEN MEZI VYUČUJÍCÍMI A V MANAGEMENTU
Mateřské školy
První stupeň základních škol
Druhý stupeň základních škol
Střední školy
Vysoké školy
Ředitelky základních a středních škol
Zástupkyně ředitele/ky na ZŠ
Zástupkyně ředitele/ky na SŠ
Celkový podíl žen mezi vyučujícími
Celkový podíl žen ve vedení škol

99,8%
95%
74%
58%
38%
65%
75%
48%
80%
60%

ŠKOLA JE GENDEROVANÁ INSTITUCE…










škola je institucí veřejné sféry, která – vedle rodiny – zajišťuje socializaci
existuje v rámci genderované společnosti a tuto genderovanost reprodukuje
původně bylo vzdělávání zajišťováno převážně muži, nyní je školství feminizované
(v roce 1955 učilo na školách 55% žen, v roce 2003 to bylo 84% žen)
genderový kontrakt – jakmile se z „mužského“ učitelství vykonávaného devět hodin
na pracovišti stalo „ženské“ učitelství s výhodnou pracovní dobou, klesla jeho prestiž i
finanční ohodnocení
dříve se vzdělávali jen muži, nyní obě pohlaví, přesto škola zůstala tradičně
orientovaná na muže, prakticky je však spojena více se ženami, což je zdrojem napětí
škola je zásadně tradiční instituce, proto je zavádění jakýchkoli změn komplikované
učitel-muž má 6,5x vyšší šanci stát se ředitelem, než žena ředitelkou
přes tarifní způsob odměňování je stále ve školství cca sedmiprocentní gender pay gap
(nejde ale o platovou diskriminaci).

…PŘESTO GENDER VE VÝUCE CHYBÍ






genderový pohled není na pedagogických fakultách v sylabech povinných předmětů
(ze sedmi fakult na třech se nabízejí povinně-volitelné kurzy týkající se genderu)
problematika maskulinity a femininity je minimálně řešena rovněž v RVP
přetrvává stereotypní vnímání genderu – předměty jsou stále vnímány jako dívčí
(rodinná výchova, jazyky, estetické výchovy) nebo chlapecké (fyzika, matematika,
ICT)
důsledkem jsou zcela se odlišující vzdělanostní aspirace, obliba předmětů a
sebehodnocení v různých předmětech.

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI V ČESKÝCH ŠKOLÁCH:




v mateřských školách 10 312
75 848 v základních školách (tvoří 9% všech dětí navštěvujících základní školu),
z toho do běžných tříd je integrováno 60,5% z nich
19 835 na středních školách (4,8% všech středoškolských studujících), z toho 45,3%
integrováno do běžných tříd.

DĚTI A STUDUJÍCÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V ČR:




MŠMT odhaduje počet všech dětí a studujících se speciálními vzdělávacími potřebami
na 98 000
z tohoto počtu je cca 70 000 již dnes vzděláváno v běžných školách
aktuálně vychází na jednu školu v ČR dva žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zdravotní postižení
Specifické poruchy učení
Specifické poruchy chování
Tělesné postižení
Zrakové postižení
Poruchy autistického spektra
Vady řeči
Kombinované postižení
Mentální postižení

Počet dětí v ZŠ celkem
35 500
3 800
1 500
800
1 900
2 700
6 300
23 200

Procento dětí v ZŠ speciálních
2%
22%
23%
40%
58%
62%
86%
95%

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

Hlavní témata Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020:


nastavení podmínek rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny



diagnostické nástroje – činnost a role školských poradenských zařízení



supervizní mechanismy v oblasti inkluzivního vzdělávání



evidence a statistiky žáků vzdělávaných v inkluzivním prostředí



inkluze v předškolním vzdělávání



snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

K naplnění vize inkluzivního a kvalitního vzdělávacího systému do roku 2018 má vést pět
strategických cest:


čím dříve, tím lépe – cílem je, aby podpora dětem a studujícím byla poskytnuta co
nejdříve, co nejflexibilněji, bez negativních vedlejších účinků, přednostně v rámci
třídy a pouze po nezbytnou dobu



inkluzivní vzdělávání je přínosem pro všechny



vysoce kvalifikovaní odborníci



podpůrné systémy a mechanismy financování – první oblast zahrnuje poradenství,
druhá finanční zajištění jak ze státního rozpočtu, tak prostřednictvím evropských
fondů



spolehlivá data – vytvoření jednotného evidenčního systému pro poskytovatele
poradenských služeb a jednotné evidence a statistiky dětí vzdělávaných v inkluzivním
prostředí. Sledovat by se měly také kvalitativní dopady realizace projektů zaměřených
na inkluzivní vzdělávání.

INKLUZE V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ
Školský zákon v aktuálním znění (č. 82/2015Sb.) a navazující vyhláška č. 27/2016Sb. o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných přinášejí tři klíčové
principy:



rovnocennou a partnerskou spolupráci školy s poradenským zařízením a dítětem (resp.
zákonnými zástupci)



důraz na nejlepší zájem dítěte a jeho participaci v rozhodovacích procesech



jednoznačné upřednostnění individuální inkluze – začlenění v běžných školách, kde se
vzdělává většinová populace.

CO NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA ZMĚNILA:


zavedla pojem podpůrná opatření nezbytná pro zajištění maximálně dosažitelného
plnohodnotného vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu pro všechny žáky



nově vymezila pojem „žák se speciálními vzdělávacími potřebami“.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ = nezbytné úpravy ve vzdělávacích a školských službách
odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte
či studujícího. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné
poskytování podpůrných opatření školami a školskými zařízeními. Podpůrná opatření:


jsou organizační a metodická




dále odborné „intervence“ (druhý pedagogický asistent, tlumočník, přepisovatel atd.)
kompenzační pomůcky (speciální učební pomůcky, software, multimediální učebnice
s podporou znakového jazyka, klávesnice pro slabozraké apod.)



dělí se do pěti stupňů, u jednoho dítěte je lze kombinovat



na podpůrná opatření od druhého do pátého stupně je normovaná finanční náročnost



podpůrná opatření mají nově poskytovat nejen školy, ale také školská zařízení
(družiny, kluby atp.).

SPECIÁLNÍ ŠKOLSTVÍ NEMIZÍ
Novela školského zákona nezrušila speciální školství v ČR, speciální oddělení, skupiny,
třídy i školy budou nejen zachovány, ale mohou být i nově vytvářeny.
V ČR jsou aktuálně asi 3 000 dětí s lehkým mentálním postižením, které se nyní mohou
vzdělávat i v běžných školách, převážně však jsou vzdělávány v tzv. praktických školách.
Rozhoduje doporučení poradenského pracoviště a rozhodnutí rodičů.

INKLUZIVNÍ ŠKOLSTVÍ BUDE U NÁS ZA PĚT AŽ SEDM LET
Zavádění inkluzivního školství není procesem plošným ani povinným (každé dítě nemusí do
běžné školy) a především nejde o proces nárazový. Ačkoli novela školského data nabyla
účinnosti od 1. 9. 2016, inkluze je zde formulována jako postupné rozšiřování možností pro
jedince se speciálními vzdělávacími potřebami – jde tedy o možnost co nejlepší volby
vzdělávací dráhy pro děti a studující se zvláštními potřebami. Podle odhadu MŠMT bude
tento proces relativně stabilizován za pět až sedm let.

ZMĚNY PŘIPRAVOVANÉ MŠMT V SOUVISLOSTI S INKLUZÍ:





snížení týdenního rozsahu činnosti výchovných poradců/kyň – škola musí pověřit
jednu osobu pro kontakt s poradenským pracovištěm, předpokládá se, že většinou
půjde právě o výchovné poradce/kyně
reforma financování regionálního školství s účinností od 1. 1. 2018
metodické materiály.

NADANÉ DĚTI
Ačkoli je pojem inkluze spojován především s handicapovanými dětmi, speciální vzdělávací
potřeby mají také děti nadané. Obvykle se uvádí, že nadaných dětí jsou v populaci asi dvě až
tři procenta. Britská psycholožka Joan Freeman, která nadané děti dlouhodobě zkoumala, ale
uvádí, že kdyby všechny děti měly optimální podmínky pro svůj rozvoj, dokázala by až pětina
z nich vyniknout v nějaké oblasti. To ve výsledku znamená, že až 90% nadaných dětí zůstává
nerozpoznáno, a tudíž také nerozvíjeno, alespoň ne tak, jak by tyto děti potřebovaly.

