Prevence extremismu
a respekt ke kulturním odlišnostem
Metodika pro pořadatele semináře
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ÚVOD
Uvedení do semináře
Anotace
První tři hodiny otevírají celý dvoudenní seminář. Účastníci se seznámí s programem semináře a jeho
cíli. Mají na úvod prostor formulovat, co od něj očekávají. Seznámí se také s ostatními účastníky a sdílejí
s nimi první postřehy a zkušenosti související s tématem. V prvním přiblížení se otevře hlavní téma
semináře: prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem. Úvodní lekce trvá celkem 135
minut.

Cíle
-

Účastník zná strukturu a cíle celého semináře.

-

Účastník se seznámí s ostatními, zná jejich jména a několik informací.

-

Účastník si je vědom svých očekávání a zná očekávání ostatních.

-

Účastník je schopen komunikovat a spolupracovat.

-

Účastník přemýšlí nad tématem prevence extremismu a respektu ke kulturním odlišnostem.

-

Účastník se aktivně zapojuje do diskuse, reflektuje své dojmy a sdílí své zkušenosti.

-

Účastník sdílí své zkušenosti s ostatními.

Rozvíjené kompetence
SEZNÁMENÍ A OČEKÁVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

PRÁCE S TEXTEM A DISKUSE

komunikační kompetence

občanské kompetence

sociální kompetence
kompetence pro demokratickou kulturu:

kompetence pro demokratickou kulturu:

poslouchání a pozorování; empatie

znalost a kritické pochopení světa
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Osnova a časový harmonogram
Aktivita

trvání v min

1. Úvod a představení semináře

15

2. Seznámení účastníků

25

3. Očekávání od kurzu

30

4. Práce s textem

20

5. Diskuse

20

6. Reflexe

20

7. Uzavření a poděkování

5
celkem 135

Jednotlivé aktivity
1. Úvod a představení semináře
Cíle:
-

Účastník zná harmonogram, záměr a cíle semináře.

-

Účastník je seznámen s pracovním sešitem.

Časová dotace:
-

15 minut

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektor z pořádající instituce (nebo dva lektoři – tak i v ostatních případech, kde je psáno jen „lektor“;
viz kapitola Profil pořadatele v Obecné metodice) přivítá účastníky a ve stručnosti je seznámí
s programem, cíli i praktickými aspekty semináře (přestávky, občerstvení aj.). Harmonogram je vhodné
vyvěsit na viditelné místo, napsat jej například na flipchart. Lektor účastníky seznámí také s pracovním
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sešitem pro účastníky. Na závěr si všichni napíší jméno na jmenovku a připevní ji na viditelnou část
oděvu.

Doporučený program:
PRVNÍ DEN SEMINÁŘE
Doporučený čas

Vzdělávací lekce / Přestávka

Vyučovací hodina

Poznámka

8.00–10.25

Uvedení do semináře

1–3

Přestávka 10 minut
po 3. aktivitě

10.25–10.40

Přestávka

10.40–12.10

Současné podoby extremismu

12.10–13.30

Přestávka na oběd

13.30–15.00

Extremismus z hlediska Policie

4–5

6–7

DRUHÝ DEN SEMINÁŘE
Doporučený čas

Program

8.00–12.50

Seznámení s Rozcestníkem, příprava
a představení aktivity

12.50–14.00

Přestávka na oběd

14.00–16.25

Sdílení zkušeností a diskuse

Vyučovací hodina

Poznámka

8–13

Dvě přestávky na 10
minut po aktivitě
3.2 a po prezentaci
druhé skupiny

14–16

Přestávka 10 minut
po 3. aktivitě

Doporučený program, který koresponduje s touto metodikou, mohou pořadatelé doplnit či rozšířit
podle vlastního uvážení. Nápady pro rozšíření semináře jsou uvedeny na konci této metodiky.
Cíle semináře jsou definovány v úvodu této metodiky, využití pracovního sešitu je popsáno v Obecné
metodice.

2. Seznámení účastníků
Cíle:
-

Účastníci se spolu seznámí, budou znát jména ostatních a několik informací týkajících se
jejich profesního zaměření.

Časová dotace:
-

25 minut

Didaktické metody a techniky
-

tzv. mluvící předmět (např. míček, kniha, fix apod., předmět se může tematicky hodit
k probíraným oblastem)
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Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy

-

podkresová hudba

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor pozve účastníky k představení se pomocí mluvícího předmětu (pouze ten, kdo tento předmět
drží v ruce, může mluvit). Každý z účastníků se tak postupně představí tím způsobem, že řekne:
a) své jméno
b) typ a místo školy, kde učí
c) jakou má aprobaci, jaké předměty učí
d) jaké předměty měl jako žák nejvíce a nejméně oblíbené
Body by měly být někde viditelně napsané, aby si je všichni nemuseli hned pamatovat a opakovaně se
doptával lektora, co všechno je třeba říci. Jakmile člověk domluví, posílá předmět po kruhu dále.
Seznámení se účastní i lektor.

3. Očekávání od semináře
Cíle:
-

Účastník pojmenuje svá očekávání od semináře.

Časová dotace:
-

30 minut

Didaktické metody a techniky
-

imaginace

-

brainstorming

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru) s tabulí v čele

Postup:
Lektor vyzve účastníky, aby si na pár minut zavřeli oči (nebo je upřeli do středu kruhu na zem) a provede
je krátkou imaginací:
„Představte si, že je zítra odpoledne, konec semináře, všechen program již proběhl a vy odcházíte
s příjemným pocitem, že vám zde bylo dobře. Uvědomujete si, že si odnášíte přesně to, co jste chtěli.
(po chvilce) Zkuste si uvědomit, co se na semináři v této vaší představě dělo takového, že jste s jeho
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průběhem spokojeni? Dejte si na to pár minut…“ (po chvilce) „Nyní se pojďte vrátit zpět, do této chvíle,
kdy je ráno, seminář je na začátku, máte všechno před sebou.“
Lektor poté pojmenuje, že se nyní budeme bavit o očekávání směřujícím ke kurzu, a zeptá se, zda
účastníci mají nyní představu: Pro co si do semináře jdou? Co by rádi získali? Co by se zde mělo stát,
aby si na konci řekli: To bylo opravdu dobré! Nápady v bodech sepisuje na flipchart. Poté pomocí tří
barev označí ta očekávání, která a) jsou reálná naplnit b) budou naplněna jen možná c) neplněna
nebudou (může se jednat o nereálné představy, jiná témata apod.). Více informací o očekávání
a motivaci účastníků viz kapitola Práce s motivací v Obecné metodice.

4. Práce s textem
Cíl:
-

Účastník přemýšlí nad tématem prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem.

Časová dotace:
-

20 minut

Didaktické metody a techniky
-

četba textu

-

samostatné zpracování otázek k textu

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení pro individuální práci, ideálně u stolků, případně v kruhu s deskami
(prostředí 2, 3 či 5 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vyzve účastníky, aby si přečetli úvodní text v pracovním sešitě (Prevence extremismu a respekt
ke kulturním odlišnostem. Uvedení do tématu) a zamysleli se nad níže uvedenými otázkami. Své
odpovědi si účastníci poznamenají na vymezené místo do pracovního sešitu. Lektor zajistí, aby měli
účastníci dostatečný klid na samostatnou práci.

Úvodní text:

Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem
Uvedení do tématu
Existuje takový bonmot, že když se někdo v politice posunuje neustále doleva a jiný neustále doprava,
nakonec se setkají. Je to samozřejmě nadsázka, nicméně čím extrémnější politické názory zaujmeme
na levici i na pravici, tím více se zvýrazní některé rysy našeho politického působení, které nejsou dané
ideologií. Můžeme si to představit tak, že pro všechny extrémisty je nakonec klíčová myšlenka boje.
Boje proti všem, kteří nesdílejí jejich názor, boje proti všem, které označí za nebezpečí, škůdce nebo
parazity. Dosti často boje na život a na smrt.
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Je zajímavé, kdo všechno už byl historicky takovým „škůdcem a parazitem“: katolíci i protestanti, kulaci
i duševně nemocní, továrníci i avantgardní umělci, homosexuálové i Romové, lidé s vysokoškolským
vzděláním, ženy, zpravidla svobodné a nezávislé, muslimové nebo, to snad nejčastěji a ve všech
historických obdobích, Židé. A mohli bychom pokračovat v tomto seznamu ještě dlouho. Kdybychom
se dostali na jeho konec, s překvapením bychom zjistili, že se pod nějakou kolonku také vejdeme a že
i my bychom se mohli snadno stát terči extrémistických útoků. Metaforicky vzato jsme všichni v nějaké
společensko-politické konstelaci potenciální obětí.
Důležitá však je i v jistém slova smyslu opačná úvaha. I když jsou lidé odlišní svou barvou pleti, vírou,
politickým postojem, stravovacími návyky, zájmy, jazykem, kulturou, způsobem oblékání nebo tím, na
co se rádi dívají v televizi, mají přece jen řadu společných vlastností. Když si zkusíme odmyslet hidžáb
nebo burku, může se pod ní skrývat stejně ustaraná matka, jako je ta naše. Neexistuje žádný důkaz, že
by barva pleti měla vliv na intelektuální schopnosti nebo smysl pro humor.
Jistě, musíme mít především určitou úctu a respekt k vlastní kultuře, ale to nevylučuje upřímný zájem
a toleranci ke kulturám cizím. Jejich poznávání je navíc zajímavé a obohacující. To se netýká jen těch
velkých otázek, které souvisejí s rozdílnými filosofickými a teologickými systémy jednotlivých
kulturních společenství, ale třeba i takových banalit, jako je třeba kuchyně. Pokud investujeme
veškerou svou energii k tomu, abychom se před ostatními uzavřeli a bránili, nakonec nás tato energie
zkonzumuje. Lépe je tedy s otevřenou myslí akceptovat fakt, že všichni prostě stejní nejsme, ale že to
nebrání ani vzájemné komunikaci, ani vzájemnému soužití.
Není třeba dělat si iluze, že by taková komunikace byla prostá nedorozumění nebo konfliktů. Ale vždy
je nakonec z hlediska zisků a ztrát rozvíjet komunikaci, než přijmout beze zbytku metaforu boje
a rozpoutat pomyslnou válku. Už proto, že z pomyslných válek se dost často stávají války skutečné a že
i vítězná strana musí nakonec spočítat ztráty.

Náměty k přemýšlení pro účastníky:




Pokuste se vysvětlit přitažlivost extrémních politických postojů?
Je dobré čelit extrémistům tak, že budou mainstreamové strany přebírat jejich témata? Co tím
můžeme získat a jaká jsou naopak rizika?
Jak povzbudit zájem o jiné kultury?

5. Diskuse
Cíle:
-

Účastník přemýšlí nad tématem prevence extremismu a respektu ke kulturním odlišnostem.

-

Účastník se aktivně zapojuje do diskuse, reflektuje své dojmy a sdílí své zkušenosti.

-

Účastník je schopen komunikovat a spolupracovat.

