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I. ÚVOD 

Tato příručka vznikla jako výsledkem vzájemné spolupráce 

vedení školy, pedagogického sboru a studentů 1. Slovanského 

gymnázia při naplňování cílů dotačního projektu Kulturně 

pestrý svět 1. Slovanského gymnázia.  

 

1. Slovanské gymnázium působí v Praze již 5 rok, s kapacitou 

cca 300 studentů a žáků.  

 

Cílem této příručky je shrnout dosavadní zkušenosti a poznatky 

z fungování multikulturního školního prostředí na 1. 

Slovanském gymnáziu a poskytnout studentům a pedagogům 

rady a doporučení, jak zvládnout co nejlépe nástup a začlenění 

se do školního i civilního života.   

 

Základním východiskem je že, víc jak 50 % žáků gymnázia, 

jsou žáci s odlišným mateřským jazykem, a kteří pocházejí 

z kulturně různorodého prostředí.  

 

Národnostní struktura žáků je k 1. 1. 2019 následující:  

- Češi   109 

- Rusové   39 

- Ukrajinci   43 
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- ostatní žáci  32 (pochází ze zemí např. 

Ázerbájdžán, Arménie, Bosna a Hercegovina, 

Bulharsko, Čína, Německo, Maďarsko, Izrael, 

Korea, Kazachstán aj.)  

 

Skladba studentů gymnázia je specifická i tím, že pro většinu 

cizinců není Česká republika zemí původu, což se projevuje 

nejen jazykovou barierou, ale i odlišným rodinným zázemím, 

zvyklostmi, jiným životním stylem.  

 

Slovanské gymnázium jako škola s mezinárodním charakterem 

se již dlouhodobě snaží reagovat na vnitrostátní i geopolitický 

vývoj, které neodmyslitelně ovlivňují i oblast vzdělávání. 

Stejně tak škola reaguje na vývoj demografický a zejména pak 

i koncepci MŠMT v oblasti inkluzivního vzdělávání. Škola má 

dlouhodobé zkušenosti s prací se žáky se sociokulturním 

znevýhodněním, se žáky s odlišným mateřským jazykem. 

V této oblasti se učitelé školy neustále vzdělávají, zástupci 

školy se účastní konferencí a vzdělávacích seminářů na toto 

téma. Škola pravidelně získává grantové projekty na rozvoj 

v této oblasti, do nichž nezapojuje pouze své žáky, nýbrž i žáky 

dalších škol a veřejnost Prahy 1.  

 

Mezinárodní charakter školy se objevuje prakticky na všech 

akcích gymnázia. S multikulturalitou se potkávají hosté 
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maturitního plesu, s ohledem na chápání kulturních rozdílů jsou 

vybírány i školní exkurze a výlety a v neposlední řadě školu 

navštěvují odborníci zabývající se touto problematikou. 

Výsledkem vytrvalé práce v oblasti multikulturní výchovy je 

pozitivní klima školy, ve kterém se žáci neučí pouze prvkům 

cizích kultur, nýbrž hlavně poznání a porozumění. Gymnázium 

pak například organizuje mezinárodní olympiádu nebo 

jazykové kurzy. Učitelé citlivě vnímají potřeby všech žáků, 

reagují na všechny situace, ke kterým může dojít v souvislosti 

se střetem různých kultur, a dokáží tyto situace díky praktickým 

zkušenostem v této oblasti bez problémů řešit. Individuální 

přístup ke všem žákům umožňuje, že soužití žáků s odlišným 

mateřským jazykem se žáky českými je přínosem a obohacením 

pro obě strany. Třikrát ročně pak na gymnáziu probíhá také 

přezkoušení žáků cizinců z českého jazyka, během kterého se 

prověřuje, jak se žáci zlepšují a zároveň z přezkoušení 

vyplývají hlavní oblasti, na které se ve výuce mají soustředit 

naši vyučující.  

1. Slovanské gymnázium má tedy velmi bohaté zkušenosti 

s prací s žáky s odlišným mateřským jazykem a klimatem 

multikulturního prostředí vyplývajícího z mezinárodního 

charakteru školy. Individuální přístup ke vzdělávání se ve škole 

projevuje ale i na poli práce s mimořádně nadanými žáky. Škola 

se postupně zaměřuje na širší zkvalitnění výuky těchto žáků 

formou individuálně zadávaných prací, účastí na soutěžích, 
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projektech atd. Tito žáci jsou monitorováni svými třídnímu 

učiteli, kteří konzultují jejich mimořádné nadání s vyučujícími 

jednotlivých předmětů. Jak práce se žáky s odlišným 

mateřským jazykem v jejich interakci se žáky českými, tak 

i práce se žáky mimořádně nadanými je dlouhodobě trvajícím 

a pokračujícím cílem strategického vývoje školy. Realizace 

výše naznačeného je možná zejména díky mezinárodnímu 

charakteru školy, individuálnímu přístupu ke všem žákům 

a projektům, ve kterých gymnázium navazuje kontakty se 

zahraničními institucemi.  

 

Školský zákon a škola rozlišuje žáky: 

1. se zdravotním postižením; 

2. se zdravotním znevýhodněním; 

3. se sociálním znevýhodněním. 

 

Takto definovaní žáci mají stejné právo na přístup ke 

vzdělávání jako ti, kteří znevýhodněni nejsou. Pokud takového 

žáka škola přijme, bere na sebe veškerou odpovědnost za 

odpovídající průběh vzdělávacího procesu a je povinna 

zabezpečit mu vše, co dle zákona pro vzdělávání potřebuje. 

Individuální přístup je na škole naprostou samozřejmostí. 
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Škola 

 spolupracuje s odborníky, lékaři, odbornými 

poradnami; 

 spolupracuje se zákonnými zástupci žáka; 

 využívá speciální výukové metody; 

 využívá kompenzační a didaktické pomůcky; 

 podává informace a učební texty také v elektronické 

podobě; 

 vytváří pozitivní klima; 

 umožňuje finanční podporu a slevy pro akce školy; 

 upravuje ŠVP dle typu a míry postižení, tak aby to 

přispělo k jejich úspěšnému vzdělávání; 

 uskutečňuje jejich vzdělávání s pomocí podpůrných 

opatření, nad rámec individuálních pedagogických 

a organizačních opatření spojených se vzděláváním 

ostatních žáků; 

 spolupracuje s odborníky, zabývající se skupinami 

z rodinného prostředí s nízkým, sociálně-kulturním 

postavením, ohroženým sociálně-patologickými jevy; 

 spolupracuje s odborníky zaměřenými na práci 

s azylanty; 

 při hodnocení těchto žáků zohledňuje druh, stupeň 

a míru postižení, nebo znevýhodnění; 

 spolupracuje s rodiči, nebo zákonnými zástupci žáků; 

 uplatňuje alternativní formy komunikace; 
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 umožňuje v souladu s legislativou spolupráci 

s asistentem; 

 u žáků cizinců škola zohledňuje jejich jazykovou 

a kulturní odlišnost, zejména na počátku studia a sní 

spojené hodnocení; 

 dále respektuje jejich kulturu, náboženství a historii; 

 škola může žákovi pomoci studijním poradcem. 

 

Pedagogové 

 spolupracují s třídními učiteli a výchovným poradcem;  

 svoji práci konzultují na jednání metodických komisí 

a na pedagogických radách, v jednání s výchovným 

poradcem a odborníky;  

 u žáků s vývojovými poruchami učení a chování, 

uplatňují metody pro práci s těmito žáky; 

 připravují individuální vzdělávací plány, pokud je to 

doporučeno odborným pracovištěm; 

 zajišťují doučování žáků. 

 

Základní filozofie školy je s ohledem na multikulturní složení 

žáků založena na nenásilné integraci a pomoci při jejich 

adaptaci na nové prostředí.  

Základní principy fungování gymnázia jsou:  

- Gymnázium je apolitické  

- Gymnázium dává rovné příležitosti všem 
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- Gymnázium neupřednostňuje žádné náboženství 

ani víru 

- Gymnázium zajišťuje všestranný rozvoj svých 

žáků  

- Gymnázium prosazuje individuální přístup ke 

každému žáku  

 

Učební plán gymnázia zahrnuje mimo klasickou výuku ve 

třídách, také řadu mimoškolních aktivit, které se zaměřují 

na spolupráci s mezinárodními společnostmi a nadnárodními 

korporacemi, umožňující žákům odborné stáže, při kterých 

mohou využít svých jazykových a teoretických znalostí 

nabytých v hodinách.  

Úspěšnost studia žáků na gymnáziu není pouze výsledkem 

dobře odvedené práce vedení školy a pedagogů, ale v první řádě 

je to výsledek spolupráce a funkčnosti trojúhelníku „rodič-žák-

škola“. 

Gymnázium je místo, kde žáci načerpávají teoretické znalosti, 

ale zároveň se i připravují na dospělý život. 

 

 

 

Koncepce rozvoje školy 

1. Uplatňovat demokratické zásady a principy dobrého 

soužití ve vztazích (mezi pracovníky, mezi 
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pedagogickými pracovníky a žáky, mezi zaměstnanci 

školy a rodiči a mezi žáky navzájem);  

2. Usilovat o dosažení otevřené, klidné, sdílné atmosféry 

ve škole;  

3. Respektovat potřeby žáků a individuální úroveň jejich 

zrání;  

4. Rozvíjet osobnost každého jednotlivce – samostatnost 

rozhodování, svoboda myšlení, projevu;  

5. Respektovat osobnost každého studenta, vzbuzovat 

jeho zvídavost, podněcovat a podporovat jeho pozitivní 

aktivity;  

6. Vytvářet předpoklady a vzbudit zájem o celoživotní 

učení;  

7. Rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi žáky i mezi 

žáky a učitelem;  

8. Minimalizovat vyčleňování žáků (jak talentovaných, 

tak žáků se sociálními, zdravotními, kulturními, 

náboženskými a učebními problémy);  

9. Podporovat snahy pracovníků o zlepšení výchovně 

vzdělávací práce;  

10. Vytvářet vhodné podmínky pro předávání zkušeností a 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;  
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11. Podporovat uplatnění znalostí žáků v praktickém 

životě, ve společnosti, příprava na maturitní zkoušku a 

přijímací zkoušky na vysoké školy;  

12. Vštěpovat základní mravní hodnoty;  

13. Učit žáky orientovat se ve světě informací; využívat 

získané informace v praktickém životě.   
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II. PSYCHOLOGICKÝ VÝVOJ 
STŘEDOŠKOLÁKA 

1. Obecná charakteristika vývojových změn 

v dospívání 

Chápeme-li dospívání v kontextu celé životní dráhy člověka 

jako specifickou etapu mezi dětstvím a dospělostí, můžeme je 

obecně charakterizovat jako přechod od nesamostatnosti 

k samostatnosti, od závislosti na dospělých k nezávislosti, od 

neodpovědnosti k morální zodpovědnosti. 

 

Dospívání je stadiem mnoha změn. Mění se nejen zjev, kvality 

duševní činnosti, její výkonnost, ale také postoje, sociální 

vztahy, zájmy, aspirace, hodnoty atp., tedy celá osobnost.  

  

Dospívající se po celé toto období nachází v určité "nestabilní 

pozici", je sice již odloučen od světa dětí, ale ještě není přijat 

jako plnoprávný partner do společnosti dospělých.  

 

2.  Fyzické změny a psychika 

Dospívání je obtížným stadiem vývoje nejméně ze dvou 

důvodů: 

1.        Prudkými fyziologickými změnami -  oslabená 

nervová soustava navozuje nervovou 

i emoční labilitu. 
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2.        Pocity nejistoty, které zákonitě provázejí 

samostatné hledání osobních východisek adaptace, 

jsou také faktorem konfliktů vnitřních i s okolím. 

 

Období dospívání je významnou, ne-li stěžejní etapou pro 

formování a rozvoj osobnosti. Některé vlastnosti se v této fázi 

rozvíjejí velmi dynamicky, u jiných dochází k proměnám 

a přesunu jejich významů a navíc vzniká i řada vlastností zcela 

nových. 

 

3. Výchova sebevýchovou 

Vzhledem k tomu, že existují značné individuální rozdíly jak 

v nástupu puberty, tak v jejím průběhu, včetně rozdílů mezi 

chlapci a děvčaty atp., vyžaduje to od vychovatelů vždy 

uvážlivou volbu individuálních přístupů, jejich pružnou 

modifikaci, a "elastičnost". 

Ve výchově je třeba respektovat vždy úroveň zralosti osobnosti 

dospívajících a využít jejich nutkavou snahu po sebeformování 

i úsilí o orientaci v řadě nových problémů, včetně formování 

vlastních životních plánů.  

 

4. Puberta 

Puberta má svůj počátek jednoznačně stanoven fyziologickými 

změnami. Panuje obecný názor, že puberta je období krizí a 

konfliktů s dospělými, to ale platí jen asi u 50 % dospívajících. 

Asi ve čtvrtině případů probíhá relativně klidně. Závisí to na 
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celé řadě faktorů, z nichž nejdůležitější je adekvátnost přístupu 

samotných vychovatelů respektujících individualitu 

a varujících se ponižování dospívajících. Rozkolísanost 

a konfliktnost mládí je výsledkem působení biologických, 

psychických i sociálních tlaků. 

Puberta se obecně vyznačuje celou řadou rozporů. 

Vedle disharmonie (nevyváženosti)  fyzické i psychické je na 

počátku dospívání patrná také diskrepance (rozdíl) fyzického 

a psychického vývoje spolu s mnohem 

závažnější intropsychickou diskrepancí spočívající 

v nevyvážené akceleraci racionálně-kognitivních 

a imaginativně-emotivních funkcí. To, spolu s řadou dalších 

faktorů, podmiňuje některé charakteristické projevy počáteční-

ho stadia dospívání. 

 

5. Intropsychická disharmonie 

Disharmonie však postihuje na počátku dospívání i do té doby 

vyrovnanou psychiku dítěte. V pubertě jsou všechny jistoty 

znovu zpochybněny. Dospívající začíná navíc projevovat 

zvýšený zájem o vlastní duševní dění. Diferenciace jeho 

jednotlivých složek pak přináší uvědomění jejich nesouladu. 

Dospívající si tak uvědomuje nejen, že “myslí“,“cítí“ a  “chce“, 

ale i to, že mnohdy něco jiného myslí, něco jiného cítí, něco 

jiného chce a něco jiného dělá. Tato "intropsychická 

disharmonie" tedy nesoulad, která provází ve větší či menší 

míře celou první fázi dospívání, je také jednou z příčin typické 
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nejistoty a vnitřního napětí, které tvoří pozadí 

charakteristických projevů puberty (labilita nálad, střídání 

podrážděnosti, nepokoje, neklidu až horečné aktivity 

s rozmrzelostí, apatií, depresí až úzkostí spolu se snadnou 

unavitelností, s poruchami soustředění až zhoršení prospěchu, 

neklidným spánkem atp.) vykazujících až nezvládnutelnou 

intenzitu. Tyto projevy jsou výstižně označovány 

jako „vulkanizmus“. 

