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Cíle:
Cílem semináře je seznámit studenty s historickým kontextem vzniku a soužití národnostních
menšin v Československu mezi léty 1918-1938, následně pak po událostech spojených s tzv.
vysídlením německého obyvatelstva po roce 1945, uchopení moci komunistů v roce 1948 až
po současnost. V neposlední řadě je cílem textu orientovat čtenáře v problematice nárůstu
extremismu, migrace a problematiky cizinců v ČR a rovněž roli školství při výchově mladé
generace k toleranci a odstraňování předsudků vůči nečeským etnikům.
Po prostudování tohoto studijního textu budete znát:








Klíčové události v problematice národnostních menšin v Československu od roku
1918 do současnosti;
Jaké byly významné milníky v soužití národnostních menšin s majoritou;
Současnou problematiku národnostních menšin, nárůstu extremismu apod.;
Roli školství při výchově mladé generace k toleranci, odstraňování předsudků
Budete schopni:
Chápat důležitost historického kontextu ovlivňujícího současné vnímání národnostních
menšin;
Kriticky přistupovat ke všem myšlenkám vykazujících nepřátelské postoje k
národnostním menšinám ať již v minulosti, nebo v současnosti;

Získáte:




Nové vědomosti z oblasti československé historie s akcentem na národnostní menšiny
Znalost nejdůležitějších pojmů v této oblasti;
Základní orientaci v problematice průřezového tématu Multikulturní výchova, vč.
odkazu na užitečné zdroje k výuce.
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Úvod
Pro pochopení vnímání národnostních menšin v uplynulých letech existence samostatné
České republiky je nutné nejprve připomenout historické souvislosti dvacátého století, ve
kterých lze nalézt kořeny ovlivňující současnost. První světová válka se stala významným
milníkem v chápání problematiky národnostních menšin v současném pojetí. Do popředí
zájmu (nejen) evropské veřejnosti se poprvé dostaly otázky jejich právní ochrany.

1. Národnostní problematika období 1. ČSR
Nově vzniklý československý stát byl nucen tuto otázku také řešit. Pro ochranu menšin
mělo klíčový význam, jaké skutečné hranice byly nakonec schváleny Pařížskou mírovou
konferencí v roce 1919. Řada zemí včetně ČSR dosáhla značných úspěchů, které však měly i
svou druhou stranu, protože právě státy s největším územním ziskem (především Polsko a
Československo) převzaly současně i velké množství často nepřátelsky naladěných
příslušníků menšin. Nejdůležitější otázkou z hlediska hranic bylo pro ČSR pohraničí osídlené
Němci, které mělo pro nový stát takřka existenční význam (Petráš, 2009, s. 27–29). Na
československém území se nacházelo několik národnostních menšin, z nich nejpočetnější
byla menšina německá.1 Jejich poměrně rozsáhlá práva byla zakotvena v Ústavní listině
ČSR (vyhlášené ústavním zákonem č. 121/1920) konkrétně v šesté hlavě (§128–134).2
Avšak nositelem suverenity československého státu se stal de iure (podle zákona č. II/1918
Sb. z. a n.) tzv. národ československý, který de facto neexistoval. Obsah toto pojmu nebyl
jednoznačně vymezen ani v politických prohlášeních (T. G. Masaryka), ani v legislativě či
judikatuře. V té době bylo spíše podstatné, že se nový stát stane domovem rovnoprávných
občanů, založený na demokratických principech (Beneš et al. 2003, s. 54). Pro upřesnění je
nutné připomenout, že preambule ústavy obsahovala pojem národ československý a začínala:
„My národ Československý…“. Bohužel již v preambuli nalézáme první důležitý rozpor mezi
ní a politickou realitou. Nebyly v ní totiž zohledněny ostatní národnosti. To se mimo jiné
týkalo např. kulturních a politických odlišností Slováků a zároveň také existence největší
národnostní menšiny – Němců. Z části neřešené a později vyhrocené národnostní spory mezi
Čechy a Němci, Čechy a Slováky, stejně jako mezi Slováky a Maďary, taktéž přispěly
k uskutečnění Hitlerova záměru, jehož cílem byla likvidace Československa (Beneš, 2002, s.
87). Avšak nejpalčivějším a dlouho naši historii zatěžujícím národnostním problémem byl
bezesporu vztah Čechů a Němců. Naděje na pokojné budoucí soužití obou národů se stala
nereálnou. Lze konstatovat, že vztah Čechů a Němců se výrazně změnil po vzniku tzv. druhé
republiky a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava o několik měsíců později. Po
Mnichovu bylo z okupovaných pohraničních oblastí vyhnáno ze svých domovů 160 – 170 000
Čechů.

Věrohodný obraz o národnostní struktuře přineslo sčítání lidu v roce 1921 (podle zákona č. 592 z roku 1920).
Národnosti v Československu r. 1921 v absolutních číslech: Celkem 13 613, čs. 8 020 (64,79 %), německá 3 218
(23,63 %), maďarská 762 (5,80 %), židovská 191 (1,40 %), polská 110 (0,81 %), ruská 477 (3,51 %), jiná 35
(0,26%) (Pavlíček 2002: 56).
2
Dále je nutné zmínit zákon č. 592/1920 Sb. z. a n., který upravoval svobodnou volbu národnosti na základě
vlastního rozhodnutí jednotlivce.
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Text pro zájemce:
Např. německý krajanský občasník Olmützer Blätter (vycházející v SRN od roku 1952) poskytuje v článku
nazvaném „Der Verrat am Selbstbestimmungsrecht und seine Folgen“ pohled na vznik ČSR ze zcela odlišného
úhlu. Uvádí, že si Češi mylně 20 let namlouvali, že si svůj stát „vybojovali“. Ve skutečnosti však Francie
potřebovala případnou náležitou vojenskou páku proti Německé říši, a proto Čechům jejich stát „darovala“.
Kdyby došlo v roce 1919 k opravdovému Wilsonovu míru, při kterém by bylo všem přiznáno právo na
sebeurčení, neexistovaly by dvacáté století zatěžující problémy jako „Mnichov“, protektorát, odsun a okupace
v roce 1968. „Bez roku 1918 by nebyl rok 1938“ tvrdil ve svém závěru článek. 3 Text byl v občasníku uveřejněn
v roce 1989 a dokládá, že jednostranně vyhraněný německý pohled a vnímání 1. ČSR neztratil na intenzitě ani
po dlouhých letech od ukončení 2. světové války (Olomüzer Blätter, März 1989).