Časová dotace:
-

20 minut
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Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vyzve účastníky, aby se posadili do kruhu, a uvede diskusi jako prostor ke sdílení postřehů
z četby úvodního textu a sdílení odpovědí na uvedené otázky. Lektor podporuje účastníky v aktivitě
a diskusi moderuje. Směřuje pozornost účastníků na hlavní téma semináře (prevence extremismu
a respekt ke kulturním odlišnostem) a vždy upozorňuje na souvislosti diskutovaného tématu s dalším
programem semináře. Lektor usiluje o to, aby promluvil každý z účastníků. Pro lepší orientaci v diskusi
lektor zaznamenává na flipchart či tabuli probíraná témata nebo důležité myšlenky.

Otázky k diskusi:
1
Pokuste se vysvětlit přitažlivost extrémních politických postojů.
Příklad odpovědi:


Lidé mají rádi jednoduchá vysvětlení a zdánlivě logická jednoduchá řešení. Někteří prostě
nejsou ochotni přijmout komplexnost dnešního světa.

2
Je dobré čelit extrémistům tak, že budou mainstreamové strany přebírat jejich témata? Co tím můžeme
získat, a jaká jsou naopak rizika?
Příklady odpovědí:



Dobré je na tom to, že se tato témata neztratí, že se i jejich vyznavači mohou cítit zastoupeni.
Mainstreamové strany mohou navíc nabídnout neextrémní řešení.
Riziko spočívá v tom, že se přílišným přebíráním takových témat mohou i mainstreamové strany
radikalizovat.

3
Jak povzbudit zájem o jiné kultury?
Příklad odpovědi:


Mluvit s nimi, vidět život obyčejných lidí, pochopit, že mají vesměs stejné starosti a radosti.
Cesta vede přes kulturu v tom nejširším slova smyslu.
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6. Reflexe
Cíl:
-

Účastník si pojmenuje své dojmy z úvodní lekce.

-

Účastník si uvědomí, co se dozvěděl či naučil nového.

-

Účastník si uvědomí, co z programu by mohl využívat ve své praxi.

Časová dotace:
-

20 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe pomocí škály

-

skupinová reflexe

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

post-it papírky

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor na flipchart načrtne svislou osu značící škálu intenzity – na jenom konci je plus a na druhé mínus.
Účastníci sepíší na post-it papírek (mohou využít 1–3 papírky) jednu věc, která pro ně byla v úvodní
lekci užitečná (z hlediska semináře, vzhledem k jejich profesi, aj). Poté účastník nalepí post-it na
flipchart do takového místa, který reflektuje, nakolik byla daná informace (myšlenka či uvědomění) pro
něj osobně užitečná. Konec škály s označením mínus značí mírnou užitečnost, střed průměrnou a plus
vysokou užitečnost. Lektor následně přečte post-it papírky a vyzve účastníky k případnému doplnění.
Dále otevře prostor pro odpovědi na otázky:
-

Chce někdo sdílet, co objevil nového/zajímavého/užitečného?

-

Můžete něco z tohoto programu využít ve své praxi? Jak?

-

Prostor pro další komentáře, uvědomění či zamyšlení, které chtějí účastníci sdílet.

7. Uzavření a poděkování
Cíl:
-

Účastník sdílí svůj názor (cílenou zpětnou vazbu) na proběhlou vzdělávací lekci.

-

Účastník vyjadřuje své dotazy a komentáře.

Časová dotace:
-

5 minut
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Didaktické metody a techniky
-

reflexe

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vybízí účastníky k doptání se na cokoliv nejasného a poděkuje za účast a aktivitu účastníků.

Metodické poznámky pro větší a menší skupinu
Průběh diskuse a reflexe záleží na velikosti skupiny. Je vhodné, aby se v diskusi i reflexi dostali ke slovu
všichni účastníci. Při větším počtu účastníků proto lektor nejprve dá prostor všem účastníkům, a teprve
poté přichází s vlastními podněty pro diskusi.

Doporučená literatura pro lektora
Bastl, Martin et al.: Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada, 2011.
Collier, Paul: Exodus. Jak migrace mění náš svět? Praha: Libri, 2017.
Charvát, Jan: Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, 2007.
Sartori, Giovanni: Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci. Praha: Dokořán, 2011.

Doporučené internetové zdroje
Vejvodová, Petra: Politický extremismus a jeho základní charakteristiky [online]. Praha: Cevro Institut,
2012. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www:
<https://www.cevroinstitut.cz/upload/ck/files/Petra_Vejvodova.pdf>.
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TEORIE
Současné podoby extremismu
Anotace
Čtvrtá a pátá hodina semináře tvoří vzdělávací lekci zaměřenou na reflexi extremismu a jeho
současných podob. Lekce se zaměřuje na teoretické uchopení extremismu v politologické perspektivě.
Lekce se skládá z přednášky a následné diskuse, které jsou koncipovány tak, aby podporovaly
schopnost účastníků rozvíjet u žáků občanské kompetence a kompetence pro demokratickou kulturu.
Lekce trvá celkem 90 minut.

Cíle přednášky
-

Účastník umí žákům vysvětlit pojem extremismu.

-

Účastník zná charakteristiky extremistického myšlení.

-

Účastník zná typy pravicového a levicového extremismu a dovede uvést příklady.

Cíle diskuse
-

Účastník si prohloubí znalosti získané přednáškou.

-

Účastník získá konkrétní inspirace a podněty do své výuky pro rozvoj občanských kompetencí.

-

Účastník sdílí své zkušenosti s ostatními.

-

Účastník si vyzkouší diskusi jako techniku, kterou poté může k danému tématu aplikovat ve své
výuce.

-

Účastník si uvědomuje rozdílnosti a podobnosti názorů druhých lidí.
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Rozvíjené kompetence
PŘEDNÁŠKA

DISKUSE

občanské kompetence

občanské kompetence
komunikační kompetence
sociální kompetence

kompetence pro demokratickou kulturu:

kompetence pro demokratickou kulturu:

znalost a kritické pochopení světa

znalost a kritické pochopení světa

Osnova a časový harmonogram
Aktivita

trvání v min

1. Úvod a představení struktury

5

2. Přednáška

Co je extremismus

45

Typy extremismu
Příklady aktérů s vlivem na extremismus v ČR
3. Diskuse

20

4. Reflexe

15

5. Uzavření a poděkování

5
celkem 90

Jednotlivé aktivity
1. Úvod a představení struktury
Cíl:
Účastník zná záměr a cíle vzdělávací lekce a chápe její místo ve struktuře celého vzdělávacího
programu.
Časová dotace:
-

5 minut

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka
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Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru)

Postup:
Lektor vyjasní záměr a cíle vzdělávací lekce a zasadí ji do kontextu celého programu (viz anotaci k této
lekci i celému vzdělávacímu programu). Tím pomůže účastníkům orientovat se ve struktuře a zaměřit
pozornost na přítomnost. Připomene účastníkům možnost dělat si strukturované poznámky do
pracovního sešitu.

2. Přednáška: Současné podoby extremismu
Cíle:
-

Účastník umí žákům vysvětlit pojem extremismu.

-

Účastník zná charakteristiky extremistického myšlení.

-

Účastník zná typy pravicového a levicového extremismu a dovede uvést příklady.

Časová dotace:
-

45 minut

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka (s aktivizujícími prvky)

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

powerpointová prezentace

-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru)

Postup:
Lektor zapne powerpointovou prezentaci, povzbudí účastníky k vyjádření případných otázek či
komentářů i v průběhu přednášky a začne výklad.
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Současné podoby extremismu

Co je extremismus

Extremismus se objevuje a projevuje v různých podobách a formách všude kolem nás. Zmiňujeme ho
v souvislosti s politickými stranami, organizacemi, v souvislosti s internetem a projevy lidí
v kybernetickém prostoru, souvisí i s médii a také s jednotlivci. Extremismus představuje to, jak se
někteří lidé chovají, co říkají a k jakým činům je jejich přesvědčení vede.
Extremismus je definován jako antiteze k demokratickému ústavnímu systému, tzn. protiklad
k systému, který je postaven na principech plurality, rovnosti, na systému kontroly a dělby moci a na
suverenitě lidu. Extremismus představuje nepřátelskou ideologii demokratickému systému a jeho
cílem je odstranění demokracie a nahrazení jiným systémem. Extremismus tak v sobě obsahuje postoje
a činnosti, které směřují k nastolení jakékoliv formy nedemokratického politického systému.
Mějme ale na paměti, že takové vymezení extremismu je normativní. To znamená, že jeho definice
vychází z pohledu toho, kdo tuto definici určuje. A v současné době definici extremismu určují ti, kdo
věří ve správnost demokracie. Ti za extremismus označují nepřátele, kteří o odstranění demokracie
usilují. V dobách komunismu byly za extremisty označováni lidé, kteří bojovali za demokratické
hodnoty a odstranění socialistického zřízení. Tehdejší terminologií nebyly označováni za extremisty,
ale za nepřátele státu. Nicméně významově to bylo to stejné. Takže teoreticky, pokud by na celém
světě vládli autoritářské režimy, extremisté by byli ti, kteří by se snažili o jejich svržení a nastolení jiné
politické formy.
A čím je typický extremismus ve vztahu k demokracii? Liberální demokracie je postavena na respektu
k lidským právům. Extremismus naopak odmítá koncept fundamentální rovnosti nebo individuální
svobody, nebo odmítá přirozenou hierarchii, právo a autoritu. Liberální demokracie klade do popředí
suverenitu lidu. Extremismus naopak suverenitu ideologie a přesvědčení. Liberální demokracie
respektuje rozdělení politické moci. Extremismus buď moc naprosto koncentruje do rukou jednotlivce
či úzce definované skupiny lidí, nebo odmítá jakoukoliv moc. V liberální demokracii je vláda odpovědná
dalším institucím, dalším složkám politické moci, podléhá kontrole. Extremismus vede buď
k nemožnosti vládu reálně kontrolovat, nebo na druhou stranu odmítá institut vlády jako takový.
Liberální demokracie respektuje nezávislost soudní moci. Extremismus soudní moc staví do podřízené
pozice vůči exekutivní (výkonné) moci nebo ideologickému přesvědčení. Liberální demokracie stojí na
politické pluralitě, kdežto extremismus vyžaduje zastoupení jedné ideologie. Politické strany a opozice
mají v liberální demokracii stejné šance získat podíl na moci jako ti, kteří zrovna vládnou. Extremismus
je charakteristický nulovou tolerancí jakékoliv pozice.
Systém multipartismu vidí extrémisté jako konfrontaci s nárokem na zastoupení jednou politickou
silou. Idea pluralismu je odmítána, zájmové skupiny upadají do podezření, že jsou proti společné vůli,
parlamentní procedury slouží této optice falšování národní vůle, demokratická média manipulují
s veřejným míněním, občanská demokracie platí za výplod neřesti, kulturní dekadence a mravního
úpadku. V demokratickém zřízení panuje špatné hospodaření a korupce. To jsou typické výtky, které
vyslovují extremisté proti demokracii. Samozřejmě platí, že ne každý, kdo například kritizuje kulturní
úpadek či špatné hospodaření státu, je automaticky extremistou. Uvedené výtky tvoří soubor typických
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výtek extremistů, které ale mohou částečně sdílet i s „neextremistickou“ částí společnosti. V tomto
případě se jedná o kompaktní mix, který nalezneme u každého extremisty.
Pro politický extremismus je příznačná neochota přijímat politické kompromisy, což pramení
z přesvědčení o exkluzivním přístupu k politické a historické pravdě. Političtí extremisté jsou si rovněž
jisti, že právě oni jsou v právu, a to oslabuje respekt k jiným názorům. Nabízí přímočará a jednoduchá
řešení často velmi komplikovaných problémů, která jsou obvykle ale neuskutečnitelná. Ideologie
politického extremismu obsahují prvky intolerance, nesnášenlivosti a odmítání platných právních
a morálních norem. Za účelem prosazení politických cílů se uchylují k použití v podstatě všech
prostředků (v závislosti na organizačním typu a míře „extrémnosti“), včetně těch nedemokratických
a násilných (ve vyhrocené formě může být využit i terorismus).
V podmínkách České republiky si můžeme říci, že extremismus útočí na ty základní principy, které jsou
chráněny Ústavou a Listinou základních práv a svobod, což je:
•

Úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy)

•

Svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát (čl. 1 Ústavy)

•

Svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy)

•

Volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících
násilí (čl. 5 Ústavy)

•

Ochrana menšin při rozhodování většiny (čl. 6 Ústavy)

•

Nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 Ústavy)

•

Svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech (čl. 1, čl. 3 LZPS)

Myšlení extremistů má obecně svoje charakteristiky a těmi jsou:
•

nárok na přístup k poznání politicky pravdivého a správného

•

strach před politickou pluralitou, touha po společenské jednotě

•

odmítání přijímání jiných argumentů a faktů; nesnášenlivost

•

stereotypy přítel-nepřítel

•

totální kritika všeho stávajícího

•

sklon k dogmatismu

•

teorie o spiknutích

•

sklon k vyhrocování každého stanoviska, až fanatismus

Takže jak můžeme extremismus stručně a jasně definovat? Extremismus obsahuje vyhraněné,
nekompromisní politické postoje směřující jednoznačně k přeměně či přímo k odstranění
demokratického zřízení a za tímto účelem jsou využívány všechny dostupné prostředky, včetně
takových, které jsou již za rámcem právního státu.
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Typy extremismu

V České republice se vyskytuje především forma politického extremismu, a to jeho dvě základní
podoby: pravicový a levicový.
Pravicový extremismus chápejme jako demokratický základ lidské rovnosti negující hnutí, které popírá
liberální a demokratické síly a jejich následný produkt – demokratický ústavní stát. Na místě státu, ve
kterém mají všichni členové stejná politická práva, by mělo vyvstat politické uspořádání, které je
institucionalizované na nerovnosti lidí vzhledem k původu, výkonu a nacionální, etnické nebo rasové
příslušnosti. Přistupuje k tomu i averze ke kulturním, sociálním, náboženským a dalším odlišnostem.
V centru všech pravicově extremistických doktrín tedy stojí striktní odmítání principu lidské rovnosti.
Na rozdíl od levicových ideologií (komunistických a anarchistických) se pravicoví extremisté domáhají
silného státu, který se nebude bát prosazovat zdánlivě „objektivní“ zájmy národa militantními
prostředky. Mezi rysy pravicového extremismu se řadí antipluralismus, antikomunismus,
antiparlamentarismus, touha po právu a pořádku, touha po autoritativním státě v čele se silnou
osobností (vůdcovský princip), rasismus, antisemitismus, xenofobie, homofobie a stereotypizace.
Levicově extremistické doktríny (anarchismus, komunismus) souhlasí s demokratickým ústavním
státem ve vyzdvihnutí základní lidské rovnosti nade vše. Tento primární princip se snaží rozšířit na
všechny oblasti života – politickou, ekonomickou, kulturní. Požadují naprosté osvobození jedince od
všech společenských tlaků a považují za realizovatelné dosažení řádu bez panství tvořeného
svobodnými a rovnými lidmi, v praxi to znamená odstranění státu. Anarchistické a komunistické učení
má tento cíl společný, ale liší se ve způsobu, jak ho docílit. Anarchismus věří ve vědomý spontánní
přechod. Komunisté požadují naprosté podřízení jednotlivce společnému zájmu a vyvolání revoluce.
Kromě pravicového a levicového extremismu můžeme identifikovat i další varianty, v českém prostředí
třebaže ne tolik obvyklé a rozvinuté, nicméně v jiných evropských zemích či na světě relevantní. Jedním
z takových typů extremismu je například náboženský extremismus, a to jak v podobě netolerantní
formy velkých náboženství (křesťanství, judaismus, islám) nebo se jedná o samostatné fanatické kulty
a sekty. Typickým znakem je odmítání demokratického ústavního státu, netolerance vůči ostatním
náboženstvím a vnucování vlastní víry. Především některé náboženské sekty představují bezpečnostní
hrozbu z toho důvodu, že materiálně využívají a zneužívají své členy (např. přepsání majetku na vedení
sekty jako podmínka pro vstup, ponížení členů sekty na pozici otroků apod.).
Ekoextremismus, jeden z novějších typů extremismu, omezuje demokracii a lidská práva netolerantní
ochranou životního prostředí nebo jejích částí. V ČR je propojen především s anarchismem.
Etnicko-nacionální extremismus páchá netolerantní aktivity ve prospěch určitého etnika.

Příklady aktérů s vlivem na extremismus v ČR

Mezi subjekty, které mají vliv na českou pravicově extremistickou scénu, řadíme například Dělnickou
stranu sociální spravedlnosti (DSSS). Jedná se o nástupkyni Dělnické strany, jejíž činnost byla ukončena
v roce 2010 rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Důvodem byla protiústavní činnost Dělnické
strany. Nejvyšší správní soud ji označil na stranu ovládanou militantními rasisty a potvrdil její
personální provázanost s neonacistickými skupinami jako Národní odpor a Autonomní nacionalisté.
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Soud konstatoval, že strana usiluje o odstranění demokratických základů právního státu a poukázal na
xenofobní, rasistické a šovinistické prvky v programatice strany.
S DSSS je úzce provázána její mládežnická organizace Dělnická mládež. Hlavní náplní tohoto subjektu
je podpora DSSS, ale organizují i vlastní akce a kampaně. Její hlavní aktivity směřují na pořádání
volnočasových a osvětových aktivit.
Zmiňme i Národní demokracii, což je politická strana, která proslula svými antisemitskými kampaněmi,
včetně například sestavování seznamů vlivných Židů v České republice.
Další politickou stranou, tentokrát už významnější, která sehrává svoji roli ve vztahu k extremismu, je
Svoboda a přímá demokracie (SPD) vedená Tomiem Okamurou. Stranu nelze označit za extremistickou,
nicméně jí nelze upřít, že ve společnosti podporuje šovinistický nacionalismus, xenofobii a pracuje
s nenávistí vůči různým skupinám osob, ať už definovaných jejich etnickou, náboženskou nebo jinou
příslušností.
Kromě politických stran je v České republice aktivní také hnutí Generace identity, které samo sebe
definuje jako obránce národní a evropské identity a jako hnutí bojující proti islamizaci Evropy.
V rétorice tohoto hnutí je patrný šovinistický nacionalismus, budování identity na základě rasové
příslušnosti a definování nebílých ras jako těch méněcenných.
Na scéně levicového extremismu zmiňme například hnutí Antifašistická akce a Antifašistická federace
nebo Síť revolučních buněk. Tato organizace deklarovala snahu o odstranění kapitalismu revoluční
cestou, pomocí destruktivních metod. V České republice na sebe upozornila zapalováním policejních
aut jako formy boje proti systému.
Specifickou skupinou jsou také různé paramilitární organizace, které se snaží vzbudit dojem, že české
bezpečnostní složky nejsou schopny zvládnout situaci a ochránit území České republiky a její občany.
Tyto skupiny přirozeně lákají příznivce pravicového extremismu. V nedávné minulosti to byly například
Ódinovi vojáci, Polabští lvi, Českoslovenští vojáci v záloze.
Extremistické postoje se ale neomezují pouze na politické strany či jakkoliv organizované subjekty.
Jednotlivci s extremistickými světonázory mají díky rozvoji internetu možnost sdílet své názory skrze
sociální média (typicky Facebook, Youtube či osobní blogy) a propojovat se tak s názorově sobě
blízkými, propagovat své postoje a vzájemně se utvrzovat ve správnosti svého přesvědčení skrze online
komunitu. Svoji roli v tomto sehrál i boom tzv. dezinformačních a konspiračních webů, které šíří falešné
zprávy (fake news), propagandu a konspirační teorie.

3. Diskuse
Cíle:
-

Účastník si prohloubí znalosti získané přednáškou.

-

Účastník získá konkrétní inspirace a podněty do své výuky pro rozvoj občanských kompetencí.

-

Účastník sdílí své zkušenosti s ostatními.

-

Účastník si vyzkouší diskusi jako techniku, kterou poté může k danému tématu aplikovat ve
své výuce.

-

Účastník si uvědomuje rozdílnosti a podobnosti názorů druhých lidí.
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Časová dotace:
-

20 minut

Didaktické metody a techniky
-

diskuse

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vyzve účastníky, aby se posadili do kruhu, a uvede diskusi jako prostor ke sdílení otázek
k přednášce, názorů, nápadů a komentářů. Lektor podporuje účastníky v aktivitě a diskusi moderuje.
Ujistí zúčastněné, že cílem není hledání univerzální pravdy a správných/špatných postupů, ale sdílení
zkušeností a možnost nechat se inspirovat názory a zkušenostmi druhých. Lektor využívá
parafrázování, doptává se (zda porozuměl správně), vyzývá ostatní k zapojení (viz kapitola Zapojení
účastníků v Obecné metodice), shrnuje, co již zaznělo, k čemu se dospělo a jaký je aktuální stav. Hlídá,
aby diskuse byla stále živá, necyklila se – pokud je téma vyčerpané, názory se opakují, je vhodné jej
uzavřít a přejít na téma další. Probíraná témata lektor v krátkosti zaznamenává na tabuli, aby všichni
viděli, co se aktuálně probírá, a jaká již zazněla. Lektor usiluje o to, aby diskuse sledovala vytyčené cíle
a směřovala k rozvoji výše uvedených kompetencí. Motivuje proto účastníky, aby také reflektovali své
zkušenosti s výukou tohoto tématu ve škole, s jeho pojetím v používaných učebnicích či jiných
materiálech apod.
Pokud se ve skupině účastníků vyskytují i studenti, lektor zvýšeně dbá na zajištění jejich bezpečí formou
ujištění, že nedostatek praxe neznamená vyloučení z debaty, ale naopak může přinést jiný úhel pohledu
na probíraná témata. Studenti mohou přicházet s tématy týkající se probírané látky a na základě svých
praxí se vyjadřovat k situacím, která řeší jejich zkušenější kolegové. Vhodné je znovu zdůraznit, že cílem
není kategorizovat, ale generovat názory, zkušenosti a myšlenky.
Pokud od účastníků nezaznívají témata k diskusi, lektor nabízí svá. Na závěr připomene témata, která
byla probrána, shrne atmosféru, která panovala, a případně vyzdvihne významné momenty, zejména
ty, které jsou relevantní pro pedagogickou praxi.