  

6.  Racionálně-imaginativní diskrepance 

Každé vývojové stadium charakterizuje specifická 

charakteristika dílčích duševních procesů, které pak limitují 

i širší projevy osobnosti. 

Nástupem puberty se výkonnost poznávacích procesů 

dovršuje. Kvality poznávacích procesů umožňují sice v pubertě 

již radikální "rozšíření obzoru"; to je však možné buď využít, 

zneužít či zcela zanedbat a spokojit se jen s "konvenčními 

pravdami". Zatímco vývoj "racionálně-poznávací oblasti" 

dospěl abstrakcí k vrcholu svých možností, pak široká oblast 

"subjektivné-prožitkových " útvarů může díky počáteční 

neujasněnosti východisek a vtíravé naléhavosti výkony 

jednodušších složek osobnosti i narušovat.  
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7.  Adolescence 

Adolescence je fází postupného vyhraňování a stabilizace 

východisek sebeřízení. Podstatným úkolem adolescence je tedy 

dosažení úrovně zralé a kultivované osobnosti.  

Otázky týkající se vlastního "Já", jeho zařazení ve světě 

i společnosti tak nabývají zvláštního významu. Probíhá 

utváření a stabilizace sebepojetí a dalších východisek 

charakteru jako jsou základní soustavy postojů, ideálů a hodnot, 

o které se pak opírá rozhodování osobnosti. To však neprobíhá 

v izolaci, ale v neustálé interakci s okolním světem (přírodní, 

mezilidskou, společenskou, kulturní aj. realitou), v tomto 

procesu jsou tedy určité poznatky a zkušenosti výběrově 

odráženy, přehodnocovány, či pouze akceptovány. 

Adolescent tak především vlastní autokultivací dospívá 

k jedinečným, osobním a relativně stabilním strukturám vzorců 

vlastního prožívání a chování, které pak ovlivňují jeho další 

interakci s prostředím. 

Adolescenti si přechodně vytváří "svou vlastní 

kulturu", projevující se v demonstrované potřebě 

volnosti a experimentování, nechutí k definitivnímu řešení, 

k volbě znamenající omezení a ochuzení žijí v představě 

"věčného mládí a síly", s nereálným pocitem 

privilegovanosti a imunity vůči rizikům, důraz kladou na 

"aktuální prožívání". Odmítají také hodnoty i styl života 

rodičovské generace. Přechodně tak dochází k „bránění se vše-

mu, co vyžaduje odpovědnost a plnění povinností“, kult 
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nezralosti, "odmítání dospělosti". Současnost i budoucnost je 

pro ně stejně důležitá, vždy však dají přednost současnosti. 

Tento postoj je i častým zdrojem konfliktů s rodiči. V tomto 

smyslu tedy žijí "naplno", a toto stadium pro ně není jen pouhou 

"přípravou na budoucí dospělost“. 

Z toho vyplývají také určité specifické zvláštnosti identity 

některých adolescentů: 

1.        Preferují intenzivní prožitky (hlučná hudba, rychlá 

jízda, slézání vrcholů, potápění do hloubek). 

Cílem je dosáhnout nějakého maxima. 

2.        Usilují o "absolutní řešení“. Citově i morálně 

akceptují jen "absolutně platné“, co je hodnotné a jisté. 

3.        Vše chtějí dosáhnout neodkladně, ihned. Odklad je 

zátěží 

  

Adolescence je pro dosud nepevnou integraci východisek 

sebeřízení ještě poměrně obtížné stadium. Mnohdy se v něm 

vyskytují i krize, chyby až výstřelky, které není snadné chápat, 

ani odpouštět. Teprve koncem tohoto období nastává vnitřní 

harmonizace a uklidnění. 

Nároky kladené na adolescenty se v mnoha případech již 

vyrovnají nárokům kladeným na dospělé (např. cílevědomost, 

vyšší zodpovědnost a výkony, mravní vyhraněnost 

atp.). Adolescent dosahuje již v 18 letech plnoletosti, tedy 

i právní odpovědnosti. Někteří jedinci však předpoklady k tomu 
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splňují dříve, jiní později a jsou i takoví, u kterých je schopnost 

jejich naplnění výrazně posunuta. 

  

8. Vývojové změny racionálně - kognitivních 

procesů v dospívání 

 Celé období dospívání je také dobou názorových změn. 

Nezkušenost způsobuje zpočátku sugestivní přebírání 

názorů a postojů od pozitivně přijímaných dospělých. 

Názorová proměnlivost napovídá počáteční 

nezralost a neintegrovanost vlastních kritérií a struktur 

bazálních východisek sebeřízení. Naivní romantizmus je ale 

stále "kritičtější". Třebaže jsou dospívající již schopni 

přezkoumávat předkládané poznatky, postoje i požadavky na 

stále vyšší úrovni, zpravidla ale ještě nejsou s to postřehnout 

všechny podstatné faktory situace. Každé zjednodušení vždy 

snadno radikalizuje. Proto je pro dospívající 

typická až „nekompromisní neústupnost“. Konfrontace 

hledisek a prosazování "vlastních názorů“ pak vyvolává časté 

hádky s vrstevníky i rodiči. Dospívající se díky menším 

zábranám a zkušenostem, posilováni touhou po nezávislosti, 

často až neuváženě vrhají do neznámých 

situací a nezřídka až nepřiměřeně riskují. Mnohdy při tom ani 

nepředvídají důsledky svého chování. 

Dospívání je tedy stadiem více či méně bouřlivého hledání 

a  následné relativní stabilizace aspektů osobního řešení stále 

komplexnějších a širších problémů. Postupně ustupuje 
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přitažlivost přebíraných hotových řešení a stále šířeji je 

využívána schopnost samostatnějšího, pružnějšího a díky 

přibývajícím zkušenostem postupně také přiléhavějšího 

reagování na vnější situaci.  

  

V dospívání jsou tedy stále vyhraněnější i osobité "kognitivní 

styly" (rozdíly v přijímání, zpracovávání a organizaci 

informací). Optimální pedagogický přístup by měl respektovat 

všechny vývojové i individuální zvláštnosti jedince. V daném 

vývojovém stadiu však již stále výrazněji určují charakter 

prožívání a chování spíše širší a komplexnější útvary 

duševního dění osobnosti. Narůstající množství 

a integrovanost poznatků o světě i sobě se totiž postupně 

promítá i do cílevědomějšího uplatňování poznatků, 

plánovitějšího formování životní orientace osobnosti, utváření 

osobního světového názoru a dalších východisek řídicích 

struktur osobnosti. 

 

9.  Vliv myšlení a imaginace na vnímání 

Vnímání se v průběhu dospívání stává vlivem pružnější analýzy 

a syntézy i nových myšlenkových operací stále přesnější, 

bohatší na detaily a uvědomělejší. Samy abstraktní pojmy se 

stávají obsažnější, srozumitelnější a operativnější, jsou-li 

doprovázeny přiměřenou sumou konkrétních názorných 

příkladů 
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10. Úroveň charakteristik jedince 

V dospívání se objevuje hlubší zájem o psychiku vlastní i jiných 

– zájem o to, jak a proč se lidé povahově liší, jaké jsou pohnutky 

jejich jednání atp. 

V hodnocení jiných se tedy pubescenti (na rozdíl od dětí, které 

díky slabé introspekci ještě nepronikaly za hranice zjevných 

projevů) orientují již spíše na to "jací jsou" než "jak vypadají". 

Tato dovednost se stále zdokonaluje: 

-Dospívající dovede již využívat více informací (zatímco dítě 

používalo jen jednu informaci, která mu připadala významná 

tím, že svou nápadností upoutala jeho pozornost) a integrovat 

je do celkového dojmu. 

-Má také diferencovanější názory, rozmanitější a přesnější 

vyjádření, zahrnující i abstraktní kategorie. To mu umožňuje 

postihovat charakteristické osobnosti (vlastnosti, zájmy aj.). 

-Pubescent dovede do svého hodnocení zahrnout i některé 

protikladné kategorie (by to připadalo nemožné. Pro někdo 

buď přátelský, nebo protivný, podle toho, jak se chová 

k němu). 

Vědí také, že jde jen o jejich subjektivní dojem, který mohou 

jiní nahlížet (egocentrické dítě by bylo přesvědčené, že ostatní 

sdílí jeho jednostranný 

     Na všech stupních vývoje se na vnímání, ať ve 

fázi výběru či zpracování výrazně podílí dosažená úroveň celé 

osobnosti. 
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11. Paměť, učení a umělá integrace poznání 

Paměť vykazuje v pubertě především změnu poměru 

mechanické paměti ve prospěch paměti logické,  vyžadující již 

hlubší porozumění látce a systematické přiřazování nových 

informací k dříve vytvořeným základům. Přelomovým 

obdobím je přibližně 13. rok. V pozadí tohoto vývojového 

posunu je především širší chápání umožněné mj. i díky nově 

vznikající schopnosti abstrakce. 

Dospívající sice preferují paměť logickou, avšak mechanická 

paměť, navzdory krátkodobému efektu, nikdy zcela  neztrácí 

svůj význam a její schopnost také nijak 

výrazně neklesá. Postupně se však mění míra využívání těchto 

druhů paměti. Mizí zvláště „biflování“ pro nepochopení či 

potíže s významovým pořádáním osvojovaných obsahů. Do 

značné míry to ale závisí i na charakteru školní práce. Úroveň 

vštěpování ovlivňují totiž vedle výchozí informovanosti 

i vzdělávací postoje a návyky. Logická paměť si tedy vynucuje 

i ovládnutí nových postupů při osvojování látky. 

Zvláště chlapci projevují značnou nechuť k mechanickému 

učení, vykazují však větší výběrovost  a výrazně lépe si 

vštěpují to, co je zajímá. Dospívající jsou tak schopni dosahovat 

v některých dílčích oblastech takové znalosti a dovednosti, 

kterými předčí nejen své rodiče, ale mnohdy i učitele. 

 

Názorová proměnlivost je na počátku dospívání výhodou. Pod 

vlivem argumentů dokážou pubescenti ještě pružně měnit svá 
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východiska i názory. Postupně však projevují stále větší 

potřebu vytvářet si vlastní názory na základě osobních 

zkušeností a stávají se až negativisticky orientovaní vůči 

„autoritami vnucovaným názorům“. Vzrůstá také touha po 

svobodě osobního vyjádření. 

 

Novou tendenci v kognitivním vývoji adolescentů je 

pak systematizace poznatků. Informace už pouze nepřebírají, 

ale samostatně tvoří, s rozlišováním pojetí času jsou také 

plánovitější, utřiďují si osobní životní hodnoty, propracovávají 

si světový názor atp. 

 

12. Úroveň myšlení 

V rámci orientace dospívajících představuje myšlení aktuální 

poznávací proces spočívající v spočívající v racionálně 

logickém odhalování vztahů (strukturálních, funkčních, 

účelových, aj.) s cílem nalézat fakta k řešení problémů.  

 

13.  Abstrakce a formální operace 

Pubescenti (13-14 let) zpravidla nedokážou ještě uskutečňovat 

formální operace bez opory názornosti (nákres, model), 

teprve adolescenti (16-17 let) myslí spolehlivě na úrovni 

formálních operací. 

Formální operace spočívají v transponování logických operací 

z úrovně konkrétních a názorných manipulací do roviny 

pouhých „operací se vztahy“ bez přímé vazby na názornost. 
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14. Hypoteticko-deduktivní usuzování 

Dospívající již dokážou nejen stanovit všechny faktory, ale také 

převést postupy aplikované u názorných struktur na „formální 

úroveň“. Při řešení problémů zkoumají nejen změny aktuálně 

uskutečňované, ale předjímá také změny, které ještě nevnikly. 

Předvídané závislosti jsou „hypotézy“, jednotlivé soudy se 

porovnávají s jinými a tím se vyvozují závěry o jejich 

předpokládané pravdivosti. Myšlení se tak stává „hypoteticko-

deduktivní“  tj. schopné dedukovat závěry z pouhých hypotéz, 

nejen z reálných pozorování. Dospívající se také pokouší za 

pozorovatelnými fakty dopátrat nějakého obecného zákona 

řídícího daný jev. 

Adolescent již sleduje při zkoumání určitého jevu podíl všech 

jeho faktorů, je tedy schopen si vytvářet hypotézy a postupnými 

kroky je ověřovat. 

Tyto operace vyžadují ale již i „myšlení o myšlení“. 

Dospívající zde uplatňují nejen „operace s operacemi“ ale 

dokážou své myšlenky také posuzovat a hodnotit, umí se 

zamýšlet nad procesem vlastního myšlení a odhadovat jeho 

adekvátnost. 

Dospívající tak již dokážou prostřednictvím dosažené úrovně 

svých myšlenkových operací naplnit na žádoucí úrovni všechny 

fáze řešení problémů (postřehnutí problému – orientace 

v problematice – formování hypotéz – jejich ověřování); 

zpočátku ale ještě často pohodlnosti či snadné unavitelnosti 
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dávají přednost  nenáročnému, schematickému 

a zkratkovitému  závěru, či zobecnění. 

  

15.  Konvergentní a divergentní myšlení  

Plně vědomé logické postupy jsou uplatnitelné jen 

u přehledných a jasně vymezených problémů, jaké představuje 

např. většina školních úloh řešených pomocí osvojených 

algoritmů, předepisujících určitý postup a sled operací, 

vyžadujících tedy především schopnost  vybavování. 

Převaha algoritmizovaných postupů školsky  konvergentního 

myšlení  (s jediným možným postupem a řešením) vede 

k pasivitě v poznávacím úsilí. 

Vedle jednoznačných a předem daných postupů je proto 

v dospívání nutné stále více uplatňovat i divergentní 

myšlení spočívající v tvůrčím hledání více možných 

alternativ řešení. Rozvoj schopnosti využívat tyto širší faktory 

orientace v rámci duševního dění vyžaduje také aplikaci řady i 

méně tradičních metod ve školní práci. Uvedené přístupy je 

vhodné kombinovat a dodržovat mezi nimi rovnováhu. Přináší 

to zvláště ve školní práci nejen vyšší motivační, ale také reálný 

dopad. 

  

16.  Prožívání dospívajících 

1.1 Obecná charakteristika emocionality  
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Citový život dospívajících je výrazně odlišný od dětského i 

dospělého, a to jak obsahovým zaměřením, tak i formou. 

Dospívání je přechodem od vnitřní dočasně neuspořádané 

impulzivity až k sebeovládané a sebeusměrňující emocionalitě. 

  

A. Pubescent 

Pubescent ještě nemívá ve svých pocitech jasno, často sám neví, 

jak zareaguje, neumí své prožitky ani dobře popsat, obává se 

nepochopení a výsměchu. Buď se stydí, anebo z nejistoty 

projevuje až sociálně rušivé chování. 

  

Charakteristické zvláštnosti citového života dospívajících jsou: 

1)       Extrémní živost a intenzita – jde zpravidla o krátkodobé 

až výbušné reakce, často i na nepatrný podnět. 

Iritabilita ani přecitlivělost obvykle nekorespondují 

s reálnou vnitřní intenzitou a hloubkou prožitku. Do jisté 

míry je to důsledek jak nedostatečného sebeovládání, tak 

převahy introspekce, především však projev nízké 

integrovanosti citového života. 