CO PŘINESLA NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NADANÝM DĚTEM:



školy mohou v různých předmětech vytvářet pro nadané žáky skupiny i z více ročníků
nadané dítě se může v konkrétních předmětech vzdělávat ve vyšším ročníku.

V roce 2015 vznikla pod vedením Národního ústavu pro vzdělávání skupina krajských
metodiků/ček péče o nadané děti. Každý ze 14 krajů ČR reprezentují v celorepublikové
skupině pedagogové či pedagožky, specializující se na oblast vzdělávání nadaných dětí. Jejich
hlavním úkolem je zajišťovat metodickou podporu vyučujících při vzdělávání nadaných dětí
v příslušném kraji. Kromě toho jsou zapojeni do činnosti Krajské koordinační skupiny, která
na úrovni kraje koordinuje a podporuje aktivity zaměřené na podporu nadaných dětí. Hlavní
město má ve skupině tyto zástupkyně a zástupce:

PaedDr. Iveta Bassyová
Mgr. Václav Brdek
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

bassyovai@gmail.com
brdek@mensagymnazium.cz
snecek@centrum.cz

ZASE ZAVÁDÍME NEPOTŘEBNÉ NOVINKY?
NE. Společné vzdělávání není novinka. Poprvé se o speciálních vzdělávacích potřebách dětí a
studujících ve školském zákoně psalo už v roce 2005, od té doby platí pravidla upravující
právo na rovný přístup ke vzdělávání. Nové je vymezení pojmu „žák se speciálními
vzdělávacími potřebami“ a zavedení podpůrných opatření.

VŠECHNY DĚTI S HANDICAPEM MUSÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL?
NE. Právo na vzdělávání v běžné spádové školy mají děti s handicapem už od roku 2005.
Záleží nejen na doporučení poradenského pracoviště, ale také na názoru dítěte a jeho
zákonných zástupců.

NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA ZRUŠILA SPECIÁLNÍ ŠKOLY?
NE. Novela školského zákona nezrušila žádné školy, možnost zřizovat speciální školy
zůstává. Mění se jejich vzdělávací program.

INKLUZE ZAČALA 1. ZÁŘÍ 2016?
NE. Ani to nebylo k jednomu datu možné. Přechodné období trvá dva roky, tuto dobu mají
rodiče i školy na to, aby se adaptovaly na nový systém podpůrných opatření. Komplexní
změnu v přístupu škol lze očekávat nejdříve v horizontu pěti let.

POZNÁMKY

III.

OZVĚNY MIGRAČNÍ KRIZE V ČESKÝCH ŠKOLÁCH

EVROPSKÁ MIGRAČNÍ KRIZE
Evropská migrační krize je mezinárodní krize v rámci Evropské unie, která je způsobena
nekontrolovanou migrací lidí z Afriky a Asie do Evropy. Migranti se do evropského prostoru
dostávají dvěma cestami:

a) tzv. Balkánskou trasou z Turecka přes Egejské moře do Řecka a na Balkán.
Z Makedonie a Srbska migranti pokračují do střední Evropy, po postavení plotu na
srbsko-maďarských hranicích se hlavní proud přesunul do Chorvatska a Slovinska,
také zde následně vznikly ploty na chorvatsko-slovinské a slovinsko-rakouské hranici.
Z Turecka do Řecka připlulo po moři za rok 2015 podle údajů OSN 857 000 lidí (16x
více než v roce 2014). Tuto trasu využívají především lidé z Blízkého východu (Sýrie,
Irák) a Středního východu (Afghánistán, Pákistán).

b) tzv. Středomořskou trasou ze severní Afriky, nejčastěji z Libye, přes Středozemní
moře do Itálie. Odtud cestují migranti Apeninským poloostrovem do Rakouska,
Francie a Německa, případně dále do Skandinávie. Podle údajů OSN připlulo za rok
2015 nelegálně do Itálie 154 000 lidí (o 9% méně než v roce 2014 – pokles je dán
především nebezpečností trasy přes Středozemní moře). Tuto trasu volí takřka
výhradně Afričané (Eritrea, Nigérie, Somálsko).

V roce 2014 přijaly státy Evropské unie 626 065 žádostí o azyl. Kladně bylo vyřízeno
183 365 žádostí, naopak 442 700 žádostí bylo zamítnuto.

Téměř třetina žádostí byla podána v Německu, následuje Švédsko, Francie a Itálie. Na počet
obyvatel přijalo nejvíce žádostí o azyl Švédsko, Maďarsko a Rakousko.

Za rok 2015 eviduje Evropská unie celkem 1 255 640 žádostí o azyl. Někteří žadatelé ale
žádali vícekrát, například v tranzitních zemích i v zemi cílové.

Nástup migrační krize byl nejprve pozvolný – v letech 2007 až 2011 rostl počet příchozích
zvolna, ale stabilně, proto ve Středozemním moři začala hlídkovat agentura na ochranu
evropských hranic Frontex.

Rostoucí počty migrantů souvisely od roku 2011 s tzv. Arabským jarem, jehož výsledkem
byla hluboká destabilizace arabských zemí.

V témže roce vypukla válka v Sýrii a v roce 2013 došlo k zásadnímu zhoršení bezpečnostní
situace v Libyi.

V roce 2014 se hlavní trasou stala namísto Středozemní trasa Balkánská. Rozměry
humanitární katastrofy událost získala na jaře 2015, kdy počet lidí směřujících do Evropy
prudce vzrostl, ve Středozemním moři se během krátké doby utopilo více než tisíc lidí a
Evropská unie začala zvažovat zavedení systému na přerozdělování migrantů. V průběhu roku
2015 se krize prohloubila a v říjnu kulminovala.

V listopadu 2015 a březnu 2016 došlo k teroristickým útokům ve Francii a Belgii, po nichž
byla odhalena přítomnost teroristů mezi migranty. Zintenzivnila se tak otázka po
bezpečnostních souvislostech migrační krize a také diskuse ohledně přijímání muslimských
migrantů evropskými zeměmi.

V roce 2016 se počty příchozích do střední Evropy, zejména po uzavření tzv. Balkánské trasy,
výrazně snížily.

„Velký příliv lidí, kteří nyní přicházejí do Evropy, aniž by byli zkontrolováni, samozřejmě
představuje bezpečnostní riziko.“
šéf Frontexu Fabrice Leggeri, Welt am Sonntag, prosinec 2015

Státní příslušnost žadatelů o azyl (2015)
Stát
Sýrie
Afghánistán
Irák
Kosovo
Albánie
Pákistán
Eritrea
Nigérie
Somálsko
Ostatní

Podíl z celkového počtu žadatelů
29%
14%
10%
5%
5%
4%
3%
2%
1%
20%

PŘÍČINY MIGRAČNÍ KRIZE

Současná migrační krize je s největší pravděpodobností způsobena kombinací několika
faktorů:



Nejčastěji zmiňovanou příčinou jsou vojenské intervence a podpora protivládních
sil v zemích Blízkého a Středního východu a Severní Afriky. Kritizované operace
podporované či přímo prováděné armádami Spojených států, Velké Británie, Francie,
Itálie či Německa nezaznamenaly podle kritiků větší úspěch a naopak vnesly do Iráku,
Libye či Afghánistánu chaos.



Jedním z důsledků intervence do Iráku pak byl vznik tzv. Islámského státu, který
získal pod svou vládu i některá území v Sýrii. Právě teroristická činnost IS
v kombinaci s občanskou válkou v Sýrii stojí za odchodem statisíců lidí ze Sýrie.
Situace v uprchlických táborech ve státech sousedících se Sýrií (Jordánsko, Libanon a
Turecko) pak mnoho lidí přiměla k přesunu do Evropy.



Dalším možným důvodem je celková a dlouhodobá nestabilita v zemích, z nichž
migranti pocházejí, daná zejména etnickými a náboženskými spory v rámci samotných
zemí. Tato nestabilita nemusí přímo souviset se zmíněnými vojenskými intervencemi
a může mít kořeny v chaosu, který vznikl po nabytí nezávislosti na koloniálních
mocnostech.



U části migrantů je hlavním důvodem k příchodu do Evropy touha po lepším životě
v Evropě, kterou umocňuje štědrý sociální systém a vstřícný postoj politických
reprezentací některých evropských zemí.