Nápady témat pro diskusi:
1
Jaký je vztah extremismu a násilí, případně extremismu a terorismu?
Příklad odpovědi:
Extremismus je spojován s akceptací násilí, protože se často spojuje s kriminální činností, s útoky na
ideové nepřátele a někdy může dokonce přerůst v terorismus. Navíc i verbální násilí je určitá forma
násilí, tzn. i výhružky, nadávky, hanobení nějaké skupiny obyvatelstva lze považovat za projev
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verbálního násilí. Pozor ale na to, že nesmíme zaměňovat extremismus a terorismus. Extremismus je
nějaká ideologie, ideově-politický názor. Terorismus je strategií, jak dosáhnout cíle, který je motivován
třeba extremistickou ideologií. Každý extremista tak rozhodně není terorista. Násilí v rámci extremismu
typicky využívají teroristické skupiny, subkultury, neregistrovaná hnutí či jednotlivci. Naopak politické
strany či intelektuálové se násilí vyhýbají. Politické strany navíc třeba v ČR nesmí násilí ani používat, ani
k němu podněcovat. Bylo by to protiústavní a taková strana by riskovala svůj zákaz. Obecně ale
samozřejmě platí, že extremisté vnímají násilí jako jeden z možných prostředků, jak nechtěný systém
odstranit a prosadit svoji představu.

2
Má demokracie usilovat o úplné vymýcení extremismu ve společnosti?
Příklad odpovědi:
Demokracie se samozřejmě snaží o to, aby míra extremismu ve společnosti byla co nejmenší, nebo aby
extremismus nepředstavoval nijak velké bezpečnostní riziko. Proto liberální demokracie podporují různé
preventivní programy, vzdělávací programy, či nastavují trestní právo tak, aby mohli extremisty za své
jednání trestat. Nicméně platí, že extremismus je v demokratické společnosti neodstranitelný jev.
Extremismus je totiž napojen na sociální konflikt, a ten je přítomný v každé demokratické společnosti.
Ať už sociální konflikt nabývá jakýchkoliv podob a souvisí s jakýmkoliv tématem, vždy vytváří prostor
i pro extremismus. A i když je konkrétní sociální konflikt vyřešen, dynamika konfliktu se přelije přirozeně
do jiné oblasti. Nikdy tedy nemizí, a tak nikdy nemizí ani extremismus. Navíc, i přestože je extremismus
problematický jev, pokud chybí, jsou na místě obavy ze společenské uniformity a stereotypie.
Extremismus zastává ve společnosti určitou motivační, dynamickou a komparativní funkci. Provokuje,
aktivuje jednotlivce k občanské angažovanosti a dává možnost si uvědomit význam demokracie.

3
Kdy nejčastěji dochází k nárůstu extremismu ve společnosti?
Příklad odpovědi:
Nárůst je obecně spojen s dobami, kdy dochází ke změnám. Tyto změny totiž ve společnosti, či jejích
částech, vyvolávají pocit nejistoty, obav, strachu. Například nejistota ve vztahu k zaměstnání, pocitu
bezpečí, sociálního zajištění. V souvislosti s globalizací se také mluví o ohrožení identity a vykořenění
jednotlivců. Čím větší změny nastávají, tím větší míru extremismu můžeme ve společnosti očekávat.
Velké změny například přicházejí s politickou transformací, ekonomickými změnami, krizemi – např.
nedávná ekonomická či migrační krize. Ochota akceptovat řešení extremistů (a radikalizovat se) jde
ruku v ruce se strachem a nejistotou.

4
Proč extremistické ideologie často pracují s dělením na přítel a nepřítel? Jakou tyto dvě kategorie
sehrávají pro extremistickou ideologii roli a neexistuje vlastně nic mezi tím (buď jsi s námi, nebo proti
nám).
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Příklad odpovědi:
Toto jednoduché rozdělení vytváří tlak na jednotlivce, aby se rozhodl, kam chce patřit. Úmyslně ho nutí
k tomu se připojit ke kategorii přítel, protože být nepřítel znamená represi, problematický život a různá
omezení, případně i život ve strachu. Zároveň pokud se jednou rozhodnu, že budu přítel (i když
nedobrovolně), snažím se chovat neproblematicky, spíše dodržovat pravidla politického režimu
a přinejmenším na sebe neupozorňovat.
Dělení na tyto dvě kategorie umožňuje identifikovat ty zlé a špatné, kteří mohou za naše problémy.
Z nepřítele učiní obětního beránka (příklad antisemitismu a Židů, kteří jsou obviňováni z ovládání světa;
příklad politických elit, které jsou obviňovány z osobních neúspěchů; příklad Evropské unie; příklad
imigrantů, kteří jsou obviňováni z obsazování pracovních míst atd.). Je totiž mnohem snazší z problémů
obvinit vnějšího aktéra, než přiznat své vlastní selhání.

4. Reflexe
Cíl:
-

Účastník pojmenuje své dojmy z přednášky a diskuse.

-

Účastník si uvědomí, co se naučil nového.

-

Účastník si uvědomí, co z programu by mohl využívat ve své praxi.

Časová dotace:
-

15 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

Uspořádání prostoru:
-

individuální místa na sezení pro práce ve dvojicích (prostředí 2 z kapitoly Uspořádání prostoru)

-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vyzve účastníky do dvojic a nechá je během 10 minut diskutovat otázku: Co si z této vzdělávací
lekce odnáším do své praxe? (Otázku lze pro přehlednost napsat na tabuli, aby ji měli účastníci na
očích). Pokud se ve skupině účastníků vyskytují studenti i učitelé z praxe, lze záměrně vybrat do dvojice
vždy jednoho studenta a jednoho učitele; navzájem tak může dojít k zajímavému obohacení a rozšíření
obzorů obou. Následně všechny vyzve zpět do kruhu. Každý účastník pak pomocí škály (viz kapitola
Práce s reflexí v Obecné metodice) ukáže, nakolik si představuje, že by mohl znalosti a dovednosti
získané při této vzdělávací aktivitě využít ve své výuce.
Výsledky diskuse si účastníci poznamenají do pracovního sešitu.
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5. Uzavření
Cíl:
-

Účastník sdílí svůj názor (cílenou zpětnou vazbu) na proběhlou vzdělávací lekci.

-

Účastník vyjadřuje své dotazy a komentáře.

Časová dotace:
-

5 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vytváří prostor pro případné dotazy (jen nejnutnější, vzhledem k časové dotaci) a poděkuje za
účast a aktivitu účastníků.

Metodické poznámky pro větší a menší skupinu
Průběh diskuse a reflexe záleží na velikosti skupiny. Je vhodné, aby se v diskusi i reflexi dostali ke slovu
všichni účastníci. Při větším počtu účastníků proto lektor nejprve dá prostor všem účastníkům, a teprve
poté přichází s vlastními podněty pro diskusi.

Doporučená literatura pro lektora přednášky
Bastl, Martin et al.: Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada, 2011.
Danics, Štefan, Ladislava Tejchmanová: Extremismus, radikalismus, populismus a euroskepticismus.
Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2017.
Charvát, Jan: Současný politický extremismus a radikalismus, Praha: Portál, 2007.
Mareš, Miroslav: Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister&Principal, Centrum
strategických studií, 2003.
Smolík, Josef, Petra Vejvodová, P.: Politický extremismus jako bezpečnostní hrozba? In: Smolík, Josef,
Tomáš Šmíd a kol. (ed.): Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Brno: MPÚ, 2010.
Vegrichtová, Barbora: Extremismus a společnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
s. r. o., 2017.
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Doporučené internetové zdroje
Vejvodová, Petra: Politický extremismus a jeho základní charakteristiky [online]. Praha: Cevro Institut,
2012. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www:
<https://www.cevroinstitut.cz/upload/ck/files/Petra_Vejvodova.pdf>.
Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020 [online]. Praha:
Ministerstvo vnitra, 2021. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www: <https://www.mvcr.cz/soubor/zpravao-extremismu-a-predsudecne-nenavisti-2020-fin-pdf.aspx>.
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Extremismus z hlediska Policie ČR
Anotace
Šestá a sedmá hodina semináře tvoří vzdělávací lekci, která se věnuje extremismu z hlediska Policie ČR.
Jádrem lekce je seznámení se zákonnou úpravou protiprávního jednání souvisejícího s extremismem.
Lekce se skládá z přednášky a následné diskuse, které jsou koncipovány tak, aby podporovaly
schopnost účastníků rozvíjet u žáků občanské kompetence a kompetence pro demokratickou kulturu.
Lekce trvá celkem 90 minut.

Cíle přednášky
-

Účastník umí žákům vysvětlit, jakým způsobem nahlížejí na extremistické jednání represivní
složky státu.

-

Účastník rozumí tomu, jakým způsobem pojednává trestní zákon o extremistickém chování,
a zná příslušné skutkové podstaty trestných činů.

-

Účastník zná příklady porušování příslušných paragrafů trestního zákona.

Cíle diskuse
-

Účastník si prohloubí znalosti získané přednáškou.

-

Účastník získá konkrétní inspirace a podněty do své výuky pro rozvoj občanských kompetencí.

-

Účastník sdílí své zkušenosti s ostatními.

-

Účastník si vyzkouší diskusi jako techniku, kterou poté může k danému tématu aplikovat ve
své výuce.

-

Účastník si uvědomuje rozdílnosti a podobnosti názorů druhých lidí.

Rozvíjené kompetence
PŘEDNÁŠKA

DISKUSE

občanské kompetence

občanské kompetence
komunikační kompetence
sociální kompetence

kompetence pro demokratickou kulturu:

kompetence pro demokratickou kulturu:

znalost a kritické pochopení světa

znalost a kritické pochopení světa
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Osnova a časový harmonogram
Aktivita

trvání v min

1. Úvod a představení struktury

5

2. Přednáška

Úvod a terminologie

45

Extremismus v trestním zákoně
Komentář k zákonům
3. Diskuse

20

4. Reflexe

15

5. Uzavření a poděkování

5
celkem 90

Jednotlivé aktivity
1. Úvod a představení struktury
Cíl:
Účastník zná záměr a cíle vzdělávací lekce a chápe její místo ve struktuře celého vzdělávacího
programu.
Časová dotace:
-

5 minut

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru)

Postup:
Lektor vyjasní záměr a cíle vzdělávací lekce a zasadí ji do kontextu celého programu (viz anotaci k této
lekci i celému vzdělávacímu programu). Tím pomůže účastníkům orientovat se ve struktuře a zaměřit
pozornost na přítomnost. Připomene účastníkům možnost dělat si strukturované poznámky do
pracovního sešitu.
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2. Přednáška: Extremismus z hlediska Policie ČR
Cíle:
-

Účastník umí žákům vysvětlit, jakým způsobem nahlížejí na extremistické jednání represivní
složky státu.

-

Účastník rozumí tomu, jakým způsobem pojednává trestní zákon o extremistickém chování,
a zná příslušné skutkové podstaty trestných činů.