2. Národnostní menšiny v Československu v letech 1945–1989
Šest let útrap, emocionálně vyostřená nálada provázející konec druhé světové války a
uplatnění kolektivní viny ve vztahu k Němcům našli v roce 1945 svůj výraz v událostech
provázejících jejich vysídlení. Určit přesný počet vysídlenců však není snadné. V posledních
měsících války se na území Československa nacházelo zhruba 4 000 000 německých civilistů.
Většina patřila k usedlému obyvatelstvu. Asi 1 000 000 tvořili uprchlíci ze Slezska a další
statisíce z východní části Říše. Beneš uvádí, že jedním ze způsobů, jak se dopátrat relativně
přesného počtu německých obyvatel v Československu je statistika populace podle vydaných
potravinových lístků. Podle této statistiky žilo v tzv. Sudetech na počátku května 1945 cca
3 325 000 lidí, z toho 600 000 Čechů (srov. Beneš, 2002, s. 198–200).
Němci byli tedy identifikováni jako nepřátelé uvnitř státu, kterých je potřeba se zbavit.
Po druhé světové válce se komunisté stavěli k menšinové politice první československé
republiky velmi kriticky a tuto názorovou linii si udrželi i po roce 1948. Bezprostředně
poválečný postoj většiny reprezentantů KSČ, od vrcholných představitelů až po lokální
úroveň, byl zcela v souladu se všeobecně sdílenou kritikou přílišné velkorysosti meziválečné
československé menšinové politiky. Dle jejich představ měl být nový poválečný stát
koncipován jak stát národní. Národní charakter státu se odrážel v Ústavě z 9. května 1948.
Byla zde však zcela vypuštěna kapitola o kolektivních menšinových právech, která do té doby
platila alespoň formálně, a to na základě ústavy z roku 1920 (ve skutečnosti však nebyla
vůbec naplňována) (Spurný, 2011, s. 96, 198). Diskriminace a segregace německého (ale i
maďarského) obyvatelstva se staly koncem čtyřicátých a v padesátých letech realitou.
Německému obyvatelstvu, které zůstalo na našem území, nastaly nelehké časy.
S existenčními problémy se v prvních poválečných letech potýkaly především osoby
přestárlé, osamělé, práce neschopné, chronicky nemocné a také děti. Bývalí veřejní
zaměstnanci, kterým se zachovalo občanství, obdrželi na základě vládního usnesení z 6. září
1946 zálohy na služební nebo odpočivné (zaopatřovací platy) a příspěvky na výživu
rodinných příslušníků. V případě nejbližších příbuzných Němců, kteří neměli osvědčení o
zachování občanství, mohl být zálohovaný příspěvek poskytnut pouze tehdy, jestliže šlo o
státně spolehlivé osoby. Ovšem ani vyplácení těchto dávek neprobíhalo vždy důsledně. V
důsledku toho se do svízelné situace dostávali např. němečtí důchodci a přestárlí nebo
antifašisté neschopní práce, kteří již vyčerpali své finanční úspory. Omezována byla také
účast německého obyvatelstva na veřejné činnosti. Přísně byly prověřovány žádosti o české
občanství. Jejich kladné vyřízení znamenalo i jisté finanční přilepšení. Jako nepřípustné bylo
3