MIGRAČNÍ KRIZE V ČESKÉ REPUBLICE
Česká republika není pro drtivou většinu migrantů cílovou zemí, takže nárůst počtu podaných
žádostí o azyl u nás není významný.
V roce 2015 u nás bylo evidováno celkem 1 239 žádostí o azyl, který byl udělen 71 osobám,
tzv. doplňkovou ochranu, tedy azyl pouze na dobu určitou, získalo 399 lidí. Přes Českou
republiku neprochází žádná hlavní migrační trasa.
Přesto se evropská migrační krize stala v roce 2015 v ČR jedním z hlavních témat ve
veřejném prostoru a také jedním z hlavních politických témat.
Většina lidí u nás uprchlíky přijímat nechce.
Tolerantnější jsou lidé k příchozím z Ukrajiny (55% oslovených proti přijetí) než
k imigrantům z Blízkého východu (79% lidí proti přijetí).

Měla by Česká republika přijímat uprchlíky?

ANO
NA ČAS
NE
NEVÍM

Zdroj: Výzkum společnosti CVVM v březnu 2016:
NE: 61%, NA ČAS: 32%, NEVÍM: 4%, ANO 3%.

ZÁKLADNÍ POJMY
AZYL – ochranný pobyt, který stát poskytuje státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez
státní příslušnosti v souvislosti s jejím pronásledováním zpravidla z důvodů politických.
AZYLANT – cizinec, kterému byl udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení
azylu.
BEZPEČNÁ TŘETÍ ZEMĚ/ZEMĚ PŮVODU – stát, v němž státní moc dodržuje lidská
práva a je způsobilá zajistit dodržování lidských práv a právních předpisů. Stát, který
ratifikoval a dodržuje mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách a
který umožňuje činnost právnickým osobám, jež dohlížejí na stav dodržování lidských práv.
Přichází-li žadatel o mezinárodní ochranu ze státu, který ČR považuje za bezpečnou zemi, lze
jeho žádost zamítnout jako nedůvodnou.
CIZINEC – každá fyzická osoba, která není občanem ČR.
DOČASNÁ OCHRANA – výjimečný ochranný institut, jehož smyslem je rychle a účinně
reagovat na hromadné přílivy vysídlených osob ze třetích zemí, které se nemohou vrátit do
země svého původu, zejména kvůli ozbrojeným konfliktům.
DOPLŇKOVÁ OCHRANA – vedle azylu další nižší forma mezinárodní ochrany, která se
uděluje cizincům, kteří nesplňují podmínky udělení azylu, ale zároveň je zjištěno, že pokud
by byli vráceni do země svého původu, hrozilo by jim skutečné nebezpečí vážné újmy
(uložení či vykonání trestu smrti, mučení nebo nelidské či ponižující zacházení apod.).
DUBLINSKÝ SYSTÉM – mechanismus, kterým je určován stát odpovědný za posouzení
žádosti o mezinárodní ochranu, podané na území členských států Evropské unie příslušníkem
třetího státu. Směřuje k realizaci principu 1 osoba – 1 žádost – 1 stát.
EMIGRANT – osoba opouštějící území svého domovského státu s cílem usadit se
v zahraničí.
IMIGRANT – cizinec přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího charakteru.
INTEGRACE CIZINCŮ – proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb
společnosti.
MEZINÁRODNÍ OCHRANA – zastřešující pojem pro azyl a doplňkovou ochranu.
SCHENGEN – lucemburské město na trojmezí Lucemburska, Francie a Německa, kde byla
14. června 1985 podepsána tzv. Schengenská dohoda a 19. června 1990 Schengenské
prováděcí úmluvy. Zjednodušeně je tento pojem používán pro pojmenování schengenské
spolupráce, která vytvořila chybějící instrument k naplnění volného pohybu osob a přepravy
zboží.

SCHENGENSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM – společný informační systém států
zapojených do schengenské spolupráce, který orgánům členských států umožňuje přístup
k záznamům o osobách a věcech při provádění hraničních kontrol a ověřování či jiných
policejních a celních kontrol ve vnitrozemí.
UPRCHLÍK – člověk, který svou zemi opustil proto, že má oprávněné obavy
z pronásledování kvůli své rase, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině
nebo politickému přesvědčení. Každý může požádat o azyl, ten ale bývá poskytnut pouze
osobám, jež naplňují znaky definice uprchlíka. O přiznání statusu se rozhoduje na základě
právních předpisů země, v níž daný člověk o azyl požádal.
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ HRANICE – na základě Schengenských dohod se vnější hranicí
rozumí hranice smluvních stran na zemi a na moři, letiště a námořní přístavy. Vnitřní hranicí
se rozumí společné pozemní hranice smluvních stran.
ŽENEVSKÁ ÚMLUVA – Úmluva o právním postavení uprchlíků z 28. července 1951.

UPRCHLÍK, NEBO EKONOMICKÝ MIGRANT?

UPRCHLÍK – člověk, který má opodstatněný strach z pronásledování kvůli své rase,
náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému přesvědčení.
Každý může požádat o azyl, ne každý žadatel je ale uznán jako uprchlík – na tento status
neexistuje právní nárok a rozhoduje se o něm na základě právních předpisů země, v níž daný
člověk o azyl požádal.

EKONOMICKÝ MIGRANT – člověk, který svou zemi opustil dobrovolně na základě
vlastní volby. Od usazení v nové zemi očekává především zlepšení své ekonomické situace.

OSOBA S DOPLŇKOVOU OCHRANOU – člověk, kterému nebyl přiznán status uprchlíka
a poskytnut azyl, u nějž je ale uznán odůvodněný strach z dočasného pronásledování –
zejména jde o oběti válečných konfliktů. V rámci azylového řízení může získat status osoby
s doplňkovou ochranou a země, která tento status poskytla, se zavazuje o tohoto člověka
postarat, dokud v zemi jeho původu neskončí nebezpečí. Poté je osoba navrácena zpět.

STÁVAJÍCÍ VNITROSTÁTNÍ SEZNAMY TZV. BEZPEČNÝCH ZEMÍ
Členský stát

Země považovaná za bezpečnou

Rakousko

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská
republika Makedonie, Kosovo, Černá Hora, Srbsko,
země EHP / Švýcarsko, Kanada, Austrálie, Nový
Zéland

Belgie

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská
republika Makedonie, Kosovo, Černá Hora, Srbsko,
Indie

Bulharsko

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská
republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Ukrajina,
Alžírsko, Etiopie, Ghana, Nigérie, Tanzanie,
Arménie, Bangladéš, Čína, Gruzie, Indie, Turecko

Česká republika

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská
republika Makedonie, Kosovo, Černá Hora, Srbsko,
země EHP / Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Kanada,
USA, Mongolsko, Austrálie, Nový Zéland

Dánsko

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská
republika Makedonie, Kosovo, Černá Hora, Srbsko,
země ESVO, Moldavsko, Ruská federace, Kanada,
USA, Mongolsko, Austrálie, Japonsko, Nový Zéland

Francie

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská
republika Makedonie, Černá Hora, Moldavsko, Benin,
Kapverdy, Ghana, Mauricius, Senegal, Tanzanie,
Arménie, Gruzie, Indie, Mongolsko

Německo

Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika
Makedonie, Srbsko, Ghana, Senegal

Irsko

Jihoafrická republika

Lucembursko

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská
republika Makedonie, Kosovo, Černá Hora, Srbsko,
Ukrajina, Benin*, Kapverdy, Ghana*, Senegal

Malta

Země ESVO / Švýcarsko, Benin, Botswana,
Kapverdy, Gabon, Ghana, Senegal, Brazílie, Kanada,
Chile, Kostarika, Jamajka, Uruguay, USA, Indie,
Austrálie, Japonsko, Nový Zéland

Slovensko

Černá Hora, země EHP / Švýcarsko, Ghana, Keňa,
Mauricius, Seychely, Jihoafrická republika, Kanada,
USA, Austrálie, Japonsko, Nový Zéland

Spojené království

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská
republika Makedonie, Kosovo, Černá Hora, Srbsko,
Moldavsko, Ukrajina, Gambie*, Ghana*, Keňa*,
Libérie*, Malawi*, Mali, Mauricius*, Nigérie,
Jihoafrická republika, Sierra Leone*, Bolívie,
Brazílie, Ekvádor*, Jamajka, Peru, Indie, Mongolsko,
Jižní Korea

*Bezpečné pouze pro muže.