-

Účastník zná příklady porušování příslušných paragrafů trestního zákona.

Časová dotace:
-

45 minut

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka (s aktivizujícími prvky)

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

powerpointová prezentace

-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru)

Postup:
Lektor zapne powerpointovou prezentaci, povzbudí účastníky k vyjádření případných otázek či
komentářů i v průběhu přednášky a začne výklad.

Extremismus z hlediska Policie ČR

Úvod a terminologie

Extremismus jako pojem nemá z odborného hlediska žádnou jednotnou, všeobecně přijímanou,
definici, což z hlediska práce Policie ČR samozřejmě do určité míry komplikuje jeho posuzování a řešení.
Pro Policii ČR je z hlediska posuzování extremismu závazná zejména definice Ministerstva vnitra ČR,
která pojmem extremismus označuje vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních,
zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním
principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku, kdy mezi tyto principy patří:
•

úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy),

•

svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát (čl. 1 Ústavy),

•

nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 Ústavy),
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•

volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících
násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů (čl. 5 Ústavy),

•

ochrana menšin při rozhodování většiny (čl. 6 Ústavy),

•

svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost
a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry
a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a sociálního původu, příslušnosti
k národnosti nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení (čl. 1, čl. 3 Listiny
základních práv a svobod).

Extremistické postoje jsou způsobilé přejít v aktivity, které působí – ať již přímo, nebo v dlouhodobém
důsledku – destruktivně na stávající demokratický politicko-ekonomický systém, tj. snaží se nahradit
demokratický systém systémem nedemokratickým (totalitním nebo autoritářským režimem,
diktaturou, anarchií).
MVČR pak dále definuje, v čem spočívá hrozba extremismu. Pro příklad lze uvést:
•

oslabuje demokracii,

•

nerespektuje koncept základních lidských práv,

•

narušuje veřejný pořádek,

•

stojí za násilnými činy z nenávisti, včetně vražd (neplatí pro všechny druhy extremismu),

•

cíleně šíří strach mezi skupinami lidí, které nezapadají do hlásané ideologie,

•

urážejí oběti totalitních režimů a oběti extremistické trestné činnosti,

•

ideologická východiska podává v populistickém a propagandistickém duchu,

•

zvládání extremistických akcí je nákladné; vynaložené prostředky by bylo možné použít na
skutečné a demokratické řešení problémů, které extremisté zneužívají ve své propagandě,

•

poškozuje České republice renomé v zahraničí.

Pro Policii ČR je dále z hlediska extremismu závazný Pokyn policejního prezidenta
o činnosti na úseku extremismu a terorismu, v němž se extremismem pro účely tohoto pokynu rozumí
protiprávní činnost vycházející zejména z politických a náboženských úmyslů, které jsou namířeny proti
základním lidským a politickým právům a svobodám, demokratickým základům státu, svrchovanosti
a územní celistvosti státu.
Pokyn dále definuje tzv. zájmovou událost a zájmovou osobu:
•

Zájmová událost je akce, jíž se účastní větší počet osob (např. pouliční průvod, manifestace,
sportovní akce nebo shromáždění osob), u které lze důvodně předpokládat závažné ohrožení
veřejného pořádku nebo bezpečnosti osob či majetku anebo shromáždění osob
s extremistickými postoji a

•

Zájmová osoba je osoba, která otevřeným nebo skrytým způsobem projevuje sympatie,
propaguje anebo podporuje extremistické a nenávistné názory a ideologie anebo propaguje,
podporuje a vyvíjí aktivity, které v důsledku vedou k porušení suverenity ČR či ústavního
zřízení.
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Přestože odborná veřejnost rozlišuje celou řadu typů extremismu a existují nejrůznější členění
a typologie, tak Policie ČR se v rámci své činnosti nejčastěji setkává s formami pravicového a levicového
extremismu, přičemž pod problematiku extremismu spadá v rámci její práce i problematika tzv.
„diváckého násilí“:


extremismus pravicový – útočí na základy demokracie tím, že usiluje o institucionální nerovnost
(inspirovaný a používající v prvé řadě nacionální, rasovou, etnickou zášť, sympatizující
s historickým fašismem nebo nacismem); v ČR převládá neonacismus – zpravidla obecně hlásá
koncepci rasistického boje a nadřazenosti bílé rasy, novodobá ideologie navazující na myšlenky
a tradice národního socialismu a fašismu, otevřené nebo skryté prvky rasismu, xenofobie
a antisemitismu



extremismus levicový – útočí na demokratické zásady tím, že absolutizuje demokratické zásady
na úkor individuální svobody; motivovaný především záští sociální, třídní, antikulturní,
sympatizující s historickým komunismem nebo anarchismem; v ČR je zastoupen zejména
anarchoautonomní scénou (Antifašistická akce – AFA, ANTIFA), ale spadají sem i některá
alternativní humanistická a ekologická hnutí (ALF, Ochrana hospodářských zvířat, Svoboda
zvířat) nebo marxisticko-leninské skupiny (Svaz mladých komunistů Československa,
Komunistický svaz mládeže)



divácké násilí – protiprávní jednání související s akcí, které může způsobit nebo působí fyzickou
újmu osobám, škodu na majetku nebo narušuje veřejný pořádek => nejčastějšími problémy
jsou např. problémy na stadionech i během přepravy, alkohol, davová psychóza fanoušků,
fyzické střety s fanoušky jiných klubů (např. snaha o „získávání“ symbolů jiných klubů),
výtržnosti (potyčky s pořadateli, policií), pyrotechnika a vandalismus (poškozování stadionu –
např. vytrhávání a zapalování sedaček, ničení oplocení), rasistické projevy, případně problémy
s pořadatelskou službou (často sympatizanti některého z extremistických hnutí)

Extremismus v trestním zákoně

České právo obsahuje zejména paragrafy, jejichž porušování se dopouští převážně osoby z řad
pravicového extremismu. Levicový extremismus je většinou spojen s trestnými činy souvisejícími
s různými formami projevů násilí, ať už se jedná o ublížení na zdraví či výtržnictví, ke kterým dochází
zejména v rámci demonstrací či koncertů, často při střetech s policií nebo s členy pravicověextremistických skupin. Ale i jejich jednání může být za jistých okolností posuzováno v rámci paragrafů,
které budou dále představeny.
Hlavní zákony související s extremismem:
§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
•

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv
a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo
zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

•

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
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•

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou
počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,

•

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

•

c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo

•

d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

•

(3) Příprava je trestná.

§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
•

Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
•

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické,
komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti
lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na
šest měsíců až tři léta.

§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
•

(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody
velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

•

(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením,
ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo
domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo
proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest
měsíců až tři léta.

•

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,

•

a) kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu, nebo

•

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
•

(1) Kdo veřejně hanobí

•

a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo

•

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině,
národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez
vyznání,

•

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

•

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

•

a) nejméně se dvěma osobami, nebo
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•

b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
obdobně účinným způsobem.

§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
•

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství,
třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

•

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

•

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

•

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou
počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

•

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá
diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist

Komentář k zákonům

K porušování těchto zákonů dochází zpravidla v rámci demonstrací či koncertů, kdy velmi často dochází
ke střetům osob z krajně pravicového a krajně levicového spektra, kdy zejména krajně levicová
komunita často pořádá tzv. protiakce vůči hlášeným akcím krajní pravice, v rámci kterých dochází
k vzájemným střetům. Policie ČR v této souvislosti realizuje preventivní bezpečností akce, jejichž cílem
je zabránit narušování veřejného pořádku a včasně reagovat na jakékoliv protiprávní jednání účastníků.
Dále často dochází k výrobě a distribuci nejrůznějších materiálů, které balancují na hraně legálnosti,
jelikož jejich obsah by mohl být považován za propagaci hnutí směřující k potlačování práv a svobod
(publikace Hitlerovy projevy1), případně popírání genocidia (publikace Osvětim – fakta versus fikce2).
V současnosti jsou velmi časté projevy či podněcování nenávisti v prostředí sociálních sítí (statusy na
facebooku apod.).3
Všechny výše uvedené paragrafy je vždy nutné posuzovat v rámci konkrétní situace a konkrétního
podezřelého. Podstatný je zejména zřejmý úmysl takové jednání spáchat, dále pak rozsah činnosti,
osobnost podezřelé osoby, vazby na extremistické skupiny či dopuštění se takového jednání veřejně
(za veřejné se pokládá i prostředí sociálních sítí) apod.
Např. tetování hákového kříže na takovém místě, které běžně zakrývá tričko, nelze považovat za projev
sympatií či propagaci hnutí směřující k potlačování práv a svobod, nicméně v momentě, kdy takový
člověk tričko sundá např. během demonstrace nebo i na veřejných místech (např. na koupališti), kde
1

Autoři zde argumentovali tím, že se nejedná o propagaci, ale o historická fakta, zpracovaná pro studijní účely.
Předmluva a komentáře k některým projevům však nasvědčovaly, že by se mohlo jednat o propagaci, jelikož se
zdálo, že autoři výroky Adolfa Hitlera obhajují.
2
Autor zde např. tvrdí, že v Osvětimi nebyla žádná plynová komora a že Židé nebyli zabíjeni nacisty. Publikaci
podává takovým způsobem, že neznalý čtenář může nabýt dojmu, že autor má skutečně pravdu. Autor byl za tuto
publikaci odsouzen v Německu.
3
Policie např. řešila hanlivé urážky vůči romskému zpěvákovi Radku Bangovi, které se objevily pod zpěvákovým
statusem na Facebooku, ve kterém kritizoval kapelu Ortel a její příznivce.
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takovéto tetování mohou vidět desítky až stovky lidí, tak v ten moment lze jeho jednání posuzovat jako
protiprávní v kontextu paragrafů 403 a 404 tr. zákona.
Dalším příkladem může být fyzický útok bílého občana a romského občana. Takovýto útok nemůže být
automaticky posuzován dle § 352 odst. 2, tedy jako útok proti jednotlivci pro jeho rasu, jelikož útok
mohl být veden např. z důvodu osobních sporů (sousedské neshody, milenecký trojúhelník apod.). Aby
mohl být tento paragraf aplikován, musel by být útok např. doprovázen verbálním projevem, útočícím
na romské etnikum apod.

Závěr

Obecně lze říci, že ze strany Policie ČR je problematice extremismu věnována značná pozornost,
přičemž na jeho šetření se podílí speciální skupiny v rámci služby kriminální policie a vyšetřování. Český
trestní zákon obsahuje celou řadu paragrafů upravující trestné činy spojené s projevy extremismu,
nicméně z hlediska práce policie je vždy nutné posuzovat kontext konkrétní události a hlavně pracovat
s dostupnými důkazy. Jakkoliv se může někdy zdát extremistický motiv protiprávního jednání na první
pohled zřejmý, tak pokud jej nelze dostatečně prokázat, pak nemůže být daná událost posuzována
v kontextu představených paragrafů a podezřelý je prověřován např. pouze pro výtržnictví či napadení.

3. Diskuse
Cíle:
-

Účastník si prohloubí znalosti získané přednáškou.