Viz blíže Olmützer Blätter, März 1989, s. 18.
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vnímáno používání němčiny na veřejnosti či při styku s úřady. Zavedení nepovinné výuky
němčiny do některých typů škol (jako např. v obchodních akademiích) bylo přijímáno
s nevolí. Jak uvádí Staněk, Češi připustili, že se němčinu budou sice učit, ale nebudou ji
používat, zvláště pak ve styku s Němci. Také kontroly a cenzury poštovních zásilek určených
pro Němce se staly realitou (Staněk, 1993, s. 49–53). Ještě v roce 1948 pobývalo mnoho
Němců v pracovních táborech, přežívali v ubytovnách svých zaměstnavatelů (pokud neměli
vlastní ubytování), zajatci pracovali na šachtách a opuštěné děti trávili čas v ústavech,
charitativních útulcích nebo u pěstounů. V této době se také objevovaly snahy přemístit
německé pracovní síly do vnitrozemí (převážně do oborů vyžadujících namáhavější fyzickou
práci, kde chyběli čeští zaměstnanci), a tím zajistit jejich rychlejší „rozptýlení“ a asimilaci.
Tím měla být definitivně vyřešena německá otázka v republice (Staněk, 1993, s. 68).
Na počátku šedesátých let vykázaly statistiky pokles obyvatel německé národnosti
v rámci celého Československa o 25 000 osob (v roce 1961 se přihlásilo k německé
národnosti 140 402 osob – tj. 1 % z celkového počtu obyvatelstva).4 Na konci šedesátých let
statistiky vykazovaly již jen 110 000 Němců a v sedmdesátých letech se jejich počet na našem
území i nadále snižoval. Při sčítání lidu k 1. prosinci 1970 se k německé národnosti na území
Čech a Slovenska přihlásilo 85 663 osob (v českých zemích 80 903 a na Slovensku 4760
osob). V těchto cifrách se promítaly procesy asimilace, přirozená výměna a vystěhovalectví a
rovněž příklon k české národnosti. Projevily se zde zřejmě také snahy svůj etnický původ
úmyslně zamlčet z důvodů obav před nepříjemnostmi. O deset let později se počet osob snížil
o dalších 24 534 duší, které by se přihlásily k německé národnosti (Staněk, 1993, s. 145–173).
Vedle Němců a Maďarů (na Slovensku) byly za nežádoucí a státně nespolehlivé považováni
rovněž Romové, německy mluvící Židé a jihomoravští Charváti. Společnost národního státu
měla být očištěna od všeho, co ji aktuálně i potenciálně ohrožovalo (Spurný, 2011, s. 339).
Z uvedeného vyplývá, že poválečné Československo patřilo do roku 1989 k zemím
uzavřeným před světem. Obyvatelé neměli zkušenosti s velkým počtem národností, které se
chovají jinak, respektují jiné hodnoty, opírají se o jiné tradice, jinak komunikují a mají jiná
očekávaní (Šišková, 2001, s. 9). Podezřívání a nepřátelství vůči všemu cizímu bylo
posilováno nejen znovu vybičovaným nacionalismem (jehož intenzita byla do značné míry
spojena s druhou světovou válkou), ale také politika kulturní a sociální homogenity, kterou
komunistická moc důsledně prosazovala při uskutečňování svých představ nové
československé společnosti. Nepřítomnost, případně potlačování jiných kultur, způsobů života
a ideologií vedly k nárůstu sebestřednosti české populace a tím i k posílení xenofobie. Je
nutné připomenout, že podobné postoje byly uplatňovány i k jiným menšinám než etnickým
(např. sexuální menšiny). Jejich existence byla přehlížena a důsledně tabuizována. Ani přelom
devadesátých let nepřinesl výrazné zlepšení. Strach z neznámého byl umocněn společenskými
a hospodářskými proměnami. Postoje české veřejnosti k některým menšinám se dokonce
zhoršil. Xenofobie a netolerance se staly neblahým dědictvím uplynulých let (Jirásková,
2006, s. 26–27). Začátkem devadesátých let se pomalu narovnávaly česko-německé vztahy a
po rozpadu Československa v roce 1993 si Češi museli zvykat na skutečnost, že se
národnostní menšinou stali Slováci.5
Pojmy k zapamatování: Ústavní listina ČSR (vyhlášené ústavním zákonem č.
121/1920), Pařížská mírová konference, druhá republika, protektorát Čechy a Morava,
vysídlení, Ústava z 9. května 1948
Z toho 6 250 osob na Slovensku (0,2 %). V roce 1968 se tento počet snížil na cca 6 000 osob.
Viz blíže k tématu vzniku a fungování ČR Bureš, J. Charvát, J., Just, P., Štefek M. 2012. Česká demokracie po
roce 1989. Praha: Grada.
4
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Kontrolní otázky a úkoly:
1. Co to byla idea tzv. čechoslovakismu?
2. Která byla největší národnostní menšina v Českoslvensku mezi léty 1918-1938?
3.Vyhledejte a ve slovníku a vysvětlete pojmy diskriminace, segregace, asimilace,
nacionalismus, xenofobie.
4. Vysvětlete vztah komunistické moci k národnostním menšinám po roce 1948.
Rozšiřující texty pro zájemce:
CINGELOVÁ, G. Menschliche Schicksale in Grenzgebieten der Tschechoslowakei nach dem Zweiten
Weltkrieg in Spielfilm und Literatur im Unterricht. In: ALAVI, B. (Hg.) Zwangsmigration im Film. Heidelberg:
Mattes Verlag Heidelberg, 2015.
MAJEWSKI, P., M. Sudetští Němci 1848-1948: Dějiny jednoho nacionalismu.Brno: Conditio humana ve
spolupráci s Muzeem druhé světové války v Gdaňsku, 2014
MALÝ, L. Soužití Čechů s Němci. Praha: L. Malý v nakl. Poweprint, 2014.
SCHROLL-MASCHL, S. Interkulturní komunikace: Češi a Němci. Praha: Management Press, 2015.

