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ÚVOD 

Téma Integrace České republiky do Evropské unie jsem si zvolila 

z několika důvodů. Hlavním podnětem pro tuto volbu byly absolvované praxe, 

na jejichž základě jsem nabyla dojmu, že je téma evropské integrace a vztahu České 

republiky к Evropské unii vyučováno s nedostatečným důrazem vzhledem к jeho 

aktuálnosti a důležitosti. Většina učitelů předmětu základů společenských věd (dle 

RVP oboru Občanský a společenskovědní základ), se kterými jsem se setkala, 

vyučovala toto téma povrchově s důrazem na pouhé memorování (zapamatování 

dat, jmen, názvů klíčových smluv apod.). Nikdo z nich se nezaměřil na využití 

tématu v běžném životě, což by dle mého názoru mělo tvořit styčný pilíř celého 

tématu (pro budoucnost dnešní generace studentů). Z toho vyplývají další důvody, 

které potvrdily volbu tohoto tématu - téma týkající se tak společensky závažného 

procesu, jakým je evropská integrace, potažmo integrace České republiky 

do Evropské unie, je pro společnost důležité, je třeba mu věnovat pozornost a 

vyčlenit mu ve výuce dostatečný prostor - jedná se o téma aktuální, dotýká se 

každého jedince ČR, klade důraz na praktický život, má multidisciplinární povahu a 

svou šíří zasahuje do všech oblastí lidského života. 

Cílem mého počínání je vytvořit studijní materiál pro učitele oboru 

Občanský a společenskovědní základ na střední škole (konkrétně na gymnáziu) 

zahrnující jak teoretický, logicky strukturovaný studijní materiál, tak materiál 

didaktický obsahující didaktický rozbor tématu, shromáždění studijního materiálu i 

nápady pro jeho využití ve výuce. Z toho vyplývá členění diplomové práce na část 

teoretickou a část praktickou. 

První část představuje teoretické pojednání o vzniku myšlenky evropské 

integrace od jejího počátku, přes vznik EU, vstup ČR do EU, až po současné dění a 

konkrétní dopady na ČR vzhledem к členství v EU. V první kapitole jsem vytyčila 

hlavní mezníky vývoje myšlenky evropské integrace (např. Předchůdci myšlenky 

evropské integrace; Evropský koncert; Počátek Evropy volného obchodu; Briandův 



návrh EU apod.). Druhá kapitola se věnuje moderní evropské integraci, tj. období 

od Schumanovy deklarace, přes vznik ekonomické integrace, po další vývoj 

integračního procesu. Třetí kapitola teoretické části obsahuje vývoj vstupu ČR 

do EU. Zde jsem se zaměřila na celý proces vstupu ČR do EU, tzn. od předvstupní 

fáze (podání žádosti; referendum apod.), po konkrétní dopady členství ČR v EU. 

Tuto kapitolu považuji za stěžejní z toho důvodu, že ačkoli si naše členství v EU 

běžně neuvědomujeme, jeho dopady do našich životů zasahují a ovlivňují jej každý 

den (např. jednotný vnitřní trh; volný pohyb osob v rámci EU; společná obchodní 

politika; nárůst kamionové dopravy aj.). Studenti by proto měli získat povědomí 

o tom, jakých oblastí se jich samotných členství dotýká, a zda mohou některé z nich 

individuálně ovlivnit. 

V druhé, didakticky zaměřené, části diplomové práce se zabývám jednak 

shromážděním materiálů к tématu Integrace ČR do EU, jednak možnostmi 

uchopení tématu ve výuce na gymnáziu. Cílem této části je vytvořit komplexní 

didakticky materiál vztahující se к tématu, tj. dosavadní probíhající i ukončené 

projekty, typy na webové stránky, elektronické a tradiční učebnice, instituce, 

se kterými je možné navázat spolupráci aj. Na závěr didaktické části uvádím 

ukázkovou hodinu se všemi náležitostmi jako důkaz toho, že není složité do tak 

širokého tématu proniknout. První kapitolu věnuji Rámcovému vzdělávacímu 

programu, průřezovým tématům a nastínění problematiky forem a metod výuky. 

Ve druhé kapitole podávám přehled různých druhů studijního materiálu 

vztahujícího se к tématu. Ve třetí kapitole navrhuji široké téma Integrace ČR do EU 

strukturovat do několika tematických okruhů, vytvořila jsem přehled klíčových 

kompetencí a očekávaných výstupů. V závěru třetí kapitoly najde čtenář ukázku 

vyučovací hodiny. 

V pozici současných studentů jsou budoucí dospělí občané EU, kteří budou 

na EU participovat. Proto je nutné výuku jednotlivých částí tématu Integrace ČR 

do EU důkladně promyslet a brát přitom v potaz fakt, že si sami studenti musí 

na EU a na členství ČR v EU vytvořit vlastní (kritický) názor. 



Nepokouším se vytvořit další z celé řady teoretických prací a publikací 

podávajících chronologický přehled historie EU, ČR a jejího vstupu do EU apod. 

Snažím se o to, aby měl pedagog к dispozici komplexní užitečný materiál, který by 

mu posloužil jako studijní literatura, usnadnil mu cestu do tématu nebo by ho , jen" 

inspiroval. 

К vytvoření diplomové práce mě vede pedagogický zájem. Veškeré 

subjektivní názory vychází z mých dosavadních zkušeností a prostudované 

literatury. Práci píši s ohledem na její možné budoucí pedagogické využití. 



TEORETICKÁ ČÁST 



1. Historie myšlenky evropské integrace 

Evropská integrace1 a myšlenka evropského unifikovaného společenství 

není výmysl datovaný 20. stoletím. Jde o myšlenku, jejíž základ je starý několik 

století. 

Abychom pochopili smysl, podstatu a následně i dopady integračních 

procesů probíhajících na evropském kontinentě (s důrazem na Českou republiku), 

považuji za důležité vytyčit významné historické mezníky, díky kterým se 

myšlenka evropského jednotného společenství mohla vyvíjet do podoby, kterou jí 

dala dnešní Evropská unie. 

Cílem historicky zaměřené kapitoly není podat podrobný historický výklad 

vývoje myšlenky spojení evropských zemí. V následujících řádcích nastíním body 

důležité pro pochopení vzniku a vývoje myšlenky sjednocené Evropy 

od středověku po současnost. V podstatě se jedná o chronologicky uspořádaný 

výčet myšlenek sjednocené Evropy. 

1.1. Od středověku к Adamu Smithovi 

Ve středověku spojovaly Evropu především univerzity a latinský jazyk, ale 

hospodářská jednota neexistovala. Evropu ve společensko-geografíckém pojetí 

představovalo západní křesťanství. Od konce středověku se začaly formovat velké 

státy západní Evropy, jako Francie, Španělsko, Anglie, později pak Polsko a Rusko. 

Společenské podmínky ve středověku nedovolovaly vzniknout větším 

společenstvím jednak z důvodu komunikačních bariér, jednak proto, že se vznikající 

státy jevily jako příliš rozlehlé. Ani ekonomická situace nebyla příznivá. Sice 

1 sjednocení, proces spojování ve vyšší celek 
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docházelo к postupnému rozvoji výroby a směny, týkalo se to však spíše západní 

Evropy, zatímco střed a východ se stále orientoval na oblast zemědělství. 

Hospodářská aktivita i v dnešní době závisí především na politickém 
• 2 

uspořádání. Již v 17.století na to svou myšlenkou poukázal směr merkantilismus 

upozorňující na využití ekonomických nástrojů v rukou politických autorit. 

Významným představitelem tohoto směru byl ministr francouzského krále Ludvíka 

XIV., J. B. Colbert. Z fiskálních důvodů a se snahou zvýšit královské příjmy jako 

první formuloval myšlenku co nej nižšího dovozu a co nej vyššího vývozu. 

Vytváření států s sebou neslo politické a hospodářské rozdrobení. 

V důsledku protestantských reforem se dokonce rozdělila i křesťanská Evropa a 

nefungovalo tak žádné oficiální pouto. Přesto se ale rozvinulo cosi, co se dá nazvat 

duchovní Evropou s kulturním jazykem, kterým byla francouzština3. 

Hlavním úkolem státu bylo přežít, zachovat, popř. rozšířit své území a 

zachovat si nezávislost. 

V Utrechtské smlouvě4 (1713) se píše o naprosté rovnováze mocností. Tato 

vyváženost se ve skutečnosti týkala pěti velmocí: Anglie, Francie, Rakouska, Ruska 

a Pruska. Ona rovnováha ale ve skutečnosti nezajišťovala mír, nýbrž existenci výše 

uvedených velmocí. Nevylučovala totiž války, naopak! Stále docházelo 

к přerozdělování území. Z toho všeho vyplynula nutnost definice pojmu 

mezinárodní společenství, koalice, přičemž v 17. a počátkem 18.století se jednalo 

především o otázku mezinárodních dohod při řešení územních problémů, popř. 

obchodních otázek. 

V souvislosti s tím vznikalo několik podobných myšlenek. Důležitou úlohu 

ve své době sehráli filosofové a myslitelé, kteří tvořili ideje, ideologie, většinou 

však utopie (např. v 15./16.století T. More, F. Bacon). Vybrala jsem výroky dvou 

myslitelů, kteří spadají do doby, k níž se vztahuje: 

2 ekonomická teorie; vznikla v západní Evropě v období počátku rozpadu feudalismu 
(16. století); v Evropě převládala od počátků kapitalismu téměř až do průmyslové revoluce; 
hlavní myšlenka merkantilismu: „Bohatství země je určeno množstvím drahých kovů v zemi." 
318.stol. je nazýváno také „Evropou francouzskou ve století osvícenství". 
4 V r.1713 bylo Španělsko nuceno postoupit Gibraltar Británii v důsledku války 
o španělské dědictví. 
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J. J. Rousseau3 tvrdil, že by se Evropa měla oficiálně spojit. „... Evropské 

země tvoří dohromady jeden mlčící národ. "6 

Švýcarský diplomat E. de Vattel7 zase prezentoval myšlenku: „Evropa tvoří 

politický systém, těleso nebo celek, sdružovaný vztahy s různými zájmy národů, jež 

obývají tuto část světa... Neustálá pozornost, kterou panovníci věnují aktuálním 

problémům, fakt, že ministři mají svá stálá sídla, a ustavičně vedená jednání 

vytvářejí z Evropy jakýsi druh republiky, jejíž členové, ať už jsou jakkoli nezávislí, 

jsou přece jen spojeni pouty společných zájmů a snahou o zachování řádu a 
o 

svobody." 

Z obou ukázek je zřejmé, že uvědomění si Evropy jakožto možného 

nadnárodního útvaru je více než patrné již v tomto období. 

Ve stejné době se objevuje myšlenka obecného prospěchu a dochází 

к významnému posunu. Adam Smith (1723-1790), skotský ekonom a filosof, 

prezentuje myšlenku výhody mezinárodní dělby práce a konkurence a propaguje 

omezení celních překážek. Jinými slovy: rozvoj obchodu znamená větší prosperitu a 

blaho národů. Začíná tak respektování základních, společně stanovených pravidel. 

1.2. Předchůdci myšlenky evropanství 

Konkrétní myšlenka „evropanství", tedy společného vnímání a sdílení 

na základě geografického členění, zapadá v rámci našeho území na počátek 

14.století, kdy byly navrhovány různé formy společného řízení, např. podřízení 

monarchů císaři za účelem dosažení všeobecného míru. V 70.letech 15.století 

5 Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) - radikální představitel osvícenství (víra v pokrok; 
morálka jednotlivců je závislá na charakteru celého společenského systému) 
6 GERBERT, P. Budování Evropy, l .vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 30 
7 Emerich de Vattel (1714-1767) - švýcarský diplomat a publicista, jeden ze zakladatelů 
moderního mezinárodního práva 
3 GERBERT, F. Budování Evropy, l .vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 33 
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prosazovali český král Jiří z Poděbrad a francouzský advokát Pierre Dubios9 

shromáždění delegátů z řad panovníků, kteří by vykonávali funkci smírčího soudce. 

S dalším návrhem, jak reorganizovat Evropu jako jednotu 15 států, přišel Sully10. 

Podle něj by tyto státy vytvořily generální radu. Také kalkuloval s rolí arbitra a 

ozbrojených sil. Začíná se tedy formovat systém společné obrany za účelem vyhnutí 

se válkám. Už tehdy šlo v podstatě o podřízení se „evropskému senátu". To vše šlo 

realizovat za předpokladu, že monarchové jednotlivých států uberou ze svých 

nároků a budou ochotni něco obětovat. Projekty tohoto typu za sebou následovaly, 

přičemž všechny předpokládaly nutnost smírčí instituce, radu zástupců států 

se stanovenými pravomocemi, současně respektující suverenitu jednotlivých států. 

Doposud se vše řešilo v abstraktní úrovni s důrazem к individualitě toho kterého 

autora, v praxi se ovšem návrhy ukázaly jako dysfunkční. 

Koncem 18.století se Evropa ocitá na prahu revoluce, která se stává dalším 

zlomovým bodem. Konkrétně Velká francouzská revoluce s sebou přinesla nové 

principy a hodnoty, jako lidská práva nebo právo národů na sebeurčení. Významně 

svou myšlenkou přispěl Napoleon, který zjednodušil mapu Evropy tam, kde 

přetrvávala rozdrobenost (např. Německo zúžil ze 400 států na 50), zmodernizoval 

strukturu jednotlivých zemí a nabídl jim stejný právní systém založený na hierarchii 

a centralizaci. 

Vizi označovanou jako jednu z nejodvážnější vyřknul hrabě Saint-Simon11 a 

historik Augustin Thierry12. V roce 1814 vyšlo dílo O reorganizaci evropské 

společnosti neboli o nezbytnosti a prostředcích, Jak sdružit národy Evropy 

do jediného politického útvaru a zachovat přitom každému z nich národní 

nezávislost. V díle autoři propagovali evropské společenství založené 

na parlamentním systému. Představovali si to následovně: parlamenty jednotlivých 

9 Piere Dubios - francouzský publicista, královský advokát, zabýval se veřejnými věcmi 
(mj. funkcí smírčího soudce jako prostředkem proti válkám nebo otázkou postavení ženy 
ve společnosti) 

10 Vévoda de Sully (1560-1641) - francouzský státník, vojevůdce, ministr krále Jindřicha IV. 
11 Claude Henri Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825) - francouzský utopický socialista 
12 Augustin-Thierry Gilbert (1840-1915) - francouzský romanopisec, historik, auditor státní 
rady 
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zemí by uznaly jeden parlament nadřazený, ten by tvořili nej osvícenější lidé. 

Původní myšlenkou bylo sestavit francouzsko-britský parlament, ten by posléze 

přilákal ostatní země. 

1.3. Evropsky koncert 

j i .. r 

Dalším zlomovým bodem byl mírový Vídeňský kongres . Přijetím tzv. 

Vídeňské smlouvy byla ukončena epocha válek a zároveň se jednalo o vytvoření 

bezpečnostního mezinárodního systému proti revolučním ideologiím a hnutím. 

Součástí Vídeňské smlouvy byla i konvence o diplomatických stycích mezi jejími 

signatáři, kde byla vypracována nová mapa Evropy s následujícími principy: 

• legitimita (přirozenými hlavami státu byli příslušníci 

královských rodů), 

• rovnováha (vládci mají právo zachovat své statky). 

Zároveň byly jasně definovány kolektivní zájmy Evropy, tj. vnitřní zřízení a 

vnější rovnováha. Na základě toho se začalo tomuto uspořádání říkat evropský 

koncert, evropská harmonie. Všechny důležité záležitosti se probíraly 

na kongresech (tj. schůzky monarchů, posléze ministrů). Zdůrazňuji, že se 

nejednalo o mezinárodní organizaci v dnešním slova smyslu, jelikož nebyla sepsána 

ani ustavující listina, ani systém arbitráže. Princip tedy fungoval na základě dohody 

velkých států. V tomto smyslu se tedy nejednalo o skutečnou politickou organizaci. 

Evropský koncert existoval ještě v polovině 19.století. 

13 Vídeňský kongres (14.9.1814 - 19.6.1815) - mírový kongres za účasti všech evropských 
států vyjma Turecka (např. za Francii Ch.M.Talleyrand, za Rakousko K.W.N.L.Metternich, 
za Velkou Británii R.Castlereagh, za Rusko Alexandr I.) 
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1.4. Počátek Evropy volného obchodu 

Na počátku 19.století s nastupující průmyslovou revolucí, která s sebou 

přinesla mj. nové stroje, zvýšení výroby, rychlou hromadnou dopravu apod., sílila 

také obchodní výměna uvnitř státu i mezi státy. Opět bych upozornila na teorii 

A. Smithe o mezinárodním volném obchodu. Na základě toho se začala formovat 

hospodářská jednota tím, že v roce 1846 Anglie zrušila celní poplatky. Volný 

obchod mezi Francií a Anglií pak probíhal od roku 1860. V praxi to znamenalo 

následující: kapitál volně obíhal, hodnoty byly vztaženy к hodnotě zlata a byly 

vzájemně směnitelné. 

Konečně se s rozvojem obchodu na mezinárodní úrovni začaly projevovat 

myšlenky vytvoření jakéhosi nadřízeného útvaru na nadnárodní úrovni, jemuž by 

byly podřízeny suverenity jednotlivých států. Tyto myšlenky se odrážely v dílech 

politologů, filosofů, vizionářů. Např. P.J.Proudhon14 v díle Federatívni princip 

vytvořil jednotnou Evropu za podmínky, že dojde к decentralizaci velkých států. To 

by mělo proběhnout samozřejmě ještě před jejich zapojením do federace a současně 

by mělo dojít ke zvýšení počtu samospráv (provincie, okresy apod.). 

Myšlenka tzv. Evropy národů se v průběhu 19.století rozšířila, nebyla ale 

politickými představiteli uskutečněna. Mluvíme-li o hospodářské Evropě, ta se 

z velké části utvářela díky Napoleonovi III. Právě on v roce 1860 vnutil 

francouzských hospodářským kruhům zmiňovanou smlouvu o volném obchodu 

s Anglií. Později z tohoto podnětu přešla celá Evropa na volný obchod (s výjimkou 

Ruska). 

Na počátku 20.století vystupovala Evropa na jedné straně jako hegemonní, 

na druhé straně jako rozdělená. Z hospodářského hlediska panovaly mezi 

evropskými zeměmi úzké vztahy: jednotný evropský prostor s volně 

konvertibilními měnami, volným oběhem kapitálu, pracovními silami i zbožím, 

omezeno to bylo pouze nízkými stálými celními poplatky. 

14 Pierre Joseph Proudhon (1809 - 1865) - francouzský filozof, sociolog a ekonom 
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Existovala jazyková bariéra, každý národ měl svou svébytnou kulturu. Ani 

to ale nebránilo vzniku společného „evropského ducha". Evropským duchem je 

myšlena např. záliba ve vědě, podnikatelský duch, sklon к ekonomické činnosti a 

organizování apod.15 

Současně se začíná projevovat tendence ke sbližování evropských institucí. 

Kolem roku 1914 existovala Evropa především z hospodářského a intelektuálního 

hlediska, v politické rovině ale neexistovala vůbec. 

1.5. Zásah v podobě světových válek 

První světová válka měla pro Evropu zásadní význam především v otázce 

lidství, lidské důstojnosti a lidských práv, následně i v jejích dopadech na sociální, 

hospodářskou a ekonomickou oblast. Válečný konflikt Evropu velmi oslabil a 

politicky rozdělil. 

Smlouva ve Versailles (1919)16 vytvořila Evropu rozdělenou na vítěze a 

poražené. Již nemůžeme mluvit o evropském koncertu. V tomtéž roce byla 

formálně vytvořena organizace, ale evropský systém už nebyl. I hospodářská 

jednota z roku 1914 zmizela. Zavedena byla protekcionistická opatření pro obnovu 

hospodářství. 

Poválečné období odhalilo nutkavou potřebu jednoty víc než kdykoli 

předtím. Politici si velmi významně uvědomili, že jde především o udržení míru a 

prosperity. Objevuje se nový prvek: Evropa čelící konkurenci mimoevropských 

mocností. Pierre Gerbert17 tvrdí, že Evropané v první světové válce bojovali sami 

proti sobě, což ve svém důsledku přineslo prosperitu neevropským mocnostem 

(konkrétně rozvoj japonské a americké ekonomiky). 18 

15 Zpracováno podle: GERBERT, P. Budování Evropy, l .vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 45 
16 Versailleská mírová smlouva (1919) - výsledek jednání Pařížské mírové konference, který 
oficiálně ukončil první světovou válku mezi centrálními mocnostmi a státy Dohody 
17 autor knihy Budování Evropy (viz Použitá literatura) 
18 Zpracováno podle: GERBERT, P. Budování Evropy, l .vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 66 
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Jedním z hnacích motorů pro unifikaci Evropy byl strach z její slabosti vůči 

okolnímu světu. Je to přirozené a pochopitelné: dokud Evropa dominovala světu, 

byl pociťován problém unifikace jen ve vztahu к udržení míru mezi evropskými 

zeměmi. Jakmile byla Evropa oslabena, potřeba jednoty zesílila, a to jak uvnitř, tak 

navenek. 

1.6. Otcové moderní evropské integrace 

V této kapitole bych ráda ukázala, že myšlenka „spojených evropských 

států" nevznikla zčista jasna v hlavě Roberta Schumanna, jak bývá uváděno 

ve středoškolských učebnicích, ale průkopníků myšlenky hnutí za moderní 

sjednocenou Evropu bylo několik již před R. Schumanem. 

1.6.1. Pan- evropské hnutí 

Jedním z průkopníků myšlenky za moderní sjednocenou Evropu byl Richard 

hrabě Coudenhove-Kalergi19. V roce 1923 vydal knihu s názvem Pan - Evropa, 

která způsobila rozruch. Hlavní myšlenkou bylo: Sjednocení Evropy je nezbytné, 
20 

aby dokázala čelit americké ekonomické nadvládě a ruskému bolševismu. 

Kalergi se domníval, že národům, zvláště mladým, není možné vnucovat 

federativní uspořádání, naopak! Je nutné respektovat jejich suverenitu. Inspiroval se 

panamerickou organizací a chtěl ji přenést do Evropy. Dal tak vzniknout 

tzv. Pan-Evropě, která by měla radu složenou ze zástupců jednotlivých států a svůj 

soudní dvůr. Pan-Evropa by se stala regionální organizací Společnosti národů a 

řešila by konflikty mezi jednotlivými uskupeními: Pan-Evropou, Severní Amerikou, 

19 Richard hrabě Čoudenhove-Kalergi, syn Japonky a Rakušana holandsko-řeckého 
původu, narozen u Domažlic 
20 GERBERT, P. Budování Evropy, l .vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 70 
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Jižní Amerikou, Britským společenstvím národu, Sovětským svazem a Dálným 

východem,21 

V roce 1923 založil Richard hrabě Coudenhove-Kalergi Panevropskou unii 

se sídlem ve Vídni. Unie měla „pobočky" ve všech zemích. Organizace sklidila 

úspěch, získala podporu politiků (např. za Francouze Aristide Briand, Louis 

Loucher, León Blum, za Československo T.G. Masaryk a Eduard Beneš, za Němce 

Konrád Adenauer). Myšlenka se rozšířila do evropských intelektuálních kruhů, 

dotkla se i hospodářských a politických oblastí. Její velmi podstatnou slabinou bylo, 

že nevzbudila zájem lidu. 

Další organizací podporující ve své podstatě myšlenku jednotné Evropy, 

byla Celní unie, která vznikla v r. 1926 a které předsedal Charles Gide. Propagovala 

evropskou myšlenku v hospodářských a ekonomických kruzích, protože v politické 

oblasti narážela na překážky. Schůdná se jevila také myšlenka uzavírání 

mezinárodních dohod výrobců. 

1.6.2. Briandův návrh EU 

Prvním státníkem, který oficiálně navrhnul vytvoření evropského uskupení, 

byl Aristide Briand, francouzský ministr zahraničních věcí. Jeho cílem bylo: 

• organizačně zabezpečit mír (protože Společnost národů není schopná 

zajistit kolektivní bezpečnost), 

• zajistit francouzsko-německé sblížení. 