-

Účastník získá konkrétní inspirace a podněty do své výuky pro rozvoj občanských kompetencí.

-

Účastník sdílí své zkušenosti s ostatními.

-

Účastník si vyzkouší diskusi jako techniku, kterou poté může k danému tématu aplikovat ve
své výuce.

-

Účastník si uvědomuje rozdílnosti a podobnosti názorů druhých lidí.

Časová dotace:
-

20 minut

Didaktické metody a techniky
-

diskuse

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)
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Postup:
Postup lektorování diskuse je stejný jako v první lekci teoretického bloku (lekce Současné podoby
extremismu).
Nápady témat pro diskusi:
1
Mělo by být např. násilí romského etnika vůči bílým občanům posuzováno v kontextu zmiňovaných
paragrafů? Např. pokud je doprovázeno verbálními výpady proti bílému etniku?
Příklad odpovědi:
Zákony jsou platné pro všechny, takže určitě mělo. V tomto směru by nemělo být rozhodující, zda je
útok mířen proti majoritní skupině či proti menšině. Nicméně je nutné vnímat kontext jednání
a relevantní důkazní materiály. V praxi se několik takových případů, kdy byl příslušník romského etnika
za své hanlivé výroky právně postižen v rámci uvedených paragrafů, řešilo. Nicméně ve většině případů
spojených s extremismem se jedná o verbální či fyzické útoky krajní pravice vůči menšinám.

2
Má význam pořádání tzv. protiakcí (pořádány krajní levicí, ale i různými neziskovými organizacemi),
které jsou většinou organizovány v souvislosti s demonstracemi pravicových radikálů?
Příklad odpovědi:
Z morálního hlediska určitě ano, nicméně je třeba si uvědomit, že takovéto protiakce výrazně zvyšují
rizikový potenciál události, což jednak ztěžuje práci dohlížejícím policistům, ale také významně zvyšuje
mediální zájem o danou akci, což je z hlediska pozitivního přínosu sporné. Většina demonstrací krajní
pravice je legální a trasa pochodu jasně daná. V případě, že by radikálové za těchto podmínek
spořádaně prošli městem, bez zásadnějšího protiprávního jednání, pak by o jejich akci byla v médiích
nejspíše jen krátká zmínka, což mimo jiné významně sníží šance, že jejich myšlenky osloví nové
sympatizanty. Pokud však akci doprovází série mediálně atraktivních konfliktů, pak je jí pochopitelně
v médiích dán mnohem větší prostor, což znamená větší množství diváků a tím pádem i více
potenciálních nových sympatizantů (doporučuji v tomto ohledu shlédnout studentský dokumentární
film nazvaný „Film jak Brno“, mapující prvomájovou blokádu neonacistického průvodu v Brně v r. 2011,
kde přítomní novináři uvádí, že je zajímá hlavně konflikt).

3
Má extremismus ve společnosti své opodstatnění? Mohl by být vlastně i přínosem?
Příklad odpovědi:
Kde je přítomný sociální konflikt, je přítomen i extremismus. Pokud dojde k odstranění sociálního
konfliktu v jedné oblasti, obvykle se konflikt přesouvá do jiné oblasti, tzv. přelévání – znamená to, že
v praxi sociální konflikt nikdy nemizí. Pokud extremismus ve společnosti chybí, pak je na místě se obávat
společenské uniformity a stereotypie, což nejsou zdravé prvky demokratické společnosti. Extremismus
může plnit důležitou roli. Zastává motivační, dynamickou a komparativní funkci. Extremismus nás nutí
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přemýšlet o demokracii, o jejím významu a kvalitě, o jejích pozitivech a negativech a o její obraně.
Přítomnost extremismu je v zásadě jeden z rysů konsolidované demokracie.

4
Je možné preventivní činností včas detekovat potenciálně nebezpečné extremisty? Např. takové, kteří
se mohou uchýlit např. k terorismu, masové střelbě apod.?
Příklad odpovědi:
Vzhledem k masovému rozšíření sociálních sítí, kde lidé veřejně projevují své postoje a názory, je taková
detekce relativně dobře možná. I v případě, že se uživatel snaží jednat anonymně (např. pod cizím
jménem), se dá jeho skutečná totožnost poměrně úspěšně stanovit. Problémem je, že lidé své
extremistické postoje často projevují i v rámci kolektivu, nicméně tyto projevy jejich okolí nikam nehlásí,
jelikož jim nepřikládají význam nebo nejsou schopni posoudit, zda daná osoba myslí svá vyjádření vážně
apod. (občas se např. v prostředí sociálních sítí někdo nevhodně vyjádří k nějakému konkrétnímu
problému či situaci, aniž by se nutně jednalo o extremistu). Nejzásadnějším problémem je však
skutečnost, že i přesto, že se potenciálně rizikovou osobu podaří identifikovat, nelze personálně ani jinak
zajistit její nepřetržité sledování, které by případně zabránilo fatálním následkům. V rámci prevence na
to však lze např. upozornit školská zařízení či zaměstnání, které daný člověk navštěvuje. To může přispět
ke zvýšení ostražitosti, ale je také možné pokusit se takového jedince opatrně „deradikalizovat“, např.
prostřednictvím osobního pohovoru, zapojení do aktivit v rámci školy či práce apod.

4. Reflexe
Cíl:
-

Účastník pojmenuje své dojmy z přednášky a diskuse.

-

Účastník si uvědomí, co se naučil nového.

-

Účastník si uvědomí, co z programu by mohl využívat ve své praxi.

Časová dotace:
-

15 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

Uspořádání prostoru:
-

individuální místa na sezení pro práce ve dvojicích (prostředí 2 z kapitoly Uspořádání prostoru)

-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vyzve účastníky do dvojic a nechá je během 10 minut diskutovat otázku: Co si z této vzdělávací
lekce odnáším do své praxe? (Otázku lze pro přehlednost napsat na tabuli, aby ji měli účastníci na
očích). Pokud se ve skupině účastníků vyskytují studenti i učitelé z praxe, lze záměrně vybrat do dvojice
vždy jednoho studenta a jednoho učitele; navzájem tak může dojít k zajímavému obohacení a rozšíření
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obzorů obou. Následně všechny vyzve zpět do kruhu. Každý účastník pak pomocí škály (viz kapitola
Práce s reflexí v Obecné metodice) ukáže, nakolik si představuje, že by mohl znalosti a dovednosti
získané při této vzdělávací aktivitě využít ve své výuce. Výsledky diskuse si účastníci poznamenají do
pracovního sešitu.

5. Uzavření
Cíl:
-

Účastník sdílí svůj názor (cílenou zpětnou vazbu) na proběhlou vzdělávací lekci.

-

Účastník vyjadřuje své dotazy a komentáře.

Časová dotace:
-

5 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vytváří prostor pro případné dotazy (jen nejnutnější, vzhledem k časové dotaci) a poděkuje za
účast a aktivitu účastníků.

Metodické poznámky pro větší a menší skupinu
Průběh diskuse a reflexe záleží na velikosti skupiny. Je vhodné, aby se v diskusi i reflexi dostali ke slovu
všichni účastníci. Při větším počtu účastníků proto lektor nejprve dá prostor všem účastníkům, a teprve
poté přichází s vlastními podněty pro diskusi.

Doporučená literatura pro lektora přednášky
Bastl, Martin, Miroslav Mareš, Josef Smolík a Petra Vejvodová: Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha:
Grada, 2011.
Bastl, Martin: Radikální levice v České republice. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy
univerzity, 2001.
Fiala, Petr (ed.): Politický extremismus a radikalismus. Brno: Mezinárodní politologický ústav
Masarykovy univerzity, 1998.
Mareš, Miroslav (2013): Vybrané problémy vztahu extremismu a terorismu z kriminologického
hlediska. In Zoubková, Ivana, Jana Firstová a kolektiv: Kriminologie – aktuální problémy. Praha: Policejní
akademie České republiky v Praze, 2013, s. 74–79.
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Doporučené internetové zdroje
Zákon č. 40/2009 Sb. [online] Trestní
<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40>.

zákoník.

[cit.

2021-12-01].

Dostupné

z www:

Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020 [online]. Praha:
Ministerstvo vnitra, 2021. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www: <https://www.mvcr.cz/soubor/zpravao-extremismu-a-predsudecne-nenavisti-2020-fin-pdf.aspx>.
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PRAXE
Příprava a představení aktivity k prevenci extremismu
Anotace
Osmá až třináctá hodina semináře tvoří vzdělávací lekci zaměřenou na získání praktických znalostí
a dovedností pro rozvoj občanských kompetencí žáků ve výuce souvisejících s prevencí extremismu
a respektem ke kulturním odlišnostem. Účastníci se seznámí s online databází vhodných vzdělávacích
materiálů a aktivit, naučí se s ní pracovat, vyzkouší si udělat přípravu na hodinu nebo část hodiny a sami
takovou výuku realizují se spoluúčastníky semináře v roli žáků. Vzdělávací lekce trvá celkem 270 minut.

Cíle
-

Účastník zná online databází Rozcestník a umí s ní (a s některými výukovými materiály
v databázi uvedenými) pracovat.

-

Účastník si prakticky vyzkouší několik aktivit z Rozcestníku k tématu prevence extremismu.

-

Účastník spolupracuje s ostatními členy semináře při práci ve skupině. Dokáže si rozdělit
s kolegy role v týmu, uvést aktivitu a facilitovat reflexi.

-

Účastník poskytuje cílenou zpětnou vazbu.

-

Účastník rozvíjí své pedagogické kompetence při spolupráci s kolegy.

Rozvíjené kompetence
SEZNÁMENÍ S ROZCESTNÍKEM

PŘEDSTAVENÍ AKTIVITY Z ROZCESTNÍKU

občanské kompetence

komunikační kompetence

kompetence k řešení problémů

sociální kompetence
občanské kompetence
kompetence k řešení problémů

kompetence pro demokratickou kulturu:

kompetence pro demokratickou kulturu:

samostatné učení

spolupráce

analytické a kritické myšlení

řešení problémů
analytické a kritické myšlení
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Osnova a časový harmonogram
Aktivita

trvání v min

1. Úvod a představení struktury

5

2. Seznámení s Rozcestníkem

30

3. Představení aktivity
z Rozcestníku

3.1 Rozdělení do skupin

5

3.2 Výběr aktivity Rozcestníku

20

3.3 Příprava aktivity

35

3.4 Realizace aktivity

4 x 30 = 120

3.5 Zpětná vazba

4 x 5 = 20

4. Reflexe bloku

30

3. Závěr

5

celkem

270

Jednotlivé aktivity
1. Úvod a představení struktury
Cíl:
-

Účastník zná harmonogram i cíle vzdělávacího bloku Praxe a chápe jeho místo ve struktuře
vzdělávacího programu.

Časová dotace:
-

5 minut

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektor pojmenuje cíle vzdělávacího bloku Praxe a zasadí jej do kontextu celého programu. Tím pomůže
účastníkům orientovat se ve struktuře a zaměřit pozornost na přítomnost.
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2. Seznámení s Rozcestníkem
Cíle:
-

Účastník zná webovou stránku Rozcestník, rozumí jejím funkcionalitám a vyzná se v jejím
obsahu.