CO PRAVDA JE A CO NENÍ

1. PŘEVAŽUJÍ MEZI IMIGRANTY MUŽI?
ANO – muži tvoří mezi příchozími do Evropy 60%, zbývajících 40% představují ženy a děti.
Mezi dětmi a mladistvými, kterých je mezi imigranty asi pětina a často přicházejí bez rodičů,
je chlapců až 90%. V roce 2016 se postupně poměr mužů snižoval ve prospěch žen a dětí.
Převaha mužů je pro situace podobné té současné typická: v roce 1948 opustilo
Československo asi 25 000 lidí a podle odhadů vycházejících z tzv. Lavičkova seznamu
uprchlíků evidovaných v Řezně bylo mezi emigranty více než 81% mužů, jejich průměrný
věk byl necelých 24 let a dvě třetiny z nich byli svobodní muži.

2. PŘEDSTAVUJE TATO KRIZE REKORD?
ANO – rok 2015 byl skutečně rekordní v počtu podaných azylových žádostí. Podobný nápor
ale zažily některé země na začátku 90. let 20. století po rozpadu Jugoslávie. V roce 1992
požádalo o azyl v zemích Evropské unie 672 000 lidí, v té době měla ovšem unie jen 15
členských států. Pokud bychom přičetli žádosti podané v dalších 13 zemích, jež jsou dnes
členy EU, celkové číslo by dosahovalo k milionu. I v minulosti většina migrantů směřovala
do Německa – v letech 1990 až 1992 zde požádalo o azyl 900 000 lidí z bývalé Jugoslávie.

3. JDOU MIGRANTI PŘEDEVŠÍM DO EVROPY?
NE – například ze Sýrie již odešlo pět milionů lidí, většina jich ale zůstává v uprchlických
táborech v Turecku, Jordánsku a Libanonu. Důvodem je především to, že na cestu do Evropy
většina migrantů nemá – například převoz z Egypta do Evropy stojí průměrně 3 000 USD.

4. PŘEVAŽUJÍ MEZI PŘÍCHOZÍMI EKONOMIČTÍ MIGRANTI?
ANO – oficiální čísla o počtech ekonomických migrantů sice neexistují, data o poměru
kladně a záporně vyřízených žádostí o azyl ale napovídají, že tomu tak pravděpodobně je.

KDO U NÁS ŽIJE
Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu:


K 31. 7. 2015 legálně pobývalo na území ČR 266 855 státních příslušníků třetích zemí, tj.
58,2 % z celkového počtu 458 710 cizinců na území České republiky.



Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu ČR dosáhl 2,5 %.



Klesá počet osob pobývajících v ČR přechodně. Naopak počet cizinců s trvalým pobytem
nadále roste: již více než dvě třetiny občanů třetích zemí (tj. 68,5 %; 182 908 osob) získaly
na území České republiky trvalý pobyt.

Struktura podle státní příslušnosti:


Občané tří zemí - Ukrajiny (105 153 osob s povoleným pobytem k 30. 9. 2015), Vietnamu
(56 659) a Ruské federace (34 757) tvořili cca 75 % legálně pobývajících cizinců ze
třetích zemí v ČR. Ostatní státní příslušnosti následují s výrazným odstupem - USA (6 483),
Mongolsko (5 884), Čína (5 702), Kazachstán (5 161) a Moldavsko (5 041).
Genderová a věková struktura:



Ženy představují významnou skupinu migrantů žijících v České republice. K 31. 7. 2015
jejich počet dosáhl 124 194 osob (46,5 %).



Z hlediska věkové struktury mezi cizinci ze třetích zemí jednoznačně dominují osoby ve
věku 15 – 64 let (přes 83 % z celkového počtu cizinců ze třetích zemí).



Nezletilé osoby se na celkovém počtu cizinců ze třetích zemí podílejí 16,3 % (43 629
osob), převažují děti povinné základní školní docházkou (více než 21 tisíc osob), děti
v předškolním věku (mladší 6 let) dosahují počtu přes 15 tisíc (téměř 1/3 z nich je ve věku do
2 let).
Získávání českého občanství:



Počet cizinců, kteří se svojí státní příslušností zařadí mezi občany České republiky, od roku
2010 stabilně roste.



V roce 2014 získalo české občanství nejvíce státních občanů Ukrajiny (2 075) a Ruska
(463).



Na území ČR pobývá více cizinců než v Polsku, Slovensku a Maďarsku dohromady.

JAK ODHALIT HOAX



Hledejte autora nebo zdroj – pokud zpráva není podepsána jménem osoby autora či
názvem organizace, pokuste se ji ověřit z některého z otevřených zdrojů.



Pokud podstatu informace ověřit nelze, zprávu nepovažujte za objektivní.



Je-li zpráva podepsána, zkuste jejího autora či autorku vyhledat. Pokud se vám to
podaří, zjistěte vzdělání, odbornost a praxi autora či instituci, v níž pracuje. Máte-li
pouhé jméno, které nelze nikde dohledat, zprávu nepovažujte za ověřenou.



Jestliže je zpráva podepsána člověkem, který existuje a stojí za ním důvěryhodná
instituce, přesto se vám však obsah jeví jako podezřelý, kontaktujte danou osobu a
ověřte si její autorství.



Pozornost věnujte také dalšímu obsahu, rozšiřovanému stejným autorem, sdružením či
webem.



Fotografii v době Photoshopu nelze považovat za důkaz. Ověření fotografie nabízí
prostřednictvím vyhledávání pomocí obrázku například Google.



Narazíte-li na podezřelé video, vyhledejte je na stránkách Youtube, kde najdete
informace o datu vložení a situaci, již má video popisovat. Pomocí nich a
prostřednictvím klíčových slov vyhledejte přes Google zobrazovanou událost a ověřte,
co se skutečně stalo.



V případě odhalení hoaxu kontaktujte sociální síť prostřednictvím služby nahlášení,
v každém případě si vytvořte screenshot.



Neověřené informace nikdy nesdílejte.

PATŘÍ ISLÁM DO EVROPY?

„Islám v našem způsobu života nechceme. Nepatří do něj svým pojetím rovnosti pohlaví,
individuálních svobod, pojetím zločinu a trestu a mnohým dalším. Máme opodstatněné obavy,
že muslimští migranti jednou – a nemuselo by to dlouho trvat – zcela změní život v naší zemi.“
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., Lidové noviny, září 2015

Ústava České republiky, respektive Listina základních práv a svobod zaručuje všem
obyvatelům svobodu vyznání. Islám patří mezi státem uznaná náboženství, jež u nás
vyznává asi 20 000 osob. K vyloučení islámu ze života v naší zemi by tak byla potřeba změna
Ústavy na základě všeobecného společenského konsensu.
V Evropě aktuálně žije odhadem asi 50 miliónů muslimů a jejich počet vlivem imigrace a
vyšší porodnosti muslimek kontinuálně narůstá. Zdaleka ne všichni imigranti jsou ale
muslimové.
Česká republika je sekulárním státem, v němž i kdysi velmi vlivné křesťanství omezilo své
ambice výhradně na oblast víry a mravů, byť se tak stalo složitým procesem. V porovnání
s okolními zeměmi máme také výrazně nižší procento obyvatel hlásících se k víře, natož
praktikujících věřících.

„Nebezpečným místem v hlavním proudu islámské teologie je neschopnost číst a vykládat
kriticky a v kontextu doby vzniku své základní náboženské dokumenty (korán) – to skutečně
otvírá dveře fundamentalismu. Ovšem ne každý fundamentalista je fanatik a ne každý fanatik
je terorista.“
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th. D. Lidové noviny, říjen 2015

Důležité tedy je a bude, jakým způsobem se muslimští imigranti postaví k naší představě
náboženské i jiné svobody, našemu pojetí rovnosti pohlaví a našemu respektu k menšinám
včetně těch sexuálních. K udržení těchto zásadních výdobytků naší civilizace je třeba trvat na
důsledné sekularizaci a dodržování našich norem, Ústavou ČR počínaje.

INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Významným nástrojem integrace cizinců u nás jsou regionální Centra na podporu integrace
cizinců, která fungují ve třinácti krajích ČR. Integrační centra zajišťují rovný přístup
k integračním službám, reflektují podmínky integrace v jednotlivých krajích a spolupracují
s místními neziskovými organizacemi. Zajišťují poskytování informací jak cizincům, tak
většinovému obyvatelstvu, poskytují poradenství, kurzy češtiny a socio-kulturní orientace.
Integrace je oboustranný proces, do kterého vstupuje jak cizinec, tak většinová společnost.
Musí být založen na oboustranném přínosu, předchází vzniku uzavřených komunit cizinců,
jejich společenské izolaci či sociálnímu vyloučení. Cílem integrační politiky je podporovat
začlenění legálně zde pobývajících cizinců do společnosti a zajistit nekonfliktní soužití.
Cílovou skupinou integrace proto nejsou jen sami cizinci, ale také majoritní společnost. Škola
hraje v procesu integrace zásadní roli.
Koncepce integrace cizinců je základním dokumentem politiky vlády ČR. Jejími klíčovými
oblastmi jsou znalost češtiny, ekonomická soběstačnost, orientace ve společnosti a vztahy
s majoritou.

CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS?
„Nečekám, že by se tato otázka nějak rychle vyřešila. Slib někoho, že zastaví migraci, bude
snadný způsob, jak získat volební hlasy. Ale od slibu k nějakému smysluplnému řešení je
velmi, velmi dlouhá cesta.“
sociolog Zygmunt Bauman, technet.idnes.cz, srpen 2015

1. Snažme se co nejvíce poznat kulturu, tradice a myšlenkový svět lidí, kteří do Evropy
přicházejí. Ověřujme si informace, které se šíří veřejným prostorem, a racionálně je
posuzujme.
2. Seznamme příchozí s naším světem, naší kulturou a našimi zvyky.

3. Nesnažme se nacházet hlavně negativní rysy cizích kultur – totéž mohou dělat i
imigranti a takový postup nikam nevede.
4. Najděme raději to, co je a nás spojuje.
5. Nezapomínejme, že na planetě Zemi je jen jedno lidstvo, které by mělo společnými
silami usilovat o její záchranu.

„Jestliže se lidstvu nepodaří zmírnit začínající klimatické změny, čekají svět migrační vlny, se
kterými nepůjde současnou krizi ve Středomoří srovnávat. Pokud by docházelo vlivem dalšího
stoupání průměrné globální teploty k extrémním změnám klimatu, mohou být některé části
světadílů zasaženy suchem, a jiné se naopak ocitnou pod hladinou oceánu. Vidíme, jaké
problémy dnes vyvolává několik stovek tisíc uprchlíků. Pokud by docházelo k těmto
klimatickým jevům, mohli bychom mluvit o stovkách miliónů.“
francouzský ministr zahraničí Laurent Fabius v projevu na poradě
českých velvyslanců, srpen 2015

POZNÁMKY

IV.

PROBLEMATIKA SOUŽITÍ MAJORITNÍ SPOLEČNOSTI S ROMSKOU
MENŠINOU

PROČ ČEŠI NESNÁŠEJÍ ROMY
Podle průzkumu CVVM ze 17 národností budí největší nesympatie právě Romové u 82%
dotázaných (sympatičtí jsou jen 4% Čechů a Češek). Nezaměstnanost Romů je téměř
desetkrát vyšší, než je celostátní průměr. Vysoká nezaměstnanost plodí (nejen u romské
menšiny) vysokou kriminalitu. Mnohem spíše jde tedy o sociální napětí.

PROČ TOLIK ROMŮ NEPRACUJE
Příčinou je nízká vzdělanost romské většiny a z ní plynoucí možnost pracovat spíše
v nekvalifikovaných zaměstnáních se mzdou na úrovni či těsně nad úrovní minimální mzdy.
Pokud porovnáme ohodnocení takové práce se sociálními dávkami, jež je u nás možné získat,
zjistíme, že práce se nekvalifikovaným lidem s více dětmi nevyplatí.

ZNEUŽÍVAJÍ ROMOVÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY?
Sociální systém nerozlišuje mezi příslušníky většiny a menšin. Některým lidem, nejen
Romům, ale i bílým, se za současného stavu nevyplatí pracovat, a proto volí život na
sociálních dávkách. Vliv romské menšiny na nastavení současného sociálního systému, tedy
na přístup k sociálním dávkám a jejich výši, je nulový. Romové si tedy berou to, co jim stát
nabízí. V některých oblastech, zejména v oblasti dávek na bydlení, pak Romové zcela jistě
v drtivé většině nejsou ti, kdo ze sociálního systému profitují. Tzv. byznysu s chudobou,
z nějž tyjí především bílí „podnikatelé“, stát dlouhodobě pouze přihlíží.

JAK SE SITUACE PROJEVUJE VE ŠKOLE
Děti a teenageři přebírají postoje svých rodičů. Reprodukují stereotypní názory předchozích
generací a tím je upevňují. Ve školách vzniká řada konfliktních situací, šikana, kyberšikana,
fyzické i psychické násilí. Atmosféra ve školách se mění k horšímu a doplácejí na to všichni.
Propast mezi oběma etniky se zvětšuje.

ZÁKON O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ
Zákon, který nám stále chybí, je nutný k nahrazení ubytoven, v nichž aktuálně žije 100 000
nájemníků, mezi nimiž je řada dětí, a s nimi spojeného byznysu s chudobou. Povinnost všech
obcí zřizovat sociální byty ve třech stupních:

1) krizové bydlení pro lidi bez domova
2) sociální bydlení pro potřebné
3) tzv. dostupné bydlení pro sociálně slabší (seniory, mladé rodiny apod.).
Zkušenosti Armády spásy ČR, která u nás provozuje 200 sociálních bytů, jež si pronajímá od
obcí či soukromých vlastníků, ukazují, že sociální bydlení je jednou z cest k řešení tohoto
problému.

NEPODMÍNĚNÝ PŘÍJEM
Některé země, například Finsko či Kanada, koketují s možností zavést tzv. nepodmíněný
základní příjem. Namísto komplikovaného systému sociálních dávek, který si vždy žádá
obrovský aparát a finance vložené do jeho provozu a kontroly, by tak platily každému svému
občanovi určitou fixní částku.
Nepodmíněný příjem:






částka, kterou pravidelně dostává každý občan země
nárok mají všichni, ne pouze potřební, chudí či nemocní
nárok na něj je automatický, není potřeba o něj žádat
pro všechny je stejně vysoký
existuje ve variantě plného (k uspokojení všech běžných potřeb, obvykle kolem
mediánu reálných mezd) či částečného (přibližně na úrovni minimální mzdy)
nepodmíněného příjmu.

Argumenty zastánců:






zmírňuje dopady vysoké nezaměstnanosti
zabraňuje posílení populistických a radikálních či extremistických politických stran
dává prostor k reformě pracovního trhu – pro nezaměstnané je jednodušší věnovat čas
rekvalifikaci nebo inovaci či vytváření nových pracovních míst
mizí armáda úředníků a obrovské náklady na chod sociálního systému
konec tzv. welfare trap (past sociálního zabezpečení), kdy se mnoha lidem vyplatí být
na dávkách.

Argumenty odpůrců:






„opium pro nekvalifikované masy“
na propady a krize pracovního trhu bychom měli reagovat hledáním nových
příležitostí
polehávání na gauči se zaručeným příjmem je příjemné, ale nefunkční řešení
lidé prostě přestanou pracovat
základní příjem by se ve většině zemí neobešel bez citelného zvýšení daní.

DISKRIMINACE ROMSKÝCH DĚTÍ V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ?
Z posledních dat vyplývá, že počet romských dětí zařazovaných do praktických a speciálních
škol se sice snižuje, děje se tak ale pomalu. V populaci jsou celkem asi dvě procenta dětí,
které nezvládnou běžnou základní školu, z romských dětí ale zvláštní typ školy navštěvuje asi
30 procent. Tento nepoměr ale nemusí nutně znamenat diskriminaci ze strany většiny –
mnoho romských rodičů totiž upřednostňuje zvláštní školu před běžnou.
Případ základní školy v Krásné Lípě na Děčínsku, kterou kritizovala ombudsmanka Anna
Šabatová ukazuje, že ani snaha vyjít vstříc speciálním vzdělávacím potřebám romských dětí
nemusí vždy znamenat úspěch, ať už v očích ombudsmanky, nebo ve spolupráci s romskými
rodiči. Příčinou potíží však prakticky vždy bývá nezvládnutá komunikace ze strany školy.