Briand se stal v roce 1927 předsedou Panevropské unie. Jedním z gratulantů 

byl i slavný ekonom J.M. Keynes22, kterému se zamlouvalo snížení celní bariéry, 

21 GERBERT, P. Budování Evropy, l .vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 70 
22 John Maynard Keynes (1883 - 1946) - britský ekonom, jeden z nejvýznamnějších 
národohospodářů 20. století; zastánce státem regulované ekonomiky; domníval se, že 
státními zásahy do ekonomiky lze odstraňovat nedostatky, předcházet hospodářským 
krizím z nadvýroby, odstranit chronické nevyužívání výrobních kapacit a zabezpečit plnou 
zaměstnanost 
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které brzdilo oživení v Evropě. Odezvy nebyly ale jen kladné, např. Anglie se 

od evropského sjednocení distancovala s tím, že nechce být součástí této masové 

reakce. W. Churchill v jednom ze svých projevů uvedl: 

„Pokud jde o Anglii, jsme Evropou, ale nejsme její součástí. Jsme sní 
r ŕ ((23 svázáni, ale nejsme do ní zahrnuti. " 

Briand kladl původně důraz na ekonomickou stránku společenství. Do toho 

však vypukla v roce 1929 v USA krize, v důsledku čehož mnohé státy přistoupily 

к uzavření hranic, proto se strategie společenství přesunula na politickou činnost. 

Postup byl tedy opačný: vytvořit politickou strukturu a posléze sblížit evropské 

ekonomiky. 

„Myslím si, že mezi národy, které jsou geograficky uspořádané tak, jako je 

tomu v Evropě, musí existovat cosi jako federativní pouto. Takové národy musí mít 

možnost se kdykoli zkontaktovat, prodiskutovat své zájmy, přijímat společná 

rozhodnutí, vytvořit si mezi sebou jakési pouto solidarity, které jim - budou-li chtít 

- pomůže čelit vážným okolnostem, jestliže nastanou. A právě takové pouto se 

snažím ustanovit. Je zřejmé, že asociace bude působit zejména v hospodářské 

oblasti, která představuje nej naléhavější problém, ale jsem si jist, že i z politického 

hlediska a z hlediska sociálního může být takovéto federativní pouto užitečné a 

přitom nenaruší společnou suverenitu národů, jež budou členy dané asociace. "24 

(A. Briand) 

A.Briand vyslovil jako první nahlas myšlenku federativního svazku, 

respektování suverenity a pojem asociace. Sám zřejmě nedomyslel organizační 

důsledky. Chtěl především spolupráci předsedů jednotlivých států. Odezva byla 

různá: v Ženevě sklidil potlesk, ve Francii zaujali к jeho myšlenkám skeptické 

stanovisko. 

23 GERBERT, P. Budování Evropy, l .vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 14 
24 GERBERT, P. Budování Evropy, l .vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 34 
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Další vývoj evropské integrace a snahy po sjednocení narušila a následně 

znemožnila hospodářská krize a druhá světová válka. Přesto se i v tomto období 

projevovaly snahy po novém uspořádání Evropy, např. J. Goebbels25 navrhnul 

evropský prostor zahrnující Ukrajinu a Bělorusko ze strategických (zásobovacích) 

důvodů. Důvodem ještě silnějším pro sjednocení Evropy byla hrozba bolševismu. 

1.6.3. Jean Monet 

Jean Monet, člen Národního výboru pro osvobození Svobodné francouzské 

vlády, prohlásil v roce 1943: "Mír v Evropě nenastane, dokud její státy budou 

zakládány na základně národní suverenity ... Země Evropy jsou příliš malé, aby 

mohly svým národům zaručit prosperitu a sociální vývoj. Proto evropské státy musí 

společně založit federaci...". 26 

Nová Evropa se měla soustředit kolem jednoho řídícího státu. Šlo by 

o federativní uspořádání. Jean Monet navrhl, aby o uhelném průmyslu 

nerozhodovaly národní státy. O průmyslu měla rozhodovat nová mezinárodní 

instituce. Tato myšlenka byla realizována v tzv. Pařížské smlouvě (kap. 2.1.) 

v roce 1951, v důsledku čehož vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). 

Zakládajícími státy se kromě Francie a Německa staly ještě Itálie, Belgie, 

Nizozemí a Lucembursko. Tyto země vytvořily prointegrační jádro evropských 

společenství. 

Platnost smlouvy o založení ESUO byla stanovena na 50 let a nebyla již dále 

prodloužena, od 1. ledna 2002 tedy ESUO formálně neexistuje. Veškerá agenda 

byla převedena na Evropské společenství. 

Na uvedeném historickém vývoji myšlenky integrovat Evropu jsem se 

snažila ukázat, že myšlenky, potažmo pilíře dnešní EU nejsou inovační, revoluční, 

25 Joseph Goebbels (1897-1945) - nacista, říšský ministr propagandy 
26 GERBERT, P. Budování Evropy, l .vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 37 
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ale jsou staré několik století a v historii lidského společenství se transformují podle 

požadavků doby. 
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2. Moderní evropská integrace 

Dostáváme se do doby, kterou můžeme označit za dobu rozvoje moderní 

evropské integrace. Ta se datuje od 9.května 1950, tedy od zveřejnění 

tzv. Schumanovy deklarace. V poválečné době vznikalo několik projektů 

na sjednocení evropských států, např. Evropský dům; Evropa od Atlantiku po Ural; 

Evropa regionů - všechny se jevily jako idealistické. 

2.1. Schumanova deklarace 

Francouzský ministr zahraničí Robert Schuman ve svém prohlášení 

navrhoval úzkou spolupráci mezi Francií, Německem a dalšími zeměmi, které o ni 

projeví zájem. Schumanova deklarace dostala konkrétnější obrysy ve Smlouvě 

o Evropském společenství uhlí a oceli (ESUO, 1952), označované také jako 

Pařížská smlouva (dle místa podpisu). Smlouvu podepsala Francie, Spolková 

republika Německo, země Beneluxu a Itálie. Hlavním cílem bylo vytvoření 

společného trhu, ale smlouva zmiňovala i návrh jednotné dopravní a zemědělské 

politiky. 

Datum Schumanovy deklarace se posléze začalo považovat za oficiální 

počátek Evropské unie a dnes se slaví jako Den Evropy. 

2.2. Počátky ekonomické integrace - vznik společenství 

Ve druhé polovině 50.1et se integrační zájmy začaly soustřeďovat 

na ekonomickou sféru. Členské státy ESUO rozhodly rozšířit vzájemnou spolupráci 

o další oblasti. V roce 1957 byly podepsány tzv. Římské smlouvy (platné od roku 

1958) zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS), to mělo za úkol 

vytvořit společný trh, a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) 

s důrazem na mírové využití jaderné energie. Jejich cílem bylo vytvoření 

společného trhu, ale i výše zmiňované jednotné dopravní a zemědělské politiky. 
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Během následujících let se pro instituce (vzniklé na základě Pařížské smlouvy a 

Římských smluv) vžilo jednodušší označení Společenství27. Důvodem nebyly pouze 

příliš dlouhé názvy, ale i podobná organizační struktura. Došlo ke sloučení původně 

oddělených orgánů jednotlivých společenství, a to na základě Slučovací smlouvy 

(1967). Jinými slovy, v roce 1967 vstoupila v platnost smlouva o spojení orgánů 

EHS, Euratomu a ESUO, jejich právní subjektivita však nebyla dotčena. Od té doby 

se tyto tři smlouvy začaly souhrnně nazývat Smlouvy o evropských společenstvích. 

Od této chvíle se pro dosavadní smlouvy a jejich instituce používá označení 

Evropská společenství (ES). Společnými orgány ES se staly Rada Evropských 

společenství (Rada ES), Komise ES, jednotné Shromáždění ES (později Evropský 

parlament). Evropský soudní dvůr existoval již od založení EHS a Euratomu. 

V následujících letech byly v rámci výše uvedených institucí řešeny cíle 

zejména v hospodářské oblasti. Proces integrace pokračoval vytvořením Celní unie 

(1968), tzn. byla odstraněna vnitřní cla a zavedené stejné celní tarify vůči třetím 

zemím (jednotný celní sazebník). Zároveň byly položeny základy pro hospodářskou 

a měnovou unii a rozpracovány směrnice pro užší politickou spolupráci. Tuto fázi 

bych označila za integrační mezistupeň vedoucí к dosažení společného trhu. 

Prohlubování vzájemné spolupráce a postupné rozšiřování počtu členských 

států samozřejmě neproběhlo úplně hladce. Nastavovala se různá opatření, 

probíhaly průběžné úpravy fungování Společenství. Měnily se pravomoci 

společných institucí, původní rozsah integrace, způsoby hlasování, podmínky 

členství, ale i charakter základních smluv. Tempo integrace se také vyvíjelo 

dynamicky. V roce 1974 byla ustavena prozatímní bezejmenná rada složená z hlav 

a vlád členských států. Rada na sebe vzala úkol vytvářet návrhy celkového 
28 

směřování ES. Rada byla později označována jako Evropská rada. 

27 množné číslo 
28 Zpracováno podle: www.evropskaunie.cz 
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2.3. Ekonomická integrace 

Zaměřím-li se pouze na ekonomický rozměr integrace, došlo v ES 

к několika událostem zásadního významu. Nejprve byl zaveden Evropsky měnový 

systém spolu s Evropskou měnovou jednotkou (1979) jako předstupeň budoucí 

měnové unie. Později vyšla tzv. Bílá kniha, která přesně vymezovala jednotný 

vnitřní trh. Spolu s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem byl vytvořen Evropský 

hospodářský prostor (1993), který má (s jistými výjimkami) zaručit čtyři základní 

ekonomické svobody: 

• volný pohyb zboží, 

• volný pohyb osob, 

• volný pohyb kapitálu, 

• volný prostor pro poskytování služeb. 

V roce 1985 byla představiteli pěti zemí (Německo, Francie, Belgie, 

Nizozemí a Lucembursko) podepsána Schengenská dohoda, jejímž cílem bylo 

odstranění kontrol na vnitřních hranicích a spolupráce při ochraně hranic vnějších. 

Tato dohoda nebyla součástí právního řádu ES, stala se jí až od Amsterdamské 

smlouvy (kap. 2.4.). 

Dalším krokem bylo založení Evropské centrální banky (1999) a společné 

měny euro - nejprve pro mezibankovní operace (1999), později i pro platby 

v hotovosti (2002). Některé státy EU se již od počátku zavedení eura bránily, proto 

dnes euro neplatí na celém území Unie, ale pouze v 16 zemích EU (Belgie, Finsko, 

Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, 

Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko). Zbývajících 

11 členských států Evropské měnové unie nezavedlo euro jako svou měnu 

(Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Polsko, Rumunsko, Švédsko a Spojené království). 
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Ekonomický vývoj jde obecně ruku v ruce s vývojem politickým a ani 

v rámci EU tomu nebylo jinak. Ekonomickou integraci provázel intenzivní politický 

dialog. V roce 1986 přehodnotil obsah Římských smluv Jednotný evropský akt 

(JEA). Stanovil např. prohloubení hospodářské spolupráce v oblasti výzkumu a 

ochrany životního prostředí, doplnil pravomoci ES o sociální politiku a politiku 

soudržnosti. Evropskou radu ustanovil jako jednu z institucí ES. Výše uvedený akt 

rovněž vyvolal diskusi o společné zahraniční politice členských států. 

2.4. Další vývoj integračního procesu 

Významný moment pokračujícího integračního procesu přinesla Smlouva 

o Evropské unii (1993), též označovaná jako Maastrichtská smlouva. Smlouva 

přejmenovala Evropská společenství na srozumitelnější Evropskou unii (EU). 

Pokusila se sjednotit názory ohledně budoucího vývoje a vymezit základní principy 

fungování EU. Podpisem Maastrichtské smlouvy tak vznikla unie zastřešující 

všechny existující integrační aktivity. Neoficiálně se o EU (od Maastrichtské 

smlouvy) hovoří jako o chrámu a její principy se označují jako pilíře: 

• 1. pilíř - Evropské společenství (aktivity realizované již před Maastrichtem) 

o neiobsáhlejší pilíř (nelze vytvořit jednoslovný název pro všechny 

jeho politiky, zmiňuje např. všechny platné smlouvy EU, zahrnuje 

oblast kultury, vzdělávání, ochrany životního prostředí nebo třeba 

azylové politiky) 

o váha spočívá v budování jednotného tržního prostředí států EU 

o rozhodování zůstává převážně na úrovni nadnárodních institucí 

o pilíř v sobě soustředí politiky s nei pokročilejším stupněm integrace 

(tzn. státy sdružené v EU se vzdávají svého práva rozhodovat 

o určitých oblastech - přenášejí svou suverenitu 

na společné nadnárodní instituce, tzn. Rada EU, Evropská komise, 

Evropský parlament atd.)29 

29 Zpracováno podle http : / / www.cpkp.cz / evropsky občan / manual / pilire.htm 
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• 2. pilíř - Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

o zakládá se na mezivládní spolupráci 

o hovoří se zejména o Společné bezpečnostní a zahraniční politice EU 

(SZBP) 

o rozhodování o otázkách druhého pilíře leží rovněž v působnosti 

Rady EU 

o nej častějším způsobem hlasován je jednomyslnost 

o mezi viditelnější cíle SZBP patří vybudování Sil rychlé reakce30 

• 3. pilíř - Justice a vnitřní bezpečnost 

o založen na mezivládní spolupráci soudních a policejních orgánů 

o zahrnuje např. předcházení a potírání rasismu a xenofobie, boj proti 

kriminalitě, protidrogová opatření, boj proti korupci apod. 

o nejvyšší úroveň rozhodování náleží Radě EU (ministři zahraničí) 

o příkladem organizací třetího pilíře jsou agentury Europol (Evropský 

policejní úřad rozvíjející policejní spolupráci mezi členskými státy 

v oblasti prevence a boje proti vážným formám mezinárodního 

organizovaného zločinu ) a Eurojust (koordinační orgán na podporu 

boje proti organizovanému zločinu). 

30 NATO Response Force - NRF jsou speciální mnohonárodní jednotky, které slouží Alianci 
v případě, když je nutné okamžitě zasáhnout kdekoli na světě (Jednotky jsou připraveny 
vykonávat různé druhy misí, včetně civilní ochrany, mírových operací nebo použití síly.) 
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EVROPSKÁ UNIE 

I. p i l í ř II. pi l í ř I I I . p i l í ř 

„Evropská 
společenství" 

- EHS 

- EURATOM 

Společná 
zahraniční a 
bezpečnostní 

politika 
(SZBP) 

Police) ní 
a justiční 

spo lupráce 
v trestních 

věcech 

- ESUO 
(da 2 0 0 2 ) 

Obrázek 1: Maastrichtský chrám 

Zdroj : www.evropa2045.cz 

Další významnou revizi dosavadního úsilí představuje Amsterodamská 

smlouva (1999) doprovázená plánem dalšího postupu známého jako Agenda 2000. 

Ta určuje např. postup pro udělování finanční pomoci zemím, které přistupují k EU. 

Přesunula spolupráci v oblasti imigrační politiky, azylové politiky a ochrany menšin 

ze třetího pilíře do prvního, definovala základní práva občanů EU a základní 

principy společné zahraniční politiky. 
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К dalšímu prohloubení evropské integrace došlo na zasedání Evropské rady 

v Laekenu. Zde byl stanoven mandát tzv. Konventu31. Ten měl přezkoumat klíčové 

otázky týkající se budoucího vývoje Unie, hledat jejich řešení a o možných řešeních 

podat zprávu. Výsledkem se stal návrh evropské ústavní smlouvy (předložen 

na zasedání Evropské rady v Soluni dne 20.června 2003). Posléze byl návrh 

prezentován na Evropské radě v Římě a 18.6.2004 byl předložen na zasedání 

Evropské rady v Bruselu. Tímto zasedáním začala ratifikace v členských státech. 
32 ŕ * 

Prvním členským státem, který evropskou ústavu, Lisabonskou smlouvu , schválil, 

bylo Španělsko (únor 2005). Proti ústavě se vyjádřila Francie a Nizozemí. Nicméně 

13.12.2007 podepsali předsedové vlád a hlavy států členských zemí smlouvu, která 

zajistí EU moderní instituce a optimalizované pracovní postupy, aby mohla 

efektivně čelit výzvám, před kterými v současné době stojí. 

Smlouvaje rozdělena do čtyř tematických bloků, a to: 

• Demokratičtější a transparentnější Evropa {Lisabonská smlouva 

posiluje úlohu Evropského parlamentu i národních parlamentů, dává 

občanům více možností jak vyjádřit svůj názor, a lépe vymezuje 

rozdělení pravomocí mezi EU a členskými státy.) 

• Efektivnější Evropa {Lisabonská smlouva zjednodušuje 

rozhodovací postupy a pravidla hlasování, racionalizuje a 

modernizuje instituce, aby byly přizpůsobené všem 27 členům, a 

zvyšuje akceschopnost EU v prioritních oblastech.) 

• Evropa práv a hodnot, zajišťující svobodu, solidaritu a 

bezpečnost {Lisabonská smlouva umožňuje účinnější prosazování 

hodnot EU, zakotvuje Listinu základních práv jako součást 

primárního evropského práva a poskytuje nové mechanismy 

pro zajištění solidarity a lepší ochrany občanů.) 

• Evropa jako globální aktér {Lisabonská smlouva zajistí soudržnost 

jednotlivých složek evropské politiky vnějších vztahů při tvorbě a 

přijímání nových politik. EU tak získá ve vztazích se svými partnery 

31 jedna z institucí Evropské unie určená k práci na Smlouvě o Ústavě pro Evropu 
32 dnes označována také jako Smlouva pro Evropu 2l.století 
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ve světě jasný hlas a bude moci využít svůj hospodářský, 

humanitární, politický a diplomatický potenciál к prosazování 

evropských zájmů a hodnot ve světě při současném respektování 
r o 3 3 

zahraničněpolitických zájmů jednotlivých členských států.) 

V dnešním rychle se měnícím světě si Evropané přejí, aby se EU zabývala 

otázkami globalizace, změny klimatu, demografických změn, bezpečnosti a 

zajištění energií. Lisabonská smlouva by měla posílit demokracii v EU a její 

schopnost neustále prosazovat zájmy svých občanů34. Česká republika spolu 

s Irskem je jedinou zemí, která smlouvu neratifikovala, ovšem Poslanecká 

sněmovna ČR již pro smlouvu zvedla ruku (kap. 3.5.). 

Prozatím poslední smlouvou EU je Smlouva z Nice. Ta upravuje způsob 

hlasování po rozšíření v roce 2004 a v tomto ohledu zasahuje 

i do Maastrichtské smlouvy a Římských smluv. Měla připravit evropské instituce, 

aby byly i po plánovaném rozšíření akceschopné - omezila národní veto a 

přerozdělila počet hlasů v Radě ministrů tak, aby odpovídal počtu obyvatel 

jednotlivých států. 

33Zpracováno podle: http://europa.eu/lisbon treaty/glance/index cs.htm 
34 Zpracováno podle http://europa.eu/lisbon treaty/index cs.htm 
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Pro přehlednost předkládám tabulku zobrazující historii, stěžejní smlouvy a 

strukturu EU. 

Evropská unie - t is toré , smlouvy a s t n É t n 

1351 357 1365 1932 1997 2051 2007? 

EvTOpská společensti! 

(ES") 
E V R O P S K Á U N I E ( E U ) 

Evropské společenství' uhlí a oceli (ESUO) 
Evropské hospodářské 

společenství (EHS) 
Evropské společenství (ES) 

Evropské společenství pro atomovou energi (Euratom) 
SDravedlnost a vnitrní 

•ES: ESUO, EHS (ES od 

1993), Blatom 
věci Policejní a justiční spolupráce (PJS) •ES: ESUO, EHS (ES od 

1993), Blatom 

Společnázahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) 
Paiíiská Římské Slučovaci Maastrichtská Amsterodamská Uiceská Reformní smlouva 

smlouva smlouv) smlouva smlouva smlouva smlouva 
(SmlDuvao Ústavě pro 

Evropu) 

"TŘI PILÍŘE*—ES (ESUO, EHS I ES. Eiratom], SZBP, PJS 

Obrázek 2: Evropská unie - historie, smlouvy a struktura 

Zdroj : www.evropa2045.cz 

2.5. Zhodnocení procesu integrace 

Historie evropské integrace není a nemůže být přímočará. Prochází fázemi 

rozvoje a útlumu. Kolísavou aktivitu můžeme pozorovat na časovém sledu 

jednotlivých smluv, setkání či rozhodnutí. Někdy trvá velmi dlouho, než se návrh 

určitého opatření prosadí, např. Velká Británie poprvé zažádala o členství v roce 

1961, vyjednávání započala teprve v roce 1969 a plnoprávným členem Evropských 

společenství se stala až v roce 1973. Naproti tomu Česká republika byla přijata 

poměrně rychle. Žádost o členství podala v roce 1996 a členem se stala v roce 2004. 

Názory na vývoj a směřování evropské integrace nejsou jednotné. Některé 

státy EU dávají přednost mezivládní spolupráci a přejí si uchovat suverenitu 

(samostatnost v rozhodování) národních států v co největším rozsahu (Velká 

Británie). Jiné státy podporují nadnárodní spolupráci a chtějí přenést část 

odpovědnosti na instituce EU (Německo). 
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Evropská integrace není bez výjimek. Výjimky naopak tvoří přirozenou 

součást právního řádu EU a jsou zohledněny zejména v prohlášeních a protokolech 

ke smlouvám. Proto je například možné, aby euro fungovalo pouze v rámci 

omezeného počtu států (tzv. eurozóna) a nestalo se povinností na celém území EU. 

Do dnešních dnů se EU rozšířila v následujících vlnách: 

• 1973 - Dánsko, Irsko a Velká Británie 

• 1981-Řecko 

• 1986 - Španělsko a Portugalsko 

• 1995 - Finsko, Rakousko a Švédsko 

• 2004 - Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, 

Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko 

• 2007 - Bulharsko, Rumunsko 

Pro představivost uvádím mapu Evropy zaznamenávající rozšíření EU až 

do poslední vlny rozšíření v roce 2007. 

Obrázek 3: Mapa rozšíření EU 

Zdroj: www.euroskop.cz 
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Do budoucna se očekává i další rozšiřování EU. Přihlášku o vstup do EU 

podalo také Turecko, po helsinském summitu (1999) mu byl přiznán oficiální status 

kandidátské země EU. V roce 2005 začala vyjednávání mezi EU a Tureckem a 

Chorvatskem o přístupu. Koncem roku 2005 se další kandidátskou zemí stala 

Makedonie. 

Jedinou zemí, která v historii ES společenství opustila, bylo Grónsko. 

Po získání autonomie na Dánsku (1979) se rozhodlo na základě referenda opustit 

ES v roce 1985. Jedním z hlavních důvodů byly vysoké kvóty na rybolov. 

Dnes zahrnuje EU 27 zemí s 494 miliony obyvatel a zabývá se širokou 

paletou otázek, které mají přímý dopad na každodenní život jejích obyvatel. 

V následujících bodech shrnuji důvody vzniku potřeby Evropu integrovat. 

Jak jsem již zmiňovala, největší úsilí a aktivita byla pochopitelně vyvinuta 

v poválečném období. Existenci ES daly vzniknout následující potřeby a jistoty: 

• zabezpečení míru na Evropském kontinentě, 

• odstranění nacionalismu, 

• úsilí o spolupráci a umožnění společného trhu jakožto prostředku 

ke zvyšování hospodářského blahobytu. 

Evropská integrace je historicky nej úspěšnější m integračním projektem, 

jehož přínosy převyšují náklady, jehož základna je široká a potenciál není 

vyčerpaný. Spousta výzev a úkolů je ještě před námi. V souvislosti s tím můžeme 

vymezit čtyři oblasti ovlivňující soudobou integraci: 

• reforma evropských institucí, 

• úspěšné zavedení a fungování společné měny euro, 

• úspěšný průběh a připojení kandidátů na členství, 

• posun ve společné zahraniční a bezpečnostní politice. 
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Současná EU je ojedinělé společenství z ekonomického i politického 

hlediska. Nejprve se tedy jednalo o spolupráci ve strategických sektorech 

ekonomiky, později probíhala ekonomická integrace od zóny volného obchodu 

přes celní unii a společný trh až к dnešní měnové unii. Dalším stupněm integrace je 

politická unie. Ta tvoří nejvyšší možný integrační stupeň (obr.4). Otázkou 

posledních let je, zda se má EU snažit dosáhnout i politické unie, nebo zanechat 

stávající stav a dovršit , jen" měnovou unii. 