  

2)       Emocionální rozkolísanost a proměnlivost – snadno 

střídají nejrůznější protipóly citových reakcí, stejně rychle 

dochází k přechodu mezi protikladnými kvalitami citových 

stavů. Projevují podrážděnost s převahou rozmrzelosti, 

lehce se u nich střídají pocity síly s apatií až depresivitou a 

úzkostností. 
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V pozadí proměn citových stavů, lability sebehodnocení je 

vedle hormonálních změn i pociťovaná ztráta bývalých 

jistot citlivé odrážení změn situace a negativních reakcí 

okolí, nedostatečné sebepoznání, nepropracovanost aspektů 

sebepojetí i sebehodnocení, nezkušenost, a zároveň 

zvýšená touha angažovat se. 

  

3)       Nestabilita orientace – souvisí spíše s neustáleností 

bazálních struktur autoregulace. Značná labilita nálad. 

Dospívající mají zvýšenou citlivost na kritiku, 

nespravedlnost. Mnohé reakce jsou často „maskující 

pózou“ reálné emoce, mají ve skutečnosti silnou potřebu 

kontaktu, uznání a akceptování. 

Příčiny a zdroje specifických projevů emocionality 

dospívajících jsou tedy determinovány nejen 

fyziologickými změnami a sociálními vlivy a tlaky, ale 

především jejich subjektivním zpracováním. 

 

B. Adolescent 

Adolescence jako vrcholové stádium emancipace od rodičů nutí 

pro překonání „citových zmatků“, k usilovné snaze 

o porozumění sobě samému, vlastním preferencím a snahovým 

tendencím ať užšího či širšího rázu. 

Vnější kulturní vzory a normy přijímají již nejen s větším 

pochopením, ale i kritičtěji. Opírají se při tom o stále více 

ovládanou emocionalitu, dostatek zkušeností k hodnocení, 
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ucelenější obraz sebe a světa, ale i zrající osobní systémy cílů, 

ideálů a hodnot. Dynamika rozvoje komplexnějších 

imaginativně – emotivních útvarů psychiky, přispívá tak 

k integraci a harmonizaci duševního dění osobnosti. Ve spojení 

s integrací a rozvojem osobnosti dochází k méně prudkým 

způsobům reagování, zvyšuje se zároveň i kontrola vyjadřování 

citů. 

 

  

Specifické prožitky 

a)       STRACH se od dětství vyskytoval v nových a nejistých 

situacích. V průběhu vývoje se podněty strachu přesouvají 

od věcí do oblasti vztahů. 

b)       HNĚV byl již od nejranějších období reakcí na frustrující 

překážky. Frustrované děti většinou pláčou, nebo jsou 

agresivní, dospívající reagují kritikou, sarkasmy, verbální 

agresivitou, proklínáním. 

c)       RADOST, spokojenost, nadšení, obdiv, hrdost. Příjemné 

prožitky nabývají také u dospívajících specifický charakter. 

Kladené emoce jsou spojovány se situacemi, ve kterých je 

jedinec dobře adaptován, přijímán a kde pomocí humoru 

uvolňuje napětí. Libost je obvykle vázána na uspokojování 

důležitých potřeb, jako je jistota a bezpečí, pozitivní 

akceptování, opora a pomoc. 
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d)       CITOVÁ ZRALOST spočívá v modifikaci prvotních 

emocionálních impulsů. Mění se charakter citových reakcí 

z dětsky prudkých a výbušných v přiměřenější 

a tolerantnější. 

(Kritéria citové zralosti jsou: empatie a orientovanost ve 

vztazích, spontánnost a autentičnost prožívání, chápání 

překážek spíše jako výzvy k překonání, využívání zkušeností 

a střízlivé zvážení mínění jiných, společenskost a spolupráce, 

zavrhování předsudků, flexibilní hodnocení situace i reagování, 

realistický pohled na sebe, přiměřená sebedůvěra, cíle a plány, 

vlastní životní filozofie usnadňující hodnocení a rozhodování) 

e)       EMOCE V RÁMCI KOMPLEXNĚJŠÍCH A VYŠŠÍCH 

ÚTVARŮ duševního dění osobnosti reprezentují 

subjektivní hodnotící aspekt. Poznatky, prožitky 

i zkušenosti dospívajících, pomáhají orientovat se ve 

složité a často i rozporuplné společenské realitě.  

  

Adolescenti projevují výraznou snahu zbavit se závislosti na 

cizích příkazech, vzorech, postojích, dokonce i dané situaci 

a snaží se co nejnezávisleji formovat vlastní východiska 

sebepojetí. Zpočátku projektují samostatnosti, ale nejsou pro ni 

ještě plně zralí. Jejich hlediska sebepojetí se stávají časem 

adekvátnější, osobní, osobitá a integrovaná. 
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17. Sebehodnocení 

1.2 Faktory sebehodnocení 

1)       Hodnocení jinými – sebehodnocení bývá z počátku jen 

pasivním odrazem vágních názorů a postojů autorit, později 

i hodnocení vrstevníků a referenčních skupin. Zprvu poutají 

pozornost sebehodnocení spíše jen vnější stránky, časem 

dochází k přesunu pozornosti na hlubší složky osobnosti 

(aspekty egoidentity). 

2)       Srovnávání s vlastními požadavky na sebe. 

Sebeoceňování vyplývá nejen ze společensky proklamovaným 

či sympatickým vzorem, ale také s osobitou „ideální bytostí“. 

Při krystalizaci autonomních vnitřních norem postupně slábne 

působení vnějších odměn či sankcí a vzrůstá vliv osobních 

nároků na sebe. 

1.3 Úroveň sebevědomí 

Sebehodnocení dospívajících je nepřiléhavé a nevyrovnané, 

jsou k sobě zvýšeně kritičtí. U jiných zase převládá až 

nepřiléhavá sebedůvěra. 

  

a)nízké sebevědomí – vzájemně souvisí nejen s konformitou, 

podezíravostí a sníženou schopností využívat obranných 

mechanismů až neuroticizmem, ale vyvolává také strach 
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spojený s očekávaným selháním a trémou, takže pak zpravidla 

možné výkony opravdu snižuje 

b)nadměrné sebevědomí – naznačuje nedostatky v adekvátním 

sebepoznání, podporuje menší sebekritičnost. 

c) přiměřeně pozitivní sebevědomí – je znakem zdravě 

formované a vyspělé osobnosti – znající své schopnosti a 

možnosti, mající reálné ambice, vytyčující si přiměřené cíle a 

zodpovědně plnící přijaté úkoly. 

  

Sebedůvěra je i jedním z podstatných faktorů zvládání stresu. 

  

18. Zájmy 

1.4 Pojem, druhy a funkce zájmů 

Zájem je trvalejší, individuálně volená a motivačně přitažlivá 

orientace na objekty či jevy a s tím spojené jednání. 

Zájmová aktivita se spolupodílí i na seberozvoji každého 

jedince. 

1.5 Vývoj zájmů a jeho činitelé  

Zájmy se s vývojem mění. Charakteristickým znakem 

dospívání je nejen subjektivní, relativně samostatná i osobitá 

volba, ale také vzrůstající stabilita a hloubka zájmů, odrážející 

tím nepřímo i dosažnou úroveň duševních předpokladů. 
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K volbě přispívá nejen celkový duševní rozvoj, ale i přístupnost 

a větší orientovanost v širším rozsahu předmětných oblastí. 

Výraznější diference zájmů je vázána na vzdělání a pohlaví. 

Míra poznávacích zájmů koresponduje spíše s úrovní 

inteligence než s intersexuálními rozdíly či prospěchem. Jedná 

se tedy pravděpodobně o „vnitřní potřebu“ do jisté míry i zcela 

nezávislou na vnějších faktorech, včetně vzdělání rodičů. 

  

19. Úskalí dospívání 

Nedostatek zájmů může vést k fixaci vývoje, neurotizaci či 

potenciální orientaci osobnosti méně žádoucím směrem, kdežto 

přemíra a intenzita zájmových aktivit by mohla naopak odvádět 

od jiných povinností a při dlouhodobě úzké orientaci přivodit 

až jednostranný rozvoj osobnosti. 

  

20. Ideály, ideje a hodnoty 

Zatímco v první fázi dospívání jde hlavně o formování 

sebepojetí, sebehodnocení, seberozvíjení i sebeuplatnění, 

dochází v jeho druhé fázi již spíše k dovršení hledání a pořádání 

obecnějších východisek a kritérií jednání. Adolescenti tedy již 

řeší otázku smyslu života, přemýšlí o hodnotách, se kterými se 

setkávají, zkoumají jejich hloubku, trvalost a význam pro život. 

Uvědomují si tak, že jejich osud závisí do značné míry na nich 

samých, jejich vlastních postojích a hodnotách. 
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21.  Morální absolutizmus dospívajících 

Dospívající již vesměs potřebují zažívat odpovědnost „sami 

před sebou“, nejen před vnějšími příkazy společnosti. Při tom 

obvykle projevují sklon až k „morálnímu absolutizmu“.   

Základní motivy a hodnoty vyplývají z řešení otázek: Na čem 

mi v životě záleží, oč mi jde? Chci poznávat, vládnout, budit 

obdiv, anebo toužím vytvářet něco společně s jinými a pro 

druhé? Proces získávání vlastního názoru na svět a život je však 

velmi obtížný, plný pochybností a protikladů. V tomto stadiu se 

dají dospívající také snadno přesvědčit o ideálu čisté a 

spravedlivé společnosti.  

  

22. Interakce dospívajících s vnějšími 

podmínkami 

1.6 Vzdor pubescentů 

Z počátku ve světě dospívajících dominují především rodiče, 

pak sourozenci, spolužáci a přátelé (u adolescentů i partneři 

opačného pohlaví). S věkem se zákonitě mění povaha interakce 

s okolím. V pubertě působí citová a názorová závislost na 

autoritách poněkud zpozdile, a tak se s narůstajícím pocitem 

dospělosti tyto vztahy k autoritám mění. Dospívající požaduje 

větší autonomii a změnu přístupu. 

Kritika pubescentů se obecně vztahuje na všechny dospělé, kteří 

jsou podle nich staří, zkostnatělí a nemožně zaostalí. (Pokud si 
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ovšem něčím nezískají jejich sympatie.) Sociální vztahy pak 

bývají i dosti rozkolísané. Od vřelosti a bezmezného obdivu až 

po stálé rozepře a konflikty. 

Pubescentní  vzpoura je naprosto normální jev, který má i svůj 

vývojový smysl. Usnadňuje vymanění  se z dětské citové 

závislosti a zároveň je formou ověřování vlastních sil směřující 

k vytvoření zralejšího vztahu vůči starší generaci. 

1.7 Výklady vzdoru 

Většina psychologů vysvětluje pubescentní vzdor jako reakci na 

frustraci potřeby nezávislosti, svobody a samostatnosti. 

1.8 Sebeutváření adolescentů 

Adolescent tedy není zpočátku příliš společenský, protože 

potřebuje hodně samoty a soukromí, má však zároveň také 

potřebu dlouhých a zaujatých hovorů ve dvou či malé skupince, 

při nichž řeší nejen „otázky smyslu života“, ale trénuje také své 

samostatné komunikativní dovednosti. 

 

23. Škola 

Dospívající je formován řadou výchovných a vzdělávacích 

institucí. Mezi nejvýznamnější patří poslední ročníky ZŠ, na 

které navazují různé typy škol odlišných úrovní (od učilišť po 

specializovaná gymnázia). Samo zařazení do některé z nich se 

spolupodílí na utváření osobnosti a budoucím životním stylu. 
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1.9 Vliv školy 

C. Třída 

je společenské prostředí, v jehož rámci probíhá nejen učení, ale 

i uspokojování (v určité míře) širších psychických a sociálních 

potřeb osobnosti. 

Třídní kolektiv má, jako jiné vrstevnické skupiny, svou 

strukturu, pojetí organizace a dynamiku. 

Kolektiv třídy nelze vyměnit, je třeba se s ním smířit a bojovat 

o vlastní pozici v rámci jeho norem, hodnot a cílů. Získaná 

pozice a role (premiant, sportovec, třídní komik aj.) ovlivňuje 

pak zpravidla i další rozvoj osobnosti.  

Soužití ve třídě je bohatým zdrojem sociálních zkušeností. 

Možnost vzájemného kontaktu je na počátku dospívání 

významnou posilou.  

D. Učitel 

Kritika učitelů se v tomto věku stává normou chování. S dalším 

vývojem psychiky jsou postoje stále diferencovanější. Ve své 

nejistotě oceňují hlavně autoritu bez nadřazování, dobrý vztah 

a pochopení pro žáky, ochotu vyslechnout, soulad slov a činů 

atp. Postupně jsou schopni i stále více posuzovat odborné 

znalosti učitele, jeho vztah k výuce a pedagogické schopnosti. 

Trvalý význam má i jeho náladovost. 

E. Optimalizace vztahů 

Školní práce je vždy oboustrannou interakcí a vyučující 

nezbytně reaguje na třídní atmosféru, která je ovlivňována 
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jedinečnými charakteristikami žáků. Zdroji zátěže, působící jak 

na studenty, tak učitele, je především celková atmosféra 

výchovně – vzdělávacího procesu. 

Stále více jsou ve školách používány psychologické postupy 

napomáhající rozvoji sociálního chování, dále k formování 

sebepojetí, samostatnosti, odpovědnosti i morální autonomie. 

F. Motivace vzdělávání 

Motivaci jako takovou lze rozlišit na primární motivaci – 

vycházející z vnitřních potřeb a snah, a na sekundární 

motivaci – vyplývající z důsledků učení. 

 

Dívky spoléhají více na přípravu a dělají své úkoly co možná 

nejlépe. Soustředí se usilovně i v posledních hodinách. Jsou 

tedy vytrvalejší a více orientovány na úkol. 

Hoši důvěřují více svým schopnostem. Spíše se snaží úkol 

řádně pochopit, kladou větší důraz na ambice a nesoustředí se 

nejen na úkol, ale i na sebeprosazení. 

Pubescent akceptuje vnější nucení jen v nezbytné míře a vnitřní 

motivaci většinou nemá. Jeho nezralost se tak uplatňuje 

v postoji k obsahu a prezentaci učiva, ale i ve vlastním 

samostudiu. Snaha většiny pubescentů tedy je příliš se při studiu 

nenamáhat a nevyvíjet nadměrné úsilí, pokud to není nezbytně 

nutné. Nejde jim tedy o to něco se naučit, chtějí se prostě jen 

vyhnout nepříjemnostem.  
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S věkem pak význam samotného prospěchu klesá, zato roste 

význam vyšších útvarů osobnosti (hodnoty poslání) a činitelů 

prostředí. 

 

24. PROFESIONALIZACE 

1.10 Profesionální příprava 

je jedním ze základních úkolů dospívání. Pubescenti si však na 

konci ZŠ často plně neuvědomují její plný význam. Realizují se 

spíše v jiných oblastech (sport, umělecká aktivita, počítače a 

jiné zájmy).  