Časová dotace:
-

30 minut

Didaktické metody a techniky:
-

práce s textem

-

práce s multimediální technikou

-

diskuse

Didaktické pomůcky
-

notebooky či tablety, případně alespoň přístup k WiFi pro mobilní telefony

-

flipchart a fixy

-

dataprojektor s online databází Rozcestník

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení pro individuální práci či sezení v kruhu s deskami (prostředí 3 a 4 z kapitoly
Uspořádání prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Účastníci jsou rozděleni do dvojic či trojic a hledají odpovědi na otázky, týkající se Rozcestníku. Ty jsou
zaměřeny na funkcionality i obsah online databáze:
a) Do jakých kategorií je Rozcestník rozdělen?
b) Jakým způsobem se dá filtrovat ve vyhledávání?
c) Jaké organizace/autoři vytvořili obsah?
d) Kolik celkem je zde materiálů?
e) Na jak velkou část hodiny jsou aktivity nastaveny?
f)

Jaké informace o aktivitách rozcestník přináší?

g) Znáte nějaké z aktivity vy sami?
h) Které materiály/aktivity jsou vhodné pro téma prevence extremismu?
i)

Jaké materiály/aktivity k tématu prevence extremismu vám v databázi chybí?

Následně lektor pokládá tytéž otázky před celou skupinou, účastníci postupně odpovídají a lektor
odpovědi doprovází komentáři, kterými ještě upřesňuje a rozšiřuje povědomí o online databázi. Proto
je nezbytné, aby měl lektor o databázi a aktivitách, které jsou na ní umístěné, povědomí. Databáze se
nachází zde a vysvětlení jejích funkcionalit je k prostudování v Průvodci databází.
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3. Představení aktivit z Rozcestníku
Cíle:
-

Účastník si prakticky vyzkouší několik aktivit z Rozcestníku k tématu prevence extremismu.

-

Účastník spolupracuje s ostatními členy skupiny - vybírá vhodnou aktivitu, aktivně se účastní
na přípravě i vedení aktivity.

-

Účastník si zažije roli žáka, má tak možnost si aktivitu vyzkoušet v opačné roli a získat jiný
úhel pohledu.

-

Účastník získá cílenou zpětnou vazbu na svou přípravu a vedení aktivity od ostatních účastníků.

Časová dotace:
-

200 minut, detailní harmonogram aktivity je uveden výše v tabulce i níže v Postupu

Didaktické metody a techniky:
-

různé aktivizující a slovní metody, podle vybraných aktivit

-

skupinová a kooperativní výuka

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy

-

post-it papírky

-

psací potřeby

-

kopírka

-

notebooky, tablety, nebo aspoň připojení na WiFi pro mobilní telefony

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení pro práci ve skupinách (prostředí 4 a 5 z kapitoly Uspořádání prostoru
v Obecné metodice)

Postup:
1. Rozdělení do skupin (5 minut)
Lektor rozdělí účastníky do čtyř skupin. Výběr jednotlivců do skupin může nechat buď náhodně (např.
pomocí rozpočítání lidí v řadě na první, druhý apod.), nebo může skupiny záměrně sestavit tak, aby se
v každé objevil alespoň jeden účastník, jenž je v semináři viditelně aktivní. Jsou-li mezi účastníky
studenti VŠ, je vhodné, aby byli zařazeni do skupiny, v níž jsou i pedagogové.

2. Výběr aktivity z Rozcestníku (20 minut)
Skupina dostane za úkol vybrat si z Rozcestníku nějaký materiál/aktivitu/program k tématu prevence
extremismu, který bude během 30 minut prezentovat ostatním skupinám. Je možné buď prezentaci
pojmout jako reálnou část hodiny, nebo představit projekt ukázkové hodiny a udělat jen praktickou
ukázku jako ochutnávku. Je vhodné, aby během realizace aktivity účastníci z ostatních skupin většinu
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času působili v roli žáků a prakticky si tuto aktivitu vyzkoušeli. Pokud by si některá skupina nebyla jistá
výběrem aktivity, lze jejím členům doporučit, aby svoji pozornost zaměřili např. na metodické materiály
projektu Naši nebo cizí? Židovského muzea v Praze.

3. Příprava aktivity (35 minut)
Lektor vyzve účastníky, aby si ve skupině společně zkusili udělat reálnou přípravu na část hodiny,
popřípadě na celou hodinu, ve které využijí vybrané materiály/aktivity. Skupina si stanoví cíle tohoto
vzdělávacího celku a napíše si poznámky k metodice do pracovního sešitu. Domluví se, jakým
způsobem aktivitu představí ostatním skupinám. Zajistí si nejnutnější pomůcky (lektor jim dodá či
připraví potřebné pomůcky, včetně ICT, zajistí tisk apod.) a rozdělí si role v týmu. Každý z účastníků se
musí aktivně zapojit. Účastníci tedy společně vytvoří 30minutovou aktivitu pro kolegy-účastníky. Lektor
během přípravy obchází jednotlivé skupiny a kromě výše uvedené podpory ve věci pomůcek facilituje
případné problémy a nejasnosti ohledně zvolených materiálů.

4. Realizace aktivity (4 skupiny, každá 30 minut; celkem tedy 120 minut)
Každá ze skupin uvádí a představuje a svou aktivitu (či ukázku z ní, podle časové dotace), přičemž
z ostatních skupin se stávají účastníci aktivity. Po každé prezentaci následuje krátká zpětná vazba - níže
uvedený 5. krok.

5.

Zpětná vazba (4 skupiny, každá 5 minut; celkem tedy 20 minut)

Na závěr každé prezentace uvedené ve 4. kroku dají ostatní účastníci cílenou zpětnou vazbu uvádějící
skupině takovým způsobem, že každý sepíše na post-it papírek jedné barvy a) co se mu na aktivitě
líbilo; b) na jinak barevný, co by potřebovali jinak; c) třetí barva může sloužit jako neutrální komentář,
připomínka, zamyšlení. Účastníci postupně všechny papírky nalepí na flipový papír patřící dané
skupině. Ke zpětné vazbě se daná skupina zatím nijak nevyjadřuje. Poté následuje další skupina
s realizací aktivity (opakují se kroky 4 a 5).

4. Reflexe bloku
Cíle:
-

Účastník pojmenuje své myšlenky z předchozích aktivit

-

Účastník si uvědomí, co se naučil nového.

-

Účastník pojmenuje, co z probíraných témat a aktivit může využít ve své vlastní praxi.

Časová dotace:
-

30 minut

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart se zpětnou vazbou
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Didaktické metody a techniky:
-

reflexe

-

diskuse

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení v malých skupinách a poté ve velkém kruhu (prostředí 4 z kapitoly
Uspořádání prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektor vyzve účastníky, aby opět utvořili skupiny (ve kterých vedli aktivitu), a našli si místo u flipchartu
se zpětnou vazbou, která je na ně mířená. Zde dostanou prostor, aby navzájem prodiskutovali
reflektivní otázky:
1. Jak se nám dařil výběr aktivity? Podle čeho jsme si vybrali zrovna tuto? Volili bychom znovu
jinak?
2. Co bylo náročné na přípravě k odvedení aktivity? Čím jsem se od ostatních inspiroval/a
k tvoření vlastních příprav?
3. Jak se nám dařilo spolupracovat ve skupině? Co se dařilo více a co méně?
4. Co si ze zpětných vazeb odnáším do své praxe?
Poté se účastníci usadí do velkého kruhu a pojmenují ostatním, co si z tohoto bloku odnáší do své
vlastní praxe. Mluví každý účastník, lektor zapisuje na flipchart. Na něm ve výsledku vznikne inspiromat
toho, co zajímavého tento blok učitelům přinesl.

5. Závěr
Cíl:
-

Účastník vyjadřuje své dotazy a komentáře.

Časová dotace:
-

5 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

-

diskuse

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor poděkuje zúčastněným za aktivitu a otevře prostor pro případné závěrečné dotazy a komentáře.
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Metodické poznámky pro větší a menší skupinu
Při větším počtu účastníků (více jak 25 osob) lektor více motivuje jednotlivé skupiny, aby se do přípravy
i realizace aktivity zapojili opravdu všichni členové skupiny.

Doporučené zdroje pro lektora
Online databáze Rozcestník:
https://www.obcanskyprukaz.eu/rozcestnik/

Průvodce databází Rozcestník:
https://www.obcanskyprukaz.eu/sites/default/files/Pruvodce_databazi_Rozcestnik.pdf
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SDÍLENÍ
Sdílení zkušeností a diskuse k prevenci extremismu
Anotace
Poslední tři hodiny vzdělávacího programu nabízejí prostor ke vzájemnému sdílení zkušeností mezi
účastníky programu a pro společnou reflexi problematiky prevence extremismu v perspektivě
středoškolského vzdělávání. Cílem je také zhodnotit celý seminář a jeho přínos pro pedagogickou praxi
účastníků a v neposlední řadě poskytnout zpětnou vazbu pořadatelům.

Cíle
-

Účastník sdílí své vlastní zkušenosti s ostatními.

-

Účastník přemýšlí nad tématem prevence extremismu.

-

Účastník se aktivně zapojuje do diskuse, reflektuje své zkušenosti, názory a uvědomění
v oblasti problematiky prevence extremismu.

-

Účastník sdílí s kolegy příklady dobré praxe.

-

Účastník je schopen pojmenovat přínos vzdělávacího semináře pro svou vlastní praxi.

-

Účastník poskytuje zpětnou vazbu na celý vzdělávací program.

Rozvíjené kompetence
DISKUSE A SDÍLENÍ – PREVENCE EXTREMISMU REFLEXE PŘÍNOSU SEMINÁŘE
U ŽÁKŮ
komunikační kompetence

komunikační kompetence

sociální kompetence

sociální kompetence

kompetence pro demokratickou kulturu:

kompetence pro demokratickou kulturu:

poslouchání a pozorování; empatie

poslouchání a pozorování; empatie
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Osnova a časový harmonogram
Aktivita

trvání v min

1. Samostatná práce s otázkami

15

2. Diskuse a sdílení – prevence extremismu u žáků

45

3. Práce ve dvojicích

15

4. Reflexe přínosu semináře

45

5. Zpětná vazba a uzavření

15
celkem 135 min

Jednotlivé aktivity
1. Samostatná práce s otázkami
Cíle:
-

Účastník odpovídá na určené otázky týkající se prevence extremismu u žáků.