> L Politická měnová mu? 

Hospodářská я měnová ume 

fyolečnývmtřm trh 

Společný vnitrní 

Cehúume 

Pásmo volného obchodu 

Obrázek 4: Stupně ekonomické integrace od nejnižšího k nejvyššímu 
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v 
3. Vstup České republiky do EU 

V této kapitole se zabývám historií vstupu ČR do EU, přípravou a 

podmínkami pro vstup, dopady členství ČR v EU na běžný život a postavením CR 

v EU. Zmiňuji Maastrichtská kritéria, rozebírám podrobně předvstupní fázi, zmiňuji 

referendum, vybrala jsem některé oblasti všedního života, na kterých ukazuji 

výhody a nevýhody, které pro ČR spolu s jejím vstupem do EU vyplývají. Nakonec 

zmiňuji ČR a její budoucí přistoupení к eurozóně. 

31- Vvvoi vstunu ČR do EU 

Po listopadu 1989 se nám otevřely nové možnosti, obzory i podmínky. Bylo 

třeba rozpoutat legitimní diskusi o tom, co s naší republikou a občany po „Sametové 

revoluci" bude. Zároveň bylo třeba přetvářet tuto diskusi v každodenní realitu. 

Smysl hesla ,flávrat do Evropy" se zdál z jedné strany jednoznačný, z druhé strany 

skýtal mnoho podob a oblastí. V podstatě nám šlo o to začlenit se do Evropy. Nešlo 

o pohyb po rovné dálnici, ale čekala nás cesta dynamická, plná rozporů a překážek. 

Ocitli jsme se před otázkou, zda by ČR mohla být obohacením struktury 

integrujících se evropských států. Evropské komisi jsme museli předložit několik 

důkazů o tom, že nám na vstupu do EU záleží. Tým pověřený Evropskou komisí 

hodnotil naši připravenost. I přes sebelepší připravenost jsme mohli narazit 

na problémy, které bychom stěží ovlivnili (např. změna systému hospodářských 

politik; národní strategické zájmy apod.). 

Mimo to všechno jsme stáli před otázkou národní suverenity versus 

nadnárodní moci. Již několik let je předmětem bouřlivých diskusí u nás otázka, zda 

jsme jakožto malá země uprostřed Evropy měli vůbec na výběr. Zda referendum 

o vstupu do EU nebylo jen nezbytnou formalitou. Náš vývoj v porovnání se západní 

Evropou zazdil komunistický režim. Po jeho pádu jsme se mohli demokraticky 

rozhodnout, co s námi bude dál: začleníme-li se do ES, nebo zůstaneme jako ostrov 

uprostřed integrující se Evropy? 
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3.1.1. Předvstupní fáze Г1996-2004) 

Prvním významným krokem pro budoucí vstup ČR do EU bylo uzavření tzv. 

asociační dohody35 {Dohoda o přidružení, 1993). Tato Dohoda o přidružení stojí 

kvalitativně výš než obdobné asociační dohody (např. mezi EU a Tureckem, Maltou 

nebo Kyprem). Dohoda stanovila základní právní rámec vztahů mezi CR a 

Evropskými společenstvími, neznamenala ovšem nárok ČR na budoucí členství 

v EU. Hlavní body této dohody se týkaly vytvoření zóny volného obchodu 

s průmyslovým zbožím (nejpozději do roku 2002), zmiňovala také volný pohyb 

pracovních sil, kapitálu a služeb, ustanovení hospodářské soutěže atd. Dohoda nám 

stanovovala podmínky, ale nezaručovala tím termín vstupu. 

Konkrétní podmínky pro žadatele o vstup do EU byly stanoveny v Kodani 

v r.1993 na zasedání Evropské rady. Pro ČR z nich vyplynula povinnost splnit tzv. 

kodaňská kritéria, podle nichž země před vstupem disponuje: 

• stabilními institucemi zaručujícími demokracii, právní stát, lidská 

práva, respektování národnostních menšin, 

• fungujícím tržním hospodářstvím jakož i schopností čelit 

konkurenčním tlakům a tržním silám uvnitř Unie, 

• schopností převzít závazky ze členství včetně akceptace cílů 

politické, ekonomické a měnové unie.36 

К výše uvedeným podmínkám, které bývají v literatuře označovány také 

jako mantinely, byla v roce 1995 v Madridu přidána podmínka vytvoření 

fungujících administrativních mechanismů к provádění evropských záležitostí 

(např. antikorupční strategie či reforma veřejné správy a justice). 

35 První asociační dohoda byla sjednána již mezi Českou a Slovenskou Federativní 
Republikou a ES a jejich členskými státy 16.12.1991. Po rozpadu ČSFR musela být dohoda 
podepsána znovu. 
36 Zpracováno podle: Steimetzová, D. a kol. Jsme v EU, buďme v obraze. VŠE, Praha, 2006. 
S.73 
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17.1.1996 podala ČR oficiální přihlášku prostřednictvím předsedy české 

vlády Václava Klause ke členství v EU. V červenci 1997 zveřejnila Evropská 

komise materiál s názvem Agenda 2000, ve kterém vyhodnotila Posudky 

o připravenosti všech kandidátských zemi37. Komise stanovila povinnost informovat 

Evropskou radu o pokroku jednotlivých kandidátských zemí střední a východní 

Evropy. 

13.12.1997 se konal Lucemburský summit, kdy Evropská rada 

na doporučení Komise rozhodla pozvat na oficiální zasedání jedenáct 

kandidátských států. Naši republiku reprezentoval prezident ČR Václav Havel a 

ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Zde se také rozhodlo, že bude zahájeno 

přístupové jednání se šesti státy: Kyprem, Maďarskem, Polskem, Estonskem, 

Českou republikou a Slovinskem (odtud označení tzv. lucemburská skupina). 

31.3.1998 byla zahájena přístupová diskuse v Bruselu. Česká republika 

předložila Národní program přípravy ČR na členství v EU, který byl postupně 

vydáván v roce 1999, 2000 a 2001. 

V dubnu 1998 začala v Bruselu první část rozhovorů o vstupu ČR do EU -

tzv. „screening", tj. analytické srovnávání legislativy kandidátských zemí 

s evropským právem. Posléze pokračovaly rozhovory v listopadu 1998 

na ministerské úrovni. Pro potřeby screeningu bylo aquis rozděleno dle oblastí 

do 31 kapitol (např. volný pohyb zboží, osob, služeb, kapitálu; právo obchodních 

společností; soutěžní politika; zemědělství; rybolov atd.). Před zahájením jednání 

o každé kapitole navrhla vždy EK společné vyjednávající stanovisko Unie, které 

bylo schváleno Radou a prezentováno předsednickou zemí. Stanoviska ke všem 

31 kapitolám vypracovaly také všechny kandidátské státy, které při jednáních 

zastupoval hlavní vyjednávač a jeho tým. 

37 Ve svém Posudku Komise doporučila zahájit jednání o členství s Českou republikou, 
Maďarskem, Polskem, Estonskem, Slovinskem a Kyprem. 
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Do čela českého vyjednávacího (negociačního) týmu byl 

jmenován Pavel Telička, náměstek ministra zahraničních věcí. Ten složitá a 

mnohdy velmi náročná vyjednávání komentoval slovy: „Jednání to byla 

bezprecedentní, z hlediska komplexnosti, věcného záběru, technické náročnosti a 

také politického významu těžko srovnatelná s čímkoli v naší dosavadní historii. Nic 

na tom nemění ani fakt, že v některých otázkách nám Evropská unie vyjednávači 
ff38 

prostor významně zúžila a podmínky do značné míry nadefinovala. " 

Evropská komise průběžně sledovala, jak se naše přípravy na členství vyvíjí 

a každoročně vydávala Pravidelné zprávy o pokroku kandidátských zemí 

v přípravách na členství v EU. První hodnotící zpráva Komise (1998) byla velmi 

kritická, především v oblastech státní správy a soudnictví. Vláda se tak pokusila 

zrychlit legislativní proces přejímání práva EU. Druhá zpráva Komise 

(1999) pozitivně označila přijetí vládního dokumentu Hospodářská strategie vstupu 

do Evropské unie, společné hodnocení priorit hospodářské politiky, významný 

posun při liberalizaci pohybu kapitálu či přijetí základních pravidel pro prosazování 

regionální politiky. Přesto byl celkový výsledek plnění Přístupového partnerství 

označen za neuspokojivý, mj. byla velmi kriticky hodnocena situace Romů v ČR. 

Zpráva Komise z roku 2000 byla hodnocena mnohem lepší známkou než dvě 

předchozí, především bylo kladně hodnoceno zrychlené přijímání legislativy, 

pokrok v oblasti životního prostředí a soudnictví. Zpráva z roku 2001 hodnotila CR 

výrazně pozitivněji, především v oblasti fungující tržní ekonomiky, když ji 

vyhodnotila jako fungující a konkurenceschopnou. Stálým problémem byla situace 

Romů a reforma státní správy. V roce 2002 se pro změnu řešila otázka tzv. 

Benešových dekretů. Na základě analýzy vydala Komise zprávu, že dekrety 

z hlediska acquis nepředstavují žádnou překážku v přistoupení CR. Poslední 

hodnotící zprávu vydala Komise 5.11.2003, tato zpráva byla nazvána Souhrnná 

monitorovací zpráva o přípravách České republiky na členství. V posudcích 

Komise navrhla rozšířit Unii o deset zemí navržených v Laekenu. 

38 Celý projev dostupný na: www.euroskop.cz 

http://www.euroskop.cz


Předvstupní fáze s deseti kandidátskými státy včetně ČR byla ukončena 

12.-13.12.2002 na zasedání Evropské rady v Kodani. Zde byly uzavřeny všechny 

vyjednávači kapitoly včetně přechodných období, která poskytla novým členským 

zemím delší lhůtu к úspěšnému vyrovnání se všemi závazky vyplývajícími 

z členství v EU. ČR nakonec vyjednala přechodná období, např.: 

1. pro směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 

pro dosažení míry recyklace obalů z plastů a znovuvyužití všech 

druhů obalů do 31.12.2005, 

2. pro směrnici 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod 

pro zajištění odpovídajícího sběru odpadních vod a jejich čištění 

v obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel do 31.12.2010, 

3. pro směrnici 2001/80/ES o omezení emisí znečišťujících látek 

do ovzduší z velkých spalovacích zařízení do 31.12.2007 pro plnění 

limitů pro SO2 pro dva podniky - teplárnu Přerov a Novou huť, a.s. 

atd. 

Evropská rada rozhodla v souladu se stanoviskem Komise o přijetí 

10 nových členských států к datu 1.5.2004. Toho dne se EU rozrostla 

na společenství 25 členských států. 

3.1.2. Referendum o vstupu ČR do EU 

O vstupu ČR do EU rozhodovali občané ČR v referendu. To proběhlo 

ve dnech 13.-14.6.2003. Právo hlasovat měl každý občan starší 18 let, vyjma osob 

nezpůsobilých к právním úkonům. Hlasovat se mohlo pouze přímo, nikoli 

v zastoupení. Forma hlasování byla jednoduchá, na hlasovacích lístcích byla 

možnost ANO/NE v otázce, zda má ČR vstoupit do EU. 
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Referenda se účastnilo 55% voličů, z toho se nadpoloviční většina (77,33%) 

vyjádřila pro vstup do EU, 22, 67% voličů se vstupem ČR do EU nesouhlasilo. 

Česká republika následně vstoupila do EU к 1.5.2004. 

Výsledky referenda podle krajů 

Obrázek 5: Výsledky referenda pode krajů 

Zdroj: www.euroskop.cz 

3.1.3. Rozšíření EU o deset nových států 

Rozšíření EU o deset nových států v roce 2004 umocnilo původní záměr 

zakladatelů Společenství, a to: sjednocení evropského kontinentu a současně 

odstranění příčin dřívějších konfliktů tím, že budou společně řešeny otázky 

ekonomické, politické a bezpečností. Předpokládalo se, že EU s 25 a více členy 

bude mít kvalitativně hodnotnější rámec a vznikne tak skutečná kontinentální unie. 

To vše mělo být zárukou míru, hospodářské stability a otevření hranic. 
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Jedna ze složitých otázek, které musely být předem ujasněny, byla, že nejde 

„jen" o rozšiřování Evropy na východ, ale o očekávání nových demokracií. Tedy, 

že nové demokratické státy budou přijaty, začnou znovu a zapomenou 

na komunistickou totalitu. 

Cesta do EU nebyla pro kandidátské země hladká. ČR spolu s dalšími 

žadateli ze střední a východní Evropy bojovala s nepřipraveností, především 

v otázce ekonomické. Během 15 let jsme prošli zásadními reformami, které vedly 

ke splnění podmínek stanovených EU. 

Pro snazší orientaci v datech jsem vytvořila graf znázorňující vývoj vstupu 

CR do EU od přípravné fáze až doposud. Časová osa zaznamenává důležité 

mezníky pro ČR. 
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3.2. Dopady členství ČR v EU aneb Co členství ČR v EU dalo a vzalo 

O výhodách i nevýhodách členství ČR v EU nelze mluvit v jedné rovině, 

protože se dotýkají hned několika oblastí. Otázkou je, zda vůbec řadový občan, žák 

základní či střední školy, vnímá fakt, že jsme členy EU? Vzápětí se nabízí druhá 

otázka, a to v jakých oblastech členství pociťujeme, zda na nás působí pozitivně, 

nebo negativně? Podstatné je, abychom si na základě výčtu výhod a nevýhod 

uvědomili, že se členství dotýká každého z nás. 

К objektivnímu posouzení přínosů či ztrát, ať už zásadních, či obligatorních, 

v otázce členství ČR v EU je zapotřebí stanovit delší časový horizont. Je třeba 

porovnat výsledky v určitém horizontu, např. období předvstupní fáze až po rok 

2008, kdy máme к dispozici výsledky a statistiky mnohých výzkumů a šetření. 

Toto bych viděla jako vhodné téma pro projekt na střední škole (např. zpracovat a 

porovnat vývoj HDP států střední a východní Evropy se zakládajícími státy EU 

apod.). 

Následující výčet témat a oblastí, jichž se dotknul vstup ČR do EU, je 

vybrán subjektivně, opírám se v něm o různé zdroje a nejedná se o kompletní výčet 

výhod a nevýhod vstupu ČR do EU. Přehled by měl sloužit jako inspirace 

pro učitele a na jeho základě být dále rozvíjen, aktualizován a rozšiřován. 

3.2.1. Mezinárodně politická oblast 

Výhody našeho členství v EU najdeme bezesporu v oblasti mezinárodně 

politické. Došlo především к posílení mezinárodního postavení ČR а к posílení 

bezpečnosti. Máme svá zastoupení v orgánech EU a podílíme se na rozhodování 

o politických záležitostech. 

ČR je malou otevřenou ekonomikou s vysokým podílem vývozu a služeb 

podílejících se na tvorbě HDP. Jinými slovy je ČR závislá na mezinárodní 
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spolupráci. Díky vstupu do EU se jí tak otevírají nové možnosti ve věci navázání 

obchodního styku s dalšími zeměmi, se kterými má EU již nějaké vazby. 

3.2.2. Jednotný vnitřní trh 

Jednou z nej větších výhod pro podnikatelské subjekty a občany představuje 

jednotný vnitřní trh. Po zrušení celních poplatků s naším vstupem do EU (2004) 

se zjednodušilo nejen fyzické obchodování, ale i administrativní záležitosti. 

Výhodu tak pocítili čeští exportéři, české firmy zase pocítily zvýšenou konkurenci 

na domácím trhu. Během prvního roku našeho členství vzrostl vývoz téměř o 23%, 

dovoz o 18%. Tím pádem jsme zaznamenali zlepšení obchodní bilance (tj.rozdíl 

mezi vývozem a dovozem). 

Zavedení jednotného vnitřního trhu u nás se samozřejmě neobešlo 

bez nákladů na naší straně. Museli jsme se přizpůsobit předpisům EU, abychom byli 

rovnými partnery a zároveň konkurenty. 

3.2.3. Otevřenost pracovního trhu 

Se vstupem do EU jsme si slibovali nové možnosti v podobě uplatnění se 

v zahraničí. Po našem vstupu do EU otevřely své pracovní trhy jen tři země: Velká 

Británie, Švédsko a Irsko. Ostatní státy vyčkávaly, než nám uplyne sedmileté 

přechodné období. V roce 2006 nám své pracovní trhy otevírá Finsko, Španělsko, 

Portugalsko a Řecko. Postupem času se přidaly i další země a v současné době se 

má situace tak, že pouze Německo a Rakousko trvá na uplynutí sedmiletého období. 

Na neformálním jednání ministrů práce zemí EU (Luhačovice, 22.-23.1.2009), které 

vedl český ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, se projednávalo mj. i aktuální 

téma o ukončení překážek bránících novým členským zemím EU včetně ČR 

pracovat v některých státech původní „patnáctky". Pracovní trh novým zemím 

doposud neotevřelo Rakousko, Německo, Belgie a Dánsko. Český ministr se snažil 

přesvědčit rakouskou a německou stranu o otevření pracovního trhu, zatím však 
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bez úspěchu. Německo a Rakousko chtějí maximálně využít možnost přechodného 

období pro ochranu svého pracovního trhu až do konce dubna 2011. Bariéry i tak 

postupně mizí - Němci například od ledna 2009 uvolnili trh práce českým 

vysokoškolákům, Belgie a Dánsko oznámily, že svůj pracovní trh uvolní od května 

2009. 

Přestože český občan může najít uplatnění v zahraničí téměř ve všech 

členských státech (vyjma Rakouska a Německa), stanoví si každá země stupeň 

ochrany a své podmínky, např. v Irsku nepotřebuje občan ČR pracovní povolení a 

nárok na čerpání sociální podpory od státu má až po 3 měsících vykonané práce a 

registraci na ministerstvu sociálních a rodinných věcí. V Německu potřebuje občan 

CR přesně vymezené pracovní povolení pro konkrétní činnost, zjednodušené 

povolení mohou získat zájemci o sezónní práce. 

3.2.4. Volny pohyb osob v rámci zemí EU 

1. květen 2004 nám se vstupem do EU nezajišťoval volný fyzický pohyb 

osob v rámci území států EU. Sice jsme nepotřebovali do původních členských 

zemí pas, stačil občanský průkaz, ale hraniční kontroly stále fungovaly. Toto 

omezení se pro občany ČR změnilo ve chvíli, kdy jsme přijali systém 

Schegenských dohod vymezujících tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou 

na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly, a hranice lze tedy 

překračovat kdykoli a na jakémkoli místě. Od 12.12.2008 tvoří Schengen souvislé 

území 25 států, a to: 

• 22 členských zemí EU: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, 

Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 

Španělsko a Švédsko, 

• 3 nečlenské země EU: Island, Norsko a Švýcarsko. 
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3.2.5. Společná obchodní politika 

Vstup ČR do EU pro nás neobnáší jen čerpání výhod, ale i povinnost řídit se 

a aplikovat unijní předpisy. Stejně je tomu v tomto bodě. 

Obchod se všemi členskými zeměmi probíhá bez omezení. ČR získala 

mnoho nových obchodních partnerů, se kterými EU uzavřela smlouvu. Výhodnější 

obchody můžeme provádět např. s Mexikem, Jihoafrickou republikou, Andorrou 

nebo Faerskými ostrovy. Nevýhody v obchodování pro nás naopak představují 

vyspělé země jako USA nebo Japonsko, protože jsme díky vstupu do EU ztratili 

zvýhodněné celní sazby. 

3.2.6. Společná zemědělská politika 

Společná zemědělská politika je patrně nejvíce kontroverzní aktivitou 

bruselské exekutivy. Její „problematičnost" se v souvislosti s rozšířením EU 

o 10 nových států dostala znovu do popředí pozornosti. Mnozí se domnívají, že 

zemědělství nefunguje efektivním způsobem, navíc náklady na udržování celého 

systému dosahují astronomických cifer. Společná zemědělská politika tvoří nej větší 

část evropského rozpočtu (např. v roce 2004 si z celého výdajového koláče ukrojila 

45 %, tj. 45,7 miliard euro). Celý systém je založen na složitém systému podpor. 

Ke komplexním nástrojům regulace zemědělského trhu patří zejména přímé platby, 

intervenční opatření (nákup, prodej, podpora soukromého skladování), kvótní 

systémy, vývozní a dovozní licence, vývozní subvence a strukturální prostředky. 

Od našeho vstupu do EU mohou zemědělci využívat jak přímé platby, tržní 

opatření, tak i strukturální opatření. Kdyby čeští zemědělci nedostávali podporu 

z EU, nebyli by schopni obstát v konkurenci. Dosavadní výsledky vykazují 

jednoznačně pozitivní čísla. Zvedly se jak mzdy v agrárním sektoru, tak i vývoz. 

Neznamená to ale, že by na tom každý zemědělec byl lépe po vstupu než 

před vstupem. 
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Vstup ČR do EU tedy znamenal pro české zemědělce řadu výhod, zejména 

ve formě zvýšení příjmů a životní úrovně, vyšších výkupních cen a rozšíření 

možnosti exportu. Přínos byl i pro společnost obecně, a to ve formě lepšího 

životního prostředí, vyšších standardů kvality a bezpečnosti potravin a v neposlední 

řadě i ve tvorbě nových pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu. Vzato 

z druhé strany, úroveň podpory agrárního sektoru je v ČR, oproti staré patnáctce 

(EU-15), objektivně nižší, což ve svém důsledku vede ke konkurenční nerovnosti 

nejen v podmínkách jednotného trhu unie. Vstupem do EU získala v roce 2004 nová 

desítka členských státu pouze V* objemu dotací vyplacených ve starých členských 

státech EU. Tato nerovnováha bude odstraněna až v roce 2013. Čeští zemědělci 

i jejich kolegové z dalších nových zemí EU tedy musí do roku 2013 vydržet 

s nižšími dotacemi, než berou farmáři z původní evropské patnáctky. V rozhovoru 

pro Hospodářské noviny (HN, 18.3.2009) to potvrdila eurokomisařka 

pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer-Boelová. Dotací se podle ní EU 

nemůže vzdát ani v budoucnu. Právě nátlak na Brusel, aby všichni v Unii brali 

stejné dotace už příští rok, byl jedním z důvodů nedávných demonstrací zemědělců 

v Praze (12.3.2009). Kolem 8000 demonstrujících z osmi evropských zemí 

požadovalo dorovnání dotačních podmínek mezi starými a novými členskými státy 

dříve než v roce 2013, ale také např. větší podporu pro chovatele mléčného skotu, 

které trápí nízké výkupní ceny mléka.39 Nové země EU sice mají nižší dotace 

na produkci, ale zase berou víc peněz na rozvoj celého venkova, argumentovala 

komisařka. ČR a další přistupující země měly možnost čerpat z fondů EU, např. 

z fondu „Rozvoj venkova a multifunkčnízemědělství" a „Horizontální plán rozvoje 

venkova ". Komisařka rovněž uvedla, že zemědělská politika Unie musí být i nadále 

společná. Kdyby se rozpadla, soupeřili by mezi sebou ve výši dotací svým 

zemědělcům ministři financí jednotlivých zemí. Na podporu zemědělců jde téměř 

polovina celého unijního rozpočtu. Mnohem větší podíl z dotací však po roce 2013 

půjde na rozvoj celého venkova, ne pouze na podporu produkce, uvedla 

eurokomisařka Fischer-Boelová.40 

39 Zpracováno podle http://www.agris.cz/detail .php?iSub=518&id=162614 

40 Zpracováno podle http:/ /www.agris.cz/detaiI .php?iSub=518&id=162614 
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3.2.7. Hospodářská politika a politika sociální soudržnosti 

Bezprostředně po vstupu ČR do EU plynula pro ČR možnost čerpat 

prostředky do regionální a strukturální politiky. V ČR byly v rámci hospodářské 

politiky použity dva hlavní nástroje: strukturální fondy a Kohezní fond EU, jehož 

cílem je, aby se ČR ekonomicky přiblížila průměrné evropské úrovni. 