3. Národnostní menšiny v ČR po roce 1993
3.1. Právní a institucionální zakotvení národnostních menšin v ČR
Jak tedy vypadá institucionální a právní zakotvení národnostních menšin po vzniku
samostatné České republiky? Nejprve je třeba uvést, že v současnosti je Česká republika na
poli problematiky národnostních menšin vázána několika mezinárodními závazky. Jejich
výrazem je např. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (ratifikována 18.
prosince 1997 a uložena u generálního tajemníka Rady Evropy) a Evropská charta
regionálních či menšinových jazyků (ratifikována 15. listopadu 2006, v platnost vstoupila 1.
března 2007 zveřejněním ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 15/2007).6 Na jejím základě
byly do zvláštního režimu ochrany zahrnuty jako vybrané menšinové jazyky němčina,
polština, slovenština a romština. V roce 2008 se pak ČR stává členem Aliance civilizací,
kterou tvoří více než 80 států a mezinárodních organizací.7
Nelze nezmínit, že od roku 2007 je národnostním menšinám k dispozici Dům
národnostních menšin v Praze, v němž sídlí občanské sdružení jednotlivých národnostních
menšin. Jeho činnost je zaměřena nejen na spolupráci jednotlivých menšin mezi sebou a
majoritní společností, ale také na práci s mládeží (Dům národnostních menšin 2016).
Součástí právního řádu České republiky jsou normy přiznávající národnostním menšinám
určitá práva (např. Listina základních práv a svobod). Avšak zajímavým faktem zůstává, že
do roku 2001 nebyl pojem „národnostní menšina“ vymezen. Stalo se tak až zákonem č.
Jak již bylo uvedeno, ratifikovala dne 15. listopadu 2006 Česká republika Evropskou chartu regionálních či
menšinových jazyků. Na jejím základě čerpal např. Moravskoslezský kraj (v němž je největší koncentrace
občanů polské národnosti) v roce 2008, 2009 dotace, které pokrývaly např. náklady na uhrazení tlumočení a
překlady písemných žádostí podaných v polském jazyce do češtiny a dále na úhradu nákladů vztahujících se na
plnění závazku užívání místních názvů (názvů obcí a ulic) a názvů veřejných budov (škol, knihoven, kulturních
domů, autobusových zastávek apod.) v polském jazyce. Celkově se obdobná záležitost týká 31 obcí v okrese
Karviná a Frýdek-Místek. Po ratifikaci Charty probíhala instalace česko-polských názvů obcí na tabulích. Viz
(Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008).
7
Aliance byla vytvořena v roce 2005 z iniciativy Španělska a Turecka. Od roku 2007 má svého vysokého
představitele při OSN. Cílem je napomáhat porozumění a spolupráci mezi národy rozdílných kultur a
náboženství-zejména mezi státy muslimskými a tzv. státy západními, a tak bojovat s rostoucí polarizací mezi
těmito národy, proti netoleranci a extremismu. Tohoto cíle má být dosahováno díky společným aktivitám oblasti
vzdělávání, práce s mládeží, medií a migrace (Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok
2009).
6
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273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
(Poslaneckou sněmovnou ČR schválen dne 10. 7. 2001), který nabyl účinnosti dnem
vyhlášení 2. srpna 2001 (Tomášková, 2001, s. 32). Pojem národnostní menšina je v § 2
vymezen následovně:
1. „Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území
současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným
etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu
obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za
účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka, kultury a
zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky
utvořilo.
2. Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než
české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny
spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti“ (Zákon č. 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů 2001).
Zákon dále vymezuje právo národnostních menšin na sdružování, právo účasti na řešení
záležitostí týkajících se národnostních menšin, právo na rozvoj kultury, vzdělání v jazyce
národnostní menšiny apod. Jak uvádí Tomášková, „etnická“ a „národnostní menšina“ jsou
pojmy z oblasti antropologie než práva a je třeba konstatovat, že se v poslední době užívá
spíše pojmu „národnostní menšina“ (Tomášková, 2001, s. 33). V současnosti již stát uznává
čtrnáct národnostních menšin: Bulhaři, Chorvati, Maďaři, Němci, Poláci, Slováci, Srbové,
Romové, Rusíni, Rusové, Řekové, Ukrajinci, Vietnamci a Bělorusové. Poslední dvě byly
uznány v polovině roku 2013. K tomu je třeba připomenout, že menšiny musí splňovat dvě
základní podmínky. Jejich komunity musí v českých zemích historicky působit (přesná doba
není stanovená), a mít dostatečný počet příslušníků s českým občanstvím (rovněž není
upřesněn). Rada vlády pro národství menšiny si na několika svých posledních jednáních
ujasňovala, zda Vietnamci a Bělorusové tyto požadavky naplňují.8 Na vysvětlenou je třeba
dodat, že Vietnamci přicházeli do Československa zejména kvůli studiím v době normalizace,
jejich migrace výrazně pokračovala po roce 1989. V České republice jich žije legálně kolem
65 000 (dle sčítání lidu z roku 2011 jich svou příslušnost k vietnamské národnosti deklarovalo
více než 29 000, z toho 800 jich má národnost českou). Bělorusové mají na české země vazby
již od 16. století. Velká běloruská vlna emigrace do Československa nastala ve 20. letech
minulého století kvůli nástupu bolševiků. Další výrazné přistěhovalectví probíhá v posledních
dvaceti letech. V současnosti žije v České republice několik tisíc Bělorusů, kteří sem
přicházejí především z ekonomických a politických důvodů. Výraznou část komunity
představují studenti (Vietnamci národnostní menšinou 2013).
V rámci České republiky mají národnostní menšiny své zastoupení v již ve výše zmíněné
Radě vlády pro národnostní menšiny 9, která je poradním a iniciativním orgánem vlády pro
Stát do roku 2013 uznával dvanáct národnostních menšin. K rozšíření jejich počtu není potřeba měnit zákon,
výčet menšin je totiž uvedený pouze ve statutu rady vlády. O jeho úpravě hlasují členové Rady, což jsou zástupci
již uznaných menšin a státních institucí. Nakonec dokument schvaluje vláda (Vietnamci národnostní menšinou
2013).
9
Rada pro národnosti vlády ČR byla původně formálně zřízena v souvislosti s přijetím ústavního zákona č.
144/1968 Sb., o postavení národností v Československé socialistické republice. Ten v čl. 5 stanovil, že zákony
národních rad též stanoví, při kterých zastupitelských sborech a výkonných orgánech se zřizují orgány, které
budou zabezpečovat uskutečňování práv národností (účinnost této zákonné normy zrušil ústavní zákon č.
23/1991 Sb., kterým se uvádí Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění
České a Slovenské Federativní Republiky). Po listopadu 1989, v podmínkách tehdejší československé federace,
schválila vláda ČR usnesením ze dne 13. března 1991 č. 72, k návrhu Statutu Rady pro národnosti vlády České
8
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otázky národnostní týkající se národnostních menšin, jejich příslušníků a ochrany
menšinových jazyků (zřízena v souladu se zákonem č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků
národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění tehdejších předpisů, a usnesením
vlády ze dne 10. října 2001 č. 1034) (Statut rady vlády pro národnostní menšiny 2016).
K jejím nejdůležitějším úkolům patří např. sledování dodržování Ústavy ČR, Listiny
základních práv a svobod včetně vnitrostátního plnění mezinárodních závazků ČR. Rada se
rovněž vyjadřuje k zákonům týkajících se národnostních menšin, připravuje pro vládu,
ministerstva nebo jiné správní úřady doporučení k zajištění potřeb národnostních menšin (v
oblasti školství, kultury, médií, používání mateřského jazyka, společenského a kulturního
života apod.). Rada má 32 členů, z nichž polovinu tvoří právě tito zástupci (dva zástupce mají
Němci, Romové, Poláci a Slováci, ostatní po jednom), kteří byli navrženi sdruženími
příslušníků národnostních menšin. Dalšími členy jsou: předseda Rady (člen vlády, zpravidla
místopředseda vlády), zástupci Ministerstva financí, kultury, Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, dále Ministerstva vnitra, spravedlnosti a
zahraničních věcí (a to na úrovni náměstků), náměstek člena vlády (předseda Rady nebo jím
pověřený zástupce), zástupce Kanceláře prezidenta republiky, zástupce Kanceláře Veřejného
ochránce práv, zmocněnec vlády pro lidská práva, zástupce Asociace krajů České republiky a
zástupce odborné veřejnosti. Rada se schází zpravidla jednou za tři měsíce. Podklady pro její
jednání připravují výbory (výbor pro dotační politiku, výbor pro spolupráci s orgány
samospráv).10 Rada vydává od roku 2002 každoročně zprávy o situaci národnostních menšin
v České republice.
3.2. Statistické údaje sčítání lidu, bytů a domů (1991, 2001, 2011) o počtech
národnostních menšin u nás.
Ve zprávě Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2012 nalezneme mj. přehledné
výsledky sčítání lidu, bytů a domů z roku 1991, 2001, 2011. Zpráva uvádí, že jedinou
možností, jak vyjádřit příslušnost k národnostní menšině, je právě toto sčítání. Z výsledků je
patrný pokles občanů, kteří se přihlásili k romské národnosti (je to dáno skutečností, že zde
významnou roli hrálo rozhodnutí přihlásit se nebo nepřihlásit dané národnosti).11 Naopak
počet příslušníků ukrajinské národnosti se zvýšil o 140,8 %.
Tabulka č. 1 Sčítání lidu, bytů a domů v roce 1991, 2001, 2011.
celkem v roce 1991
národnost