Způsob přijetí a zabezpečení správné adaptace na školní či 

pracovní prostředí je významné pro formování kladného postoje 

ke vzdělání i budoucímu povolání. Pubescenti u svých vzorů 

stále více oceňují osobní zralost, lidský vztah a kvalitu 

pedagogického vlivu. 

1.11 Zaměstnání 

Výchovně vzdělávací proces je zakončen nástupem do 

zaměstnání, přinášející samostatnost a právo o sobě rozhodovat.  
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III. SOCIOLOGICKÝ POHLED NA ŽIVOT 
MENŠIN V ČR 

Menšiny jsou neoddělitelnou součásti každého státu již od 

vzniku státních hranic a národního uvědomění. Pojmy jako 

integrace či minorita jsou nyní ovšem stále více aktuální 

a podstatné.  

V této kapitole se budeme věnovat národnostním menšinám 

usídlených na území ČR, jejich stručné historii, sociologickému 

pohledu na život menšin v ČR, kulturní a osvětové činnosti a 

menšinovým organizacím. 

 

Pojem národnostní menšina má mnoho významů a je užíván 

v nejrůznějších kontextech. 

 

Národnostní menšiny se vyznačují tím, že mají silné národní 

vědomí a výraznou fixaci na mateřský národ, se kterým je 

spojují historie, kultura, tradice a jazyk. 

 

Dle definice pro Komisi pro lidská práva OSN, kterou 

vypracoval F. Capotorti v roce 1951 je národnostní menšina 

„skupina osob, která je na rozdíl od ostatního obyvatelstva státu 

početně menší, nezaujímá vedoucí postavení a její příslušníci – 

obyvatelé tohoto státu – vykazují v etnickém, náboženském 

nebo jazykovém ohledu znaky, jež je odlišují od ostatního 

obyvatelstva. Vykazují přinejmenším implicitně pocit 
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sounáležitosti zaměřený na zachování vlastní kultury, vlastních 

tradic, vlastního náboženství nebo vlastního jazyka.“ 

 

Národnostní menšiny můžeme dělit dle různých kritérií. 

Jedním z nich je stránka početnosti, podle které je dělíme do tří 

skupin: 

 Společenství, které svým počtem přesahuje 10% 

obyvatelstva ve státě 

 

 Společenství v rozsahu 3-10% populace daného 

státu 

 

 Společenství nepřevyšující 3% populace daného 

státu 

Většina menšin se řadí do třetí skupiny. 

 

Z geografického pohledu se jedná o kompaktně nebo disperzně 

usídlené menšiny na území státu nebo o autochtonní 

a alochtonní menšiny. 

 

Dále také jazykové menšiny. 

                      

Dle časového hlediska dělíme menšiny na tradiční a novodobé. 

Tradičními jsou ty, které mají na našem území dlouhou historii 

a zároveň mají i územní vymezení (většinou se usídlují 
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v pohraničí se státem, ze kterého pocházejí). Těmito skupinami 

jsou např.: slovenská, německá, polská či maďarská. Novodobé 

skupiny jsou ty, co migrovali na území ČR především za prací 

a tím pádem žijí nejčastěji ve velkých městech. Např.: 

vietnamská, ukrajinská nebo ruská menšina. 

 

Historicky bylo národnostní složení České republiky stabilní, 

změna nastala až v 90. letech minulého století.  

 

Díky vstupu do Evropské unie se na českém území nachází 

velké množství národnostních menšin a cizinců, kteří se k nám 

dostali během velké pracovní migrace. Jsou jimi menšiny 

ukrajinská, slovenská, vietnamská, ruská, polská, německá, 

bulharská, občané USA, moldavská, rumunská, čínská, 

mongolská, britská, kazašská, běloruská, chorvatská a srbská. 

Začlenění menšiny do společnosti má dva důležité faktory: 

vnější a vnitřní. Je důležité si uvědomit, že proces integrace 

cizince nebo příslušníka národnostní menšiny je dlouhodobou 

záležitostí, jelikož není ve schopnostech lidské bytosti 

přizpůsobit se dokonale novému prostředí během krátké doby. 

 

Proces začleňování nemůže fungovat, pokud osoba, jež se má 

začlenit do majoritní společnosti, nejeví zájem. Stejně tak 

pokud jí nejsou poskytnuty podmínky pro začlenění se. Tyto 

procesy jsou oboustranné. 



 

 
43 

Kulturně pestrý svět 1. slovanského gymnázia 
Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000349 

 

 

Politika integrace se týká cizinců pobývajících legálně na území 

ČR déle než jeden rok, osob s trvalým pobytem, občanů ČR s 

jinou než českou národností, uznaných uprchlíků a samozřejmě 

majoritní společnosti. 

 

Dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, příslušníci 

národnostních menšin vytvářejí občanská sdružení za účelem 

podpory své kultury, tradic či jazyka. Ovšem nemusí se jednat 

vždy o organizace založené členy minority, ve velkém měřítku 

jsou na území ČR společnosti, organizace či nadace fungující 

pro podporu národnostních menšin či cizinců žijících na našem 

území, zabývající se především otázkou integrace a zapojení 

vyloučených skupin obyvatel do společnosti. 

 

Tady uvedeme několik, jejichž činnost je v naší společnosti 

stálá či výrazná a vztahuje se na území celé ČR nebo Prahy. 

 

Občanská společnost Athinganoi sdružuje absolventy 

středních a vysokých škol romské národnosti. Cílem jejich 

činnosti je podpora lidských práv a národnostních menší a 

zejména pomoc Romům při integraci do většinové společnosti. 

Sídlo má v Praze. 

 

Centrum pro integraci cizinců zajišťuje sociální a pracovní 

poradenství, kurzy českého jazyka. Klade si za cíl seznámit 



 

 
44 

Kulturně pestrý svět 1. slovanského gymnázia 
Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000349 

 

 

cizince s českým sociálním a pracovním prostředím, aby se 

mohli lépe sami orientovat. 

 

Drom - romské středisko je obecně prospěšnou společností, 

jejímž hlavním posláním je poskytovat sociální služby, 

zmírňovat rizika sociálního vyloučení a napomáhat ke zlepšení 

situace osob ohrožených sociálním vyloučením. 

 

Organizace Globea se zabývá podporou tolerance a lepšího 

porozumění mezi lidmi rozdílných etnik, ras, národností. Je 

zajímavé, že vznikla jako neformální iniciativa skupiny učitelů 

a pracovníků ve vzdělávání ze střední Evropy a Jihoafrické 

republiky. 

 

Sdružení InBáze Berkat se v České republice věnuje 

integračním aktivitám v rámci komunitních a sociálních 

programů pro migranty a českou veřejnost. 

 

Kabinet multikulturní výchovy vznikl na půdě Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jeho zaměřením je 

organizace výukové a přednáškové činnosti, zaměřuje se 

převážně na romskou menšinu, imigranty, umožňuje setkávání 

různých národů, etnik, menšin. 

 



 

 
45 

Kulturně pestrý svět 1. slovanského gymnázia 
Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000349 

 

 

Nadace Tolerance se zaměřuje na prevenci skupinové 

nesnášenlivosti, fanatismu, nacionalismu, antisemitismu a 

xenofobie v České republice a na podporu vzájemné 

komunikace mezi rozdílnými skupinami lidí. 

 

Organizace na podporu integrace menšin důvodem její 

existence je podporování boje proti rasismu a nesnášenlivosti. 

Organizace podporuje integraci jakýchkoliv skupin nebo 

jednotlivců do multikulturní společnosti. 

 

Cílem Organizace pro pomoc uprchlíkům je pomáhat 

uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky, 

kteří jsou ve své vlasti pronásledováni z důvodu politického, 

etnického, náboženského, rasového nebo kvůli své příslušnosti 

k určité sociální skupině, a také těm, kteří již v ČR požívají 

práva azylu a dočasné ochrany. 

 

Slovo 21 se sídlem v Praze se zaobírá bojem proti rasismu 

a ochraně lidských práv. Také pomáhají vytváření tolerance 

vůči minoritám, zejména pak vůči Romům a jejich cílem je 

budování multikulturní společnosti. 

 

Socioklub: sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální 

politiky je organizací zaměřenou na sociální politiku a mimo 

jinou svoji činnost se také věnuje otázce Romů. Tato organizace 
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sídlící v Praze vydala několik publikací týkajících se Romů a 

jejich integrace do většinové společnosti. 

 

Sdružení pro integraci a migraci je nezisková organizace, 

která poskytuje právní a sociální poradenství cizincům žijícím 

v České republice. Nedílnou součástí jejich aktivit je i působení 

na širokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii 

a rasismus. 

 

Sdružení občanů zabývajících se emigranty je nevládní 

nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování pomoci 

uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců, přicházejících do 

České republiky. Tato pomoc spočívá v bezplatném právním, 

sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci 

volnočasových a vzdělávacích programů a v komplexní 

sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a 

uznaným azylantům v namáhavém procesu integrace do 

majoritní společnosti. 

 

Občanské sdružení Poradna pro integraci založená v roce 

1997 je nevládní neziskovou organizací zabývající se integrací 

osob, jimž byl v České republice přiznán status uprchlíka, a od 

roku 2002 se také zabývá problematikou dlouhodobě usazených 

cizinců v České republice. 



 

 
47 

Kulturně pestrý svět 1. slovanského gymnázia 
Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000349 

 

 

Česká republika je poměrně malý stát, ale i přesto se u nás 

nachází mnoho různorodých menšin. Pohled společnosti na 

menšiny bývá často velice kritický a v mnoha případech 

i neoprávněně.  

 

Česká společnost se vyznačuje svojí částečnou uzavřeností vůči 

cizincům a xenofobními názory. Nemůžeme však toto 

zobecňovat na celou populaci a ve vztahu ke všem 

národnostním menšinám žijícím na území ČR. Přístup české 

majority závisí na tom, o kterou menšinu se jedná. Pokládáme 

si ale otázku, co vůbec bereme jako menšinu? Nicméně, když 

se nad tímto tématem více zamyslíme, uvidíme, že celá 

společnost se rozděluje na menší části, takže každý z nás se 

nachází v minimálně jedné menšině. Jak vypadá menšina si 

můžeme každý představovat úplně jinak. 

 

Pokud chceme hovořit o nejvíce přijímané menšině, jedná se o 

Slováky. Vzhledem k naší společné minulosti v jednom státním 

útvaru a velice podobném jazyku to není nic překvapivého. 

Většina Čechů slovenskou minoritu ani jako národnostní 

menšinu nevnímá. 

 

K Němcům jsou Češi nedůvěřiví, tento postoj je z velké části 

podmíněný historickými událostmi. Na druhou stranu 

ekonomický přínos německé menšiny je nepopiratelný, tudíž 
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tuto minoritu česká společnost toleruje a má k ní relativně 

kladný postoj. 

 

Podobné postavení jako Němci mají na našem území Rusové. 

Jejich menšinu pro její ekonomickou činnost akceptujeme, ale 

nadále k ní máme odtažitý postoj ovlivněný na jedné straně 

dějinami, na druhé straně zvýšenou kriminalitou, kterou mají 

Češi s touto skupinou spojenou. 

 

Některé, početně menší národnostní skupiny, jsou českou 

společností přijímány otevřeněji, nap.: Řekové či Srbové. Tyto 

menšiny jsou v naší společnosti nevýrazné, tudíž k nim nemáme 

takový rozporuplný vztah jako k jiným, protože o nich toho 

mnoho nevíme.  

 

V tuto chvíli se dostáváme k těm problémovějším minoritám. 

 

Jednou z nich jsou Ukrajinci. Zásadní otázkou konfliktu mezi 

majoritou a touto menšinou je hospodářská oblast. Obyvatelé 

Ukrajiny přijíždějí do našeho státu s cílem nalézt zaměstnání, 

jelikož špatná ekonomická situace v jejich zemi jim nedovoluje 

žít v dobrých sociálních podmínkách a živit rodiny. Češi tuto 

představu nevnímají jako přínosnou, v části případů se setkáme 

s tvrzením že „Ukrajinci berou Čechům práci.“, avšak častým 

protiargumentem k této tezi je „Ukrajinci dělají práci, kterou 
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Češi stejně dělat nechtějí.“ Pohled druhého stanoviska je vlastní 

většímu procentu českého obyvatelstva než první stanovisko. 

Ukrajinci jsou Čechy považováni za jakousi námezdní sílu, 

která si své odpracuje a pak zase odcestuje domů. Kromě 

konfliktu ohledně zabírání pracovních míst je tu problém 

zvýšené kriminality, kterou si česká společnost s touto 

menšinou spojuje. 

 

Další problémovou skupinou jsou bezpochyby Vietnamci. 

Důvodem negativního názoru na tuto menšinu je hlavně její 

uzavřenost. Názor na vietnamskou menšinu si Češi tvoří 

většinou skrze běžné životní situace, protože nemají možnost se 

této komunitě více přiblížit. Jako jedna z mála se nesnaží příliš 

zapojit do majoritní společnosti a ukázat svou kulturu a tradice. 

 

Dalším problémem je jazyková bariéra, v minulosti fungoval 

institut tzv. zástupce, a tak samotní příslušníci vietnamské 

menšiny neměli možnost přímého kontaktu s majoritou, tudíž 

ani s její řečí. 

 

V nynější době je aktuální konflikt generací v této menšině. 

Jelikož Vietnamci žijí na našem území už několik desítek let, 

nově narozená generace již není tolik uzavřená. Vietnamské 

děti chodí do českých škol, mají přímý kontakt s majoritou a tím 

pádem nemají nejmenší problém začlenit se do české 
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společnosti. Přístup svých rodičů či prarodičů distancovat se od 

okolního světa vnímají negativně, spíše jej považují za omezení 

než za ochranu svého národního a kulturního vědomí. 

 

Pohled Čechů na Vietnamce je především jako na velice 

schopné obchodníky. Ale tento pohled není vždy optimistický. 

Díky vzniku nových obchodů a tržnic patřící této menšině 

zanikají české rodinné podniky fungující po desetiletí, protože 

nemají stejné podmínky pro fungování. Toto je jednou z věcí, 

které česká společnost špatně nese a vyjadřuje svůj postoj 

k vietnamské minoritě jako negativní. 

 

Nakonec se dostáváme k národnostní menšině v české 

společnosti nejproblematičtější – Romům. Češi nemají na 

Romy v žádném ohledu kladný názor, ať už jde o jejich chování, 

zvyky či názory. Z jisté části se jedná o xenofobní přístup plný 

předsudků vůči této komunitě, avšak dlouholeté zkušenosti s 

tímto etnikem nám nedovolují si vytvořit jiný názor. 

Češi vidí tuto minoritu jako skupinu potencionálně 

nebezpečnou, tento pohled je opřen o spousty případů 

kriminálního chování Romů (od drobných krádeží po fyzické 

ublížení). Vzhledem k životním podmínkám některých Romů, 

nesprávné životosprávě, nevyhovující hygieně a absenci 

prevence je zdravotní stav této menšiny špatný. To má 

samozřejmě vliv na to, jak na ně majoritní společnost nahlíží. 
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Můžeme se setkat s názory, že „Romové jsou špinaví“ nebo 

z obavy možnosti nakažení nemocemi od této menšiny. To 

přispívá ke strachu a odloučení se od této menšiny. 