Strukturální fondy jsou nástrojem politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti, slouží к dosahování ekonomické a sociální soudržnosti EU. Prostředky 

z fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům a na podporu 

modernizace politik, systémů vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanosti. 

1.1.2007 odstartovalo v EU další sedmileté programovací období (2007-2013). 

Oproti minulému období se počet fondů snížil ze čtyř na dva, a to 

na Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond + Fond 

soudržnosti (Z tohoto fondu nebude poskytována podpora na individuální projekty, 

ale obdobně jako v případě strukturálních fondů na dokumenty národní úrovně.). 

Ze strukturálních fondů je v ČR financována celá řada programů, např. 

v oblasti podnikání, vědy, lidských zdrojů, infrastruktury apod. K tomu, aby žadatel 

prostředky z fondů získal, musí splnit několik podmínek: vytvoří záměr, navrhne 

projekt, vyhledá správný dotační program. Na základě toho bude bodově ohodnocen 

a zařazen к ostatním žadatelům. К 28.2.2006 činil objem schválených projektů 

zhruba 2/3 z celkového počtu smluv. Očekávání do budoucna jsou příznivější. 

Kohezní fond byl založen v r.1993 Maastrichtskou smlouvou jakožto nástroj 

solidarity, jehož smyslem bylo pomáhat slabším zemím splnit kritéria pro vstup 

do Hospodářské a měnové unie. Z tohoto fondu plynou prostředky především 

do dopravní infrastruktury a životního prostředí a poskytuje se zemím, jejichž hrubý 

národní produkt (HNP) na obyvatele je nižší než 90% průměru EU. 
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3.2.8. Nárůst kamionové dopravy 

К významným nevýhodám našeho členství v EU patří nárůst kamionové 

dopravy v důsledku nízkých poplatků. Tento problém s sebou nese další negativní 

dopady na životní prostředí, životní situaci lidí žijících kolem dálnic a v neposlední 

řadě na kvalitu silnic a dálnic v ČR. Česká vláda neuspěla u Evropské komise 

s návrhem zavést denní známky s odůvodněním, že se vztahují jen na zahraniční 

dopravce, a to je diskriminace. Jako jediné přijatelné řešení se jevilo zavedení 

elektronického mýtného. V ČR bylo elektronické mýtné pro vozidla s celkovou 

hmotností nad 12 tun zavedeno od 1.1.2007. V současné době je vybudováno asi 

178 mýtných bran. Na rozdíl od Německa se vztahuje i na autobusy, ač byly silné 

snahy alespoň veřejnou linkovou dopravu z povinnosti vyjmout. 

3.2.9. Další výhody a nevýhody členství ČR v EU 

Při dalším výčtu oblastí, jichž se naše členství dotýká, si uvědomuji, že ne 

každý občan (učitel, žák) vnímá přínosy či nevýhody členství stejně jako já. Proto 

znovu upozorňuji na subjektivní výběr. 

Za další výhody našeho členství v EU lze považovat např.: 

• příspěvek do státního rozpočtu; 

• právo cestovat, studovat, pracovat, podnikat a žít v kterémkoli státě 

EU; 

• právo volit zástupce do Evropského parlamentu; 

• podnikatelům vzniknou nové obchodní příležitosti; 

• zvýšila se finanční dotace na rozvoj regionů; 

• účastníme se vědecko-technických mezinárodních programů; 

• zlepšila se stavba a kvalita silnic, dálnic a železnic; 

• existuje mnoho programů na podporu životní prostředí; 
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• nabízí se nová pracovní místa (příležitost u zahraničních firem); 

• do budoucna se mají zlepšit platové podmínky (zatím jsou naše 

platové podmínky v mnoha sektorech s ostatními zeměmi EU 

nesrovnatelné: naše průměrná hodinová mzda nedosahuje ani 30% 

úrovně EU); 

• na trhu je větší nabídka kvalitních výrobků na trhu; 

• zlepšilo se poskytování služeb; 

• byla posílena vnitropolitická stabilita (upevnění právních principů); 

• došlo к přílivu zahraničních investic; 

• oživila se ekonomika ČR; 

• ČR se aktivně zapojila do evropské zahraniční a bezpečnostní 

politiky, zlepšila se tak ochrana státu; 

• využíváme evropského práva; 

• došlo ke spolupráci např. v boj proti organizovanému zločinu, 

korupci, nelegálnímu obchodu apod. 

Za další nevýhody lze považovat: 

• všechna práva a výhody nezíská ČR hned po vstupu do EU, ale až 

za několik let; 

• dobré firmy jdou za nižšími náklady do levnějších zemí (např.Asie); 

• lékaři, vědci, experti odejdou do zahraničí kvůli lepšímu ohodnocení; 

• menší a slabší firmy zkrachují; 

• české firmy budou nahrazeny zahraničními firmami; 

• zvýší se nezaměstnanost; 

• na trhu bude velká konkurence pracovních sil (zaměstnavatel si bude 

klást vyšší podmínky); 

• české výrobky budou utlačovány zahraničními (zvýší se ceny); 

• cizinci budou moci odkoupit české firmy; 

• pokud bude ČR aktivně zapojena do bezpečnostní politiky EU, bude 

brána při útoku za spojence; 

• postupně může dojít ke ztrátě národní suverenity apod. 
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3.3. Postavení ČR v EU 

ČR je v rámci EU označována za středně malý stát (Co do velikosti jsme 

srovnáváni s Řeckem, Maďarskem, Portugalskem nebo Belgií.). Naše ekonomická 

úroveň je ve srovnání s ostatními zeměmi podprůměrná, kompenzujeme to ovšem 

vysokým tempem ekonomického růstu. 

Naší velkou výhodou je strategická geografická poloha. ČR je hlavní 

křižovatkou dopravních cest v evropském prostoru a navíc přes polovinu státní 

hranice zabírá Německo a Rakousko (strategické státy pro naše exportéry). Naše 

strategická rozloha nás nutí k tomu, abychom zkvalitnili dopravní infrastrukturu, 

budovali nové koridory a dopravní tepny. ČR dále sama sebe pozitivně hodnotí 

v oblasti cestovního ruchu, úrovni vzdělanosti a kulturní vyspělosti. 

Mezi slabé stránky našeho státu (v porovnání s ostatními státy EU) se řadí 

vysoký deficit státního rozpočtu, rostoucí zadluženost země, zhoršující se 

demografická situace (snižuje se počet obyvatel v důsledku klesající porodnosti) a 

zaostávání v oblasti vědy a výzkumu, přestože se účastníme mnoha úspěšných 

zahraničních projektů. 

Zvýše uvedeného vyplývá, že ČR sice disponuje řadou komparativních 

výhod, ale zároveň čelí i některým závažným problémům. 
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3.4. CR a eurozóna 

ČR se doposud nestala členem eurozóny, avšak jejím cílem je kolem roku 

2012 přistoupit do měnové unie. To bude znamenat přijetí společné měny euro, 

které je podmíněno splněním tzv. Maastrichtských konvergenčních kritérií. Tato 

kritéria lze rozdělit na rozpočtová a měnová. Zatímco rozpočtová kritéria stanoví 

maximální výši schodku státního rozpočtu a veřejného dluhu v poměru к HDP, 

měnová kritéria se týkají velikosti inflace, výše úrokových sazeb a stability 

měnového kurzu. Nezbytnou podmínkou je udržitelnost těchto kritérií, nikoli pouze 

jejich jednorázové splnění. Maastrichtská kritéria: 

• Kritérium cenové stability požaduje, aby členský stát dosahoval 

v průběhu jednoho roku před hodnocením míry inflace, která 

nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace ve 3 

členských zemích EU s nej nižší mírou inflace. 

• Kritérium dlouhodobých úrokových měr určuje, že průměrná 

dlouhodobá úroková míra v průběhu jednoho roku před hodnocením 

nesmí překročit o více než 2 procentní body úrokovou sazbu v třech 

členských zemích EU s nej nižší mírou inflace. 

• Kritérium veřejného deficitu stanovuje, že podíl skutečného nebo 

plánovaného schodku veřejných rozpočtů к hrubému domácímu 

produktu nesmí být vyšší než 3%. 

• Kritérium veřejného dluhu požaduje, aby podíl veřejného dluhu 

к hrubému domácímu produktu nepřevyšoval 60%. 

• Kritérium stability kurzu měny určuje požadavek na stabilní měnu 

v období dvou let před vstupem do měnové unie, který je zajišťován 

členstvím země po dobu dvou let v tzv. mechanismu směnných 

kurzů, kde je stanoveno nejvyšší povolené rozpětí pro výkyvy kurzu 
^ 41 men. 

41 Steimetzová, D. a kol. Jsme v EU, buďme v obraze. VŠE, Praha, 2006. s.84 
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Ke splnění výše uvedených kritérií je třeba, aby česká ekonomika byla 

stabilní v ekonomickém prostředí, vykazovala nízkou inflaci, úrokové sazby, nízký 

deficit nebo přebytek veřejných rozpočtů. Např. v roce 2005 by ČR splnila třetí bod 

maastrichtských kritérií, protože deficit dosáhl 2,5% HDP, ale už v roce 2006 

bychom 3% hranici překročili. 

V čem by pro nás členství v měnové unii bylo přínosné? Především by bylo 

odstraněno riziko kolísání kurzů, kterého jsme v poslední době svědky. Dále by se 

snížily náklady ohledně výměny měn. To vše by způsobilo pro českou otevřenou 

ekonomiku vyšší tempo ekonomického růstu a stabilnější ekonomiku. Další 

výhodou by bylo jednodušší cestování nebo vyšší makroekonomická stabilita. 

Měnová unie by pro nás samozřejmě představovala i určité nevýhody, a to zejména 

v podobě ztráty samostatné měnové politiky. Přijdeme o možnost řídit si vlastní 

měnovou politiku, tu by vykonávala Evropská centrální banka. Mezi další nevýhody 

patří fakt, že se sníží možnost kontroly kapitálových toků. V důsledku by se mohla 

snížit cenová hladina vzhledem к úrovni HDP na obyvatele, to by mohlo vést 

ke zvyšování inflace. 

Zavedení eura se dotkne všech obyvatel ČR. К usnadnění přechodu české 

ekonomiky na euro byl vypracován Národní plán zavedení eura v České republice, 

který řeší technické, organizační a právní náležitosti tohoto přechodu. Přechod 

na euro bude znamenat i administrativní náklady (výměna bankovek a mincí). 

Výhody by však měly převážit nad negativy. 

3.5. Členství ČR v EU - ztráta suverenity? 

Národní suverenita se stala otázkou, která rozbouřila klidné vody v celé 

Evropě. Téma souvisí mj. s diskutovaným přijetím Lisabonské smlouvy. 
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Názory na to, zda země se vstupem do EU ztrácí svou suverenitu, se výrazně 

liší. Záleží na tom, z jakého konce se na tento problém podíváme. EU je založena 

na spolurozhodování, tzn. určité pravomoci jsou přeneseny na orgány EU. Nejde 

o předání suverenity, ale o její sdílení. Nejčastější námitkou odpůrců Lisabonské 

smlouvy je, že máme malou rozhodovací pravomoc ve vztahu к jiným, větším 

státům, a možnost, abychom prosadili své zájmy, je bez partnerů nemožná. Je 

ovšem nutné si uvědomit, že žádný stát v EU nemá možnost bez partnera prosadit 

svůj zájem, a v tom spočívá podstata a smysl EU - vytvářet koalice s podobnými 

zájmy. 

Co se týče zastoupení ČR v EU, v Evropském parlamentu funguje 

24 českých poslanců. Máme tak početně stejné zastoupení jako Belgie, Portugalsko, 

Řecko a Maďarsko. 

Průzkumy agentury STEM z února 2009 ukazují, že 60% respondentů 

(občanů ČR) je pro schválení Lisabonské smlouvy Parlamentem ČR. V současné 

době je ČR spolu s Irskem jedinou členskou zemí, která smlouvu neratifikovala. 

К přijetí smlouvy jsme se přiblížili dnem 18.2.2009, kdy Poslanecká sněmovna ČR 

smlouvu odsouhlasila (pro zvedlo ruku 125 poslanců). Zásadně proti přijetí 

Lisabonské smlouvy je český prezident Václav Klaus, který zastává euroskeptický 

názor a nebojí se ho veřejně prezentovat. V předmluvě knihy Řekneme své ano nebo 

ne evropské ústavě píše prezident V. Klaus: 

„ Ve své podstatě představuje tento dokument rozhodující krok od Evropy 

států к Evropě jednoho evropského státu... Nadnárodní či panevropské instituce a 

veškeré pokusy Evropu ovládnout a řídit z jednoho místa vždy vyvolávaly 

nesvobodu, národnostní útisk, podřízenost velkým a další podobné jevy. Proto byly 

dříve či později opuštěny. "42 

Na to, jak to s přijetím Lisabonské smlouvy dopadne a s jakými reakcemi se 

setkáme, si budeme muset ještě nějaký čas počkat. 

42 KLAUS, V.: Řekneme své ano nebo ne evropské ústavě, l .vyd. Praha: Centrum pro 
ekonomiku a politiku, 1998. s. 10 
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3.6. Hodnocení 

ČR splnila nelehký úkol. Pokud chtěla vstoupit do EU, musela se 

přizpůsobit všemu, co bylo v EU za uplynulá desetiletí vytvořeno. Během krátkého 

času musela urychlit transformaci národní ekonomiky ze systému centrálně 

řízeného na systém tržní ekonomiky. 

Vstupem do EU jsme získali nová práva, ale i povinnosti. Z předchozích 

kapitol vyplývá, že možnosti pro prosazení zájmů ČR jsou bezesporu větší 

po vstupu do EU než před vstupem. V současné době využíváme další právo EU, 

když jsme se jakožto členský stát ujali právě probíhajícího předsednictví EU (první 

pololetí r.2009). V praxi se předsednická funkce vztahuje na zasedání všech výborů 

EU, zastupování EU v rámci mezinárodních vztahů, zasedání Evropské rady (tzn. 

konference předsedů vlád a hlav států EU). Evropské hodnocení našeho 

předsednictví poskvrnil pád vlády po vyslovení nedůvěry 101 hlasy (24.3.2009). 

К tomu všemu stojíme včele Evropy v době, kdy se svět potýká s hospodářskou 

krizí a (nejen) od předsedající země EU se očekávají možná řešení a potřebná 

opatření, jak se s krizí vyrovnat. Přesto přese všechno je české předsednictví 

doposud hodnoceno jak politiky, odbornou veřejností, tak i médii veskrze pozitivně. 

Podle posledních průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění 

(Sociologický ústav AVČR) jsou se členstvím v EU spokojeny téměř tři pětiny 

české populace (58%), třetina lidí je naopak nespokojena (32%). 

Budoucí otázkou pro celou EU zůstává, zda se spolupráce zastaví na úrovni 

mezivládních dohod, nebo se bude prohlubovat až do unie politické. 

Důležité je si uvědomit - a to považuji za stěžejní myšlenku druhé části mé 

diplomové práce - že být členem EU neznamená jen hospodářský prostor bez hranic 

nebo „eurobyrokracii" v Bruselu, ale jde zároveň o sdílení společných zájmů a 

hodnot, které se týkají každého evropského občana. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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V této části diplomové práce se zaměřím na praktickou, potažmo 

didaktickou stránku tématu Integrace ČR do EU, konkrétně na možnosti 

uchopení tématu v rámci výuky základů společenských věd na gymnáziu. 

Mým cílem je vytvořit studijní materiál pro učitele základů společenských 

věd na střední škole. Čtenáři tu naleznou shromážděné projekty vztahující se 

к tématu, typy na webové stránky, elektronické i tradiční učebnice, instituce, se 

kterými je možné navázat spolupráci, příklad ukázkové hodiny atd. Cílem této 

části je, aby se stala inspirací pro učitele základů společenských věd a aby 

zároveň ukázala, jakým způsobem je možné tak široké téma uchopit. 

Zmiňuji Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávám43 

(RVP GV), vzdělávací oblasti a obsahy, kterých se téma nejvíce dotýká. 

Předem upozorňuji, že vše koncipuji s ohledem na cíle RVP GV, ovšem 

největší roli při výběru materiálů, jeho třídění a sestavení přehledů tvoří 

subjektivní posouzení autorky diplomové práce. 

К vytvoření této části práce mě vede pedagogický zájem, protože ve školách 

jsou nyní v pozici žáků a studentů budoucí dospělí občané EU, kteří budou 

na EU participovat. Proto považuji za nutné, aby si studenti (již od základní 

školy) osvojili základní principy a fungování systému EU, pochopili její 

podstatu a mnohostrannost a především si uvědomili, v jakých oblastech se jich 

členství ČR v EU dotýká a v jakých ohledech mohou sami přispět. Integrace je 

procesem dynamickým, neustále se rozvíjejícím a zasahujícím do stále většího 

počtu oblastí běžného života. Uvědomění, že se týká každého z nás, považuji 

za velice důležité. 

V úvodu bych ještě ráda upozornila na terminologii označení předmětu. 

Na gymnáziích se používá označení základy společenských věd, zřídka pak 

43Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, l .vyd. Praha: VÚP, 2007. s.100. ISBN 978-80-
87000-11-3 

52 



občanská výchova. Podle RVP GV jde ovšem o vzdělávací obor Člověk a 

společnost. konkrétně Občanský a společenskovědní základ, pod nějž spadají 

vzdělávací obsahy (viz kap. 1.1.) zahrnující vědní disciplíny, jako politologie, 

sociologie, historie, filosofie apod. Vzdělávací obor Člověk a svět práce pak 

zahrnuje učivo ekonomie. Dosavadní zkušenosti s výukou oboru Občanský a 

společenskovědní základ jsou takové, že je nadále vyučováno podle předmětů 

(Např. Ve 2.ročníku na gymnáziu probíhá výuka psychologie, v 1.ročníku 

výuka ekonomie apod.). Ve své práci se opírám o RVP GV, proto budu 

pro označení předmětu užívat Občanský a společenskovědní základ. 
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1. Téma „Integrace ČR do EU" ve výuce na SŠ 

Položme si otázku: Proč se téma Integrace ČR do EU stává samozřejmou 

součástí tematických plánů učitelů oboru Občanský a společenskovědní záklaď? 

Co by si z něj studenti měli vzít? Co bude cílem učitele? 

Integrace se na evropském kontinentě týká především politické, ekonomické 

a sociální problematiky, stále probíhá proces tvorby geopolitického kontextu. 

Integrace je z jedné strany vše, co se dnes odehrává v evropském prostoru, 

z druhé strany je příležitostí pro jeho sjednocení. Kolem nás visí ve vzduchu 

řada nezodpovězených otázek představujících budoucí výzvu (např. přijetí 

Lisabonské smlouvy Českou republikou nebo dovršení integračního procesu 

v podobě politické unie). Důležité pro nás je, že se myšlenka integrace rozvíjí a 

dotýká se mnoha dalších oblastí společenského života (např. otázky 

multikulturality, multilingvální společnosti, volného pohybu osob v rámci 

schengenského prostoru, vzdělání na mezinárodní úrovni apod.). Integrace naší 

republiky do celku EU pro nás znamená uvědomění si faktu, že nežijeme 

izolovaně, že naše působení, myšlení a počínání nekončí na hranici našeho 

státu. Závisíme jeden na druhém, sdílíme společné hodnoty a ideály. 

Osobně vnímám jako problém fakt, že mnoho z nás ztotožňuje (velmi 

povrchně) vstup do EU se sjednocením cen. Pro mnohé z nás to představuje 

problém, jenž ovlivňuje osobní postoj k EU. Není ovšem správné na základě 

jedné konkrétní věci si z dalších desítek důležitých věcí vytvořit obrázek o celé 

EU. Sjednocená cena - ano, nepochybně jde o jednu z hlavních změn, vedle 

toho ovšem existuje řada dalších výhod i nevýhod. Cílem učitelů oboru 

Občanský a společenskovědní základ by mělo být studenty к tomuto 

uvědomění dovést. Uvědomit si mnohostrannost našeho členství, uvědomit si, 

co znamená být Evropanem. Nejde jen o ceny a volný pohyb osob, ale 

o sdílení, naslouchání, tvoření, respekt, integraci a směřování ke společným 

cílům. 
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Proč je tedy vzdělávání v oblasti evropské integrace tak významné? 

V posledních letech se stále častěji setkáváme při výuce s frekventovaným 

termínem evropanství odkazující do historie ke společným kořenům a 

do budoucna ke společným evropským hodnotám. Téma Integrace CR do EU 

považuji za velmi významné nejen vzhledem к členství ČR v EU. Dosavadní 

zkušenosti zvláštní výuky i z absolvovaných praxí mě utvrdily vtom, že 

povědomí žáků a studentů o podstatě, příčinách a důsledcích integračních 

procesů, potažmo i našeho členství v EU mají jen v teoretické rovině, a to ne 

příliš do hloubky. 

Velký důraz bychom jako učitelé měli klást na kritický přístup jak náš, tak 

ze strany studentů. Domnívám se, že RVP GV je proevropský orientovaným 

dokumentem. Už jen proto, že vešel v platnost v době, kdy ČR byla již tři roky 

členem EU, proto i přípravné fáze tvorby dokumentu směřovaly к naplnění cílů 

s ohledem na členství. Důkazem toho je např. zařazení jednoho průřezového 

tématu Výchova к myšlení v globálních a evropských souvislostech (kap. 1.3.) 

do celku RVP GV. Bezesporu je povinností pedagogů realizovat RVP GV, ale 

i při sbírání materiálů a tvorbě příprav buďme к informacím kritičtí a 

upozorněme studenty na několik možných úhlů pohledu, ať si sami najdou ten 

svůj a vytvoří si vlastní názor. Jsem přesvědčená o nutnosti vychovávat 

studenty к uvědomění si pocitu evropanství a participaci na evropském životě, 

к tomu, že evropanství bere i dává. Vychováváme a budeme vychovávat 

generace, které se budou podílet ať už přímo, nebo nepřímo na chodu EU, 

budou reprezentovat naši republiku a tvořit evropského ducha. 

Zvýše uvedeného rozhodně nevyplývá, že se mají studenti vychovávat 

proevropský! Cílem učitelů je podávat informace vyváženě tak, aby si studenti 

sami vytvořili názor a názory své i ostatních dokázali kriticky hodnotit a 

podpořit věcnými argumenty. 
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Motto: 

„Evropa bude existovat díky společné vůli a jednání svých občanů. Tato 

skutečnost jí dává morální legitimitu a autoritu. Pro upevnění této legitimity 

neměl být projekt nové Evropy pouze projektem určitých elit, ale v prvé řadě 

projektem občanů, přímo zapojených do řešení politických otázek a 

do rozhodování. Záměr musí být jednoduchý, zřetelně vyslovený a musí 

splňovat jejich očekávání. Občané chtějí „cítit" Evropu ve svém každodenním 

životě. "44 

1.1. Rámcový vzdělávací program 

Dne 24.7.2007 schválilo MŠMT RVP GV. Od 1.9.2007 běželo dvouleté 

období, ve kterém gymnázia připravovala své školní vzdělávací programy 

(ŠVP), podle nichž začala od 1.9.2009 vyučovat. Jednoduše řečeno to 

znamená, že existuje pevně stanovený rámec zahrnující vzdělávací oblasti a 

obsahy, které s ohledem na klíčové kompetence a průřezová témata učitel 

realizuje (RVP). Závisí ovšem na něm a filosofii té které školy, jakým 

způsobem se toho ujme a jaké metody a prostředky k tomu použije (ŠVP). 