obyvatelstvo celkem
v tom
česká

absolutně v %
10 302215 100
8 363768 81,18

celkem v roce
2001
absolutně v %
10230060 100
9 249777 90,42

celkem v roce
2011
absolutně v %
10436560 100
6 711624 64,31

republiky, nový Statut Rady. Jeho platnost zrušilo usnesení vlády ze dne 11. května 1994 č. 259, o schválení
Statutu Rady pro národnosti vlády České republiky. Platnost tohoto Statutu Rady zanikla usnesením vlády ČR ze
dne 10. října 2001 č. 1034, o zřízení Rady vlády pro národnostní menšiny, jeho současné znění bylo schváleno
vládou dne 25. ledna 2012 (usnesení č. 60) (Statut rady vlády pro národnostní menšiny 2012).
10
Viz blíže tamtéž.
11
V roce 1991 se k romské národnosti přihlásilo 32 903 osob, v roce 2001 jen 11 716. Kvalifikované odhady ale
uvádějí číslo mnohem větší – od 150 do 200 000. Tj. 90 % Romů svou národnost při sčítání neuvedlo. Metoda
sebeidentifikace, která je využívána při sčítání lidu usiluje o to, aby Romové nebyli prostým objektem
kvalifikovaných odhadů, ale využili šanci svobodně a informovaně rozhodovat o své národnosti. Příčinou
daného stavu může být obava Romů ze zneužití údajů o národnosti (Zpráva o situaci národnostních menšin
v České republice za rok 2012, 2013).
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moravská
1 362313 13,22
380 474
3,72
521 801
5,00
slezská
44 446
0,43
10 878
0,11
12 214
0,12
slovenská
314 877
3,06
193 190
1,89
147 152
1,41
polská
59 383
0,57
51 968
0,51
39 096
0,37
německá
48 556
0,47
39 106
0,38
18 658
0,18
ukrajinská
8 220
0,07
22 112
0,22
53 253
0,51
maďarská
19 932
0,19
14 672
0,14
8 920
0,08
ruská
5062
0,05
12 369
0,12
17 872
0,17
romská
32 903
0,32
11 746
0,11
5 135
0,05
bulharská
3 487
0,03
4 363
0,04
4 999
0,05
řecká
3 379
0,03
3 219
0,03
2 043
0,02
srbská
nezj.
--1 801
0,02
1 717
0,02
chorvatská
nezj.
--1 585
0,02
1 125
0,01
rusínská
1 926
0,02
1 106
0,01
739
0,01
ostatní
9 860
0,10
39 477
0,39
52 225
0,5
nezjištěno,
22 017
0,21
172 827
1,67
2 642666 25,32
národnost
neuvedena
Zdroj: Rada vlády pro národnostní menšiny. 2012. Zpráva o situaci národnostních menšin
v České republice za rok 2011.
národnost

Text pro zájemce:
Z dalších údajů je možno vyčíst nárůst hodnot u „ostatních“ menšinových společenství, který je více než
pětinásobný. Je způsoben zvyšujícím se podílem imigrantů. Nejvýraznější je ovšem nárůst počtu osob, které
příslušnost k národnosti nevyplnily. Zatímco počet takových osob činil v roce 1991 pouze 22 017 osob (0,21 %),
v roce 2001 celkem téměř 173 000 (1,7 %), v roce 2011 je to již více než 2,6 mil. osob (cca jedna čtvrtina
z celkového počtu obyvatel ČR). Na tuto skutečnost poukázali kriticky někteří zástupci národnostních menšin, s
tím, že požadovali, aby vyplnění kolonky „národnost“ při sčítání lidu v roce 2011 bylo povinné. K údajům o
národnostních menšinách, které byly zastoupeny v Radě v roce 2012, je třeba připojit také údaje o běloruské a
vietnamské menšině. Jak již bylo uvedeno, stali se zástupci vietnamské a běloruské menšiny řádnými členy Rady
vlády pro národnostní menšiny v červenci 2013. V letech 1991 a 2001 nebyl při sčítání lidu zjištěn počet
Bělorusů na území České republiky, ale v roce 2011 se ke své národnosti přihlásilo 2013 osob. K vietnamské
národnosti se v roce 1991 přihlásilo 421 osob, v roce 2011 17 462 osoby a v roce 2011 již 29 660 osob. V
případě příslušníků vietnamské komunity je patrný nárůst o 69,9 %. Opět se potvrzuje, že jde především o
osoby, které se přistěhovaly, neboť občanů ČR je pouze 824. V úvahu je ovšem nutné vzít skutečnost, že
přístup dětí přistěhovalců k občanství byl v uvedeném období omezený, což se s účinností od 1. ledna 2014
změní (k tomuto datu vstupuje v účinnost nový zákon o státním občanství ČR). Jde tak i v případě občanů ČR
vietnamského původu o významný počet, jenž se může podle všeho kontinuálně zvyšovat (Zpráva o situaci
národnostních menšin v České republice za rok 2011, 2012).