DISKRIMINUJEME ROMY?
Experiment Centra pro ekonomický výzkum Univerzity Karlovy v roce 2013 ukázal, že ze
stovky firem odpovědělo na stejnou žádost o zaměstnání s identickým životopisem v případě
česky znějícího jména a příjmení 78%, ale u příslušníků vietnamské a romské menšiny jen
41% personálních oddělení.
Průzkum agentury Median z roku 2014 potvrdil, že k chudé matce právě narozených trojčat
dokážeme být výrazně sociálně citlivější a štědřejší, pokud se nejedná o Romku. Naopak
mnohem méně tolerujeme hlučné chování v MHD romským mladíkům oproti nezbedné
mládeži náležející k většině.

SEDM VLÁDNÍCH PRIORIT PRO ŘEŠENÍ TZV. ROMSKÉHO PROBLÉMU:
1) odstranění překážek, které Romům brání v začlenění do společnosti (odstranění všech
forem diskriminace)
2) pomoc při odstraňování vnitřních překážek (především handicapu ve vzdělávání a
kvalifikaci)
3) zlepšení sociální úrovně Romů (snížení nezaměstnanosti, zlepšení bytové a zdravotní
situace)
4) předcházení sociálnímu vyloučení
5) zajištění rozvoje romské kultury a romského jazyka
6) vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků
7) zajištění bezpečnosti příslušníků romských komunit.

Nepoužívají se kvóty, nýbrž cílená asistence, která by měla Romům umožnit překonat
znevýhodnění a vyrovnat se s požadavky na ně kladenými. Vláda tuto asistenci nazývá
vyrovnávacími postupy, čímž se chce vyhnout kritice veřejnosti citlivé na jakoukoli pozitivní
diskriminaci.

Hlavní cíl: více romských dětí, které nekončí svou vzdělávací dráhu na základní škole.
Hlavní prostředky:




přípravné třídy (nebo alespoň dvouletá návštěva mateřské školy)
romští asistenti a asistentky
v oblasti sekundárního a terciálního vzdělávání stipendijní programy.

Co mohou udělat školy:





kontinuální práce s romskými dětmi a jejich rodinami
multikulturní výchova
pěstování klidného mezietnického soužití
vyhledávání a vyzdvihování dobrých příkladů.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturní výchova je edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi z různých etnik,
národů, rasových a náboženských skupin žít spolu, vzájemně se respektovat a spolupracovat.
Jsou s ní spojovány velké naděje, i značné finanční prostředky, ale její skutečný efekt není
spolehlivě prokázán.
prof. Jan Průcha

Multikulturní výchova = poznávat → rozumět
→ respektovat → koexistovat a kooperovat.
ZÁKLADNÍ POJMY
ETNIKUM – skupina lidí, kteří mají společný původ, obvykle společný jazyk a sdílejí
společnou kulturu. Každé etnikum se vyznačuje svou vlastní etnicitou. V praxi často
ztotožňováno s kategorií „národnost“.
ETNICITA – souhrn kulturních, rasových, jazykových a teritoriálních faktorů, historických
osudů a představ o společném původu, formujících etnické vědomí člověka, jeho etnickou
identitu.
ETNICKÁ IDENTITA – uvědomování si, prociťování sounáležitosti s určitou etnickou
skupinou na základě společně sdílených znaků etnicity nebo rodového původu. Je souhrnem
názorů na původ, etnický prostor (vlast), historické osudy, postavení, úlohu a povahu
vlastního etnika a na jeho místo mezi ostatními etniky.

NÁROD – ve smyslu etnickém: soubor osob, obvykle se společným jazykem, společnou
historií, tradicí a zvyky, společným územím a národním hospodářstvím. Ve smyslu
politickém: společenství občanů určitého státu.
NÁRODNOSTNÍ MENŠINA – společenství občanů daného státu žijících na jeho území,
kteří se odlišují etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početnou menšinu a
projevují vůli být národnostní menšinou.
ETNICKÁ MENŠINA – každá skupina obyvatel určité země, která nepatří k majoritní
populaci. Specifické případy na rozhraní etnických/ náboženských skupin: Romové a Židé.
KULTURNÍ RELATIVISMUS – teoretický princip, podle něhož se uznává, že jednotlivá
společenství mají své specifické kultury, které je nutno považovat za zcela rovnocenné.
Jednotlivé kultury představují jedinečné sociokulturní systémy, které je možno popsat a
pochopit pouze v kontextu jejich vlastních hodnot, norem a idejí.
ETNOCENTRISMUS – opak kulturního relativismu – tendence poznávat, hodnotit a
interpretovat okolní svět jen z perspektivy kultury vlastního společenství.
RASA – velká skupina lidí s charakteristickými tělesnými znaky, které jsou dědičné,
vytvořily se vlivem přírodního prostředí a vznikly původně v určitých geografických
teritoriích. Jednoduché členění lidí do tří (případně více) ras bylo současnou vědou
jednoznačně odmítnuto jako de facto nemožné.
RASISMUS – jednání, které překračuje pouhé vnímání rasových odlišností a přetváří se v
nepřátelské aktivity vůči příslušníkům jiných etnik, jež se projevují v diskriminaci,
agresivním chování či násilí. Přesvědčení, že moje etnikum je hodnotnější, než jiné (+ z toho
vyplývající důsledky).
INTERKULTURNÍ KOMPETENCE – způsobilost jedince začleňovat do jednání a
komunikace respekt k hodnotám a kulturním standardům příslušníků jiných etnik. V tomto
případě vybavenost vyučujících v oblasti znalostí (předpokládá se osvojení teoretických
koncepcí z etnologie, psychologie a sociologie souvisejících s etnickými problémy) a v oblasti
didaktických dovedností.
MULTIKULTURALISMUS – východisko multikulturní výchovy – její současné modely
jsou na této ideologii založeny. V současné době je podrobována četným kritikám –
argumentace tím, že v praxi multikulturalismus nefunguje – je pouze vizí.

Nelze pochybovat o tom, že ideje multikulturalismu jsou ušlechtilé, morálně oprávněné a
odpovídají principům demokracie a respektování lidských práv. Bohužel se však – jak se to v
případě ušlechtilých teorií stává – v praxi ideologie multikulturalismu střetává s vyhraněnými
rozdílnostmi a antagonismy etnických, rasových či náboženských společenství, které nejenže
zabraňují jejich nekonfliktnímu soužití, ale vedou dokonce až k válkám.
Prof. Jan Průcha

POZNÁMKY

V.

ETIKA MODERNÍ PEDAGOGICKÉ PRÁCE

APLIKOVANÁ ETIKA – oblast, v níž se naše rozhodování řídí něčím, čím se nutně řídit
nemusíme. Jde o oblast sebeomezení – etika se vždy týká omezení, jež klademe sami na sebe
– s cílem vyjít s ostatními lidmi.

V češtině používáme takřka jako synonyma tři slova: mrav, morálka a etika, jejich význam je
ale odlišný. Používáme zde vymezení profesora JANA SOKOLA:
MRAV – je vlastně zvyk či obyčej, jde o nejjednodušší vrstvu našeho rozhodování, kterou se
v praktickém životě řídíme nejčastěji. Společenský mrav je v dané společnosti víceméně
homogenní a společnost jej hodnotí a vymáhá. Mrav je to, co se ostatním líbí, co je těší.
Určité kořeny společenského mravu najdeme i u společensky žijících živočichů, jako jsou
primáti, některé ryby či ptáci. Tyto zvyklosti jsou pro společenský život extrémně důležité,
protože bez nich prakticky ve větším společenství nelze žít. Neexistuje lidská společnost,
která by něco jako mrav neměla. Společnost, která si svůj mrav přestane hlídat, se rozplyne do
těch okolních. Pravidlo mravu: dělej to tak, jak se to u nás dělá, jak u nás jednají všichni.
MORÁLKA – jde již o samostatné rozhodnutí konkrétního člověka. Naše morálka vynikne
tehdy, když se člověk postaví proti společenskému mravu, protože to považuje za morální.
Mrav i morálka jsou preskriptivní, tedy něco po nás chtějí, a to často negativně = něco nám
zakazují. V morálce jde tedy o to, aby každý z nás rozeznal, co je dobré a co je špatné, a aby
se podle toho zařídil, byť by tím šel proti společenskému mravu.
ETIKA – zde se naopak člověk nestará o to, co by měl nebo neměl, co se po něm ve
společnosti chce či se mu zakazuje, ale sám hledá, co je nejlepší. Podle Aristotela je etika
hledání toho nejlepšího. Existují i případy, kdy etické konání vyžaduje porušení pravidel.