 

Stejně tak přístup k práci a zaměstnání romské menšiny nevidí 

česká společnost jako vyhovující. Vysoká nezaměstnanost 

Romů z důvodu nechuti se zapojit do pracovního procesu je 

jedním ze základních problémů této komunity. Valná většina 

zaměstnavatelů se obává přiřadit Roma na vyšší pracovní pozici 

z důvodů nízké pracovní morálky, nedostačujícího vzdělání či 

nekompetentnosti. Proto většina Romů je zaměstnána v 

dělnických pozicích či v jiné, nízko postavené funkci. 

 

Dalším problémem je vzdělanost dětí a mládeže. I když, se 

snažíme, přesto na základních a středních školách dochází 

k diskriminaci romských dětí jak ze strany jejich spolužáků, tak 

bohužel i ze strany pedagogů. Z tohoto důvodu většina 

romských studentů navštěvuje praktické školy. Souvisejícím 

problémem je i názor některých Romů, že jejich děti vzdělání 

nepotřebují, a proto je do školy posílat nechtějí. 

 

Velice ožehavým a často probíraným tématem je závislost této 

menšiny na sociálních dávkách. S tímto problémem se každý 

Čech za svůj život setkal, ať už osobně nebo prostřednictvím 

médií. 
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S tímto souvisí i nesouhlas české společnosti se sociálními 

výhodami, které jsou státem, podle názoru české většiny, této 

menšině nekriticky poskytovány. Hlavně se jedná o přidělování 

nových bytů. Názor na tento krok většinové společnosti je 

takový, že si této výhody Romové neváží, byty ve valných 

případech zdemolují a dostanou za ně novou náhradu bez toho, 

že by předchozí zničený majetek nějak nahradili. 

 

Výrazným blokem, který zamezuje možnost přiblížit se této 

menšině je její uzavřenost. Romové nemají přílišnou víru 

v okolní svět, a tak zůstávají skrytí v bezpečí svých osad 

a rodin. To příliš nepomáhá k pochopení mentality a kultury 

tohoto národa a přispívá spíše k nárůstu xenofobních nálad. 

 

Češi neshledávají v případě romské menšiny žádný přínos, ani 

co se pestré kultury, tradic a zvyků týče, spíše pro nás zůstávají 

zahaleny tajemstvím. 

 

Pokud bychom chtěli shrnout český pohled na romskou 

komunitu, je veskrze negativní a to i přes veškerou snahu o 

nápravu jak ze strany státu, tak ze strany menšinových 

organizací. 

 

Názor menšin na českou společnost se velice liší. Avšak 

nejedná se o případ, kdyby každá menšina měla svůj vyhraněný 
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názor. Odlišnost pohledu na naši společnost se týká romské 

menšiny a všech zbývajících menšin žijících na českém území. 

 

Ať se jedná o Němce, Bělorusy nebo Ukrajince, shodují se 

všichni v jedné věci – přístup státu k záležitostem menšin je 

vyhovující. Ze strany státního aparátu nedochází 

k diskriminaci, menšinám je zajištěna právní ochrana národního 

vědomí a kultury a je ze strany státu podporován jejich rozvoj. 

Minority beze strachu z postihu mohou pořádat své kulturní 

akce, zakládat menšinové organizace či politické strany, 

podporovat výuku a povědomí o svém národním jazyce, 

projevovat se v médiích. 

 

Ani přístup široké veřejnosti zástupci menšin nehodnotí příliš 

záporně. Zajisté se mohou setkat s diskriminací ze stran občanů 

ČR, ale k tomuto dochází v každé majoritní společnosti. Hlavně 

mladší generace cizinců a příslušníků národnostních menšin 

nemají s majoritní společností větší problémy, přizpůsobení se 

stylu života okolí považují za logický krok, díky kterému 

nebudou muset čelit nesnášenlivosti a nepřátelství ze strany 

většinové společnosti. 

 

Většina minorit se shoduje v tom, že česká společnost 

v minulosti byla vůči cizincům otevřenější, avšak vlivem 

komunismu a izolace od okolního světa, se stala uzavřenou. 
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Toto se však v posledních letech mění, znovu si nacházíme 

cestu k odlišným kulturám a národnostem na našem území. 

Velký vliv na toto má také vstup ČR do EU a otevření hranic. 

 

Pohled romské komunity na naší společnost je však velice 

odlišný od ostatních minorit. Vzhledem k vlnám utlačování 

a nucené asimilace skrz dějiny jejich pobytu na našem území, 

nevnímají českou společnost jako přátelskou. U Romů převládá 

pocit ublíženosti ze strany majority. Vnímají silný proud 

diskriminace ze strany členů běžné společnosti. Většina Romů 

tento fakt vnímá opravdu citelně a to již od raného věku, již jako 

děti vidí nenávist a opovržení, které probouzejí v očích české 

většiny a to třeba jen při návštěvě obchodu či při jízdě městskou 

hromadnou dopravou. Převládá názor, že česká společnost na 

Romy nahlíží jako na nepohodlné vetřelce a byla by ráda, kdyby 

na našem území vůbec nežili. Ze všech problémů, které romská 

komunita má, obviňují automaticky českou společnost bez toho, 

že by hledali skutečného viníka. 

 

Zkreslený pohled také podporují média, která Romy ve většině 

případů vykreslují jen jako kriminální živly a neochotné se 

začlenit. I přesto, že se stát romskou otázkou zabývá 

přednostně, že vznikají nejrůznější programy a organizace na 

podporu Romů a jejich životní situace, převládá názor mezi 
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touto minoritou, že nejsou dostatečně podporováni a měli by 

dostávat více (ve smyslu jak finanční, tak kulturní podpory). 

 

Z jisté části je to chyba české majority, dříve byli Romové 

samostatným a soběstačným národem, ale díky zákazu 

kočování a usídlování do oddělených osad se stali závislými na 

většinovém systému. Avšak je tu i druhá strana, a to je neochota 

podřídit se pravidlům společnosti. Tuto vlastnost, typickou pro 

Romy, oni nevnímají a toto je jedním z počátečních důvodů 

všech konfliktů romské menšiny a české společnosti. Jedním z 

důležitých kroků k úspěšné integraci skupiny je její vzdělávání 

v majoritním vzdělávacím systému. Tady u romské menšiny 

narazíme na základní problém – jelikož Romové nechápou 

smysl investic do budoucnosti, žijí hlavně přítomností a 

minulostí, nevidí důležitost ve vzdělání vlastních dětí. Díky této 

představě nebudují v malých Romech potřebu a chuť po 

vzdělání. To se projevuje v jejich nezájmu o výuku, záškoláctví 

a neprospívání. 

 

Valná většina romských dětí proto navštěvuje praktické školy. 

Většinová společnost tyto školy vnímá jako neprestižní 

vzdělávací instituce, které jejich potomkům nezajistí kvalitní 

vzdělání a jsou určeny výhradně pro mentálně zaostalé či 

hendikepované děti. 
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Tyto školy navštěvují zpravidla ze dvou důvodu: zaprvé 

dochází u nich k výchovné zanedbanosti (nemají dostatečnou 

předškolní přípravu, neznají vyučovaný jazyk či nemají 

základní společenské návyky) a za druhé si samy jejich rodiče 

přejí, aby jejich děti do praktické školy chodily, jelikož takto 

shledávají snazší cestu k získání povinného základního 

vzdělání. 

 

V českém školském systému nacházíme řešení pomocí několika 

postupů, které se navzájem prolínají a doplňují. 

 

Jedním z nich je zařazení romských dětí do českých 

předškolních zařízení, aby se lépe asimilovaly do sociálního 

prostředí a mohly se naučit češtině. Pokud rodiče nechtějí nebo 

si nemohou finančně dovolit své dítě do mateřské školky 

přihlásit, existují ještě tzv. přípravné třídy při základních či 

praktických školách., které předškolní zařízení alespoň částečně 

suplují. 

Dalším je institut romského asistenta. Tato funkce byla zřízena 

MŠMT č. j. 14170/98-22 ze dne 3. Března 1998. Pracovní náplň 

romského asistenta individuálně stanoví ředitel školy, ke které 

asistent přísluší. Hlavními činnostmi tohoto asistenta jsou: 

pomoc pedagogům při výuce, komunikace s romskými dětmi a 

řešení konfliktů, pomoc při mimoškolních aktivitách školy, 

spolupráce s rodiči žáků a spolupráce s romskou komunitou v 
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místě školy. Aby se člověk mohl stát romským asistentem, musí 

splňovat několik podmínek. Tou základní je dobrá znalost 

romského a českého jazyka, dále kladný vztah k práci s dětmi, 

přiměřená úroveň komunikačních dovedností a vlastní tvůrčí 

iniciativa. 

 

Dle školského zákona vznikají v mateřských, základních 

a středních školách třídy, ve kterých se vyučuje v romském 

jazyce. Podmínky vzniku těchto tříd definuje zákon č. 561/2004 

Sb., § 14 odst. 2 a 3. Pokud nejsou tyto podmínky splněny a 

menšinou je podporována výuka v rodném jazyce, může 

zřizovatel školy určit předměty nebo jejich části, které se budou 

vyučovat v jazyce národnostní menšiny. V praxi je však 

podobný přístup realizován jen na několika málo místech v ČR. 

V českých školách je dlouhodobě používán program Začít 

spolu, který se v případě romských žáků osvědčil. V tomto 

programu se počítá s osobním nasazením učitele a stejně tak s 

aktivizací celé rodiny. 

 

Dalším specifickým školním programem je Alternativní 

vzdělávací program zvláštní školy pro žáky romského etnika I. 

Švarcové (1998). Tento program se snaží přiblížit školu 

romským dětem tak, aby ji nepovažovaly za nepřátelské území 

a cítily se jako součást žákovského kolektivu. 
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Vzdělávání romských dětí na 1. Stupni ZŠ se věnuje text 

Přístupy primární školy ke vzdělávání romských žáků (A. 

Nelešovská 2006). 

 

Dalším postupem směřujícím ke zlepšení této situace je 

naplnění několika předpokladů, u kterých se předpokládá jak 

aktivita ze strany státních institucí, tak ze strany rodičů žáků. 

Mezi ně patří zajištění dostatečně dlouhé a pravidelné docházky 

žáků do školy, odstranění jazykových bariér, adekvátní přístup 

školských zařízení ke specifickým hodnotám, zájmům a 

potřebám romských rodin a jejich dětí, využívání alternativních 

přístupů ke vzdělávání a vzájemné respektování kulturních 

odlišností a hodnot romských a ostatních žáků v rámci 

multikulturní výchovy.  

 

Za zmínku zajisté stojí také pilotní projekt MŠMT a Institutu 

pedagogicko-psychologického poradenství SIM – Střediska 

integrace menšin. Tento projekt fungoval mezi léty 2006 - 2009 

a vzniklo celkem šest středisek. Posláním SIM bylo se 

prostřednictvím poradenství, vzdělávacích programů 

a volnočasových aktivit zaměřovat na pomoc rodičům a dětem, 

kterým jejich odlišnost znemožňovala prosadit se ve škole nebo 

se zapojit do kolektivu. Služeb SIM také využívali pedagogičtí 

pracovníci a asistenti pedagoga v podobě metodické a 

konzultační podpory. Aby všechno toto bylo možné, pracovali 
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ve střediscích odborníci z těchto šesti profesí: kulturní 

antropolog, pedagog didaktik, pedagog mimovýukových 

aktivit, psycholog, sociální pracovník a speciální pedagog. 

Cílovými skupinami pro SIM byli žáci ze sociálně 

znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Jednalo se o 

děti z rodin imigrantů a azylantů, z romských rodin, z rodin 

příslušníků etnických a národnostních menšin a z rodin sociálně 

vyloučených z majoritní společnosti. S dětmi a jejich rodinami 

pracovali multioborové týmy středisek a také takzvaní tutoři. 

Vysvětlovali dětem probíranou látku, pomáhali jim s přípravou 

a s domácími úkoly, učili je učit se tak, aby se postupně 

dokázaly do školy připravovat samy. Služeb středisek 

využívaly i některé školy. Po ukončení tohoto projektu měli 

samotní pracovníci středisek zájem přeměnit je v neziskové 

organizace. Nabyté zkušenosti pracovníků SIM jim pomohly 

dál se věnovat činnostem souvisejícím s integrací a 

vzděláváním národnostních menšin a sociálně vyloučených 

skupin obyvatelstva. 

 

Přese všechny možnosti, které mají Romové v otázce 

vzdělávání svých dětí, zůstává hlavní rozhodnutí o přístupu ke 

vzdělání na jejich straně. Pokud oni sami nebudou motivovat 

své potomky, veškerá snaha ze strany majoritní společnosti 

bude zbytečná. Je to běh na dlouhou trať, ale již dnes je vidět 

rozdíl oproti minulým letům. 
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Proč je důležité se touto problematikou zabývat?  Především z 

toho důvodu, že žijeme v době, kdy je migrace obyvatel běžným 

jevem. V naší zemi žijeme a budeme žít i v budoucnu s 

minoritními skupinami obyvatel. Lidé si neuvědomují, že nelze 

tuto skutečnost odmítat, ale připravit se na ni. Naučit se žít s 

cizími národy a odlišnými kulturami. Především musíme začít 

vnímat pozitiva, být více tolerantními. Nemůžeme si dovolit, 

aby se kolem nás vyvíjelo zlo, které s sebou přináší rasismus, 

odporu k cizincům, dokonce i šovinismus jen proto, že na světě 

existují i odlišní lidé, než jsme my a nevíme, co od nich můžeme 

očekávat.   Kam se poděla tolerance, soužití s lidmi či jakékoliv 

pochopení? Jen proto, že žijí jiným způsobem než my a 

zastávají jiné hodnoty, neznamená, že jsou špatní. Je důležité si 

uvědomovat, že každý člověk nás může něčím obohatit a čím 

víc je odlišný, tím lépe. Jelikož můžeme poznávat více nových 

kultur, tradic, názorů bylo by od nás i dost nemoudré se tomu 

bránit, obzvlášť když se snažíme porozumět světu, což asi je pro 

studenty v dnešní době největší prioritou. 
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IV. EVROPSKÁ IDENTITA OČIMA ŽÁKŮ 

V průběhu téměř celých dějin zmítaly Evropu boje. Zvláště 

pak velkým otřesem byly pro evropské občany obě dvě 

světové války. Nepokoje ale ustaly, národy se smířily a v 70. 

letech 20. století se začaly uskutečňovat kroky, které vedly k 

integraci Evropy. Vzniklo dobrovolné unikátní společenství 

národů do jednoho nadnárodního útvaru se společnými 

institucemi, právy a povinnostmi. Cílem tohoto seskupení 

byla ekonomická a politická stabilita. Vstupem České 

republiky do Evropské unie se občanům otevřely nové 

možnosti. Každý může volně cestovat, studovat, pracovat v 

různých zemích Evropy a zlepšovat si tím své jazykové 

dovednosti. Poslední dobou jsou u lidí oblíbeny čím dál více 

zahraniční pobyty či stáže. Právě u mladé generace se 

zjišťuje, že je nutné novou generaci vést k evropanství. Začali 

se objevovat tendence promítnout proces integrace do 

vzdělávání. Tuto úsilí podpořila Rada Evropy a Evropské 

společenství. Také Maastrichtská smlouva přímo zakotvuje 

spolupráci v oblasti vzdělávání jako jednu z priorit 21. století. 