4. Školství jako záruka budoucnosti národnostních menšin
Vzhledem k tomu, že problematika školství hrála a hraje stěžejní roli v životě každé
národnostní menšiny (např. v období 1. ČSR jej jako základní podmínku pro udržení kulturní
svébytnosti a vůbec další existence považovala německá menšina), je třeba se o ni krátce
zmínit. Právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny zajišťuje za určitých
podmínek školský zákon. Např. v § 14 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Kromě pravidel pro
zřizování škol s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je školským zákonem zavedena
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možnost, aby pro podporu zájmů příslušníků národnostních menšin mohl ředitel školy se
souhlasem zřizovatele stanovit v rámci školního vzdělávacího programu předměty nebo jejich
části, v nichž bude možno výuku organizovat dvojjazyčně, a to také v jazyce národnostní
menšiny. Dále je stanoveno, že vysvědčení, výuční listy a diplomy o absolutoriu se ve
školách, kde se vyučuje v jazyce národnostní menšiny, vydávají dvojjazyčně, tj. v jazyce
českém i v jazyce národnostní menšiny. V souladu se zavedením nového modelu maturitní
zkoušky od školního roku 2010/2011 je školským zákonem garantováno, že žáci škol a tříd s
vyučovacím jazykem národnostní menšiny mají právo skládat společnou i profilovou část
maturitní zkoušky v českém jazyce nebo v jazyce národnostní menšiny (v polštině), a to s
výjimkou zkoušky z českého jazyka a literatury. Vyučovacím jazykem v základních (ZŠ) a
středních (SŠ) školách zařazených v rejstříku škol a školských zařízení je jazyk český.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může povolit vyučování některých předmětů v
cizím jazyce či povolit výjimku. Jde např. o případy tzv. dvojjazyčných gymnázií, která byla
zřízena na základě mezivládních dohod a ujednání, a kde jsou vybrané předměty po
převážnou část vzdělávání vyučovány v cizím jazyce.
V současnosti v České republice existuje 17 šestiletých tzv. dvojjazyčných gymnázií,
pilotujících vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího
programu pro dvojjazyčná gymnázia (toto pokusné ověřování je rozloženo do let 2007 až
2015), šest česko-španělských, pět česko-francouzských, jedno česko-italské, dvě českoanglická, tři českoněmecké. Dvě česko-německá dvojjazyčná gymnázia jsou zřízena na
základě spolupráce s Rakouskou republikou (Praha, Znojmo), jedno česko-německé v Liberci
je zřízené na základě mezivládní dohody se SRN. Většina mezinárodních smluv se zeměmi, z
nichž pochází národnostní menšina v ČR, obsahuje ujednání o stipendiích na letní jazykové
kursy (Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010, 2011).
4.1 Romská menšina a její postavení v ČR a nárůst extremismu
Nyní obraťme svou pozornost k nejvíce diskutované a mediálně sledované menšině – k
Romům. Zadáme-li do internetového vyhledavače heslo „postoj Čechů k Romům“, zobrazí se
čtenáři množství nadpisů (různého stáří) udávající vysoké procentní podíly nejen negativního
postoje majoritní společnosti k této menšině, ale také vysoké procentní podíly informující o
skutečnosti že Čechy nechtějí Romy ani za sousedy. Také média zaměstnávají témata izolace
romských dětí v systému vzdělávání (jejich nadměrné umísťování do tzv. praktických škol),
projednávání kauzy sterilizace romských žen bez jejich předchozího souhlasu a v neposlední
řadě tolik aktuální protiromské protesty. O vnějších a vnitřních příčinách negativního postoje
Čechů k Romům se lze mnohé dočíst, otázkou však zůstává, zda existuje naděje tento
negativní postoj majoritní společnosti změnit, jakým způsobem a co pro to mohou udělat
jednotlivé instituce, vč. školství. Romskou problematiku na celostátní úrovni zpracovává
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Rada je stálým poradním a iniciačním orgánem
vlády, má 30 členů, z nichž polovinu tvoří Romové. Předsedou rady je předseda vlády České
republiky. Rada systémově napomáhá integraci Romů do společnosti, dosažení
bezkonfliktního soužití Romů s ostatní společností a celkové zlepšení jejich postavení ve
všech sférách života.12 V souvislosti s nárůstem extremismu v České republice se množí
Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících z
usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Soustřeďuje, projednává a předkládá
vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování politiky vlády, které se týkají Romů. Podrobnější
informace o složení a úkolech Rady jsou uvedeny v jejím Statutu, způsob jednání upravuje Jednací řád. Činnost
Rady (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje kancelář, která je organizační součástí Úřadu
vlády České republiky. Klíčovými dokumenty Rady je Koncepce romské integrace a Zpráva o stavu romské
12
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incidenty proti této menšině. Příkladem mohou být protiromské nepokoje na podzim 2008
v Litvínově-Janově, žhářský útok neonacistů na dům obývaný romskou rodinou ve Vítkově
(noc z 18.–19. 4. 2009), protiromské protesty v řadách veřejnosti v Břeclavi 2012 (způsobené
ač křivým obviněním patnáctiletého chlapce), či nedávné bouře v Ostravě-Přívoze (dne 24.
srpna 2013) a v Ostravě-Zábřehu (dne 27. září 2013) před romskou ubytovnou, kdy se do
demonstrací zapojili běžní lidé z ulice. Na druhou stranu je však třeba připomenut případ
etnické nenávisti v prostředí romské mládeže z dubna 2010, kdy sedmnáctiletý romský mladík
a jeho nezletilý kamarád, brutálně napadli v obci Krupka dvanáctiletého Patrika D (Charvát
2013, s. 68). Všechny uvedené případy vyvolaly velkou mediální odezvu a diskusi ve
společnosti. Znovu připomněly nutnost řešení tohoto problému nejen na vládní úrovni, ale
zároveň i ve školách. Alarmující jsou totiž výsledky tzv. studentských voleb z roku 2012
(organizované Člověkem v tísni), ve kterých se např. v Ústeckém kraji umístila na prvním
místě Dělnická strana sociální spravedlnosti. Druhé místo obsadila ta samá strana
v kraji Karlovarském, Moravskoslezském a Pardubickém a Plzeňském a třetí místo např. v
Jihočeském, Královéhradeckém, Libereckém a Kraji Vysočina. V souhrnném výsledku je pak
na třetím místě hned po České pirátské straně a TOP 09 a Starostové (Výsledky studentských
voleb 2012). Extremistické tendence mezi středoškolskou mládeží jsou tedy realitou nebo jsou
nevěrohodné, protože je žáci pojali odpovědi jako jakýsi druh recese? A je třeba položit si
otázku nejen po příčinách takových postojů, ale také jak těmto tendencím účinně čelit?
4.2 Multikulturní výchova ve školách jako prostředek k „multikulturní
gramotnosti“?
Jak tedy škola může přispět k rozvoji občanské společnosti a nárůstu extremismu ve
společnosti? Od školního roku 2007/2008 vyučují všechny školy v ČR podle Rámcového
vzdělávacího programu13, který pro základní a gymnaziální vzdělávání obsahuje tzv.
průřezová témata.14 Problematikou národnostních menšin se zabývá Multikulturní
výchova. Jejím hlavním cílem je mj. schopnost žáků rozpoznat extremistické prvky jednání a
také se požaduje, aby žáci uměli vysvětlit, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující
práva svobody jiných lidí (např. hnutí neonacistického nebo jiného antidemokratického
charakteru). Na pomoc kurikulární reformě probíhala řada aktivit (např. metodický portál