ETIKA V INSTITUCÍCH
Rozlišujeme, kdy člověk jedná sám za sebe a kdy jedná za instituci či organizaci, například za
školu. Bohužel si celá filosofická tradice všímá spíše problémů samostatně jednajících osob a
příliš se nezajímá o problémy osob závislých. V moderní době, tedy cca od 19. století, se však
postavení svobodných občanů mění – čím dál víc lidí totiž žije ve dvojím režimu:



občanském, v němž jednáme sami za sebe a neseme za odpovědnost
zaměstnaneckém – polovinu života pronajímáme svým zaměstnavatelům a stáváme se
v tomto zaměstnaneckém vztahu zásadně nesvobodnými.

Existují tři základní charakteristiky svobodně jednajícího autonomního člověka:




rozhoduje se podle vlastní vůle a tak i jedná
zachází jen s tím, co mu patří, co je jeho
za to, co udělá nebo neudělá, nese plnou odpovědnost.

U zaměstnaných je to jinak:




jsou zavázáni svému zaměstnavateli loajalitou, musí poslouchat a musí jednat v zájmu
svého zaměstnavatele
zacházejí s věcmi, které mu nepatří, ať již jsou to hmotné věci a peníze, nebo
pravomoci a razítka
odpovědnost je omezena tak, jak je omezeno samo rozhodování.

Proto na zaměstnané neboli lidi v roli nemůžeme jednoduše uplatňovat etická hlediska jako na
autonomní, samostatně jednající osoby. Přesto zde jednoznačně existuje řada etických aspektů
a dilemat. Ve vzdělávání a výchově se k nim navíc přidává ještě mnoho dalších.

Člověk v roli, například v roli vyučující/ho, je vzhledem k příchozím, v tomto případě dětem
a studujícím, ve výhodě: vyzná se v tom, jak to ve škole chodí, má obrovskou informační
převahu, kterou může, ale nemusí dát najevo. Určitý vztah má ale každý jak ke klientům,
podřízeným, dětem atd., tak ke kolegům a kolegyním, nadřízeným atd. Naše vztahy jsou tedy
mnohovrstevnaté.
Instituce byly zřízeny za konkrétním účelem – například škola za účelem vzdělání mládeže.
Proto jsou zde rovněž nadřízení a podřízení – nejde zde o seberealizaci vyučujících, nýbrž o
konkrétní výkon. Na člověka v roli, tedy ani na vyučující/ho, tudíž nelze aplikovat běžné
zásady jako je kategorický imperativ či zlaté pravidlo, které vyjadřují lidskou zkušenost, že
základem dobrých vztahů je představit si sebe sama na místě toho druhého. Vztahy osob zde
nejsou souměrné. Je zde nějaký účel, k němuž je člověk pověřen.
Už vůbec zde pak nelze uplatnit etické pravidlo, že člověk by příliš neměl posuzovat druhé –
v roli vyučujícího to prostě dělat musí. Z hlediska člověka v roli platí, že je placen za to, aby
něco dělal, aby to dělal určitým konkrétním způsobem a aby byl loajální vůči zaměstnavateli.
Důležitým milníkem v moderní společnosti byl přechod ke světu rolí, který znamenal také
zásadní kulturní předěl: mizí zde příbuzenská solidarita, která by měla mizet striktně tam, kde
začíná svět rolí, zaměstnání a institucí. Vstup do role však neznamená úplné vymanění se
z odpovědnosti. Pokud někdo oddělí své vystupování v roli a v soukromí, může to znamenat i
něco hrozného a zásadně neetického. Za určitých podmínek se tedy člověk v roli musí
postavit proti své loajalitě, což je mimořádně obtížné.

KONFLIKTY V MODERNÍ SPOLEČNOSTI
Primární představa o svobodě říká, že svoboda znamená zbavit se překážek a zábran.
Abychom měli pocit svobody, musíme mít na výběr z několika možností. Svoboda v tom
nejjednodušším smyslu, že mi nikdo v ničem nebrání, se ostatním jeví jako moje moc –
schopnost prosadit svoji vůli, třeba i proti vůli jiných. Dříve nebo později tak vznikne
konflikt. Čím víc nás žije pohromadě a čím víc na sobě závisíme, tím je riziko konfliktu vyšší.
V moderní době totiž velkou část svého života žijeme de facto v tlačenici. A na to etologicky
nejsme vybaveni.

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ
Svoboda nemůže znamenat zbavení se všech zábran, nemůže znamenat, že si budu dělat, co
budu chtít, a to proto, abych se mohl/a spolehnout na to, že ani ostatní si nebudou dělat, co
chtějí.
Objev, že lidská společnost se může řídit pravidly a ne strachem, je základem svobodných
moderních společností.

Co je možné udělat s konfliktní povahou lidí:
a) nepřátelství – protivníka je třeba zničit, odstranit nebo přinejmenším vyhnat,
nepřipouští se kompromis (alfa samec)
b) soupeřivá hra – pokud se podaří situaci opatřit nějakými pravidly, vznikne
soupeřivá hra a odstraní se nepřátelství
c) soutěž – kde se soupeří, jde vždy o obranu a útok, v soutěži ne, navíc na rozdíl od
dvoupólového soupeření soutěž může zahrnout mnoho lidí a cílem není vítězství
versus porážka, ale nějaký výkon.

ZÁKLADNÍ ETICKÉ KONCEPCE
ETIKA CTNOSTI – vychází ze základního přesvědčení, že všichni víme, co je to dobrý
člověk.
ETIKA UPŘÍMNOSTI – požaduje od každého, aby byl věrný svému svědomí, svým
představám, výsledek omluvíme, jen když to „upřímně myslel dobře“. Tato etika však naráží
na „upřímného zloducha“.
ETICKÝ SUBJEKTIVISMUS – případně individuální relativismus – představa, že o tom,
co je dobré nebo špatné, rozhoduje každý z nás pro sebe a za sebe.

NONKOGNITIVISMUS – pojetí, které se předem vzdává jakéhokoli nároku na to, že by
hodnotové soudy jakkoli vypovídaly o svých podnětech.
PSYCHOLOGICKÝ EGOISMUS – představa, že z psychologických (a fyziologických
důvodů) člověk nutně volí to, co se mu jeví jako v jeho bezprostředním zájmu, bez ohledu na
druhé nebo na svůj dlouhodobý zájem.
ETICKÝ EGOISMUS – přesvědčení, že naše přirozenost nás sice nenutí jednat sobecky,
avšak jednat altruisticky je nepřirozené. Etický egoismus se pod řadou dalších názvů
(objektivismus, neoliberalismus, neokonservatismus) stal ideologií nadspotřebních
společností, není ale filosoficky obhajitelný.
NÁBOŽENSKÁ ETIKA – každá soustava zásad lidského soužití, pro kterou je základní
skutečností rozlišení mezi posvátným a všedním prožitkem.
ETIKA ZÁKONA – etika všech, pro koho je pořádek a jistota důležitější než spravedlnost či
abstraktní ideál.
ABSOLUTISTICKÁ ETIKA – etika, která vylučuje jakékoli okolnosti či situaci, morální
zákony pro ni platí absolutně, nezávisle na okolnostech.
SITUAČNÍ ETIKA – ta naopak bere v potaz úmysl.
UTILITARISMUS – jediná zásada je konat dobro a vystříhat se zla.
DEONTOLOGICKÁ ETIKA – etika správnosti, přičemž za správné obvykle považujeme
to, co je v souladu s našimi zvyklostmi.
FORMALISTICKÁ ETIKA – jejím základem je jasné vědomí povinnosti konat dobro
(kategorický imperativ).

V evropské myšlenkové tradici se střetáváme se čtyřmi orientačními body, podle nichž
můžeme dovodit, co je dobré a co špatné:





z toho, co je posvátné – jde o prožitek, nikoli náboženské učení
z toho, co je přirozené – dobré znamená být v souladu s řádem věcí
z toho, co je prospěšné – co život podporuje, je dobré
z toho, co je správné – představa o tom, jak by věci měly být.