Tím, že se Česká republika stala v květnu 2004 členem 

Evropské unie, nabývá pojem evropanství na intenzitě 

i v našich podmínkách. Důraz je proto kladen na to, aby bylo 

vzdělávání obohaceno o tzv. evropskou dimenzi, tedy 

o proces kultivace vztahu k Evropě. 

Historické  vědomí  české  mládeže  se  odráží  ve  vztazích  



 

 
62 

Kulturně pestrý svět 1. slovanského gymnázia 
Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000349 

 

 

k jednotlivým národům a k evropanství. Protože pokud 

chceme porozumět současné situaci v Evropě, musíme znát 

její historické souvislosti. Zde se také objevuje otázka 

výchovy k občanství, která se stala výzvou jak pro celý 

vzdělávací systém, tak pro samotné učitele i žáky. Začalo se 

uvažovat o tom, jak  by  škola  mohla  více  vést  žáky  

k respektování  ostatních  lidí,  k toleranci, k eliminování 

nacionalistických a xenofobních postojů a formovat tak ještě 

více multikulturní evropské společenství. 

Evropanství není pojmem novým. Tento termín je 

společností chápán jako vědomí přináležitosti 

k nadnárodnímu společenství, tedy Evropě, a zahrnuje v sobě 

tradice, kulturu, životní styl, hodnotové orientace a chování,   

které jsou spojeny  nějakým   způsobem s evropským 

kontinentem. Vědomí evropanství má svá národní specifika a 

liší se především silou vztahu k Evropě a ke státu, ve kterém 

občan žije. 

Díky poloze našeho státu jsme určeni k tomu, abychom  

spolupracovali, vycházeli a předávali si zkušenosti 

s ostatními státy Evropy. Z důvodu totalitního režimu byly 

však principy evropanství pro české občany zapovězeny. 

K jeho oživení došlo znovu až po vstupu České republiky do 

Evropské unie. 

Pojem evropanství klade důraz na hledání společných 

hodnot. Takových, které nás odliší od ostatních národů 
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a kultur mimo Evropu. Tolerance, svoboda, humanita, 

odpovědnost, racionalita a exaktnost - prostřednictvím 

těchto šesti pilířů je vyjádřena podstata evropanství. 

Občané by se měli navzájem tolerovat, poznávat se, 

spolupracovat, učit se vedle sebe žít, chápat se, hledat 

porozumění mezi národy, kulturami a etniky. Neměli 

bychom také zapomínat na evropské a světové kulturní 

dědictví a učit se žít v multikulturní Evropě.
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25. Kdo vlastně je Evropan? A jaká je evropská 

identita?  

Ani na začátku 21. století není jasné, zda a jakou „duši" Evropa 

ve skutečnosti má. Je tady legitimní otázka, co je Evropa. 

V geografickém smyslu jde například podle Paula Valéryho 

o západní výběžek Eurasie. Arnold Toynbee připomíná, že 

Západ převzal pojem Evropa od antických Řeků a tvrdí, že 

existuje jediná nesporná geografická realita, jíž je Eurasie. 

Edmund Husserl definuje Evropu jako „vnitřní teleologii", 

„entelechii". S tím, že jde pro její obyvatele o nekonečný úkol - 

Evropa není nic jiného než její trvalé poevropšťování. A toto 

poevropšťování je pro Evropu imanentním procesem, který ji 

jako takovou utváří. Evropa je dle něho výsledkem 

poevropšťování. 

To se však pohybujeme v novověkých dějinách Evropy. 

Nebude tedy na škodu historický exkurz týkající se pojmu 

Evropa. 

Při studiu Evropy jako civilizace lze dospět k závěru, že její 

zdroje jsou vnější. Světská kultura je původu řeckého, 

náboženství pak judaistického. Podle staré představy 

symbolizují její kořeny dvě města: Athény a Jeruzalém. Ani 

jedno z těchto měst však neleží uvnitř prostoru, který se 

v dějinách definoval jako evropský - jak jej i vnímali jeho 

sousedé. V případě Jeruzaléma to je evidentní. V případě Athén 
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to již natolik jasné není. Staří Řekové totiž používali ve své 

literatuře slovo „Evropa" pouze jako označení směru - západu 

slunce, na rozdíl od jeho východu. Neznamenalo pro ně oblasti, 

které se obecně označují jako „Evropa". Platón, Sofoklés ani 

Thúkydidés se za „Evropany" nepovažovali. Také adjektivum 

eúropaiós používají jen výjimečně. Například Hérodotos jím 

označuje obyvatele západního pobřeží Egejského moře a poté 

se znovu objevuje až v 1. století před naším letopočtem 

u Dionýsa z Halikarnassu. Je tedy značně problematické 

spojovat adjektiva „řecký" a „evropský". To, co se nazývalo 

Evropou, se vždy považovalo nejen za něco jiného než 

skutečné, ale i vysněné Řecko. 

Jak se toto používání pojmu „Evropa" změnilo v novověku, 

který lze považovat za věk evropský? Zhruba před pěti sty lety 

bylo přídavné jméno a pojem „evropský" něčím zcela novým. 

Podstatné jméno „Evropa" sice existovalo dlouhou dobu, ale 

často se nepoužívalo. Pojem „Evropan", označující obyvatele 

konkrétního kontinentu, však byl nový. Mezi těmi, kdo jej 

pravděpodobně okolo roku 1470 jako první vymysleli 

a používali, byl i renesanční papež Pius II., Aeneas Silvius 

Piccolomini. V každém případě před pěti sty lety byla slova 

„křesťan", „Evropan" a „běloch" v podstatě synonyma téměř 

totožného významu. Existoval však jistý počet obyvatel 

kontinentu, kteří se za křesťany nepovažovali. (Těmito 
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výjimkami byli Turci na Balkáně a rozptýlené skupinky Židů.) 

Mimo Evropu žilo nejen málo křesťanů, ale i národů bílé rasy. 

Po roce 1492 začala „Evropa" expandovat několika směry. 

Zcela nově objevené kontinenty (obě Ameriky, Austrálie) i jižní 

cíp Afriky osídlili běloši a pokřesťanštili je. Území dobytá 

anebo kolonizovaná osadníky se brzy stala součástmi impérií 

jejich domovských zemí. Obchodní stanice a kolonie 

evropských mocností se vyskytovaly na celém světě. Nakonec 

se evropské instituce, zvyky, průmyslová odvětví, zákony, 

vynálezy a budovy rozšířily téměř po celém světě - i u národů, 

které si Evropané nepodrobili. Po dvou světových válkách, 

během nichž si evropské národy velmi ublížily nejen vzájemně, 

ale i samy sobě, však téměř vše přišlo vniveč. Další osídlování 

Evropany (a bělochy) jiných kontinentů skončilo. (Jedinou 

výjimku tvoří stát Izrael.) Naopak, Evropané se vzdali svých 

koloniálních impérií a jako kolonisté opustili africké a asijské 

domovy. (V roce 1914 celý africký kontinent s výjimkou dvou 

států, Libérie a Etiopie, patřil nebo byl ovládán jedním 

z evropských koloniálních impérií. O 80 let později nebyl 

v celé Africe zastoupen nejen ani jeden evropský stát, ale ani 

ten, jemuž by vládli běloši.) Křesťanské církve však 

přinejmenším na mnoha místech Afriky, Asie a Oceánie odchod 

bělochů přežily. A také přežily - v podstatě se rozšířily po 

celém světa - napodobeniny a přizpůsobené vzory původně 

evropských institucí, průmyslových odvětví, zvyků, forem 
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umění a projevů a zákonů. Evropský věk však skončil. Skončil 

nejpozději v roce 1945 (pokud již ne v roce 1917), kdy se 

dvěma světovými supervelmocemi, jež se setkaly uprostřed 

dobyté Evropy, staly Spojené státy americké a Rusko. 

Z historického hlediska se od 15. století vyvinuly dvě po sobě 

následující „evropské identity". Za prvé Evropy jako 

křesťanského společenství (na počátku novověku) a za druhé 

coby společného kulturního prostoru (od osvícenství). 

V 15. století se setkalo několik vývojových linií. 

Z geografického hlediska „Evropa" sice existovala již ve 

středověku, ale především jako kontinent v rámci světa. Na 

tehdejších mapách světa se Země skládala ze tří kontinentů: 

Asie, která zaujímala zhruba padesát procent povrchu, Afriky, 

tvořící pravou ruku, a Evropy (levá ruka), jež tvořily tělo 

Kristovo. Od 15. století se však Evropa začala stále více vnímat 

a na mapách zobrazovat samostatně. Zčásti v důsledku 

rovnostářského pojetí středověkých map, na nichž Jeruzalém 

představoval centrální bod. Kartografie tedy způsobila, že si 

Evropa začala být vědomá sebe samé. 

Současně s tím se však začal svět zvětšovat, protože portugalští 

mořeplavci postupovali dál podél pobřeží Afriky, až dosáhli 

rovníku a poté se vydali ještě více na jih. V roce 1492 

Kolumbus objevil Ameriku, čímž umožnil nový pohled na svět. 

Vedle Asie a Afriky se objevil „nový" kontinent Amerika, která 
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se stala dalším základním prvkem evropského vnímání světa. 

Evropa se musela konstituovat jinak, což u ní povzbudilo nové 

vlastní vnímání ve vztahu k ostatním kontinentům. To Evropu 

kromě jiného přivedlo k závěru, že ona a Evropané hrají ve 

světě nejdůležitější roli. 

Postup Osmanské říše z východu pak nakonec vyvinul tlak na 

vlastní definování Evropy. Osmané byli považováni za pohany. 

Nemohli být sice poraženi, ale svým tlakem vytvořili hranice 

křesťanství, čímž je redukovali na Evropu. Evropské státy se 

musely vojensky spojit, aby se zbavily turecké hrozby. 

Nepřekvapuje tedy, že v kontextu „tureckého nebezpečí" se 

objevily koncepce „domova" a „vlasti", které napomohly 

vlastní definici Evropy. Křesťanství a evropský kontinent se 

staly téměř totožnými pojmy a v důsledku toho se z Evropy 

stalo křesťanské společenství. Tím byl myšlen spolek 

křesťanských evropských států. Kontinent Evropa byl 

považován za geografické ztělesnění tohoto křesťanského 

společenství, jež chrání Bůh. Nedílnou součástí tohoto vnímání 

je představa identity, kterou vyvolala dost početná část 

vzdělaných evropských obyvatel propojená v celé Evropě a 

reprezentující její „demos". Skládala se ze sňatky propojených 

evropských vládnoucích dynastií, například z Habsburků 

v Rakousku, rodu Valois či Bourbonů ve Francii, Medicejů 

v Itálii nebo Stuartovců v Anglii. 
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V 16. století, v době rozkolu protestantů i katolíků, obě tyto 

skupiny definovaly Evropy jako křesťanské společenství ve 

světě pohanů a nevěřících. Tato definice Evropy přežila 

třicetiletou válku a lze ji objevit v evropských mírových 

smlouvách až do 18. století. Svatá aliance iniciovaná na 

Vídeňském kongresu v roce 1815 ruským carem, tedy 

pravoslavným křesťanem, naposledy modernizovala koncept 

evropské identity jako křesťanského společenství. 

Souběžně s tím byla v důsledku osvícenství, které vzniklo v 18. 

století, vytvořena nová definice koncepce kultury. Dle ní se 

evropská identita ztotožňovala s „evropskou kulturou" a jako 

taková získávala stále více stoupenců. Řady již zmíněného 

evropského demosu z počátku novověku se časem rozšířily 

o občany, nezávislé lidi a intelektuály. V osvícenské době tyto 

společenské skupiny byly nebo se staly součástí evropského 

společenství. Od osvícenství se pak v důsledku vlastních zájmů 

vzájemně propojovaly, jak společensky, tak ekonomicky. 

Představovaly pospolitost, jež byla pro osvícenství typická a 

konstituovaly nadnárodní společenství, které se definovalo jako 

„evropské". Toto evropské společenství lze nazvat 

osvícenským demosem. 

Nikoli náhodou byly strukturální změny odehrávající se v tomto 

evropském společenství, jež mělo zájem na vlastní definici - od 

demosu na počátku novověku až po ten osvícenský -, která byla 
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především od 18. století spojená s představou „evropské 

kultury" coby evropské identity. Základním symbolem 

používaným pro tuto identitu byl alegorický obraz Evropy jako 

části Země. Obsahoval mnoho znaků, jež představovaly 

úspěchy evropské kultury považované za podstatné. Těmito 

znaky Evropy byly konkrétní záležitosti, které se lidem 

vybavovaly při přemýšlení o evropské kultuře - umění, věda, 

vzdělání, válečnictví, zámořské výpravy, přírodní bohatství, 

křesťanství, politický systém a mnoho dalších věcí. 

Četné kulturní dějiny z tohoto období - od Johanna Christopha 

Adelunga přes Johanna Gottfrieda Herdera a Immanuela Kanta 

až po Voltaira - vycházely z představy, dle níž evropská kultura 

zakládá identitu Evropy. Vývoj evropské kultury byl nedílnou 

součástí dějin lidstva, které nabízely dobrou příležitost 

k prokázání nadřazenosti Evropy nad ostatními kulturami. 

Společným rysem všech těchto evropských kulturních dějin 

bylo, že poprvé vytvářely souvislou historii Evropy, v níž byly 

nadnárodní a národní prvky vzájemně propojené. 

Navzdory tomu, že demos z počátku novověku i ten osvícenský 

tvořila jen část Evropanů, lze je oprávněně nazvat evropskými. 

Šlo totiž o skutečné evropské zájmové skupiny, jejichž členové 

se účastnili společných diskusí o dalším vývoji Evropy. Sdíleli 

základní politické postoje, názory na Evropu, zájem na její 

definici a znaky identity. Na rozdíl od pojetí demosu 



 
 

71 
Kulturně pestrý svět 1. slovanského gymnázia 

Reg. číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000349 

v demokratických státech však většina členů těchto dvou po 

sobě následujících demosů v dějinách neměla žádná - ani přímá, 

ani formálně zajištěná - práva, která by je opravňovala k účasti 

v politickém rozhodování. To však neznamená, že neměli 

politický vliv - a platí to zejména o nejdůležitějších členech 

osvícenství. 