menšiny v České republice, která je vládě předkládána každoročně vládě na vědomí. Rada byla zřízena
usnesením vlády ČR ze dne 17. září 1997 č. 581 tehdy jako Meziresortní komise pro záležitosti romské
komunity. V roce 2001 došlo k transformaci této komise v Radu vlády pro záležitosti romské komunity. Zásadní
změna Statutu byla následně schválena usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254, kterým se změnil i název
tohoto poradního orgánu na Radu vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny (Rada vlády pro
národnostní menšiny 2012).
13
Do vzdělávání v České republice byl na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaveden systém více úrovní
tvorby vzdělávacích programů. Tyto programové dokumenty konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují
klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy,
charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích
programů, včetně učebních plánů. Na základě rámcových vzdělávacích programů a pravidel v nich stanovených
si jednotlivé školy vytvářejí své realizační programové dokumenty – školní vzdělávací programy Rámcové
vzdělávací programy 2013).
14
Průřezová témata tvoří povinnou součást vzdělávání na základních školách. Dále sem patří Osobnostní a
sociální výchova, Výchova v demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech. V gymnaziálním vzdělávání pak Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Mediální výchova.
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www.rvp.cz zpočátku zajišťovaný Výzkumným ústavem pedagogickým)15, které měly
podpořit tvorbu školních vzdělávacích programů a jejich zavádění do praxe, vytvářet databázi
příspěvků a inspirovat pedagogy a umožnit sdílení a výměnu zkušeností. Vznikla databáze
metodických materiálů a podkladů pro pedagogy. Následně pak v roce 2008 byla databáze
obohacena o materiály, které mohou pedagogové použít v oblasti vzdělávání příslušníků
etnických a národnostních menšin i vzdělávání dětí cizinců (Zpráva o situaci národnostních
menšin v České republice za rok 2008: 2009).
Problematika multikulturní výchovy byla i v roce 2010 řešena jako součást dlouhodobého
systematického resortního úkolu zaměřeného na metodickou podporu výuky průřezových
témat (mezi nimi i Multikulturní výchovy). V rámci tohoto úkolu byly jako konkretizace
průřezových témat v RVP zpracovány doporučené očekávané výstupy (DOV) pro všechny
tematické okruhy průřezového tématu Multikulturní výchova, a to jak pro 1. a pro 2. stupeň
ZŠ, tak pro gymnázia (Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia 2011). DOV zohledňují
transkulturní přístup, který přispívá k minimalizaci rizika vyčleňování jedinců na základě
skupinové identity a k prevenci extremistických postojů. Za významnou skutečnost je možné
považovat i to, že dochází na úrovni DOV k efektivním přesahům mezi jednotlivými
průřezovými tématy a to zejména mezi Multikulturní výchovou, Výchovou demokratického
občana a Výchovou k evropským a globálním záležitostem. DOV byly ověřovány na
vybraných ZŠ a gymnáziích a byly pro učitele vytvořeny ukázky konkrétních výukových
situací, ve kterých mohou být jednotlivé doporučené výstupy dosahovány. Metodické
materiály jsou postupně doplňovány a uveřejňovány na Metodickém portálu www. rvp.cz.
Na základě potřeb učitelů bylo přednostně na www. rvp.cz založeno digifolio soustřeďující
základní texty a informace k otázkám inkluzívního vzdělávání. Texty uveřejněné na
Metodickém portálu se vztahují se např. k rasismu, xenofobii, multikulturní společnosti apod.
kromě výše uvedeného portálu jsou dalšími zdroji informací pro Multikulturní výchovu i jiné
webové portály resortu školství, na nichž jsou průběžně podporovány mediální aktivity v
oblasti Multikulturní výchovy, prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů,
výchovy k toleranci a respektování lidských práv (Zpráva o situaci národnostních menšin
v České republice za rok 2010, 2011).
Dále bylo v listopadu 2010 schváleno a zveřejněno Metodické doporučení k prevenci
rizikového chování. Materiál nahrazuje dosavadní Metodický pokyn ministra školství,
mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Jednou z
kapitol metodického doporučení je i kapitola Extremismus, rasismus, xenofobie,
antisemitismus. Důležitou součástí Metodického doporučení je praktický návod pro školy „Co
dělat když…“, který obsahuje detailní a přitom praktické doporučení ředitelům škol a školním
metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve školách.
Popisuje typ rizikového chování i východiska přístupu pedagogů. Uvádí rizikové i projektivní
faktory, síť partnerů i legislativní rámec. Důležitý je bod možnosti a limity práce pedagoga
(Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2011, 2012).