Téma Integrace ČR do EU spadá svou šíří do několika vzdělávacích oblastí, 

tzn. dá se učit v rámci vzdělávacích oblastí: 

• Člověk a společnost 

o Občanský a společenskovědní základ 

• vzdělávací obsah: 

• Člověk j ako j edinec, 

• Člověk ve společnosti, 

44ILIESCU, I. Integrace a globalizace- Rumunská vize. l .vyd. Praha: Práh, 2004. s. 13 
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• Občan ve státě, 

• Občan a právo, 

• Mezinárodní vztahy, globální svět, 

• Úvod do filozofie a religionistiky. 

o Dějepis 

• vzdělávací obsah: 

• Středověk, 

• Počátky novověku, 

• Osvícenství, revoluce a idea svobody, 

modernizace společnosti, 

• Moderní doba I - situace v letech 1914-1945, 

• Moderní doba - soudobé dějiny, 

o Geografie (viz Člověk a příroda) 

• vzdělávací obsah: 

• Ekologie, 

• Přírodní prostředí, 

• Sociální prostředí, 

• Životní prostředí, 

• Regiony, 

• Geografické informace a terénní vyučování. 

v 

• Člověk a svět práce 

• vzdělávací obsah: 

• Trh práce a profesní volba, 

• Pracovněprávní vztahy, 

• Tržní ekonomika, 
• Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice, 

• Finance. 
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• Jazyk a jazyková komunikace 

o Česky jazyka a literatura 

• vzdělávací obsah: 

• Jazyk a jazyková komunikace, 

• Literární komunikace. 

o Cizí jazyk 

• vzdělávací obsah: 

• Receptivní řečové dovednosti, 

• Produktivní řečové dovednosti, 

• Interaktivní řečové dovednosti, 

• Reálie zemí. 

Téma je velmi široké, proto se svým způsobem dotýká téměř každé 

vzdělávací oblasti alespoň v některých jejích bodech. 

1.2. Průřezová témata 

Cílem průřezových témat je, aby vedla studenty к vytváření vlastních 

postojů, hodnotových žebříčků, kritickému uvažování a zodpovědnému jednání 

vůči sobě samým, svému okolí a ve svém důsledku vůči větším celkům 

(lokalita, region, stát, svět). 

V rámci průřezových témat prostupuje téma Integrace ČR do EU všemi 

z nich, jelikož jde o téma aktuální. Téma je natolik důležité, že tvoří jedno 

průřezové téma ( Výchova к myšlení v globálních a evropských souvislostech). 

U výčtu průřezových témat (RVP GV) uvádím důvody a příklady toho, 

v jakých ohledech se do nich téma Integrace ČR do EU promítá. 
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Osobnostní a sociální výchova 

Průřezové téma vede к výchově zdravého a zodpovědného života, 

rozvíjí sebedůvěru, sebeúctu a zodpovědnost za své jednání. Díky 

znalostem a dovednostem žáci získají přehled o sociálních, 

kulturních a morálních otázkách. Dnešní svět, v němž probíhají 

procesy integrace, globalizace a regionalizace, nastoluje řadu otázek 

a problémů (např. sociální problémy související s rychlostí a 

nepředvídatelností ekonomických pohybů; potřeba řešení 

hospodářské krize; kontakt s multikulturní společností; devastace 

životního prostředí apod.). Studenty bychom měli vést к pěstování 

mezilidských vztahů, rozvoji sociálních dovedností, orientaci 

v interakčních vztazích (osobní, interkulturní, profesní apod.). 

Průřezové téma je obecné, proto prostupuje všemi vzdělávacími 

oblastmi RVP. 

• Výchova к myšlení v globálních a evropských souvislostech 

Průřezové téma se soustředí na stále hlubší propojování oblastí 

veřejného života, upozorňuje na hospodářské, sociální, kulturní i 

environmentálni jevy pozitivní i problémové. Téma v sobě zahrnuje 

pro nás podstatné téma evropské integrace. V rámci tohoto tématu 

bychom měli vést studenty nejen к pochopení podstaty integračních 

procesů, ale v rámci nich i к porozumění sobě samým. Téma je pro 

svou širokou tematickou základnu vhodné naplňovat v rámci různých 

vzdělávacích oblastí, oborů a předmětů. Jde o téma, které nás 

obklopuje a ve kterém fakticky žijeme. Proto je důležité jej realizovat 

aktivně a efektivně (přesáhnout možnosti tradiční výuky). Tematicky 

např. geografické, historické a teoretické uchopení globalizace a 

integrace; zaznamenání změn v důsledku rozvoje techniky a 

dynamikou pohybu informací, kapitálu, zboží, spotřeby a lidí 

ve společenském prostředí; interkulturalita a globální kultura; 

globální problémy a jejich příčiny (chudoba vs. bohatství, nerovnost 

ekonomického rozvoje, vzdělání v globálním kontextu, terorismus, 
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udržitelný rozvoj a životní prostředí, lidská práva apod.). 

V neposlední řadě je třeba klást důraz na geopolitický evropský 

kontext. V rámci společného prostoru EU hovoříme o společných 

hodnotách a kořenech vycházejících z historického vývoje 

integračních procesů. Dále je třeba zahrnout vznik a fungování 

evropských institucí, historický vývoj českého národa, ekonomický 

vývoj ČR v evropském a světovém kontextu apod. V tématu je dále 

věnována pozornost vzdělávání, vzdělávací politice, tvorbě 

evropského vzdělávacího prostoru, možnostem mezinárodního 

vzdělávání apod. 

• Multikulturní výchova 

Toto průřezové téma zaujímá zvláštní místo ve vztahu 

к předchozímu tématu. Jde o téma aktuální, založené na lidských 

vztazích a mající zásadní význam pro mladé lidi, kteří žijí v prostředí 

v němž se stále více střetávají různé kultury, etnika a náboženství. 

Multikulturalita se stává samozřejmou součástí integrující se 

společnosti. Ve škole by měl být kladen důraz na respektování 

,jinakosti", uvědomění si vlastní kulturní identity, vnímání sebe 

sama jako občana, který se podílí na obrazu společnosti. V rámci 

tohoto tématu ve vztahu к integraci žák rozumí termínům 

globalizace, terorismus, rasismus, intolerance, asimilace, etnicita, 

inkluze, majorita, minorita atd. 

• Environmentálni výchova 

Téma reaguje na aktuální problémy celosvětové úrovně, a sice 

na fakt, že jsme svědky stále se zhoršujícího stavu životního 

prostředí, za nějž může z velké části člověk (změna klimatu; úbytek 

ozónu; destrukce přírodních ekosystémů atd.). Téma životního 

prostředí patří к prioritám EU. Jedním z hlavních cílů, jak se 

s problémy životního prostředí vypořádat, je zvýšit ekologické 

povědomí lidí. Téma je opět postavené na postupu: student si 
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uvědomí, jak se problém týká jeho samotného, jak by sám mohl 

к jeho řešení přispět a jak se to v důsledku promítne v širších 

souvislostech. O důrazu, který je ze strany orgánů EU na toto téma 

kladen, svědčí množství internetových stránek a mezinárodních 

projektů zabývajících se tématem životního prostředí (kap.2.3.5.6.). 

• Mediální výchova 

Téma se zaměřuje na oblast médií a medializace, která dnešní 

společnost stále více pohlcuje. Jsme obklopeni informačními zdroji 

různých úrovní, informace jsou produkovány jak na běžícím pásu. 

Úkolem učitele je, aby ukázal studentům, jakým způsobem se 

orientovat v tak velkém množství mediální nabídky a aby vedl 

studenty к samostatnému shánění informací, jejich třízení a 

hodnocení. Pro tyto dovednosti a schopnosti užíváme termín 

mediální gramotnost. Součástí toho je také dovednost rozpoznat 

nepravdu a manipulaci. V rámci našeho tématu může průřezové 

témata pomoci např. v doplnění představy o fungování 

rozhodovacích procesů v politické komunikaci, v oblasti veřejného 

života a veřejného mínění apod.45 

Z uvedeného výčtu je zřetelné, že téma Integrace ČR do EU se týká každého 

průřezového tématu a zároveň, že průřezová témata procházejí dle koncepce 

RVP GV jako styčný pilíř celým vzděláváním. 

Forma, kterou učitel zvolí při zařazení průřezového tématu do výuky, je 

čistě na něm. Průřezové téma může být součástí vzdělávacího obsahu 

vyučovacích předmětů, stejně tak je možné začlenit je formou besedy, 

45 Průřezová témata zpracována podle Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, l .vyd. 

Praha: VÚP, 2007. s.100. ISBN 978-80-87000-11-3 
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semináře, projektu, kurzu nebo jako samostatný vyučovací předmět. Výše 

uvedené formy lze vzájemně kombinovat. 

1.3. Formy a metody 

Cílem učitele (nejen) oboru Občanský a společenskovědní základ na střední 

škole je, aby u studentů rozvíjel klíčové kompetence46 (kap.3.1.) a vedl je 

к dosažení vytyčených cílů. To vše závisí na učitelově pojetí výuky, což 

zahrnuje metody a formy výuky. V následujících odstavcích vnesu do textu 

více teorie z toho důvodu, aby si čtenář uvědomil důležitost promýšlení 

výukových postupů. 

Ve všech předmětech je třeba volit různé organizační formy a metody výuky 

a navzájem je kombinovat. Zvolená metoda je způsobem záměrného 

uspořádání činností učitele i žáka směřující ke stanoveným cílům. Není vhodné 

jednostranně používat jen jednu metodu. Učitel má usilovat o pestrost, 

nápaditost a účinnost zároveň. Vzhledem к povaze oboru Občanský a 

společenskovědní základ (tj. obor: aktuální; dotýká se každého jedince; klade 

důraz na praktický život; zahrnuje základní poznatky o společnosti a její 

struktuře; zahrnuje každodenní život jedince; má multidisciplinární povahu; 

svou šíří zasahuje do všech oblastí lidského života) je vhodné kombinovat 

tradiční metody (např. výklad) s metodami interaktivními a aktivizujícími 

(např. simulační hra, kdy se student vžije do role, podle níž jedná). Aktivizující 

metody jsou doporučovány především díky překonávání postupů, které již 

ztratily svou aktuálnost nebo jsou překonávány novou společenskou potřebou a 

snaží se přinést zlepšení. Bez tradičních metod se výuka neobejde. Je proto 

nezbytné metody navzájem kombinovat. Praktickým příkladem této kombinace 

je vzorová hodina v této části práce (kap.3.4.). 

46 kompetence к učení; kompetence к řešení problémů; kompetence komunikativní; 

kompetence sociální a personální; kompetence občanskou; kompetence k podnikavosti 
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Promýšlení výukových postupů je stěžejní složkou přípravy na hodinu. Je 

nutné si uvědomit, že sluchem si člověk zapamatuje zhruba 20% informací, 

zrakem 30%, ale když sami něco vykonáme, zapamatujeme si až 90%47. Proto 

je (konkrétně v našem tématu) vhodné pracovat s tabulkami a grafy, které mají 

výpovědní hodnotu a dá se pomocí nich dobře demonstrovat např. vývoj cen, 

HDP, počet obyvatel atd. Proto bychom se i v rámci výuky tématu Integrace 

ČR do EU měli snažit o zapojení aktivizujících metod do našich příprav 

s cílem, aby si žáci téma zažili. Vhodné je dle mého názoru spojení frontální, 

skupinové a kooperativní výuky, tzn. formy založené na práci ve skupině, kde 

je kladen důraz na spolupráci mezi žáky navzájem a učitelem, a využití 

problémových učebních úloh. 

Obor Občanský a společenskovědní základ zahrnuje mj. řešení filosofických, 

etických, ekonomických či sociálních otázek a diskuse nad aktuálními tématy 

současného světa (např. porušování lidských práv, globalizace a regionalizace, 

EU apod.). Proto je pro koncipování výuky vhodné vybírat metody efektivní. 

Efektivními metodami rozumím takové, které vedou co nej schůdnější cestou 

к cíli. Co determinuje efektivitu učení? Jsou to pochopení smyslu, aktivní 

účast, různé strategie, autentické úkoly, nové poznatky zařazené do známých 

souvislostí a fakt, že neplatí pravidlo jediné správné odpovědi. K tomu je 

zapotřebí metod, které motivují, aktivizují, vzbudí smysluplnost a jistotu 

budoucího praktického využití. Mezi takové metody patří např. sokratovské 

metody; ilustrace; hra; I.N.S.E.R.T.; učíme se navzájem; podvojné zápisníky; 

kostka; brainstorming; volné psaní; myšlenková mapa; studijní skupiny; 

vývěsková sekce; kruhový rozhovor; studijní deník; představte si apod. Není 

předmětem této práce rozebírat jednotlivé metody, proto bych doporučila 

přehlednou a inspirující publikaci: Grecmanová, H., Urbanovská, E., 

Novotný,P.: Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: 

Hanex, 2000. 

47 Maňák, J„ Švec, VI.: Výukové metody. Brno, 2003. 
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1.4. Shrnutí 

Z výše uvedeného můžeme usoudit, že v RVP je na téma Integrace ČR 

do EU kladen důraz a je mu vymezen dostatečný prostor v průřezových 

tématech. Téma evropské integrace je náročné a pro učitele o to složitější, že 

je zahrnuto v širokých ekonomických a společenských souvislostech. 

RVP je v tomto ohledu moderní. Bere v potaz, že procesy globalizace a 

integrace probíhají paralelně a dynamicky. Zahrnutí tématu do RVP je tedy 

významným krokem vpřed. Nelehký úkol je ovšem ponechán na učiteli, aby 

se s tím vypořádal. RVP dává učiteli možnost, nikoli návod. Právě v tom 

spatřuji kámen úrazu - pro mnohé učitele je (zřejmě) těžké přijít na to „kudy 

do tématu". Doufám, že se čtenářům po přečtení následující kapitoly otevře 

nejedna cesta. 
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2. Materiály k tématu Integrace ČR do EU 

V této kapitole jsem shromáždila existující, aktuální i ukončené projekty, 

webové stránky, instituce a organizace, elektronické učebnice a některé 

tradiční učebnice týkající se tématu Integrace CR do EU a evropské integrace 

obecně. Vytvořila jsem jejich výběr, přehled, kategorizaci a u některých z nich 

jsem okomentovala jejich možné využití ve výuce. 

Smyslem následujícího přehledu je shromáždění materiálu к tématu tak, aby 

si čtenář této práce (učitel oboru Občanský a společenskovědní základ) mohl 

vybrat ze široké škály dostupných materiálů podklady pro svou přípravu 

na výuku. Hlavní přínos vidím v inspiraci z uvedených zdrojů. 

2.1. Vzdělávací projekty a programy 

Přestože neexistuje v rámci EU společná vzdělávací politika, představují 

vzdělávání, školení, programy a projekty pro mládež živý a neustále se 

rozvíjející aspekt evropské integrace. 

Vzdělávací projekty zahrnují vzdělávací programy v rámci EU. Společné 

evropské programy se datují od 80. let (Jednotný evropský akt, 1986) a dávají 

možnost studentům a mladých lidem zažít zkušenost ekonomického, sociálního 

a kulturního života jiných evropských zemí, nalézt nové přátele a zajistit si 

zajímavější a perspektivnější začátek své pracovní kariéry. Takové typy 

projektů a programů jsou nej častější. 

Výměny studentů a učitelů se těší velké popularitě. Ve své podstatě 

pomáhají měnit vzdělávání v členských zemích EU: 

• výměnou zkušeností; 

• hledáním nejlepších metod práce pomocí inovací; 
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• zajišťováním užší spolupráce s praxí; 

• zlepšováním znalostí jazyků a praktických jazykových dovedností. 

Vzdělávací programy EU fungují od roku 1994 v cyklech pod třemi velkými 

celky (Socrates, Leonardo da Vinci, Youth): 

• Socrates I, II 

První část programu Socrates I započala v roce 1995, kdy byla zpřístupněna 

pro všechny členské země EU a dále pro Island, Norsko a Lichtenštejnsko. 

V roce 1997 byly do programu přijaty ČR, Kypr, Maďarsko a Rumunsko, o rok 

později pak Slovensko, Polsko, Litva, Estonsko, Lotyšsko a v roce 1999 

přistoupily ještě Bulharsko, Slovinsko a Malta. Velká část programu byla 

věnována mobilitě studentů. Program umožňoval studium v zahraničí a 

poznávání dalších zemí. Vysoké školy, kde student začal studovat, získané 

vzdělání uznávají. Granty ke studiu se udělují podle odsouhlasených pravidel. 

Pro první období bylo vyčleněno 859 mil. EU. 

Vzdělávací program EU Socrates //plynule navazuje na výsledky první fáze 

programu a současně představuje nové aktivity a cíle. Klade důraz 

na posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou projektové spolupráce škol 

a dalších vzdělávacích institucí, mobility studentů a učitelů, zkvalitňování 

jazykového vzdělávání ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávání, 

prosazování inovací ve vzdělávání včetně zavádění informačních 

a komunikačních technologií do výuky. Do programu Socrates vstupuje každá 

škola jako rovnocenný partner, jde tedy o rovnou spolupráci. 

Vstupem ČR do programu Socrates se u nás zásadně změnila spolupráce 

s univerzitami ze zemí EU, dříve spolupráci zajišťoval pouze program Tempus. 

Spolupráce mezi ČR a ostatními státy EU se výrazně zlepšila, zkvalitnila a 

rozšířila na jiné vzdělávací instituce, nezůstalo pouze u univerzit. Současně 

fungoval program PHARE podporující rozvoj základního a středního školství, 

ale ten nemohl školství zásadně ovlivnit. Pro SŠ se stal stěžejním program 

COMENIUS (spadá pod program Socrates), který se soustřeďuje na základní a 

střední školy. 
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Na počátku mezinárodní spolupráce se považovalo za úspěch dopisování 

studentů z různých zemí nebo krátké návštěvy. Postupem času rostla chuť a 

dnes má program za sebou několik úspěšných projektů. 

• Leonardo da Vinci I, II 

Program začal být realizován v roce 1994 a je založen na článku 

127 Maastrichtské smlouvy48. Je aplikován ve všech členských zemích EU, 

v Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku. Je otevřen i pro kandidátské země střední 

a východní Evropy včetně Kypru a Malty. 

Dřívější programy, jako Force (pokračující program vzdělávání), Petra I 

(základní výcvik), Commett I (program spolupráce mezi univerzitou a 

průmyslem), Euronected (pomoc při zvyšování kvalifikace při zavádění 

inovace v průmyslu) a Lingua (výuka jazyků) jsou zahrnuty do tohoto 

programu tak, aby se zajistila jejich vzájemná koordinace. 

Primárním cílem programu je orientace na profesní vzdělávání, tedy 

na základě výsledků technologického a technického vývoje realizovat 

navazující systém vzdělávání s ohledem na očekávané změny a na změnu 

pracovního stylu. Program je zaměřen také na zlepšování kvality v systému 

vzdělávání a přípravy na povolání v rámci Evropy. Vybírá nej lepší zkušenosti 

z jednotlivých států. Základní myšlenkou je představa celoživotního vzdělávání 

a tím pádem pomoc lidem při změnách na trhu práce. Systém umisťování a 

výměnné struktury umožňuje mladým lidem přístup ke vzdělávání a tím 

i flexibilitu při nalezení zaměstnání v členských státech EU. 

Leonardo da Vinci je otevřen všem regionálním strukturám, které mají 

o tento systém vzdělávání zájem. Pilotní a výměnné projekty jsou určeny 

mladým lidem a pracovníkům, kteří pokračují v systému vzdělávání, malým a 

středním firmám a učitelům. Tento program ukončil již svou druhou fázi (2000 

- 2006). Cíle pro druhou fázi programu plně odpovídaly pilířům Strategie 

48 ČI. 127.1. Společenství provádí politiku odborného vzdělávání, podporuje a doplňuje 
činnost členských států při plném respektování jejich odpovědnosti za obsah a organizaci 
odborného vzdělávání. 
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zaměstnanosti EU, takže program může přispět konkrétně к podpoře 

zaměstnanosti, adaptability, podnikatelství a rovných příležitostí a může 

přispívat к ucelené strategii celoživotního učení. Přínos к rozvoji učící se 

společnosti je považován za prostředek к dosažení strategického cíle 

konkurenceschopného a znalostmi určovaného hospodářství, v němž jsou 

propojeny zaměstnanost, hospodářský růst a sociální soudržnost. 

Prostřednictvím zkušeností a metod, vypracovaných během první fáze 

programu, má nyní Leonardo da Vinci sloužit jako hlavní 

nástroj - ve spolupráci s programem Socrates, programem Mládež pro Evropu 

a Evropským sociálním fondem - к rozvoji celoživotního vzdělávání. 

• Youth (Mládež) 

Program YOUTH FOR EUROPE byl založen v roce 1995 a byl určen 

pro členské státy, Island, Norsko a Lichtenštejnsko. Tento program byl později 

přetransformován do programu YOUTH a byl zaměřen na oblast neformální 

výchovy a vzdělávání mládeže. Vzdělávací program Mládež byl realizován 

v ČR a členských státech EU v letech 2000-2006. Cílovou skupinou programu 

byli mladí lidé ve věku 15-25 let a pracovníci s mládeží. Hlavním cílem 

programu byl rozvoj a podpora volnočasových aktivit mladých lidí v Evropě 

a partnerských zemích. Program se dělil na tyto akce: Výměny mládeže; 

Evropská dobrovolná služba; Iniciativy mládeže; Podpůrná opatření. 

Podporovány v tomto programu byly jak aktivity přímo pro mladé lidi 

(výměny mládeže, iniciativy mládeže), tak i aktivity podpůrné (školení 

pro pracovníky s mládeží, kontaktní návštěvy, informační systém Eurodesk). 

Novinkou a zároveň i prioritou tohoto programu se stala tzv. Evropská 

dobrovolná služba (kap.2.3.2.) a projekty na ni navazující. 

Vzdělání a programy v této oblasti nejsou jedinou aktivitou, kterou EU 

nabízí. Jejich prostřednictvím se mladí lidé mohou se zahraničními 

partnerskými instituty setkávat nad společnými kulturními a jinými projekty. 

Jsou určeny mladým Evropanům, kteří vyrůstají v Evropě zdůrazňující 

solidaritu a respektovaní odlišností. 
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• Mládež v akci 

Program Mládež v akci (2007-2013) je nejnovějším přírůstkem do rodiny 

programů EU zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí. Navazuje 

na předešlý zmiňovaný program Mládež (2000-2006). Zahrnuje: Mezinárodní 

výměnu mládeže; Evropskou dobrovolnou službu; Iniciativy mládeže a aktivity 

zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Zavádí i nová opatření 

na rozvoj evropské spolupráce při koordinaci politiky v oblasti mládeže 

a rozšiřuje možnosti spolupráce s nečlenskými zeměmi EU. Projekt je rozdělen 

do tzv. Akcí: Mládež pro Evropu; Evropská dobrovolná služba; Mládež 

ve světě; Systémy na podporu mládeže; Podpora evropské spolupráce v oblasti 

mládeže. 

Program je určen mladým lidem ve věku 13-30 let, kteří mají trvalé bydliště 

v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí (pouze 

u některých akcí). Hlavní cílovou skupinou programu jsou mladí lidé ve věku 

15-28 let. Program je otevřen všem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo 

sociální či kulturní původ. Program je také určen pracovníkům s mládeží. 

Autoři projektu dále usilují o posílení uznání neformálního vzdělávání49, proto 

účastníci programu dostávají tzv. pas mládeže jako doklad o absolvování a 

o získání klíčových dovedností. Význam neformálního vzdělání je 

nezpochybnitelný, je zaměřen na osvojování dovedností pro život a přípravu 

к aktivnímu občanství a zahrnuje jak individuální, tak skupinové učení 

s kolektivním přístupem. Je celistvé a je zaměřeno na průběh procesu učení a 

na zkušenosti a činnosti vycházející z potřeb účastníků. 

Na celé sedmileté období dostal program rozpočet 885 milionů EUR. Tyto 

peníze jsou určeny skupinám mladých lidí a neziskovým organizacím 

na realizaci veřejně prospěšných projektů s následujícími cíli: 

49 Neformální vzdělávání se vztahuje ke všem plánovaným programům osobního a 
sociálního vzdělávání mladých lidí určených к rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí 
mimo rámec formálního vzdělávacího kurikula. 
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• Posílit zapojení mladých lidí do společnosti. 

• Rozvíjet a podporovat u nich toleranci, solidaritu a přispět 

tak ke zvýšení sociální soudržnosti EU. 

• Podpořit vzájemné porozumění mezi mladými lidmi z různých zemí. 

• Přispět к rozvoji systémů podporujících aktivity mladých lidí 

a kompetencí neziskových organizací působících v oblasti mládeže. 

• Podnítit rozvoj evropské spolupráce v oblasti mládeže.50 

V projektech jsou tyto cíle naplňovány prostřednictvím stálých priorit 

programu: Evropské občanství; Aktivní účast mladých lidí; Kulturní 

rozmanitost; Začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi. 