ZLATÉ PRAVIDLO
Každý trest má i preventivní charakter a dopad na celou společnost. Toto žádoucí působení by
posílilo, kdyby se podařilo jednoduše formulovat a zveřejnit, dát do oběhu a praxí potvrzovat
jako závazné zásady, jak se chovat, čemu se vyhýbat a co případně bude čekat toho, kdo si
nedá říci. Tzv. Zlaté pravidlo je jedna z nejstarších a nejvíce rozšířených zásad tohoto druhu.
Pro západní kulturu byla patrně nejdůležitější formulace biblické knihy Tobiáš:
Co nemáš rád, nikomu nedělej.
Tutéž myšlenku vyjadřuje i výrok Pittakose z Mytilény:
Co máš za zlé svému bližnímu, sám nedělej.
Nebo Konfucia:
Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě.
Také Mahábháraty:
Člověk se nemá vůči druhým chovat způsobem,
který je mu samému proti mysli. To je jádro vší morálky.
I Menandra ze Samu:
Co vytýkám svému bližnímu, sám – i když bych mohl – činit nechci.
Prakticky totéž znamená i výrok z Talmudu:
Co nechceš, aby ti jiní činili, nikomu nečiň.
V Novém Zákoně se už objevuje jiná formulace:
Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.
Podobně formuluje Zlaté pravidlo i muslimský právník a teolog 9. století Ahmad Ibn
Hanbal:
Co si přeješ pro sebe, přej i druhým, a co si nepřeješ, nepřej ani jim.
Ačkoli základní myšlenka je stejná, obsah této formulace je silnější: je pozitivní – říká, jak má
člověk jednat – a jednání mu vlastně přikazuje. Tento na první pohled drobný rozdíl může mít
významné praktické důsledky – jinak by totiž mohl člověk jen sedět a nic nedělat.

KATEGORICKÝ IMPERATIV
Charakteristickým způsobem Zlaté pravidlo kritizoval a rozvinul německý filosof Immanuel
Kant. Vytýkal mu zejména to, že chce morální soudy odvozovat z nereflektovaných pocitů
jednoho každého člověka. Takový soud by se ale opíral jen o jeho vlastní zkušenost a stával
by se tak závislým na nahodilé a partikulární empirii. Zkušenost každého člověka je však jiná
a během života se navíc výrazně mění. Nemůže tedy být spolehlivým a už vůbec ne
univerzálním vodítkem mravního hodnocení a rozhodování – tím může být podle Kanta
jedině rozum.
Svůj hlavní objev, který dodnes určuje značnou část praktické filosofie, tedy etiky, Kant
nazval kategorický imperativ. Je to základní zásada, která neslouží poznávání pravdy jako
přírodních zákonů, nýbrž přikazuje. Právě proto Kant použil slovo imperativ.
Od běžných imperativů, podmíněných a diktovaných běžnými cíli (chceš-li toto, musíš udělat
tohle) se zásadně liší svou nepodmíněností: musí platit pro každého člověka, vždy a všude,
nezávisle na jakýchkoli podmínkách.
Jednání podle kategorického imperativu nemůže být zdůvodněno žádným účelem, nýbrž
výhradně úctou k tomuto zákonu. Kategorický imperativ namísto reciprocity Zlatého pravidla
(Ty mně, já Tobě) zavádí kritérium „všeobecného zákonodárství“. Tím se mravnost
objektivizuje a univerzalizuje, takže mravní soudy může na tomto základě vynášet de facto
každý.

KRITIKA KANTOVA KATEGORICKÉHO IMPERATIVU
Německý sociolog Max Weber:
V opozici ke Kantově „etice smýšlení“ zavedl „etiku odpovědnosti“, která se musí řídit
především předvídatelnými důsledky každého rozhodnutí a jednání. Dotkl se tak něčeho, co
Kantova etika zanedbala.
Německý sociolog Georg Simmel:
Kantovi vytkl snahu rozdělit život na jednotlivá jednání bez kontextu. Jestliže Kant
předpokládá, že vlastní hluboké já je mravné, podle Simmela mravně smýšlející člověk ví, že
jeho špatnosti a nízkosti pramení v téže hloubce jako jeho mravní smysl a že je tedy nemůže
prostě svést na vášeň.

JAK SE ROZHODOVAT
Tři aspekty každého rozhodnutí podle THOMASE SCHIRRMACHERA:
1) normativní aspekt – dáno normami dané společnosti
2) situační aspekt – dáno zkušeností a konkrétními situacemi
3) existenciální aspekt – dáno svědomím, pomocí nějž jedinec činí aktuální rozhodnutí
na základě normativních a situačních principů.
Normativní, situační a existenciální aspekty jsou klasickými etickými přístupy. Předpokládají,
že normy předem definují způsob, jakým má lidstvo jednat, avšak pouze v konkrétní situaci je
člověk schopen postihnout, jaké jednání je nejlepší.
Všechny tři aspekty jsou chybné, pokud stojí osamoceně a jsou stavěny proti sobě. Jsou
legitimní, pokud jsou chápány jako důležité vazby v celkovém rozhodnutí.
Normativní vedení vyžaduje nastavování hodnot a vytyčování hranic. Žádné lidské
společenství se nemůže obejít bez norem, protože člověk (v protikladu ke zvířeti, které se řídí
instinktem) automaticky neví, jaké jednání vede k funkčnímu společenství.
Navzdory důležitosti, kterou absolutní hodnoty mají, nemůže člověk žít a rozhodovat se
pouze na jejich základě.
Dostanou-li se do konfliktu dvě normy, ukáže se, že hodnoty jsou odstupňovány, a díky tomu
se přestoupení zákazů či příkazů nehodnotí vždy stejně.
Žádný etický systém se neobejde bez harmonizace zájmů, tedy bez pozice, která připisuje
různou závažnost jednotlivým hodnotám a v případě střetu povinností uděluje prioritu vyšší
hodnotě. Tedy teorie harmonizace zájmů tvoří jádro každého etického systému.
Je důležité, aby se jak u toho, kdo rozhoduje, tak u všech těch, kdo jsou rozhodnutím
ovlivněni, propojily všechny normativní a situační prvky a přivedly nás k rozhodnutí, o jehož
správnosti jsme vnitřně rozhodnuti.
Člověk nabývá skutečné autority, pokud dokáže vyvážit formu a svobodu, neústupnost a
pružnost, vedení a poskytování prostoru k samostatnému rozhodování. Pokud se přeceňují
hranice nebo forma a svoboda je potlačována, roste strnulost, nátlak a tyranie. Pokud svoboda
nenaráží na zdravé hranice, vzmáhá se slabost, netečnost a anarchie. Pravá autorita je
racionální, nikoliv však bezcitná, pružná, nikoliv však bez hranic.

POZNÁMKY

JAK VÁM MŮŽE POMOCI PROJEKT ODLIŠNOST INSPIRUJE

Akreditované kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic a pracovníků:






Úvod do genderu
Rovné příležitosti ve vzdělávání
Problematika soužití majoritní společnosti s romskou menšinou
Ozvěny migrační krize v českých školách
Etika moderní pedagogické práce.

Rozšiřující kurzy a workshopy na tato témata:






intersekcionalita a křížení nerovností
židovství a antisemitismus v ČR
rozvíjení nadaných dětí
postavení sexuálních menšin v české společnosti
zdravotní handicap jako společenské stigma
a další.

Pravidelná setkání s odborníky/cemi a zástupci/kyněmi menšin:








muslim žijící dlouhodobě v ČR
romský podnikatel
pracovník Integračního centra
odbornice na vzdělávání a rozvíjení nadaných dětí
dětská psycholožka
speciální pedagog
vychovatel v dětském domově
a další.

Networking s vyučujícími z dalších pražských škol.

Kontinuální poradna pro řešení konkrétních problémů až do konce června 2018.
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KDE NAJDETE DALŠÍ INFORMACE:
Rada vlády pro rovnost žen a mužů – www.vlada.cz
Portál hlavního města Prahy – http://www.praha.eu/
Portál školství hl. m. Prahy – http://skoly.praha.eu
Evropská komise – http://ec.europa.eu/justice/gender-equality
Genderová expertní komora – www.gekcr.cz
Ministerstvo školství – http://www.msmt.cz/p-webu-msmt/spolecne-vzdelavani
www.migraceonline.cz
http://www.mvcr.cz/migrace/
http://www.imigracniportal.cz
http://migrace.phil.muni.cz/
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
http://cizinci.cz/cs/
Agentura pro sociální začleňování – www.socialni-zaclenovani.cz
Evropská síť proti rasismu – http://enar.helcom.cz
Odbor prevence Ministerstva vnitra – www.prevencekriminality.cz
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny – www.vlada.cz
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