Blížící se konec jednotného postupu z raného novověku začal 

být viditelný již během osvícenství. Skutečný konec pak nastal 

v době Francouzské revoluce. A týkal se všech zmíněných 

znaků, na nichž byly oba demosy založené. Od Francouzské 

revoluce totiž bylo možné tyto znaky uplatnit na mnoho skupin 

definovaných na základě společensko-politických vazeb a 

reprezentujících evropské společenství. Tyto skupiny spolu 

často soupeřily, což čas od času přerostlo ve válečný střet. Šlo 

o evropské skupiny, které definovaly evropskou identitu 

rozdílně. Za prvé to byli monarchové vyznávající princip 

legitimity, kterou částečně odvozovali od společenství 

evropského demosu z počátku novověku - jejich evropskou 

identitu vyjadřovala koncepce Svaté aliance. Za druhé to byla 

liberální buržoazie, která považovala za evropskou identitu 

politickou, ekonomickou, sociální a náboženskou svobodu. 

Třetí skupinu tvořili demokraté, často společně s členy 

republikánských tajných společností a mírového hnutí 

z 19. století, kteří vycházeli z ideje bratrství politicky 

osvobozených evropských národů a evropskou identitu 
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spatřovali ve Spojených státech evropských, o niž usilovali. 

Poslední skupina, která se vytvořila během 19. století a měla 

zcela rozdílně cíle, byla složená z dělníků, „intelektuálů", 

kapitalistů (podnikatelé a bankéři fungující v celé Evropě) 

a většinou univerzitních učenců. Evropa pro ně přestala být - na 

rozdíl od doby demosu z počátku novověku a osvícenství - 

společným cílem. Představy o evropské kultuře však přetrvaly. 

Jaký byl další vývoj evropského demosu po „křesťanském 

společenství" a době osvícenství, kdy se odvozoval od kultury? 

V meziválečném období i v procesu integrace Evropy od roku 

1945 vývoj směřoval k většímu evropskému společenství 

založenému na národních státech. Toto směřování nachází 

vyjádření ve třech plánech významných evropských politiků - 

Waltera Rathenau, Aristida Brianda a Roberta Schumana. 

Rathenauův plán vycházel z evropské celní unie (Zollverein) 

dle vzoru úspěšného sjednocení Německa v 19. století. Před 

rokem 1914 však byl tento jeho plán odsouzen k nezdaru. Jeho 

myšlenky a úvahy však zároveň znamenaly významný podnět. 

Němečtí ocelářští magnáti totiž získali doly na železnou rudu 

v Lotrinsku i v Normandii, což poukázalo na možnost 

vzájemného doplňování francouzské železné rudy a německého 

uhlí. O 40 let později se tato idea stala základem Evropského 

společenství uhlí a oceli. Po skončení první světové války ale 

byly podmínky pro evropské sjednocení dle tohoto plánu méně 
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příznivé. Navíc byl Rathenau, který byl za Výmarské republiky 

německým ministrem zahraničí, v roce 1922 zastřelen. 

Navázal však na něho francouzský ministr zahraničí Briand, 

který v září 1929 v projevu ve Společnosti národů navrhl 

vytvořit Spojené státy evropské. Briand vyložil svůj plán 

v memorandu Organizace Evropské federální unie. Navrhoval 

v něm zřízení „společného trhu", jenž by zemím unie přinesl 

prosperitu. Plán sice kladl důraz na hospodářskou spolupráci, 

ale Briand se domníval, že je nezbytná i nějaká politická 

struktura. Nijak přesně ji však nespecifikoval. 

Se třetím plánem na sjednocení Evropy přišel po druhé světové 

válce francouzský politik Robert Schuman. Jeho plán vycházel 

ze tří předpokladů. Za prvé Francie musí vyřešit spolupráci 

s Německem, které sovětská hrozba vrátila do mezinárodních 

vztahů jako znovu vyzbrojeného spojence USA, a vytvořit 

rámec, jenž by omezil možnosti německé politiky. Za druhé 

musí být posílena legitimita Německa a jeho možnosti 

svobodně se rozhodovat. Za třetí USA musejí podporovat 

model, který přispěje k hospodářskému oživení Evropy a 

pomůže upevnit západní spojenectví proti Sovětskému svazu. 

Z těchto tří plánů na politickou a hospodářskou integraci 

Evropy přetrval pouze Schumanův. 
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Meze evropského sjednocování však opakovaně odhalovala 

představa národních evropských států a také problém volby 

mezi politickou integrací států, již by bylo možné označit 

pojmem ústavní, a integrací hospodářskou, tedy funkční. Tyto 

dvě rozdílné integrace doprovází další rozlišování. Perspektiva 

evropské jednoty jedině na úrovni států, kterou by bylo možné 

nazvat konfederální a jejímž největším propagátorem byl 

například ve Franci bývalý francouzský prezident de Gaulle. 

V protikladu k ní byla perspektiva federalistická, jejímž velkým 

teoretikem a zastáncem byl v Evropě Denis de Rougemont. 

Tato dvě rozlišení - integrace ústavní versus funkční a 

konfederace kontra federace - však nejsou stejně hodnotná. 

A také platí, že z hlediska států i ústavnosti lze Evropskou unii 

obtížně definovat. Proto se politika, kterou Evropská unie 

ohledně identity společenství od roku 1973 teoreticky 

sledovala, stále více zaměřovala na předpokládané společné 

rysy v evropských dějinách a její kultuře (na takzvané kulturní 

dědictví). A vyzývala k vytvoření evropské paměti a 

formulování a propagaci společných hodnot. 

Navzdory tomuto úsilí však Evropská unie zažila mnoho krizí, 

v jejichž důsledku se dosud nepodařilo uskutečnit její konečný 

cíl ve formě jednotné Evropy. A i kdyby všechny státy EU 

ratifikovaly Lisabonskou smlouvu a tím ukončily současnou 

krizi ohledně evropské ústavy, její součástí jsou zárodky 

nových krizí, protože jednotlivým zemím byly zaručeny 
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výjimky, které konstituují právní šedou zónu. S jistou 

nadsázkou lze tedy tvrdit, že krize utvářejí evropskou identitu. 

Nejpodstatnějším problémem celé EU však je, že se neustále 

obrací k novověku a jím stanoveným premisám, aniž by si 

všimla, že ten už skončil, a je tedy třeba se věnovat a správně 

pojmenovávat současnost. Jak to už to v dějinách bývá, 

stoupenci i kritici EU bojují minulý zápas. 

 

Vybudovat v člověku pocit sounáležitost k Evropě a podpořit 

evropskou identitu se můžeme pokusit právě  pomocí 

vzdělávání a výchovy.  Česká mládež může ve vzdělanosti     

v Evropě obstát pouze tehdy, když jí zajistíme kvalitní a 

odbornou přípravu. Otázku vzdělání řeší  v Evropě  

dokumenty  Evropského  společenství,  v České  republice   je   

to   hlavně  tzv. Rámcový vzdělávací program. Vzdělávací 

politiky států EU jsou propojeny, aby byla podporována 

multikulturalita a mezinárodní orientace. 

Výchova k evropanství je obecně chápána jako výchova 

směřující k rozvíjení vědomí evropské identity a evropské 

sounáležitosti a která vede k orientaci na evropské kulturní 

hodnoty. Ve své podstatě se také zajímá o evropské integrační 

procesy a podporuje je. 

Výchova   k evropanství   je   kromě   jiného   motivována   také   

potřebou   vytvořit   z evropského celku ekonomicky silný blok, 
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který obstojí na světových trzích v ostré konkurenci s ostatními 

ekonomickými celky. 
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V. PRVKY ZE ŽIVOTA MLADÉHO ČLOVĚKA 
V RŮZNÝCH KULTURÁCH 

Životní styl je filosoficko – sociologický pojem charakterizující 

typické zvláštnosti každodenního života určité společnosti či 

jedince. Jedná se o soubor názorů, postojů, temperamentových 

vlastností a návyků, které mají trvalejší ráz a jsou pro každého 

individuálně specifické, vystihující osobitost chování jedince. 

Do životního stylu patří nepřeberné množství lidských aktivit, 

které můžeme posuzovat z hlediska celé populace, určité 

skupiny nebo z hlediska jednotlivce. V nejširším slova smyslu 

můžeme životním stylem označit projev lidské osobnosti. 

Životní styl je úzce spjat s charakterem společnosti, stupněm 

vyspělosti společnosti a její kulturou.  Pozitivně životní styl 

ovlivňuje úroveň vzdělanosti. Také škola velkou měrou 

přispívá k životnímu stylu dítěte, neboť dítě tráví ve škole velké 

množství času. Škola dává dítěti příležitost k osvojování 

návyků a modelů chování a jednání, které ovlivňují životní styl 

člověka v pozitivním smyslu. Období dětství a dospívání je 

období hledání, volby a dotváření životního stylu. 

Mezi ukazatele životního stylu patří také způsob využívání 

volného času. Životní styl je také stěžejní determinantou zdraví. 

Nutno však přihlížet na rodinné zvyklosti, ekonomickou situaci, 

tradice ve společnosti a také na sociální pozici rodin. 

Neblahým trendem současnosti je, mimo jiné, sedavý způsob 

života. Děti sedí ve škole, ze školy jezdí s rodiči autem nebo 
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v hromadném dopravním prostředku, téměř jsme se odnaučili 

chodit pěšky a do schodů, po škole opakovaně sedíme u televize 

či u počítače. Dá se tedy říci, že velmi vyspělá technika přispěla 

k tomu, že člověk se stále více vyhýbá pohybu. Mezi další 

znaky tohoto vyspělého světa patří zhoršení mezilidských 

vztahů. Životní styl lidí je orientován na neustálé honění se za 

úspěchem, penězi, mocí, novými věcmi. Pracovní vytíženost 

rodičů je velmi vysoká, a to poznamenává rodinný život. Rodiče 

nemají dostatek času na své děti, nemají čas sami na sebe ani na 

svého partnera. Toto vše vytváří stresové situace a může vést 

k rozpadu rodiny. Měli bychom si uvědomit naši biologickou 

podstatu, snažit se více pohybovat, nenechávat se pohlcovat 

konzumním stylem života, snažit se si vzájemně porozumět a 

poznávat se. Nesmíme nikdy zapomínat na to, že dospělí jsou 

vzorem pro děti a že děti naše chování napodobují. Z toho 

vyplývá, že když děti vidí, jak se náš životní styl mění, jak se 

chováme a co děláme, jejich životní styl se našemu 

přizpůsobuje, až se stane stejným. 

Zdravý životní styl se soustředí na základní okruhy, mezi které 

patří životní rytmus jako poměr pracovní činnosti a odpočinku. 

Dále sem řadíme pohybový režim, který by měl být aktivní a 

pravidelný. Nesmíme opomíjet duševní aktivitu, spojenou 

s kulturními zájmy a například dalším vzděláváním. 

K zachování zdraví a tělesné a duševní výkonnosti nám přispívá 

životospráva. A jako poslední bychom se měli co nejlépe naučit 
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zvládat náročné životní situace. Základ těchto informací by měl 

být dáván dítěti v rodině. Rodina má také u dítěte rozvíjet 

příslušné vlastnosti, návyky a postoje vedoucí ke zdravému 

životnímu stylu. Na rozvíjení těchto předpokladů by se velkou 

měrou měla podílet také škola, která by měla dítě vychovávat 

k odpovědnosti za jeho vlastní zdraví. Mezi významné rizikové 

faktory, které ovlivňují životní styl, patří například kouření, 

nevhodná výživa, nízká pohybová aktivita, stres, závislost na 

drogách, rizikové chování vedoucí k úrazům, nadměrná 

psychická zátěž, nadměrné konzumování alkoholu atd. Žádný 

z těchto faktorů však nepůsobí izolovaně. Jsou propojeny 

s jinými komponenty životního stylu.  Měli bychom se tedy 

snažit dodržovat správné zásady tím, že se rizikovým faktorům 

budeme vyhýbat.  

Tím, že ve městech narůstá počet obyvatel, vzniká také 

mnohem více příležitostí ke komunikaci lidí mezi sebou 

navzájem. Člověk je vlastně díky dělbě práce závislí na druhém 

člověku a mnozí lidé jsou zase opačně závislý na něm, stejná 

situace panuje ve škole a odráží se na každém z nás, neboť se 

mění lidé, se kterými spolupracujeme. A jen nepatrné množství 

lidí v nás zanechá nějaký hlubší vztah, proto se naše vztahy 

obecně stávají povrchnějšími a nemáme snahu je nějak zvlášť 

navazovat. 
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26. Rodina a změny životního stylu rodiny 

Prvním místem sociálního kontaktu pro dítě je rodina. Rodina 

zůstává stále centrálním místem života dítěte. 

Situaci rodiny můžeme také charakterizovat poklesem 

porodnosti, nárůstem dětí narozených mimo manželství. 

Důležitým ukazatelem dnešní doby je také zvyšující se 

rozvodovost a stárnutí populace. Ubývá rodin s více dětmi 

a  rodin vícegeneračních. Děti se také čím dál tím méně stýkají 

se svými prarodiči a příbuznými. V porovnání s USA jsou české 

rodiny méně mobilní, proměnlivé a více stabilní.  

Také dnes je možné tvrdit, že 90% školních dětí žije se svými 

rodiči, ale je nutno poznamenat, že v mnohých případech nejsou 

rodiče sezdáni a žijí spolu pouze jako partneři. V dnešní době 

se svými oběma vlastními rodiči žije přibližně 60% dětí. Tento 

jev patří k trendům dnešní moderní společnosti. Na jedné straně 

můžeme pozorovat rozpad rodiny z důvodu rozchodu, na straně 

druhé se setkáváme se situací, kdy se žena rozhodla své dítě 

vychovávat sama. Řada neúplných rodin je nucena kombinovat 

příjmy ze zaměstnání se sociálními dávkami od státu. Tyto 

podpůrné příjmy ovšem ztíženou situaci neúplných rodin zcela 

neřeší. Je velmi důležité umožnit rodičům „samoživitelům“ (v 

dnešní době především ženám) udržet si pracovní místo a sladit 

čas nutný pro jejich zaměstnání s časem nutným pro rodinu.  
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Rozchod se stal pro velký počet párů normální součástí života, 

stal se běžným způsobem řešení manželských problémů. Tento 

trend dnešní doby způsobuje to, že klesá hodnota modelu 

soužití jak pro jednotlivce, tak také pro společnost. Lidé se 

přizpůsobují zvýšené možnosti rozchodu. Protože sňatek, dítě, 

společný majetek a další společné atributy posléze komplikují 

případný rozchod či rozvod, lidé se snaží si své majetky udržet 

individuálně, s dětmi docela dlouho čekají nebo si je nepořizují 

vůbec.  