Program umožňuje mladým lidem celistvě rozvíjet jejich osobnost a získat 

nové vědomosti a schopnosti, a to jednak tím, že jim nabízí finanční 

prostředky, jednak další podporou realizace jejich projektů.51 

• ERASMUS 

Program umožňuje výměnu studentů vysokých škol. Byl jedním z prvních a 

funguje dodnes, dokonce je dnes největším evropským programem. Funguje 

v rámci univerzit téměř v každém státě EU a je součástí programu Socrates. 

Jeho cílem je, aby studenti strávili alespoň jeden semestr v zahraničí, což by 

mělo vést ke zvýšení jejich schopnosti nalézt zaměstnání. 

• Stáže v Evropské komisi 

Komise EU organizuje dvakrát ročně tří až pětiměsíční stáže pro studenty, 

absolventy univerzit a zaměstnance státní správy. Stáže začínají vždy 1. března 

a 1 .října každého roku. Cílem těchto stáží pro občany členských i přidružených 

členských zemí je např.: 

50 Dostupné na h t tp : / /www.mladezvakci .cz / 

51 Dostupné na http: / /www.mladezvakci .cz/ 
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• poskytnout stážistovi všeobecnou představu o cílech a problémech 

evropské integrace; 

• poskytnout praktické znalosti práce jednotlivých odborů Evropské 

komise; 

• získat osobní zkušenosti a kontakty v průběhu každodenní práce. 

Mladí lidé do 30 let přijatí na stáž se zapojují do různých aktivit Evropské 

komise od psaní zápisů porad přes výzkum určitého tématu, ohodnocení 

projektů a programů z finančního, ekonomického a technického hlediska až 
• 5 2 

po zkoumání státní pomoci atd. 

• Digitální knihovna Europeana 

V listopadu 2008 byl spuštěn nový evropský projekt Europeana, nebo-li 

Evropská digitální knihovna. Ta umožňuje přístup к evropskému kulturnímu 

dědictví. V digitální podobě se tak ocitly pohromadě knihy, textové 

dokumenty, obrazy i videa. Virtuální knihovna však měla hned v počátku 

problémy. V den jejího spuštění se na webové stránky projektu snažilo dostat 

tolik uživatelů, že to vedlo ke kolapsu. V současné době je většina jejích funkcí 

v provozu a hlavní cílem je podporovat rozvoj informační společnosti 

v Evropě.53 

• eTwinning 

Projekt je zaměřen na podporu spolupráce ZŠ a SŠ v rámci celé Evropy. 

Spolupráce probíhá formou informačních a komunikačních technologií mezi 

učiteli, žáky i mezi celými třídami. Zkušenost, kterou program nabízí, pomáhá 

к posílení uvědomění si rozměru evropanství, к posílení multikulturní a 

multilingvální společnosti. 

52 Dostupné na ht tp : / /www.rvp.cz/c lanek/886#002 

53 Dostupné na http:/ /www.icm.cz/digitalni-knihovna-europeana 
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• Europanostra 

Obsahem projektu Europanostra je uskutečnění soutěže o EU pro studenty 

středních škol. Soutěž má na středních školách v ČR jistou tradici, probíhá 

ve všech regionech ČR ve třech kolech - okresním, krajském a národním. 

Studenti během soutěže pracují ve tříčlenných týmech, rozděleni do rolí. 

V každém z jednotlivých kol soutěže je kladen důraz na jiné dovednosti, 

např. v prvním kole jde o různorodý test, který prověří schopnost studentů 

pracovat s informacemi, ve druhém kole se studenti soustředí 

na vypracování projektů podle pravidel strukturální politiky EU a konečně 

ve třetím kole budou zastupovat a hájit národní zájmy na úrovni Rady EU. 

Tento projekt je podpořen Úřadem vlády v rámci informování občanů 

o evropských záležitostech.54 

Na webu http://www.europeum.org/disp proiects.php je uveden seznam 

ukončených i právě probíhajících projektů zaměřených na integraci v rámci 

EU. Většina z nich se dle mého názoru nehodí pro práci se studenty střední 

školy. Jde o projekty vyžadující větší časový prostor a hlubší znalosti, témata 

jsou důkladně konkretizována. Přesto by se některé nápady daly pro výuku 

upravit a použít (např. Europanostra; Česká cesta do Evropy; Předávání 

zkušeností s procesem evropské integrace českých nevládních organizací 

ukrajinským partnerům apod.). 

• Evropa 2045 

Projekt Evropa 2045 se zabývá budoucími otázkami řízení a fungování EU 

(např. Jaká bude Evropa za čtyřicet let? Budeme mít všude větrné elektrárny, 

povinnou výuku náboženství, problémy s imigranty? Vedou politici 

sjednocenou Evropu dobře, nebo by se to dalo zvládnout podstatně lépe?). 

H Dostupné na h t tp : / /www.europeum.org /d i sp proiects.php 
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Jedná se o strategickou výukovou hru určenou pro studenty SŠ, která 

umožní ocitnout se přímo v centru dění a na vlastní kůži poznat, jaké problémy 

přináší řízení státu, kde každé rozhodnutí má svůj následek a projeví se na 

ekonomice, spokojenosti obyvatel či životním prostředí. 

Koncepce projektu je postavená na simulaci oficiálního jednání 

na mezinárodní úrovni. Hra se podobá počítačovým strategickým hrám. Každý 

hráč zastupuje jeden stát v rámci diplomatických jednání. Mimo to také určuje 

vnitrostátní politiku svého státu (od výše daní, sociálních dávek a míry ochrany 

životního prostředí až к otázkám legalizace sňatků homosexuálních párů, 

pravomocí policie a ochrany soukromí). Dále zadává investiční pobídky, 

kterými se snaží přesvědčit domácí a zahraniční investory, aby investovali 

právě na území jeho státu. Podrobnější informace jsou ke stažení na webu 

http://www.evropa2045.cz zvlášť pro studenty a učitele. 

Užitečným a přehledně zpracovaným shledávám odkaz Encyklopedie, kde 

jsou shromážděné základní informace nejen o EU a jejích institucích, ale také 

o myšlenkových směrech a významných událostech odehrávajících se jak 

na evropském kontinentě, tak na globální úrovni. 

• POL&IS 

Název německého projektu je sestaven ze zkratek (.Politik & international 

Sicherheit, tzn. Politika a mezinárodní jistota) a jeho koncept a hlavní 

myšlenka se v mnohém podobají výše zmíněnému projelitu. 

Tento projekt jsem do svého výčtu zařadila proto, že jsem se ho účastnila 

jako pozorovatel a mnohé z něj se dá využít v upravené podobě i ve výuce 

v rámci třídy, popř. projektu mezi ročníky. 

Tento mezinárodní projekt si klade za cíl, aby si jeho účastníci (studenti 

z různých zemí EU) na základě jeho absolvování uvědomili politickou situaci 

ve světě a pokusili se o její řešení. Cílem je především zamezit vzniku 

válečných konfliktů a podobných nebezpečných jevů na nadnárodní úrovni. 

Studenti se zde naučí vystupovat před ostatními, konstruktivně vyvíjet 
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programy a projekty na zlepšení celkové světové situace. Dalším cílem je 

uvědomění si fungování světové ekonomiky, např. pokusit se nakoupit 

na fiktivní burze to, co ta která ekonomika potřebuje a naopak prodat to, čeho 

má přebytek. 

Součástí několikadenního projektu je řada interaktivních plánovacích her, 

analýza ekonomických, ekologických a politických aspektů (ve zjednodušené 

podobě vzhledem к věku účastníků) mezinárodní politiky se zaměřením na EU. 

Jedna z her vypadala následovně: svět byl rozdělen do několika regionů podle 

skupin studentů, studenti dostali své role (např. ministerský předseda, premiér, 

ministr zemědělství, vůdce opozice atd.) a jejich cílem bylo prosadit 

na světovém meetingu své zájmy, ideálně dojít ke kompromisu. Do jejich 

jednání byly zapojeny další skupiny, např. zástupce světové banky, tisku, 

neziskových organizací apod. Všichni studenti dostali s ohledem na své funkce 

instrukce, jak se mají chovat, z kterých požadavků nesmějí ustoupit apod. 

Projekt jistě stojí za pozornost. Některé jeho prvky by se daly využít v rámci 

hodinové výuky, jako celý by se mohl použít na projekt v rámci jednoho 

ročníku.55 

• Eunean summer school 2009 

Tento rok se koná 7.ročník mezinárodního projektu European summer 

school 2009, tentokráte v Praze. Cílem projektu je podpořit transatlantické 

vztahy a integraci. Účastníci se během projektu vžijí do zadaných rolí a řeší 

politické, ekonomické a sociální aspekty jak v rámci EU, tak v rámci 

transatlantických vztahů.56 

55 Více informací na stránkách ht tp: / /de.wikipedia.org/wiki/POL&IS#Rollen 

56 Dostupné na http: / / www.europeum.org/ess2009 / index.php 
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• Varianty 

Program Varianty chce přispívat к rozvoji svobodného a zodpovědného 

jednotlivce, který se orientuje v současném světě, otevřeně a kriticky 

přistupuje к informacím a názorům a pozitivně ovlivňuje život společnosti a 

prostředí, ve kterém žije. 

Varianty spolupracují s organizací Člověk v tísni, nabízí řadu projektů, 

většina z nich slouží к hlubší informovanosti (v současné době např. projekt 

Akce pro Afriku informuje o rozvojových problémech Afriky na příkladu 

Etiopie a regionu Karamoja v Ugandě; projekt Na cestě zase usiluje o širší 

propojování majority a obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit na poli 

vzdělávání atd.). Výsledkem většiny projektů je publikace seznamující 

s průběhem projektu a jeho výsledky. 

• Česká republika v Evropské unii: Členství, přínosy, výzvy 

Jedním z ukončených, dle mého názoru zdařilých a pro výuku na SŠ 

smysluplných projektů, je projekt Členství ČR v EU; Budoucnost Evropy. 

Projekt si stanovil cíl poskytnout uživatelům přehlednou formou aktuální 

informace o přínosech a perspektivách členství ČR v EU. Současně zhodnotil 

zkušenosti z prvního roku členství CR v EU. Autoři tímto navázali na publikaci 

Česká republika v EU - přínosy a náklady. Výsledkem jejich snahy je další 

publikace Česká republika v Evropské unii: Členství, přínosy, výzvy, která je 

přehledně strukturovaná, psaná sice odborně, ale s mírou, proto bych si ji 

dovedla představit jako vhodný studijní materiál pro učitele i studenty 

gymnázií. 

• Jsme v EU. buďme v obraze! 

Projekt vznikl na VŠE v Praze za účelem podpořit výuku o EU. Výsledkem 

projektu je stejnojmenná publikace, kterou uvádím i v seznamu tradičních 

učebnic a kterou hodnotím jako jednu z nej vhodnějších pro výuku. Doporučila 

bych ji bezesporu jako studijní materiál pro výuku na gymnáziu. 
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Díky kladným odezvám vzniklo pokračování projektu, jehož výsledkem je 

publikace s názvem Jsme v EU, buďme v obraze 2: Bariéry 

konkurenceschopnosti, která byla na přelomu roku 2008/2009 distribuována 

do téměř 500 vzdělávacích institucí. 

• Hra o EU „Nová tvář Evropy" 

Hra reaguje na strategické výzvy EU na počátku 21. století, 

na institucionální reformu a na vypořádání se s rozšířením EU o 10 států 

střední a východní Evropy. Cílovou skupinou projektu jsou středoškoláci. 

Cílem projektuje aktivizovat co nejširší skupinu mladých lidí tak, aby se sami 

zajímali o evropské záležitosti. Studenti by si na základě simulační hry měli 

uvědomit zájem o problematiku evropské integrace. Hra trvá 1-2 dny a je 

založena na vyjednávání o vstupu kandidátských zemí. Simulace zahrnuje 

zjednodušený proces vyjednávání od úvodní společné konference zástupců 

orgánů EU a kandidátských zemí přes podání přihlášek ke vstupu kandidátů 

do EU a vyjednávání o konkrétních podmínkách smluv o přistoupení, jejich 

projednání na plénech orgánů EU a mezivládních konferencí až po slavnostní 

podpis těchto smluv. 

• Aktivní evropsky občan 

Výsledkem ukončeného projektu (2006) "Jak se stát aktivním evropským 

občanem" je stejnojmenná příručka určená učitelům oboru Občanský a 

společenskovědní základ, v níž je zpracováno v několika kapitolách stěžejní 

učivo o Evropě (např. Evropská integrace a její směřování; Společné zájmy 

v evropském prostoru; Princip solidarity v EU aj.). V podstatě se jedná 

o pomoc učitelům, kteří si nejsou jisti, za jaký konec obsáhlé učivo o EU 

uchopit. Publikace obsahuje metodologický úvod, studijní text i náměty 

pro práci se studenty především projektového typu. 

Projekt si kladl za cíl zpřehlednit strukturu evropských institucí, nastínit 

historii vzniku dnešní EU i její současné problémy. Výstupem u studentů měly 

být získané dovednosti, které jim umožní angažovat se v evropských 

záležitostech a stát se tak aktivními evropskými občany. 

76 



Smysl tohoto projektu vidím ve výchově generace studentů „Evropanů", 

kteří budou v budoucnu na EU participovat. Proto je nezbytné, aby si 

fungování a principy EU osvojili už nyní a studium a sledování dění v EU 

považovali za samozřejmost a běžnou součást každodenního života. Užitečná 

je sekce Příklady projektů к inspiraci, které po úpravě vzhledem к časovým a 

místním podmínkám můžeme dobře využít i dnes.57 

• EUROSCOLA 

Smyslem programu Euroscola, který zaštiťuje Evropský parlament, je 

přiblížit EU mladým lidem. Tento program chce vtáhnout mládež ze zemí EU 

do jejího dění, naučit studenty, jak se rozhodovat, vyjádřit svůj vlastní názor, 

sdílet zodpovědnost, jakým způsobem se podílet na evropských debatách a 

zažít evropskou rozdílnost a sounáležitost zároveň. Mladí lidé ze všech 

členských zemí se v rámci programu setkávají, poznávají se a diskutují, 

vyměňují si své zkušenosti. Tato pravidelná setkání umožňují studentům 

zasednout v poslanecké sněmovně ve Štrasburku, kde se v běžném pracovním 

dni schází 785 poslanců. Místem, kde se setkání odehrávají, tedy Evropský 

parlament, je místem bezesporu nej vhodnějším. Zde mají mladí studenti 

možnost vyjádřit svůj názor, diskutovat na dané téma a navzájem se poznat. 

Hry, dotazníky a výzkumy jsou organizovány tak, aby vyžadovaly společnou 

práci studentů jiných národností a jazykových profilů. V průběhu celého dne 

jsou tedy účastníci vedeni k tomu, aby plně využívali své jazykové znalosti. 

V praxi si mohou dále vyzkoušet komunikativní schopnosti a odborné znalosti 

z oblasti společenských věd a problematiky fungování EU. Podstatné 

pro úspěch celého dne je, aby byli studenti dobře připraveni a aktivně se 

účastnili diskuzí. Proto jsou jim předem dána témata, kterých se budou diskuze 

týkat. Na závěr dne obdrží každý student certifikát o účasti na setkání 

57 v í c e n a h t tp : / /www.cpkp.cz /evropskyobcan/main .php. 

58Více informací na http: / /www.evropsky-
p a r l a m e n t . c z / v iew/ cs /schoolsandyouth / euroscola.html 

77 

http://www.cpkp.cz/evropskyobcan/main.php


2.1.1. Shrnutí 

Nezbývá než zdůvodnit, proč jsem věnovala projektům a programům, 

zaměřeným především na otázky evropské integrace a informovanosti o EU, 

ve své práci tak velký prostor. Hlavním důvodem je již zmiňovaná výchova 

mladé generace к pocitu zodpovědnosti a sounáležitosti к nadnárodnímu celku. 

Největší podíl v mém výčtu projektů tvoří projekty vzdělávací a studijní (v 90% 

jsou orientovány na skupinu mladých lidí). Svědčí to o tom, že nejžádanějším 

typem projektů jsou v současné době právě projekty vzdělávací. Takové 

projekty jsou pro studenty obrovským přínosem z toho důvodu, že konfrontují 

člověka s integračním procesem přímo. Ve svém důsledku mají projekty a 

programy na svědomí migraci studentů, pohyb pracovních sil a stále se 

rozšiřující otevřenost pracovního trhu. 

Drtivá většina z uvedených projektů se snaží vnést myšlenku integrace 

přímo do konkrétních aktivit. V přehledu se objevily i projekty, které nesměřují 

přímo к tématu Integrace ČR do EU, přesto je užitečné o nich vědět. Mezi 

projekty se objevilo i několik motivačních projektů formou soutěží jednotlivců 

nebo škol. 

Co by mělo být výsledkem projektů zaměřených na integraci ČR do EU: 

• umožnit hlubší pochopení integračního procesu; 

• aktivizovat zájem o reálné problémy integrace ČR do EU; 

• účastníci mohou zjistit, jaké jsou možnosti i hranice prosazování 

„národních" zájmů v „nadnárodním" kontextu; 

• posilují se kompetence a sebevědomí účastníků; 

• studenti se učí zacházet s komplexním tématem a přiměřeně 

zastupovat své vlastní zájmy; 
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• podporuje se kreativita; 

• trénují se nej různější pracovní techniky (např. práce s textem 

nebo vyhodnocování statistik), ale i schopnost spolupráce a 

interakce. 

2.2. Instituce a organizace 

V rámci evropských záležitostí a evropské integrace existují vedle velkého 

počtu informativních portálů také organizace, instituce a sdružení sloužící 

občanům к lepší a hlubší informovanosti ve věci evropských záležitostí a 

fungování EU. Uvádím přehled některých z nich se stručnou charakteristikou. 

• EUROPEUM - Institut pro evropskou politiku 

www.europeum.org 

Institut se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací 

činnost související s procesem evropské integrace. Kromě aktuálních článků, 

analýz a komentářů najdeme na stránkách kalendář plánovaných akcí, kterých 

se můžeme zúčastnit jako pedagogové nebo se studenty v rámci výuky. 

Na úvodní stránce nalezneme následující témata: Budoucnost EU; Zahraniční 

politika a transatlantické vztahy; Svoboda, bezpečnost a právo; Ekonomické a 

sociální záležitosti. 

Institut pořádá veřejné přednášky a besedy, jednou z poslední (tematických) 

byla přednáška pořádaná Institutem a Ústavem mezinárodních vztahů. 

Na začátku března zde přednášel výzkumný pracovník Centra pro studium 

evropské politiky v Bruselu (CEPS) Piotr Maciej Kaczyňský na téma „První 

dva měsíce českého předsednictví - pohled z Bruselu". Po přednášce 

následovala diskuse. Tato forma terénní výuky se mi jeví jako vhodná 
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pro doplnění látky a zpestření tématu. Navíc se studenti sami mohou 

do diskuse zapojit. 

• Česky institut pro integraci Evropské unie 

www.naseevropa.cz 

Český institut pro integraci EU (dále Cíl) byl založen v roce 2002 a je 

občanským sdružením zahrnujícím fyzické i právnické osoby z ČR i cizí státní 

příslušníky za účelem podpory rozvoje integrace ČR do EU. Podporuje aktivitu 

směřující к rychlé a efektivní integraci ČR do struktur EU a všech procesů s ní 

souvisejících. Děje se tak formou bezplatných konzultací a uveřejňováním 

informací o programech a fondech EU. Cílem je zvýšení kvality úrovně 

poznání daných procesů a zvýšení povědomí české veřejnosti o všech 

aspektech plnoprávného začlenění naší země do všech oblastí života EU. 

Cíl spolupracuje s dalšími organizacemi majícími shodný cíl. Prezentuje se 

realizací vlastních vzdělávacích a informačních programů a projektů, 

vydáváním periodických a neperiodických publikací a pořádáním konferencí, 

přednášek, seminářů a jiných setkání pro odbornou i širokou veřejnost. 

Na webu se objevují zajímavé a kvalitní články z různých oblastí evropské 

integrace, ovšem stejně tak jsou zde uveřejňovány články ze serveru 

www.novinky.cz, který nemá mou plnou informační důvěru, proto bych 

к těmto článkům přistupovala s odstupem a jejich informační hodnotu si 

ověřila raději z dalšího zdroje. 

• Česká národní agentura Mládež 

bnp://www.msmt.cz/mladez/narodni-prioritv-programu-eu-mladez-v-akci-

na-rok-2008 

Agenturu zaštiťuje MŠMT. ČNA podporuje neformální vzdělávání a 

nej významnějším programem je Mládež v akci (kap.2.1.). 
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• Přehled informačních a poradenských sítí EU v ČR 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/instituce-eu/informacni-poradenske-

site-eu-v-cr/1000723/49765/ 

Kliknutím na uvedený odkaz se čtenáři zobrazí kompletní adresář 

poboček všech informačních a poradenských sítí v ČR. Členěn je na tři 

oblasti: Vzdělávání a kultura; Zaměstnanost a mobilita; Právní pomoc a 

ochrana. 

• Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahv/cedefop-evropske-stredisko-pro-

rozvoi -odborne-pri pravý 

Nezisková organizace podporuje odbornou přípravu a další odborné 

vzdělání v EU. Spolupracuje např. s Evropskou komisí. Soustředí se 

na podporu celoživotního vzdělávání, monitoruje vývoj odborného vzdělání 

v členských státech a umožňuje mobilitu v rámci EU. Vydává své publikace 

a pořádá semináře. 

• Asociace pro mezinárodní otázky 

www.amo.cz 

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace působící 

v oblasti mezinárodních vztahů více než deset let. Svou iniciativou přispívá 

к hlubšímu porozumění mezinárodního dění. Poskytuje prostor 

pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících к rozvoji 

vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. 

Na stránkách se odehrává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, 

akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu. Tím vším 

podporuje zájem občanů ČR o mezinárodní otázky a poskytuje jim informace 

nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné mezinárodní problémy. 

Asociace je aktivní v těchto oblastech: výzkum, vzdělání, podpora otevřené 

společnosti. V oblasti vzdělávání se soustředí hlavně na projekty pro SŠ a VŠ. 

К tradičním aktivitám patří Pražský studentský summit (celoroční vzdělávací 
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program pro 400 českých studentů). Dále seznamuje studenty s tematikou EU 

a rozvojové spolupráce, pořádá semináře pro středoškolské pedagogy a další 

akce. Na internetových stránkách je к dispozici studijní materiál reagující 

na aktuální dění nejen v rámci EU.59 

• Národní informační centrum pro mládež 

www.icm.cz 

Národní informační centrum pro mládež je jedním z oddělení Ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy. Základní myšlenkou Národního informačního 

centra pro mládež a Národního institutu dětí a mládeže (NICM a NIDM) je 

soustředit veškeré potřebné informace, informační produkty, poradenství a 

služby pro děti a mládež na jednom místě, v souladu se záměry a cíli strategie 

státní politiky pro oblast dětí a mládeže a Evropské charty pro mládež, a 

zajistit jejich následnou distribuci a popularizaci v rámci Informačního 

systému mládeže.60 

• Evropské hnutí v České republice 

www.europeanmovement.cz 

Jde o portál zabývající se aktivitami EU a reagující na aktuální dění. 

Evropské hnutí v ČR se podílí na prohlubování integračních procesů v Evropě 

a navrhuje konkrétní řešení, jak přiblížit EU všem občanům. V ČR pořádá 

Hnutí každoročně desítky besed, odborných seminářů, konferencí, veřejných 

setkání či výstav. Jsou zde uveřejněny informace např. o chystaných volbách 

do EP, předsednictví ČR apod. 

Generation Europe 

www.generation-europe.cz 

Generation Europe je nestátní neziskovou organizací působící především 

v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace ve vzdělávání a o nové 

' Více informací na h t tp : / /www.amo.cz /vzdelani .h tm 

' Dostupné na www.icm.cz 
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koncepty (zkušenostní učení, spotřebitelské a environmentálni vzdělávání, 

občanské, globální a finanční vzdělávání). Zvláštní pozornost je přitom 

věnována hře jako efektivní formě vzdělávání. 