Závěr
Závěrem je v této souvislosti ještě třeba uvést, že se zcela novým fenoménem po roce
1989 stala migrace cizinců (osoby bez českého občanství) ať již legálním či nelegálním
způsobem. Mnozí z nich zde žádají o azyl, jiní se snaží zajistit finančně své rodiny doma.
Od 2009 do 2011 (s platností od 1. 7. 2011) došlo ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: NÚOV,
VÚP a IPPP. Nástupnickou organizací se stal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
15

11

Studijní text k projektu

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe
Děti, které nemají české občanství, ale pobývají na našem území legálně, mají povinnost
chodit do školy. Cizincům je umožněno vzdělání na všech typech škol (mateřské, základní,
stření a vysoké) za stejných podmínek jako majoritní společnosti (a to vše je upravováno
školským zákonem). Děti cizinců bývají zařazeny do běžných tříd, ačkoli úroveň jejich
znalosti češtiny je mnohdy problematická. Další překážkou, které musí děti migrantů překonat
je způsob života, v České republice, který může být značně odlišný od způsobu života v jejich
mateřské zemi. Svou roli sehrává i různá úroveň požadovaných znalostí pro určitý ročník,
který nemusí být odpovídat požadovaným znalostem ve stejném ročníku u nás. Avšak přílivu
cizinců do České republiky a nárůstu počtu „cizích“ žáků ve třídách se nedá striktně bránit
(Cílková, Schönerová 2007, s. 11–12) (ve školním roce 2003/2004 navštěvovalo základní
školu 12 973, střední školu 3584, zatímco ve školním roce 2012/2013 bylo na základních
školách registrováno 14 551 a na středních školách 9024 žáků) (Ročenka a databáze Českého
statistického úřadu 2013). Početně nejvíce cizinců navštěvuje školy vysoké. Nejčastěji se
jedná o příslušníky vietnamské, ukrajinské, slovenské, ruské národnosti následované
příslušníky národnosti mongolské, moldavské čínské či polské (Údaje ČSÚ za školní rok
2001/2012.)

Podnět k přemýšlení:
Na výše uvedený trend je třeba adekvátně reagovat a zároveň se snažit o nalezení odpovědí na otázky jak
žít s národnostními menšinami a cizinci v souladu, ale zároveň se nám ale může vnucovat provokativní otázka
hranic tolerance. Jako příklad k závěrečnému zamyšlení se nabízí článek, který na svých internetových stránkách
zveřejnil německý Der Tagesspiegel16 v neděli 10. listopadu 2013 (Tagespsiegel 2013). Pojednává o výstavě
umělkyně Susanne Schüffel, která uspořádala výstavu svých olejomaleb, litografií a kreseb měst a lidí na
Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf v Berlíně. Malby lidí byly většinou polonahé, mezi nimi se ale nalézaly i
tři kresby zcela nahých žen. Dotyčné obrazy způsobily druhý den ve škole skandál. Kresby nahých žen prý
neberou ohledy na pocity muslimek navštěvující uvedenou školu. Zástupce školy nabídl umělkyni dvě možnosti:
buď se akty odstraní úplně, nebo budou ponechána na svém místě, ale intimní místa se překryjí černým pruhem.
Autorčiny argumenty, že se nejedná o pornografii, ale umělecké znázornění krásy ženského těla, nepomohly.
K obrazům nebyla vpuštěna ani fotografka Tagesspieglu, která si se souhlasem autorky chtěla dotyčné kresby
vyfotografovat. Výsledkem celé aféry byl nakonec kompromis, který vedení školy navrhlo. Tři ženské akty
budou vystaveny, ale na jiném místě, aby s nimi nebyly konfrontovány muslimské ženy, které si to nepřejí.
Dlužno dodat, že uvedený případ rozproudil na veřejnosti diskusi o svobodě umění a (přecitlivělému)
interkulturnímu přístupu k cizincům, svobodné společnosti a politické korektnosti, která prozatím nebyla
ukončena.

Pojmy k zapamatování: Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, Evropská
charta regionálních či menšinových jazyků, Charta regionálních či menšinových jazyků,
Aliance civilizací, národnostní menšina, Rada vlády pro národství menšiny, školský zákon,
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rámcový vzdělávací program, Multikulturní
výchova, doporučené očekávané výstupy, Metodické doporučení k prevenci rizikového
chování.
Kontrolní otázky:
1. Definujte pojem národnostní menšina.
2. Vysvětlete pojem extremismus.
3. Jaké cíle má průřezové téma Multikulturní výchova v základním a středoškolském
vzdělávání?
Der Tagesspiegel jsou regionální „západoberlínské“ noviny existující od roku 1946. Orientace levicověliberální. Ve zbytku Německa spíše nerozšířené.
16
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Olomouc s.r. o., 2008.
NATHER, F. Němec v Československu a v Protektorátu Čechy a Morava. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2008.
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