Rodina a její rodinný životní styl prošel v průběhu století řadou 

změn. Tyto změny se podíleli na podobě vnitřního života 

rodiny, ale také na jejím vnějším obraze. Například v době 

Československa bylo pro rodinný život typické, že děti se rodily 

stále mladším rodičům. Rodily se do prostředí 

novomanželského, tedy do prostředí pro ně ne zcela 

připraveného a již stabilního. V dnešní době je tomu právě 

naopak. Děti se rodí ženám v čím dál pozdějším věku. Mladí 

lidé si povětšinou nejprve vydělávají peníze na nutné hypotéky 

na bydlení a mladé ženy dávají přednost budování a růstu své 

profesní kariéry. Když už se páry rozhodnou mít dítě, 

manželství rozhodně není podmínkou. Na tomto místě bychom 

se mohli zamyslet nad tím, zda tak brzké a mnohdy předčasné 

rodičovství nebere mladým lidem řadu jiných dostupných 

možností. Zda měli dostatečný prostor pro splnění svých cílů 

a přání.  
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Řada mladých matek dnes spěchá s návratem do práce a na péči 

o dítě si najímají soukromé chůvy. Nechtějí tak přijít o svá 

lukrativní pracovní místa. Standard některých dnešních rodin je 

na vysoké úrovni, a proto se rodiny nechtějí omezit na jeden 

finanční příjem. Byli by totiž nuceni omezit svůj rodinný 

rozpočet. Ženy díky zaměstnáním získávají vlastní příjem a 

s tím související větší míru autonomie v rodině, zabezpečení ve 

stáří, či jakousi finanční jistotu v případě rozvodu apod. Ženy 

jsou však v tomto případě nuceny hledat rovnováhu mezi časem 

stráveným v zaměstnání a časem stráveným s rodinou. To platí 

zejména pro matky, které své dítě vychovávají samy. Na druhé 

straně ale v dnešní době najdeme také matky, které jsou celé 

čtyři roky se svým dítětem doma a do zaměstnání nijak zvlášť 

nespěchají. Je však nutné podotknout, že v České Republice 

ženy z rodinných důvodů stále častěji opouštějí svá zaměstnání 

a mnohem obtížněji se do zaměstnání po ukončení mateřských 

dovolených vracejí. 

Mezi dnešní trendy rodinného života totiž patří celovíkendové 

několikahodinové výlety do obchodních nákupních center. 

Místo dítěte v rodině se změnilo. Dítě je paradoxně jak v centru, 

tak na okraji nejen zájmu a pozornosti dospělých, ale také 

například pokud jde o jeho podíl na čase a prostoru rodiny. 

V rodinách dnes ubývá společně trávený čas. Téměř se vytrácejí 

společná setkání u jednoho stolu, která jsou velmi důležitá pro 

vytváření vzájemných vztahů. 
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27. Škola a její vliv na životní styl dětí 

Vedle rodiny, která je důležitým faktorem prvotního utváření 

dětského životního stylu, ovlivňuje životní styl dětí a podílí se 

na jeho formování také škola. 

Školství je nejvíce kritizováno pro svůj systém hodnocení, 

známkování, sezení, nedostatek individuálního přístupu a pro 

autoritativní role učitelů. V dnešní době se tato nepříliš 

pochvalná hodnocení školství snažíme napravovat. Prosazují se 

slovní hodnocení, přechází se od pouhého memorování 

poznatků k jejich praktické aplikaci, během vyučování se 

zařazují tělovýchovné chvilky apod. Učitelé si snaží najít na své 

žáky více času a vyučování zpestřují například využíváním 

nejrůznějších alternativních metod výuky. 

Škola patří mezi místa, kde děti navazují blízká přátelství, kde 

se setkávají s vrstevníky, zažívají vzrušující zábavu a legraci. 

Škola je místem, kde se lze učit nejen od dospělých, ale kde 

mnohé učení probíhá pozorováním, hovorem či přímou 

participací na činnostech se stejně starými či jen o něco málo 

staršími jedinci. Škola proniká také za hranice školní budovy, 

vstupuje do rodiny a ovlivňuje její rodinný život. Škola 

i významným způsobem určuje, kolik času dítěti zůstane na 

jeho záliby a koníčky a kolik času bude moci strávit společně se 

svou rodinou. 
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28. Vymezení kategorie mládeže, současná 

mládež 

Téměř polovinu populace na naší planetě tvoří děti  

a mládež. Tyto děti potkáváme každý den na ulici, jak jdou do 

školy, do zájmových kroužků, bavící se o svých koníčcích. 

V poslední době se s nimi ale setkáváme také v situacích, které 

veřejnost pohoršují, jako např. devastace náhrobků, vandalství, 

„sprejeři“, drogy, alkoholismus apod. Dospělí se stále více 

zamýšlí nad tím, jak se ta dnešní mládež chová, jak se projevuje. 

Mládeží můžeme označit tu část populace, která je 

charakteristická svými znaky, kterými se odlišuje od dětí 

a dospělých. Jsou to vlastně chlapci a dívky, kteří se rychle 

vzdalují od typického dětství, ale současně je ještě nemůžeme 

zařadit do světa dospělých. Je zde také nutno připomenout, že 

právě mladí lidé jsou vzdělanostním a kvalifikačním 

potenciálem pro další vývoj společnosti. Životní způsob 

mládeže se v průběhu vývoje společnosti mění. V současné 

době můžeme u dnešní mládeže pozorovat nárůst sociálně 

patologických jevů, změny v hodnotové orientaci, změny 

v názorech na rodinu a její roli v životě člověka. 

Rozdíl mezi mládeží a dospělým je v tom, že mládež ještě 

nezastává všechny role dospělých a je ještě sociálně nezralá. 

„Mládež lze považovat za specifickou sociální skupinu, která 

není ještě úplně výkonná ve sféře pracovní ani ve sféře 
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společenské. Představuje tu část populace, která již není dětmi 

a nepatří ještě mezi sociálně dospělé“1. 

V pedagogickém slovníku je mládež popsána jako sociální 

skupina tvořená lidmi ve věku přibližně od 15 do 25 let. Tito 

lidé ve společnosti neplní role dětí, ale nemůže jim být ještě 

přiznána role dospělých. Má charakteristický způsob chování 

a myšlení, jiný systém vzorů, norem a hodnot. Věkovou hranicí 

mládeže je dle pedagogického slovníku věk od 15 do 25 let, 

v dokumentech UNESCO je horní hranice 26 let, v materiálech 

OSN se mluví o mládeži ve věku 15 až 24 let. Někde se setkáme 

s mládeží, která je charakterizována horní hranicí 29 let. 

Většina autorů se tedy shodne na označení spodní hranice 

mládeže, ale přesné vymezení horní hranice je problematické. 

Kdy se stává mládež dospělou?  Je to asi tehdy, když přebírá 

všechny role dospělého člověka, když zaujímá pozici dospělého 

člověka na všech životních drahách. Tedy když se člověk zcela 

ekonomicky i sociálně osamostatní, když založí rodinu a je 

schopen se zapojit do trvalého pracovního procesu je z něj 

dospělý jedinec. 

Mladí studenti si stále více prodlužují délku studia nebo jezdí 

na nejrůznější stáže či studijní výměnné pobyty, jen proto, aby 

si prodloužili mladý studentský bezstarostný život. Snaží se co 

nejvíce oddálit pracovní stereotypy, rodinné povinnosti atd. 

                                                           
1 KR AUS,  B .  S t ř ed o ško l s k á  ml ád ež  a  j e j í  s vě t  n a  p ře lo mu  

s to l e t í .  Brn o :  P a id o ,  2 0 06 ,  s t r .  7 7 .  
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Tomuto jevu se říká postadolescentní období. Jde vlastně 

o novou fázi, tentokrát mezi mládím a dospělostí. Vyznačuje se 

ekonomickou závislostí, současně je však spojena se 

samostatností mládeže v ostatních oblastech života. Toto 

období je typické pro vysokoškolské studenty. 

Co se týká problematiky výchovy mládeže, musíme si uvědomit 

jistá specifika této skupiny populace, mezi něž patří například 

zvýšená míra kritičnosti, touha po samostatnosti, svobodě 

jednání a myšlení, časté rozporuplné sebehodnocení 

a nevyrovnané sebevědomí, rychlé střídání citů. Mladí lidé 

neradi dělají kompromisy, neradi přijímají kritiku, rádi řeší 

situace radikálně, bez zdlouhavého, pro nás zbytečného, 

přemýšlení. Velmi podrážděně reagují na starostlivé pohledy 

a komentáře rodičů. Tento složitý proces dospívání bývá 

označován jako proces sociálního zrání. Vyvrcholením 

sociálního zrání je ukončené graduální vzdělání, stabilní 

zaměstnání a zapojení se do pracovní činnosti, hmotná 

nezávislost na rodičích, politická a občanská plnoletost, 

založení rodiny. 

Mladí lidé věrně kopírují systém, ve kterém žijí. Proto jsou tak 

agresivní, pouze nevědí, jak tuto agresivitu vhodně nasměrovat, 

aby to kariéru usnadnilo, nikoliv předčasně pohřbilo. Dnešní 

mladí lidé vstupují do světa značných rizik. Diplomy a vzdělání 

už jim nezaručují životní úspěch a kariéru. Spousta mladých lidí 

začíná považovat vzdělávání za jistou ztrátu času. V našem 
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životním stylu je na předním místě vysoká míra individuální 

svobodné volby. Současná mládež je mnohem lépe 

informována o světě kolem sebe a má větší přehled  

o současné politické a ekonomické situaci. Má poměrně jasnou 

představu, jaký svět nás obklopuje.  

Zlomovým bodem sociálního zrání je ukončení středoškolského 

vzdělání. Zde se utváří dvě skupinky mladé populace. Jedna 

část studentů po úspěšném zakončení střední školy vážně 

uvažuje o dalším studiu na vysoké škole a k tomu cíli směřuje 

také svou přípravu. V dnešní době takto přemýšlí většina 

mládeže, avšak ne každý student má to štěstí, aby byl ke studiu 

na VŠ přijat. Pro neustále se zvyšující zájem o vysokoškolské 

studium se čím dál tím častěji stává, že se uchazeč na vysokou 

školu nedostane a je nucen nastoupit do zaměstnání. Druhou 

skupinu nám pak tvoří ti, kteří již nemají zájem dále studovat a 

chtějí začít žít pracovním životem. Také na tyto mladé lidi čeká 

hned ze začátku jedna z překážek a tou je schopnost a možnost 

si najít dobrou práci, která jim bude vyhovovat. 

Studující mládež se ještě nechce  

a z finančního hlediska ani většinou nemůže zavazovat 

k rodičovství, ale důvodem k zamyšlení je to, proč po ukončení 

studia většina mladých lidí bydlí stále co nejdéle u rodičů? Jak 

je možné, že v poslední době se hranice mateřství u žen posouvá 

až ke třicátému roku života? Je to dáno dnešní ekonomickou 

situací, nebo snad příliš uspěchanou dobou? Nebo se moc 
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honíme za kariérou a prací? Mladí lidé uvažují o bydlení doma 

s rodiči jako  

o neomezujícím životě, který jim vůbec nebrání v jejich 

samostatnosti. Mladí se mohou i nadále stýkat se svými 

kamarády, jezdit do zahraničí a dále dlouho v klidu studovat 

a nikam nespěchat. 

V dnešní době se stále častěji setkáváme také s tím, že se 

prohlubuje desolidarizace mezi sociálními vrstvami, 

generacemi a mezi rodinami. To můžeme konkrétně vidět ve 

třídách, v nichž se mísí studenti ze sociálně slabých rodin se 

studenty z rodin movitých. Tyto skutečnosti poté mohou vést ke 

vzniku šikany či jiných patologických jevů. 

 

29. Životní způsob mládeže 

Situaci dnešní mládeže je možné zhodnotit tak, že na mladou 

generaci jsou dnes kladeny čím dál tím větší nároky 

a požadavky.  

A tyto požadavky, ať už na vzdělání, schopnost komunikace, 

ovládání PC aj., výrazným způsobem ovlivňují životní styl 

mládeže. Také se na něm ve velké míře podílí trávení volného 

času. A právě v této oblasti došlo na rozdíl od dob minulých 

k velkým změnám. Ty se projevily především v oblasti 

institucionálního zabezpečení volného času.  

Z velké míry životní styl dnešní mládeže ovlivňuje také to, že 

žijeme v době informační revoluce. Nejdůležitějším médiem 
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pro mládež je  v dnešní době televize a internet. Dále pak svůj 

volný čas mladí rádi vyplňují poslechem hudby z CD 

přehrávačů, návštěvou restaurací, internetovým surfováním, 

neustálým posíláním SMS zpráv a také velmi oblíbeným 

nicneděláním. Na druhé straně mají mladí na způsob trávení 

volného času své požadavky a jedním z důležitých a klíčových 

bodů je svobodné rozhodnutí o náplni volného času. Mladí se 

chtějí dnes také bavit, odreagovat se. Nikde ovšem ve volném 

čase mládeže mezi prioritami nenajdeme další vzdělávání 

(čtením publikací) nebo třeba, a to je přímo odstrašující, 

pěstování sportu. 

Není důležité a nutné, abychom mládeži volný čas diktovali, ale 

je nicméně potřeba ho alespoň trochu korigovat a nabízet 

zajímavé alternativy trávení volného času. 
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VI. ZÁVĚR 

Gymnázium má vypracovaný adaptační systém a zahraničním 

studentům mimo jiné nabízí tyto služby:  

1. Komplexní informace a konzultace ve věci podpisu 

smlouvy, představení vzdělávacího systému v ČR, jak 

probíhá výuka v ČR a na našem gymnáziu, možnosti 

dalšího studia na VŠ, možnosti a cena ubytování, 

proces a způsob vyřizování dokumentů, náležitosti a 

vyplňování dokumentů nutných k příjezdu do ČR 

2. Pomoc při vyplňování dokumentů při podávání žádosti 

o vízum, poskytnutí potřebných dokumentů z naší 

strany 

3. Vyřízení zdravotního pojištění na dobu studia v ČR 

4. Setkání a vyzvednutí studenta na nádraží/letišti 

v libovolný čas a jeho doprovod na ubytování 

5. Seznámení studenta s Prahou, s místem ubytování, 

výměna hotovosti na české koruny, založení 

bankovního účtu, koupě měsíční/roční jízdenky na 

MHD, návštěva tel. operátora, koupě SIM karty, 

ukázka obchodů, potravin, občanská vybavenost 

6. Překlad vysvědčení, podání žádosti o nostrifikaci 

vzdělání, pomoc při přípravě k nostrifikačním 

zkouškám/přezkoušení 
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7. Návštěva dní otevřených dveří na VŠ, návštěva 

veletrhu VŠ, komplexní pomoc při výběru VŠ, včasné 

podání přihlášek, úhrada poplatku 

8. Služby kurátora - zastoupení nezletilého studenta na 

území ČR, intenzivní kontakt s vyučujícími ve škole, 

průběžné informování rodičů nezletilého 

9. Pomoc při řešení různých problémů a otázek v oblasti 

týkající se pobytu a způsobu života v ČR 

10. Pomoc a poradenství v případě onemocnění (návštěva 

lékaře, doprovod nezletilého) 

11. Organizace kulturního vyžití a volného času (exkurze, 

výlety, výstavy, návštěva divadla, kina, atd.) v rámci 

urychlení integrace do české společnosti  
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VII. PŘÍLOHY 

Ukázka studentských prací na témata dle kapitol. 

Psychologický vývoj středoškoláka 
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Sociologický pohled na život menšin v ČR 
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Evropská identita očima žáků 
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Prvky ze života mladého člověka v různých kulturách 
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