Organizace vstoupila do povědomí veřejnosti tím, že distribuovala již 

několik let po sobě v ČR 110 000 diářů, letos s názvem Něco za to stojí. Diář 

je určen jak studentům středoškolákům, tak jejich učitelům, kteří jej mohou 

využívat jako neformální zdroj informací o EU, životním prostředí a 

spotřebitelských právech. 

Kromě vzdělávacích textů obsahuje diář také praktické rady, citáty nebo 

odkazy na zajímavé webové stránky vážící se к diskutované problematice. 

Společně s diářem je školám к dispozici zdarma i Příručka pro učitele.6I 

V sekci Ke stažení najdeme tematické publikace pro učitele s pracovními listy. 

Některé by bylo třeba si upravit vzhledem к aktuálním číslům a statistikám. 

Nicméně pracovní listy členěné podle témat jsou vhodným doplněním výuky. 

Studenti by si mohli sestavit např. portfolio o EU dle témat. 

• Národní institut pro další vzdělávání 

www.nidv.cz 

Institut působí celostátně a nabízí přednášky a kurzy к rozvoji 

vzdělávání učitelů. Nabízí vzdělávací projekty a programy všeho druhu, 

využívá k tomu finanční podpory MŠMT. Institut zmiňuji z toho důvodu, že 

se věnuje jak rozvojovým projektům MŠMT, tak mezinárodním programům. 

Portál Institutu může posloužit jako inspirace. 

• Asociace nro výuku ekonomie na středních školách (AVES) 

hŤtp://www.libinst.cz/stranka.php?id=:243 

Jedná se o sdružení středoškolských učitelů, kteří si určili cíl zdokonalovat 

výuku ekonomie na SŠ. Na stránky AVES se dostanete pouze 

« Dostupné na ht tp: / /www.generat ioneurope.cz/ 
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po zaregistrování. Následně Vám budou к dispozici články a knihy vhodné 

к výuce, ilustrativní příklady i testové otázky. O své zkušenosti a nápady se 

učitelé na tomto portálu dělí. Portál hodnotím jako jeden z nejpřínosnějších 

pro pedagogickou praxi. 

2.2.1. Shrnutí 

Výše uvedené instituce, organizace a občanská sdružení mají veskrze 

informativní povahu. Soustředí se na prohlubování znalostí o EU mezi 

veřejností ve věcech např. politických, kulturních, ekonomických, 

environmentálních apod. Snaží se různými způsoby (semináře, simulační hry, 

zprávy, projekty) vtáhnout pedagogickou i širokou veřejnost do dění 

za účelem pochopení integračních procesů. Usilují o to, by se z naší 

společnosti stala společnost informovaná, zasvěcená a ve výše uvedených 

záležitostech aktivní. Jak jsem již zmiňovala, téma Integrace ČR do EU 

pedagogy doslova vybízí к tomu, aby se s některou z organizací snažili 

navázat kontakt a spolupráci. Konkrétní témata, otázky a následně pokus 

o jejich řešení jsou pro studenty přínosnější než teoretická znalost. 

2.3. Webové stránky 

Následující přehled webových stránek zabývajících se tématem Integrace 

ČR do EU jsem roztřídila na základě vlastního úsudku podle cílové skupiny 

na: Informační portály o EU; Portály pro studenty a mládež; Portály 

pro pedagogy a odbornou veřejnost. Ve většině případech se široký tematický 

záběr stránek překrývá. 
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2.3.1. Informační portály o Evropské unii 

• www.europa.eu 

Portál je vhodný pro seznámení s EU. Informace jsou členěny do kapitol, 

které jsou napsané čtivě a srozumitelně. Cílem Evropského portálu pro mládež 

je umožnit mladým lidem rychlý a snadný přístup к informacím o Evropě, 

zlepšit jejich účast na veřejném životě a přispět к jejich aktivnímu občanství. 

Cílovou skupinou jsou lidé ve věku 15-251et. Portál navíc reaguje na potřeby 

těch, kdo s mladými lidmi pracuje. Informace jsou к dispozici ve všech 

oficiálních jazycích EU. 

Na portálu najdeme jak kapitoly z historie, tak ze současnosti - jak EU 

funguje, к čemu slouží. Pro práci v hodině i pro samostatnou práci dobře 

poslouží sekce: 50 oblastí pokroku; Základní fakta a údaje; Státy; Cestování 

po EU aj. Díky tomuto materiálu se dá do hodin dobře zapojit počítačová 

výuka (např. studenti mohou informace sami vyhledat; díky přehlednému 

členění sami získají představu, co vše do EU spadá a čím vším se orgány a 

instituce EU zabývají). Autoři vzhledem к permanentní aktualizaci vyzývají 

uživatele, aby sdělovali své připomínky a návrhy na zlepšení. Jako jeden 

z mála serverů se takto veřejně zajímá o spokojenost svých uživatelů a do 

tvorby webových stránek je zapojuje. 

• www.euroskop.cz 

Kromě obecných informací o EU zde studenti najdou návody a rady 

pro individuální počínání, např. v případě, že by chtěli začít v rámci EU 

podnikat, nebo se dozvědí, jakým způsobem mohou čerpat z různých fondů 

EU. Na stránkách je aktualizovaná Euroknihovna mapující nej novější knihy 

týkající se EU (některé z nich uvádím v kap.2.5.). Studenti zde najdou odkaz 

na Eurofon, což je bezplatná linka poskytující odpovědi na dotazy všeho druhu 

(800 200 200). Součástí úvodní strany je dále odkaz Eurocentra, kde je 

kompletní seznam informačních míst, jejichž cílem je podporovat 

informovanost české veřejnosti a podněcovat zájem a veřejnou debatu 
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o tématech EU. Z dalších užitečných odkazů bych zmínila Kalendář akcí; Naše 

granty; ČR a EU; Monitoring legislativy EU atd. 

Tento portál bych osobně využívala pro výuku nejčastěji. Je přehledný, 

zajímavý, aktuální a inspirativní. 

• http://www.eu2009.cz/ 

Webová stránka zahrnuje veškeré informace o českém předsednictví EU. 

Najdeme zde Kalendář akcí, informace o EU i ČR, místa zasedání a data 

konání summitů atd. Tato stránka byla vytvořena pod záštitou Vlády ČR. 

Portál je proto na odborné úrovni, příspěvky jsou velmi konkrétní a podrobné. 

Lidé, kteří stránky sestavují, jsou odborníci. Stránky mají vysokou informativní 

hodnotu. 

• www, cpkp. cz/evropskyobcan 

Centrum pro komunitní práci 

Na těchto stránkách nalezneme projekt Aktivní evropský občan zaměřený 

na téma evropské integrace a její směřování (kap.2.1.). Najdeme zde informace 

o historii evropské integrace, jejích cílech a pilířích až po její současné 

směřování. Nechybí informace o vztahu mezi ČR a EU, budoucí vyhlídky 

na fungování a spolupráci. 

Oceňuji příklady, které jsou uvedené za každou kapitolou. Tuto publikaci 

bych doporučila jako vhodný studijní materiál jak pro studenty, tak pro učitele. 
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www.euroactiv.cz 

Internetová brána do Evropy 

Český informační portál o dění v EU mapuje aktuální články a analýzy 

z různých oblastí evropských politik. Předností tohoto portálu je spolupráce 

s bruselským portálem www.euractiv.com . 

• http://europa.eu/abc/keyfigures/index en.htm 

Základní fakta a čísla o Evropě a Evropanech 

Internetové stránky představují pomocí tabulek, ilustrací a grafů základní 

údaje o EU a jejích členských státech. Portál je vhodný pro zapojení počítačů 

do výuky jako informační zdroj, v němž studenti vyhledají informace, mohou 

porovnat např. číselné hodnoty HDP jednotlivých států, rozlohy členských 

států, počet obyvatel, rozložení sil v Evropském parlamentu, výrobu v rámci 

EU atd. 

• http://en.euabc.com/ 

Internetový lexikon 

Lexikon obsahuje stručné vysvětlení nejčastěji používaných výrazů 

v diskusích o EU. V současné době se stránky aktualizují. Portál bych 

doporučila jako vhodný informační zdroj při vysvětlování neměnných 

ustálených termínů. 

• http://europa.eu/whoiswho/public/ 

EU WHOISWHO 

Stránky obsahují oficiální adresář EU, v němž můžeme vyhledávat 

jména osob nebo názvy organizací a organizačních složek. 
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• http://www.evropskv-parlament.cz/ 

Portál Evropského parlamentu mě mile překvapil jednak pro velké množství 

aktuálních informací od činnosti a legislativy přes sekci, která se věnuje škole a 

mládeži, jednak pro svou aktivní činnost (nabídka stáží a návštěv v Evropské 

komisi viz kap.2.1.). Evropský parlament také nabízí stáže a návštěvy, a to 

na třech místech: v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku. Návštěvy se konají jak 

v době zasedání, tak mimo ně. 

2.3.2. Portály pro studenty a mládež 

• http://www.eurodesk.cz/ 

Evropská informační síť pro mládež 

Nejde o portál zprostředkovávající studium či práci v zahraničí, ale cílem je 

poskytnutí informací o studiu, cestování a možnostech vzdělávání. Eurodesk 

umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup 

к informacím o Evropě (např. rozesílá v elektronické verzi zdarma po celé ČR 

svůj elektronický časopis Newsletter). Své na tomto portálu najdou studenti i 

učitelé. 

• http://www.evs.place.cz/ 

Evropská dobrovolná služba 

Jde o sdružení, které díky certifikátu Evropské komise může posílat naše 

studenty dobrovolníky do zahraničí. Zároveň přijímá studenty ze zahraničí 

Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18-25 let Důležitým 

faktorem nejsou ani jeho jazykové schopnosti, ani dosažené vzdělání, ale 

především jeho motivace poznat život v jiných zemích, poznávat odlišné 
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kultury a vyzkoušet si práci v mezinárodním týmu mladých lidí. Důležitou roli 

hraje také pomoc místní komunitě. 

Autoři projektu EDS jej nazývají zkušeností nového druhu. Nejčastějšími 

oblastmi působení jsou: ochrana životního prostředí; umění a kulturní dědictví; 

sociální oblast; práce s dětmi a mládeží, informace pro mládež; volný čas, 

sport. Lze se přihlásit jak na krátkodobé, tak na dlouhodobé programy. 

• http://evropamladymaocima.cz/ 

Na internetových stránkách kampaně na podporu českého předsednictví 

v oblasti mládeže nalezneme aktuální informace o akcích a anketách 

vztahujících se k EU a českému předsednictví. Nalezneme zde odkaz 

na výše uvedené vzdělávací programy, zajímavé odkazy na informační 

portály i možnost aktivního zapojení do některých aktivit. 

• http://evropa.adam.cz/ 

Informační server pro mládež 

Na tomto serveru se mísí informace z portálu www.icm.cz s informacemi 

o programu Mládež. Stránky nejsou pravidelně aktualizovány. Použitelný je 

z mého hlediska seznam odkazů v sekci Děti a mládež a Instituce EU. 

Doporučuji ke stránkám nepřistupovat jako к jedinému zdroji informací. 

• www.dvorek.eu 

Dle Evropské komise jde o komunikační platformu mladých občanů EU, 

kteří si při vzájemné interakci vytváří komunitární povědomí a posilují tak 

své evropské postoje a občanství. Jednoduše řečeno jde o portál, kde se 

mladí mohou vyjádřit к evropským záležitostem. Tyto názory často 

rozproudí diskusi. Mladí zde prezentují nejen své názory na aktuální, 
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mnohdy kontroverzní témata (např. potrat, eutanázie apod.), ale vymýšlí 

klipy, rozhovory a navrhují řešení některých lokálních problémů. 

Tematicky je portál členěn na: politiku; ekonomiku; kulturu; životní 

prostředí; lidi; města a místa. Co se týče ekonomie, jedním z nejčastějších 

témat je přijetí eura, finanční gramotnost a finanční krize. 

• www.dudoeu.cz 

Stránky zábavnou formou nabízí pomoc při hledání práce, studia a jiných 

aktivit v zahraničí. Informace jsou prezentovány formou počítačové hry. 

Student (hráč) prochází různými etapami soutěže, čemuž předchází 

registrace. Motivací je získání cen. 

• www.infopromladez.cz 

Evropský portál pro mládež 

Portál nabízí informace i konkrétní nabídky studia a práce v zahraničí, 

dobrovolné činnosti, množství zahraničních internetových informativních 

stránek. Na stránkách najde student např. typy na ubytování, v j aké zemi se dá 

na čem šetřit, jak se může zapojit na vlastní pěst, jaké agentury mu v tom 

pomohou. Může se účastnit diskusního fóra, kde si studenti vyměňují navzájem 

své zkušenosti. 

• http://europe-direct.cz/cs/ 

Informační síť Česká republika 

Informační síť si dovedu představit jako vhodné ukrácení volné chvíle 

pro studenty v mimoškolním čase. Hlavní stránka je strukturovaná dle krajů 

které vydávají své elektronické Newslettery. 
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Kromě obecných informací o EU najdeme Kalendář akcí nabízející lákavé 

akce, přednášky, soutěže (např. „S Davidem Černým do Entropy"; soutěžní 

výstava „Navrhni své euro" apod.). Aktivní studenti mohou soutěžit sami 

za sebe ve volném čase, lákadlem jsou stipendia pro vítěze. 

• http://www.nidm.cz/ 

Národní institut dětí a mládeže 

Úvodní stránka tohoto portálu reaguje svým grafickým ztvárněním na české 

předsednictví. Na portálu najdou své jak studenti (např. možnosti neformálního 

vzdělávání nebo mezinárodní spolupráce), tak pedagogové (např. projekty, 

návrhy na projekty a jejich hodnocení, elektronický časopis Inspiromat apod.). 

Přínosem tématu evropské integrace je z mého pohledu především virtuální 

knihovna Europeana (kap.2.1.). 

2.3.3. Portály pro pedagogy a odbornou veřejnost 

• www.rvp.cz 

Metodicky portál vzdělávání 

V úvodu zmiňovaný RVP je základním kamenem, na kterém učitel staví 

učivo o EU. Portál zveřejňuje RVP s manuály a komentáři k ŠVP, učitel zde 

může najít vhodné náměty a příklady do praxe, v neposlední řadě pak odkazy 

na literaturu a webové stránky. 

Portál je inspirativní, shromažďuje velké množství materiálů a nápadů. 

Z materiálů, které se hodí к tématu Integrace ČR do EU, bych zmínila např. 

typy na projekty: 
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o Trvale udržitelný rozvoj - energie dnes a zítra 

o Svět chudoby 

o Jaká stopa po nás zůstane? 

o Občan v ekonomických a sociálních vztazích 

o Občan v demokratickém státě 

o Výuka o EU - diskuzí a hrou 

o Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních 

metod ve výuce 

o Projekt - Den Evropy 

nebo typy na studijní materiál: 

o Globalizace a regionalizace světového hospodářství 

o Výchova demokratického občana 

o Multikulturní výchova a výchova к evropanství 

o Inspirace к realizaci průřezového tématu Výchova к myšlení 

v evropských a globálních souvislostech 

o Integrační úloha geografie. 

• www.msmt.cz 

Ministerství školství, mládeže a tělovýchovy 

Na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy najde pedagog 

od obecných informací přes aktuality až po vyhlášené soutěže a projekty 

dostatečné množství informací. Nejvíce využije vzhledem к tématu sekci EU a 

zahraničí; Vzdělávání; Evropské záležitosti. 

• www.libinst.cz 

Liberální institut pro výuku ekonomie na středních školách: vlastnictví, 

právo, trh. 
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Portál je vhodný vzhledem k aktualitám, komentářům a článkům jako 

doplnění aktuálních informací do výuky. 

• www.el5.cz 

Portál s copyrightem Mladé fronty je ryze ekonomický, vhodný 

pro sledování aktuálního dění. Deník El5 vychází v tištěné i elektronické 

podobě. Díky tomu se může stát vhodným doplněním výuky ekonomie na SŠ. 

Užitečné pro výuku jsou sekce: Události; Byznys; Burzy a trhy; Názory a 

aktuálně Předsednictví EU. 

• www.ceskaskola.cz 

Pedagogický portál Česká škola jsem do seznamu zařadila z toho důvodu, že 

jsou na něm zveřejňovány aktuální články týkající se stavu našeho školství, 

novinek na trhu i ve vzdělávání nebo , jen" názory pedagogů. Vzhledem 

к našemu tématu se hodí např. článek Finanční a ekonomická gramotnost 

pro ZŠ a víceletá gymnázia. 

• www.vuppraha.cz 

Internetové stránky Výzkumného ústavu pedagogického by měl znát každý 

pedagog minimálně z toho důvodu, že jsou zde publikovány aktuální zprávy 

z oblasti českého školství a vzdělávání. Úvodní strana je přehledně členěná 

podle stupňů školy. 

Na stránkách najdeme věci obecné, jako metodiky, kurikula, legislativu, 

trendy ve vzdělávání ve světě až po konkrétní projekty (kap.2.1.). 
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• http://library-muni.cz/EU/html/30.htm 

Velká encyklopédie EU 

Stránky brněnské Masarykovy univerzity nabízí přehledné a aktuální 

informace o EU na jednom místě. Od stručných dějin Evropy přes dějiny 

evropské integrace, práva, symboly, země střední a východní Evropy až 

po odbornou bibliografii. 

• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page? pageid= 1090.1 & dad=portal& 

schema=PORTAL 

Portál je vhodný pro zjištění aktuálních údajů o EU. Nevýhodou je, že je 

pouze v angličtině. Existuje i česká (nekompletní) verze 

http://dw.czso.cz/ode/index.htm (např. krátkodobé, dlouhodobé ukazatele; 

trvale udržitelný rozvoj apod.). 

• www.businessinfo.cz 

Rusinessinfo - Oficiální portál pro podnikání a exnort 

Na stránkách najdeme rubriku EU, která poskytuje uživatelům základní i 

zevrubné údaje a fakta o EU, jejích institucích, aktivitách, politikách a 

legislativě. Za pozornost stojí aktualizované zpravodajství z prostředí EU, 

podrobné informace o společné obchodní politice EU a vývoji unijního 

podnikatelského prostředí. Pomocníkem při výuce může být slovník pojmů 

souvisejících s tématikou Unie nebo celá řada důležitých a konkrétních 

internetových odkazů. 

• http://zahranicni.ihned.cz/ 

Portál přináší online zprávy Hospodářských novin. Zapojení portálu 

do výuky doporučuji vzhledem к aktualitám a důvěryhodnosti zdroje. 
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http://ec.europa.eu/avservices/home/index en.cfm 

Audiovizuální knihovna EU 

Portál nabízí řadu videí a audionahrávek (např. vystoupení významných 

politických tváří). Výběr aktuálního tématu a zařazení do výuky by jistě bylo 

příjemným zpestřením výkladu. Nevýhodou portálu je, že nabízí pouze 

anglickou a francouzskou verzi. 

2.3.4. Shrnutí 

Internetových portálů a serverů věnujících pozornost tématu EU, evropské 

integraci a vztahům ČR a EU je celá škála. Klíčem pro můj výběr byla 

frekvence jejich využívání (na základě prostudované literatury a 

doporučených sekundárních zdrojů). 

Některé z portálů se neaktualizují, přesto se z nich dají vytěžit např. typy 

na literaturu nebo náměty na ukončené projekty s následnou úpravou podle 

svých potřeb. 

Portály jsem rozdělila do tří skupin, přičemž se jejich využití většinou 

překrývá, tzn. pokud jsem zařadila např. portál www.eurodesk.cz ke skupině 

odkazů pro studenty, neznamená to, že nejsou vhodné pro pedagogy a naopak. 

Jsem přesvědčená o tom, že při sběru informací к našemu tématu nejvíce 

jako zdroj využijeme internet z toho důvodu, že se na stránkách objevují 

analýzy a komentáře reagující na aktuální dění, jsou к dispozici nová čísla a 

výsledky nej novějších anket a výzkumů. Učebnice věnující se tématice 

Integrace ČR do EU jsou většinou neaktuální (viz kap.2.5.). Přesto, jak jsem 

již avizovala, je třeba i к informacím z internetu přistupovat kriticky a 
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mnohdy s nadhledem. Na stránkách, které spravuje některý z orgánů EU, se 

může objevit materiál, který EU a její počínání glorifikuje. Proto doporučuji i 

informace získané na aktualizovaných webových adresách ověřit ještě 

z dalšího zdroje (např. ministerstva, názory přispívatelů, odborníků apod.). 

2.3.5. Tematicky seskupené webové stránky 

V této podkapitole třídím webové stránky podle tematických oblastí, tedy 

na základě toho, v čem se liší, bez dalšího hodnocení. Nehodnotím je z toho 

důvodu, že je jich velké množství (zdaleka neuvádím všechny existující) a že 

je považuji za veskrze doplňkové, konkrétně zaměřené. Některé z nich souvisí 

s tím, o čem jsem se již zmiňovala. 