Časová dotace:
-

15 minut

Didaktické metody a techniky
-

samostatná práce

-

reflexe

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení pro individuální práci či sezení v kruhu s deskami (prostředí 2, 3 či 4
z kapitoly Uspořádání prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektoři na úvod vyzvou účastníky, aby se zamysleli nad otázkami v pracovním sešitě a poznamenali si
své odpovědi, případně související dotazy do následné diskuse. Otázky jsou následující:
1. Diskuse k problematice extremismu a respektu ke kulturním odlišnostem u žáků






Jaké máte zkušenosti s projevy extremismu a intolerance u vašich žáků nebo jejich vrstevníků?
Jaké máte naopak zkušenosti s jejich respektem ke kulturním odlišnostem a jinakosti vůbec?
Ovlivňují extrémní politické názory vašich žáků vaši výuku? Pokud ano, jakým způsobem?
Která politická nebo společenská témata spolehlivě rozpoutají ve třídě „vášnivé diskuse“?
Jaké jsou ve vaší škole zkušenosti s inkluzí cizinců nebo příslušníků menšin?
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2. Diskuse k prevenci extremismu a rozvoji respektu ke kulturním odlišnostem ve školách
●
●
●
●
●

Jakým způsobem u vás ve škole působíte v oblasti prevence extremismu?
V jakých předmětech a s jakou časovou dotací se prevenci extremismu věnujete?
Jakou podobu má ve vaší škole multikulturní výchova?
Zapojuje se vaše škola do některého z projektů zaměřených na prevenci extremismu nebo
multikulturní výchovu?
Co byste ve vaší škole označili za příklad dobré praxe ohledně rozvoje respektu ke kulturním
odlišnostem?

2. Diskuse a sdílení – prevence extremismu u žáků
Cíle:
-

Účastník se aktivně zapojuje do diskuse, sdílí své zkušenosti, názory a komentáře k tématu
prevence extremismu u žáků, a reaguje na názory a zkušenosti ostatních.

-

Účastník sdílí s kolegy příklady dobré praxe.

Časová dotace:
-

45 minut

Didaktické metody a techniky
-

diskuse

-

reflexe

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení v kruhu (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektoři moderují diskusi účastníků nad otázkami z pracovního sešitu a motivují je především ke sdílení
příkladů dobré praxe (další podrobnosti k motivaci a zapojení účastníku k prostudování v kapitole
Podmínky k učení v Obecné metodice). Diskuse pochopitelně může jít i mimo rámec uvedených otázek.
Důležité však je, aby lektoři sledovali cíle semináře. Diskuse trvá 45 minut.

3. Práce ve dvojicích
Cíle:
-

Účastník se zamyslí nad reálným přenosem semináře.

-

Účastník ve dvojicí sdílí odpovědi na reflektivní otázky z pracovního sešitu.
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Časová dotace:
-

15 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení pro individuální práci či sezení v kruhu s deskami (prostředí 3 a 4 z kapitoly
Uspořádání prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektoři rozdělí účastníky (aby se potkali ti, kteří spolu ještě příliš v kontaktu nebyli) do dvojic a nabídnou
jim k diskusi a sdílení:
A. Otázky v pracovním sešitě, které jim pomohou zamyslet se nad reálným přínosem semináře:
●

Co bylo pro vás v úvodním teoretickém bloku nové či zajímavé?

●

V čem mohou poznatky nebo materiály z bloku Teorie obohatit vaši výuku?

●

Který z programů či materiálů prezentovaných v bloku Praxe použijete ve výuce a proč?

●

Které další materiály uvedené v on-line Rozcestníku znáte a používáte? Jakou s nimi
máte zkušenost?

●

Co bylo pro v tomto semináři pro vaši pedagogickou praxi nejpřínosnější?

B. Dále je pak vyzvou, aby si připomněli své Nápady pro výuku, které si v průběhu semináře
poznamenávali.
Účastníci si mohou všechny své myšlenky, souvisejícími dotazy či komentáři k semináři poznamenat na
papír, aby vše mohli přinést zpět do skupiny.

4. Reflexe přínosu semináře
Cíle:
-

Účastník se zamyslí nad reálným přínosem semináře.

-

Účastník sdílí svá osobní uvědomění a konkrétní nápady do výuky, která díky semináři objevil.

Časová dotace:
-

45 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

-

diskuse
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Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení v kruhu (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektoři účastníky pozvou opět do kruhu a facilitují sdílení odpovědí na reflektivní otázky a motivují je
především k tomu, aby se podělili o konkrétní nápady do výuky, které si ze semináře odnášejí.
Skupinové sdílení se pravděpodobně rozvine nad rámec úvodních otázek. Je nutné, aby lektoři
pohotově a vnímavě reagovali na příspěvky účastníků. Podobně jako v předchozí aktivitě i zde je třeba,
aby lektoři měli během skupinové reflexe na zřeteli cíle semináře.

5. Zpětná vazba a uzavření
Cíle:
-

Účastník poskytne pořadatelům/lektorům svůj názor na seminář.

Časová dotace:
-

15 minut

Didaktické metody a techniky
-

samostatná práce

-

reflexe

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

evaluační dotazník

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Na samotný závěr požádají lektoři účastníky o vyplnění k evaluačního dotazníku semináři v projektu
Občanský průkaz 4.0. a rozloučí se s nimi.

Metodické poznámky pro větší a menší skupinu
Průběh diskuse a reflexe záleží na velikosti skupiny. Je vhodné, aby se v diskusi i reflexi dostali ke slovu
všichni účastníci. Při větším počtu účastníků proto lektor dbá na to, aby dostali prostor všichni účastníci,
i kdyby se měly některé otázky vynechat.
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Doporučená literatura pro lektora
Gray, David, Sunni Brown a James Macanufo: Gamestorming. A playbook for innovators, rulebreakers,
and changemakers. Beijing: O'Reilly, 2010.
Kolář, Jan: Skupinová reflexe u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita,
2013.
Nováčková, Jana: Komunitní kruh [online]. Metodický portál RVP, 2005. [cit. 2021-12-01]. Dostupné
z www: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/424/komunitni-kruh.html>.
Plamínek, Jiří: Vzdělávání dospělých. Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. Praha: Grada, 2010.
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VARIANTY A MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SEMINÁŘE
Varianty semináře
Seminář je připraven tak, aby ho zkušená pořádající instituce mohla realizovat s vlastními lidskými
zdroji. Je pochopitelně ale také možné přizvat ke spolupráci externího lektora, buď odborníka
z univerzitního prostředí pro některou z lekcí v bloku Teorie, nebo tvůrce některého vzdělávacího
materiálu uvedeného v Rozcestníku a představovaného v bloku Praxe. V případě využití externího
lektora je ovšem třeba jej včas a náležitě seznámit s cíli semináře a lektorsky s ním spolupracovat při
diskusních a zejména pak při reflektivních aktivitách.

Doporučení lektoři pro přednášky a diskuse v bloku Teorie:



Současné podoby extremismu – Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D.
Extremismus z hlediska Policie ČR – Mgr. Jakub Petlák, Ph.D.

Doporučený kontakt na tvůrce vzdělávacích materiálů: education@jewishmuseum.cz. V případě
spolupráce s externím lektorem, který by prezentoval vzdělávací materiály své organizace, je třeba
upravit blok Praxe jedním z následujících způsobů:




účastníci se rozdělí jen do tří skupin, v čase čtvrté skupiny proběhne prezentace externího
lektora, nebo
prezentace čtyř skupin se zkrátí o 10 minut, v takto ušetřeném čase proběhne prezentace
externího lektora, nebo
se o prezentaci externího lektora rozšíří celkový rozsah semináře.
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Možnosti rozšíření semináře
Program semináře je možné na konci prvního dne rozšířit o zážitkový workshop pořádaný externí
organizací. Účastníci semináře si vyzkoušejí workshop „na vlastní kůži“ a následně mohou lépe
promyslet jeho zařazení do své výuky. Doporučujeme např. tyto workshopy:

Židovské muzeum v Praze
https://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/vzdelavani/programy-pro-skoly
V rámci projektu Naši nebo cizí? byly připraveny také dvě interaktivní dílny k období holocaustu
zaměřené na problematiku uprchlíků před nacismem a první transporty z Prahy do ghetta v Lodži. Oba
programy tedy akcentují méně frekventovaná témata z výuky o holocaustu. Aktuálně je naleznete
v nabídce vzdělávacích programů Židovského muzea v Praze. Dílny lze připravit a realizovat přímo na
školách nebo v prostorách vzdělávacího oddělení muzea v Praze a Brně. Oba programy jsou vhodné
pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a žáky SŠ, délka dílen je 90 minut.
Workshop Nevítaní cizinci
Workshop se věnuje židovským uprchlíkům do Československa a krizi uprchlické politiky v roce 1938.
Zabývá se zejména uprchlíky z Rakouska, kteří se po jeho „anšlusu“ k Německu pokoušeli
v Československu najít útočiště, a uprchlíky z území tzv. Sudet prchajícími po uzavření Mnichovské
dohody do vnitrozemí, odkud byli často i přes nebezpečí, které jim hrozilo, vraceni zpět. Účastníci dílny
pracují ve čtyřech menších skupinách vybaveni vstupními texty do tématu, dobovými dokumenty
a úkoly, které jim v závěru programu pomohou rozšířit zamýšlení nad situací z roku 1938 na hlubší
úvahu o problematice uprchlíků a států, které je přijímají.
Workshop Ghetto Lodž
Žáci se na základě analýzy archivních dokumentů, fotografií a vzpomínek přeživších seznámí s historií
ghetta v Lodži a s osudy protektorátních Židů, kteří tam byli deportováni v říjnu a listopadu 1941
z Prahy. Účastníci dílny pracují po krátkém lektorském úvodu samostatně v pěti skupinách, kdy první
se věnuje situaci židovské menšiny v Československu před okupací, další skupiny sledují organizaci
prvních hromadných transportů z našeho území, příjezd do lodžského ghetta, situaci a historický vývoj
ghetta v Lodži. Poslední skupina se zabývá osudy lodžských vězňů ve vyhlazovacích táborech Chełmno
a Auschwitz-Birkenau. Součástí programu je i promítání krátkého dokumentu vzniklého z materiálů pro
film „Ghetto jménem Baluty“ režiséra Pavla Štingla. Program dále využívá původních archivních
materiálů ze vzdělávacího portálu www.holocaust.cz.

Živá knihovna
https://www.amnesty.cz/
Organizace Amnesty International nabízí zážitkový workshop pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ nazvaný
Živá knihovna, při němž se setkají s několika zajímavými osobnostmi, lidmi z různých menšin. Mezi tzv.
živými knížkami jsou Romové, uprchlíci, hendikepovaní, lidé bez domova, LGBT+ a další. Neformální
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rozhovory probíhají v malých skupinách, studenti se mohou zeptat na vše, co je zajímá. Živá knihovna
pomáhá překonat strach z neznámého, nabourává zažité stereotypy a přináší osobní zkušenost. A je
velkým zážitkem!
Cílem workshopu je možnit účastníkům osobní setkání s osobnostmi z řad menšin, uvědomit si vlastní
stereotypy, posílit empatii k menšinám, motivovat účastníky k dalšímu zapojení do činnosti Amnesty.
Workshop trvá 160 nebo 240 minut. Program je dostupný i v online verzi, pro kterou je třeba počítač
připojený na internet s mikrofonem a kamerou. Online verze trvá 210 minut a probíhá přes platformu
Zoom.
Workshop je možné si objednat u koordinátorek: Martina Neradová, martina.neradova@amnesty.cz
(pro Čechy) a Markéta Jurčíová, marketa.jurciova@amnesty.cz (pro Moravu a Slezsko).
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