2.3.5.1. Vzdělávání 

http//europa.eu.int/ploteus - Portál o možnostech vzdělávání v Evropě 

www.nvf.cz - Národní vzdělávací fond 

www.naep.cz - Národní agentura pro evropský vzdělávací program 

www.socrates.cz * P r ° 8 r a m Socrates v ČR (Comemus, Erasmus, Grundtvig aj.) 

www.csvs.cz - Centrum pro studium vysokého školství • 

www.eurydice.org - Informační síť o vzdělávání v Evropě 

www.dzs.cz - Dům zahraničních služeb MŠMT 

www.evropane.org - Klub mladých Evropanů 

www.eyp.cz - Evropský parlament mládeže 

www.askcr.cz - Asociace středoškolských klubů 

www.cfme.net - eLearning (podpora rozvoje lidských zdrojů) 

http.V/www.elearningeiiropa info - eLearning (podporu inovací v celoživotním 
vzdělávání) 
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2.3.5.2. Věda, výzkum, inovace 

www.tc.cz - Technologické centrum AV ČR 

www.cordis.lu - Veřejný informační servis výzkumu a vývoje 

http://europa.eu.int/comm/research/index en.cfm -Generální ředitelství 

pro výzkum 

http://europa.eu.int/eracareers/index en.cfm - Portál mobility výzkumných 

pracovníků 

http://europa.eu.int/growthandiobs/index en.htm - Růst a zaměstnanost 

http://europa.eu.int/comm/research/era/index en.html - Evropský výzkumný 

prostor ERA 

www.esa.int - Evropská vesmírná agentura ESA 

2.3.5.3. Kultura 

http://ec.europa.eu/culture/index en.htm - stránky EK týkající se kultury 

w w w . i n s t i t u t u m e n i . c z - Program Culture 2000 

www.mediadesk.cz - Program Media (podpora audiovizuálního průmyslu) 

www.coe.int/T/E/Cultural Co-operation/Eurimages/ - Podpora evropských 

filmových koprodukcí 

w w w . e u r o p a . e u . i n t / p o l / c u l t / i n d e x cs.htm - Kulturní politika EU 

http://elearning.cesnet.cz - eLearning (elektronické učení) 

http://www.culturalpolicies.net/ - Compendium: kulturní politiky zemí EU 

http://www.proculture.cz/ - Centrum pro umění a kulturu 

http://www.coe.int/eurimages - Fond Eurimages Rady Evropy (podpora 

filmové produkce) 

http://www.coe.int/T/E/Cultural Co-operation/Heritage/ - Fond Kulturní 

dědictví Rady Evropy 

http://www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=23 - Institut umění 
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2.3.5.4. Volný pohyb osob 

http://europa.eu.int/eures - EURES - Životní a pracovní podmínky v EU 

http://portal.mpsv.cz/eures - Eures na stránkách MPSV ČR 

http://europa.eu.int/epso- Zaměstnání v institucích EU 

www.cmu.cz - Zdravotní pojištění v EU 

www.cssz.cz - Sociální pojištění v EU 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/europass-usnadneni-pohvbu-

pracovni-sily-v-ramci-eu - Europass 

2.3.5.5. Ochrana lidských práv 

http://www.helcom.cz/ - Český helsinský výbor 

http://www.ombudsman.europa.eu/home/cs/defanlt htm . Evropský veřejný 

ochránce práv 

v 

2.3.5.6. Životní prostředí 

w w w . e k o l i s t . c z / e v r o p a . s t m - Evropská unie a životní prostředí 

w w w . e n v i w e b . c z - Zelená pro průmyslovou ekologii 

w w w . e k o s k o l a . c z - Program EkoŠkola 

http://www.hraozemi.cz/files/ekostopa/ekostopa.php - Hra o Zemi 

www.natura2000.cz - Natura 2000 v ČR 

www.eea.eu.int - Evropská agentura pro životní prostředí 

www.ecb.cz - Ekocentrum Brno 

http://ec.europa.eu/environment/vouth/index en.html - stránky EK týkající se 

problematiky životního prostředí 

http://www.ekolist.cz/evropa.stm - EU a životní prostředí 

98 

http://europa.eu.int/eures
http://portal.mpsv.cz/eures
http://europa.eu.int/epso-
http://www.cmu.cz
http://www.cssz.cz
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/europass-usnadneni-pohvbu-
http://www.helcom.cz/
http://www.ombudsman.europa.eu/home/cs/defanlt
http://www.ekolist.cz/evropa.stm
http://www.enviweb.cz
http://www.ekoskola.cz
http://www.hraozemi.cz/files/ekostopa/ekostopa.php
http://www.natura2000.cz
http://www.eea.eu.int
http://www.ecb.cz
http://ec.europa.eu/environment/vouth/index
http://www.ekolist.cz/evropa.stm


2.3.5.7. Podnikání 

www.ohkbrno.cz - Obchodní a hospodářská komora Brno - EIC Brno CZ646 

www.ohkbrno.cz/lc - Regionální informační síť (Local Cooperation) 

www.komora.cz/ - Hospodářská komora ČR 

www.czechtrade.cz - Česká agentura na podporu obchodu 

www.czechinvest.cz - Czechinvest 

www.euroinfocentrum.cz - EU a malé a střední podniky 

www.businessinfo.cz - Informace pro podnikání a export 

www.crr.cz - Centrum pro regionální rozvoj ČR 

www.rraim.cz - Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy 

www.kr-iihomoravsky.cz - Jihomoravský kraj - Granty a dotace 

www.iihovychod.cz - Region soudružnosti NUTS II Jihovýchod 

www.rada-severovvchod.cz - Regionální rada soudržnosti Severovýchod 

www.praha-mesto.cz - informační server Prahy 

www.europa.eu.int/youreurope - Informace pro občany a podniky 

http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/index en.htm - Podnikání a 

průmysl 

http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/index en.htm - Generální 

ředitelství pro podnikání a průmysl EK 

http://www.europa.eu.int/solvit/site/index en.htm - SOLVIT - efektivní řešení 

na vnitřním trhu 

2.3.5.8. Fondy Evropské unie 

www.programy-eu.cz - Programy EU 

www.strukturalni-fondy.cz - Strukturální fondy 

www.edotace.cz - Vyhledávání konkrétních dotačních titulů 

www.esfcr.cz - Evropský sociální fond 

www.phare.mfcr.cz - Informace o programech PHARE, ISPA, SAP ARD a 

komunitárních programech 

99 

http://www.ohkbrno.cz
http://www.ohkbrno.cz/lc
http://www.komora.cz/
http://www.czechtrade.cz
http://www.czechinvest.cz
http://www.euroinfocentrum.cz
http://www.businessinfo.cz
http://www.crr.cz
http://www.rraim.cz
http://www.kr-iihomoravsky.cz
http://www.iihovychod.cz
http://www.rada-severovvchod.cz
http://www.praha-mesto.cz
http://www.europa.eu.int/youreurope
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/index
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/index
http://www.europa.eu.int/solvit/site/index
http://www.programy-eu.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz
http://www.edotace.cz
http://www.esfcr.cz
http://www.phare.mfcr.cz


www.sfcd.cpkp.cz - Strukturální fondy a jak na ně 

http://europa.eu.int/comm/regional policy - Regionální politika EK 

http://europa.eu.int/comm/regional policy/ns en.htm - Cíle a nástroje 

regionální politiky EK 

http://europa.eu.int/comm/regional policy/funds/prord/sf en.htm - Informace 

o Strukturálních fondech a Fondu soudržnosti 

www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh - Rozvoj lidských zdrojů 

www.mpsv.cz/cs/1112 - Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 

http://www.mze.cz/default.asp?ids=773&ch=74&typ=2&val=773 - Společný 

regionální operační program 

www.strukturalni-fondy.cz - Evropský sociální fond 

http://europa.eu.int/comm/regional policv/funds/prord/prords/prdsb en.htm -

Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/fin/index en.htm 

http://europa.eu.int/comm/regional policv/funds/prord/prords/prdsc en.htm 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index en.htm 

http://europa.eu.int/comm/regional policv/interreg3/index en.htm 

http://europa.eu.int/comm/regional policv/urban2/index en.htm 

2.3.5.9. Zábava 

http://europa.eu/europago/explore/quiz.isp - Kvízy a testy na téma Jaké máš 

znalosti o Evropě? 

http://www.eudokapsy.cz/eu/eu.asp - EU do kapsy (E-learning pro studenty) 

http://minimum.iss-edu.cz/index.html - Minimum o předsednictví 

http://zskazneiov.webnode.cz/evropska-unie/ - Informace a zábava s EU 

http://www.logoslibrary.eu/owa-wt/new_wordtheque.main bimbi?lang=en 

Dětská knihovna Pohádky a texty v různých jazycích (některé z nich jsou 

ozvučené) 

http://europa.eu/languages/cs/home - Jazyky EU 
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http://www.managenergy.net/kidscorner/en/o 11 /fbo_transport.html - Join the 

Transport Revolution (elektronická brožura pro děti v AJ) 

http://www.managenergy.net/kidscorner/cs/oll/fbo transport.html - Ať žije 

dopravní revoluce (elektronická brožurka pro děti) 

http://www.managenergy.net/kidscorner/cs/ol 1/games.html - KIDS CORNER 

(spousta zajímavých her na téma šetření enrgií) 

http://library.muni.cz/EU/html/startl.htm - Velká encyklopedie EU - Vše o 

EU (dějiny, právo EU, instituce ap.) 

2.3.5.10. Evropské instituce 

http://ec.europa.eu/index cs.htm - Evropská komise 

http://ue.eu.int/showPage.aspx?lang=CS&id=1 - Rada EU 

http://curia.europa.eu/cs/transitpage.htm - Evropský soudní dvůr 

http://europa.eu/institutions/inst/auditors/index cs.htm - Evropský účetní dvůr 

http://www.ombudsman.europa.eu/home/cs/default.htm - Evropský veřejný 

ochránce práv 

http://www.evropskv-parlament.cz/ - Informační kancelář Evropského 

parlamentu 

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm - Přístup к právu EU 

http://www.consilium.europa.eu - Evropská rada 

http://www.eesc.europa.eu/index cs.asp - Hospodářský a sociální výbor 

http ://www. cor, europa. eu/ en/index .htm - Výbor regionů 

http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html - Evropská centrální banka 

www.vlada.cz - Vláda České republiky 

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=40 - Parlamentní institut 
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2.3.5.11. Další vybrané aktivity 

Daně - http://europa.eu/pol/tax/index cs.html 

Doprava - http://europa.eu/pol/trans/index_cs.html 

Energie - http://europa.eu/pol/ener/index cs.html 

Hospodářská soutěž - http://europa.eu/pol/comp/index cs.html 

Humanitární pomoc - http://europa.eu/pol/hum/index cs.html 

Informační společnost - http://europa.eu/pol/infso/index cs.html 

Spravedlnost, svoboda - http://europa.eu/pol/justice/index cs.html 

Kultura - http://europa.eu/po 1/cult/index cs.html 

Lidská práva - http://europa.eu/pol/rights/index cs.html 

Podnikání - http://europa.eu/pol/enter/index cs.html 

Regionální politika - http://europa.eu/pol/reg/index cs.html 

Rozpočet - http://europa.eu/pol/financ/index cs.html 

Rozšíření - http://europa.eu/pol/enlarg/index cs.html 

Rozvoj - http://europa.eu/pol/dev/index cs.html 

Rybolov a námořní záležitosti - http://europa.eu/pol/fish/index cs.html 

Spotřebitelé - http://europa.eu/pol/cons/index cs.html 

Veřejné zdraví - http://europa.eu/pol/health/index cs.html 

Vnější vztahy - http : //europa. eu/ pol/ext/index es .html . 

Vnitřní trh - http://europa.eu/pol/singl/index cs.html 

Výzkum a inovace - http://europa.eu/pol/rd/index cs.html 

Zahraniční a bezpečnostní politika - http://europa.eu/pol/cfsp/index cs.html 

Zahraniční obchod - http://europa.eu/pol/comm/index cs.html 

Zaměstnanost a sociální věci - http://europa.eu/pol/socio/index cs.html 

Zemědělství - http://europa.eu/pol/agr/index cs.html 

Životní prostředí - http://europa.eu/pol/env/index cs.html 
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2.4. Elektronické publikace 

V této kapitole jsem shromáždila některé tematické elektronické 

publikace. К mému překvapení jich nekoluje na internetu moc. Vesměs se 

jedná o inspirativní materiál použitelný buď jako doplnění a zpestření výuky, 

nebo jako materiál к podrobnému prohloubení znalostí. 

Co se týká elektronických učebnic, našla jsem jen dvě (Evropská unie tak 

akorát - Praktický průvodce evropskou integraci; Česká republika v EU: 

členství, výzvy, přínosy). Je to patrně z toho důvodu, že elektronické 

publikace, volně dostupné ke stažení, musí být dotované nějakou organizací, 

jinak autorovi utíká zisk. 

Cílovou skupinou mého dělení jsou jak studenti, tak pedagogové. 

Na základě sesbíraného materiálu jsem se rozhodla rozdělit elektronické 

publikace do dvou skupin (vzhledem к didaktickému využití): 

• základní materiál (orientovány přímo pro potřeby školy), 

• doplňující materiál (konkrétní odborná témata). 

2.4.1. Základní materiál 

Na této internetové adrese http://www.mladezvakci.cz/publikace/ je 

umístěna elektronická publikace s názvem ...a kde jsi ty? aneb Inspirativní 

proiektv mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci. Publikace je 

vhodná jak pro učitele jakožto inspirativní zdroj projektů, tak pro cílovou 

skupinu studentů, která by chtěla požádat o grant z uvedeného programu 

Mládež v akci. 

Na téže adrese najde učitel vysoce motivující a přínosnou příručku 

Interkulturní vzdělávání shromažďující nápady a zkušenosti týkající se teorie 
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i praxe interkulturního vzdělávání. Učitel zde najde typy na vytvoření i 

kombinaci metod vhodných pro téma Intekulturní vzdělávání, modely, jakým 

způsobem vést workshopy, návrhy na další práci, hodnotící formuláře 

pro zpětnou vazbu atd. Pro téma integrace je interkulturalita velmi důležitá, 

protože jde o téma aktuální a stejně tak, jako dochází к prolínání a 

následnému ovlivňování kultur navzájem, i integrace ovlivňuje náš život 

v mnoha ohledech. Přínosnou shledávám příručku v typech na individuální i 

skupinové aktivity, které může učitel brát např. jen jako metodologickou 

inspiraci a uvedené formy si transformovat podle svých potřeb a probíraných 

témat. 

Další elektronickou publikací, která se ovšem přímo netýká ekonomické 

oblasti, ale evropské integrace bezesporu ano, je Interkulturní vzdělávání I. a 

IL s příhodným podtitulem Příručka nejen pro středoškolské pedasosv. 

Příručka klade důraz na interkulturní vzdělávání jako na průřezové téma. 

V publikaci najdeme kapitoly jako Práce s předsudky a stereotypy; 

Českoněmecké vztahy; Gender apod. Na vybraných kapitolách vidíme, že se 

týkají situací a témat, se kterými se setkáváme v běžném životě a mnohdy si je 

ani neuvědomujeme. Publikaci nabízí ke stažení server 

http ://www. varianty, cz/cdrom/. 

Stále zůstávám u výše uvedené webové adresy a zmiňuji teoretickou 

příručku (vzhledem к požadavkům RVP velmi Užitečnou). Publikace 

s názvem Řízení projektů podává podrobný návod, jak postupovat krok 

za krokem při tvorbě projektu. Příručka je určena především učitelům, 

pracovníkům s mládeží, projektovým manažerům a mládeži, která projekty 

tvoří. Projekt je zde považován za nástroj sociální změny. Efektivní řízení 

projektu vyžaduje celou škálu dovedností, na které je v příručce 

upozorňováno. 

Publikace Ruce vám pomohou o krok dál je další z řady příruček, které 

najdeme na webu programu Mládeže v akci. Týká se využití praktických 
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úkolů v krátkodobých projektech. Evropská komise tímto vytvořila strategii, 

jejímž cílem je začlenit do programu mladé lidi s omezenými příležitostmi, 

zejména mladé lidi se vzdělávacím, sociálně-ekonomickým, kulturním nebo 

geografickým znevýhodněním a se zdravotním postižením. Tuto publikaci 

bych opět doporučila jako inspiraci pro učitele, např. při tvorbě projektových 

dnů, terénních aktivit apod. 

Publikace Jany Mihálikové s názvem Do Evropy hrou je ideálním 

inspiračním zdrojem aktivit na úvod hodin. Obsahuje více než 70 aktivit 

od seznamovacích her, lamačů ledů, energizerů, aktivit zaměřených 

na interkulturní učení přes týmovou práci a návody na formy hodnocení. 

Využít se dá výborně jako výplň mezi tematickými bloky jako nástroj 

ke sblížení třídního kolektivu. Dle mého názoru jde o vhodný materiál 

pro zpříjemnění našeho tématu. Ke stažení ji nabízí jak web 

http://www.nidm.cz/public-relations/edicni-cinnost/do-evropy-hrou, 

tak program Mládež v akci. 

Odkaz http://www.europeum.org/disp publications.php. nabízí 

elektronickou publikaci Europanostra - sborník studentských prací. Ta 

představuje soupis navrhovaných projektů studentských prací zvýše 

uvedeného projektu Europanostra, které mají předpoklady к tomu stát se 

projektem na regionální úrovni (např. Rekonstrukce Zámeckého parku a 

Husových sadů a vytvoření informačně-turistické stezky v Sokolově.). Tohoto 

nápadu by se dalo využít v rámci školy: žáci by byli rozděleni do skupin, byl 

by vyhlášen „konkurz" na nej lepší projekt a ty, které by měly šanci 

na realizaci, by mohly být publikovány v rámci školního bulletinu a posléze 

realizovány. 

Kniha Kena Schollanda umístěna na stránkách Liberálního institutu 

http://www.libinst.cz/knihy.php nese název Podivuhodná dobrodružství 

Jonatána Gullibla, podtitul knihy zní O supech, zlodějích, moci politiků a 

principech svobodné společnosti. Jedná se o několik krátkých příběhů 
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na ekonomické téma psaných zábavnou formou, na jejichž konci je vždy 

vysvětlená pointa nebo řešení. Tuto publikaci shledávám jako užitečnou, 

vhodnou pro doplnění látky. Studenty by mohlo čtení příběhů bavit, 

na základě toho se dají vymýšlet další aktivity (např. Podle vzoru příběhu 

vymyslete podobný příběh o inflaci, ekonomické integraci apod.). 

Elektronický průvodce Evropskou unií s názvem Evropská unie tak akorát-

Praktický průvodce evropskou integrací autorů Víta Dočkal a Petra Kanioka 

(autorů středoškolské učebnice Evropská unie pro střední školy )je vhodným 

pomocníkem pro bezradné. Učivo zahrnuje vše podstatné o EU, látka je 

přehledně strukturovaná, doplněná ilustracemi. Vřele ji doporučuji jako 

učebnici, které se může pedagog držet a kopírovat její osnovu. 

Publikace Systém budování finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ vyšla 

v prosinci 2007, vydalo ji MŠMT jako aktualizovanou verzi Strategie 

finančního vzdělávání. Cílem je vybudovat systém finanční gramotnosti na ZŠ 

a SŠ. Celý projekt probíhal za spolupráce Ministerstva financí, Ministerstva 

průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 

samozřejmě se zapojil i Výzkumný ústav pedagogický a Národní ústav 

odborného vzdělávání. Výstupem tohoto projektu je příručka pro učitele 

s dobrými příklady z praxe. Příručka je volně ke stažení na portálu 

www.vuppraha.cz. 

Česká republika v EU: členství, výzvy. přínosy i e projektem (viz kap.2.1.), 

jehož výstupem je publikace se stejnojmenným názvem. Publikace seznamuje 

čtenáře se základními informacemi o EU, s přínosy členství ČR v EU 

po prvním roce členství. Cílem je podat souhrnný a přehledný materiál 

poskytující potřebné odpovědi na zájem veřejnosti opírající se o průzkumy 

veřejného mínění. Podle toho byly informace poskládány do kapitol. 

Publikace je přehledná, podává informace živým srozumitelným jazykem. 

Doporučuji ji jako studijní materiál 
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2.4.2. Doplňující materiál 

Publikace Davida Krále vydaná Institutem pro evropskou politiku Europeum 

s názvem Bulharsko. Rumunsko... a kdo dále? se zabývá perspektivami 

dalšího rozšířením EU. Kniha se zabývá mj. budoucností evropské ústavy, 

dalším rozšiřováním EU, budoucností přístupových jednání s Tureckem apod. 

Knihu bych doporučila v rámci výuky zájemcům o tuto problematiku, popř. 

jako knihu na referát či seminární práci. Publikace je v elektronické podobě 

dostupná na http://www.europeum.org/disp publications.php. 

Na tomtéž odkazu najdeme elektronický časopis Integrace (č. 1-13), který 

vycházel jen v letech 2000-2005. Články v něm jsou vhodné pro studenty 

к dohledávání dobových informací (např. Vývoj Schengenské spolupráce mezi 

ČR a EU; Budoucnost Evropy po Laekenu apod.) 

Na webu http://www.libinst.cz/knihy.php nalezneme knihu vhodnou 

pro výuku tématu integrace. Kniha nese název Evropské sjednocováni: 

O hledání evropské identity a zneužiti myšlenky Evropy bez hranic, autorem 

je Josef Šíma. Autor se zabývá myšlenkou, zda je třeba dramatizovat 

postupující proces evropské integrace, pokládá otázky к zamyšlení a 

zajímavými argumenty je zodpovídá. Pro studenty by tato publikace mohla 

být zajímavým doplněním tématu a její přínos by spočíval v zamyšlení 

studentů nad budoucí podobou EU. 

Není předmětem této kapitoly vypsat všechny dostupné doplňující materiály, 

proto odkazuji na stránky Liberálního institutu, kde jsou desítky takových 

publikací ke stažení (www.libinst.cz ). 
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,5. Tradiční učebnice 

V této kapitole předkládám jak seznam tematických tradičních učebnic, tak 

další publikace týkající se tématu Integrace ČR do EU. Vybrala jsem ty, které 

se dají využít ve výuce. 

Červeně jsem zvýraznila knihy, které jsou dle mého úsudku pro výuku 

nej vhodnější. Měřítkem mi byly aktuálnost, systematičnost, přehledná 

struktura, zajímavé pojetí a publikace, které inspirují. 

CIHELKOVÁ, E., JAKS, J. Evropská integrace - Evropská unie. l.vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2004. 377 s. ISBN 80-245-0854-0 

CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: 

C.H.Beck, 2003. ISBN 80-7179-804-5 

DOČKAL,V., FIALA,P., KANIOK,P., PITROVA,M. Česká republika 

v Evropské unii - Evropský integrační proces a zájmy České republiky. 

1.vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. 216 s. ISBN 80-210-

4076-9 

DOČKAL, V., KANIOK, P. Evropská unie pro střední školy, l.vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2006. 155 s. ISBN 80-210-3976-0 

EMMERT, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd : (rozšířená verze). 

2.vyd. Brno : Didaktis, 2007. 256 s. ISBN 80-80-7358-122-0 

FAJMON, H. Cesta České republiky do Evropské unie. l.vyd. Praha: 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 172 s. ISBN: 80-7325-

045-4 

FUCHS, K. Ekonomie pro každého, l.vyd. Brno: Nakladatelství Miroslava 

Nehyby, 1999. 129 s. ISBN 80-902645-1 -4 

HAD, M., STACHL, S., URBAN, L.: Česká republika v Evropské unii -

členství, přínosy, výzvy, l.vyd. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-611-3 

HOLMAN, R., POSPÍCHALOVÁ, D. Úvod do ekonomie pro střední 

školy. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001.189 s. ISBN 80-7179-023-0 
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HOLMAN, R. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a 

neekonomických fakult VŠ. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2000. 360 s. 

ISBN 80-7179-434-1 

KLVAČOVÁ, E. Prohlubování evropské integrace, l.vyd. Praha: 

Professional Publishing, 2004. 212 s. ISBN 80-86419-78-9 

KÖNIG, P, LACINA, L, PŘENOSIL, J. Učebnice Evropské integrace. 

Brno: Barrister&Principál, 2006. 402 s. ISBN 978-80-7364-044-6 

O Evropské unii. 1 .vyd. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2000 

RAK J.,: České evropanství - České národní dějiny v evropském 

kontextu, l.vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2006. 125 s. ISBN 80-

87041-05-4 

SOJKA, M. Česká ekonomika v evropských integračních souvislostech. 

l.vyd. Praha: Doplněk, 2009. 292 s. ISBN: 978-80-7239-234-6 

STEINMETZOVÁ, D. a kol.: Jsme v EU, buďme v obraze, l.vyd. Praha: 

VŠE, 2006.127 s. ISBN: 80-239-8024-6 
v г v 

SIL, P., KAROLOVA, J. Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě : 

Sociologie a ekonomie pro střední školy. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, 

2007.179 s. ISBN 978-80-7182-233-2 

ŠIL, P., KAROLOVÁ, J. Člověk jako občan a svetoobčan: Politologie, 

právo a mezinárodní vztahy pro střední školy. 1. vyd. Olomouc: Olomouc, 

2008. 224 s. ISBN 978-80-7182-258-5 

ŠONKA, J. a kol. Srozumitelně o Evropské unii. К čemu je Evropská unie (a 

pro koho vlastně?), l.vyd. Praha: Nakladatelství Plot, 2004. 159 s. ISBN 80-

86523-32-2 

ZLÝ, В. a kol. Integrační procesy ve světové ekonomice. 1. vydání. Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0592-8 

ZLÝ, B. Základy teorie integračních procesů. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0657-6 
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3. Cesta do tématu Integrace ČR do EU 

V této kapitole navrhuji na základě prostudovaného materiálu strukturovat 

téma Integrace ČR do EU do menších celků, kapitol a podkapitol s tím, aby 

pedagog viděl, jakým způsobem se dá téma uchopit a co všechno vlastně 

zahrnuje. Uvádím tři základní tematické okruhy, a to Historie evropské 

integrace; Moderní evropská integrace; Vstup ČR do EU. Neznamená to ovšem, 

že by měl učitel na SŠ obsáhnout v hodinách všechny body následující osnovy. 

Spíše by se jimi mohl inspirovat a transformovat si je podle vlastních potřeb. 

Připojuji také základní přehled klíčových kompetencí, očekávaných výstupů, 

klíčových pojmů a návrhy aktivit. Na závěr kapitoly uvádím návrh vyučovací 

hodiny jako důkaz toho, že není těžké do tématu proniknout, pokud jako 

pedagog vím, čím a jak je téma důležité a co jím chci studentům předat. 

S.l. Osnova učiva Integrace ČR do EU 

integrace ČR do EU 

• Historie myšlenky evropské integrace 

o Od středověku к Adamu Smithovi 

o Předchůdci myšlenky evropanství 

o Evropský koncert 

o Počátek Evropy volného obchodu 

o Zásah v podobě světových válek 

o Otcové moderní evropské integrace 

• Pan-evropské hnutí 

• Briandův návrh EU 

• Jean Monet 
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Moderní evropská integrace 

o Schumanova deklarace 

o Počátky ekonomické integrace - vznik společenství 

o Ekonomická integrace 

o Další vývoj integračního procesu 

o Zhodnocení procesu integrace 

o Geografické vymezení Evropy, vznik EU 

o Instituce a politiky EU 

o EU v globálních souvislostech 

o Výzvy a nástrahy pokračujícího integračního procesu 

o Multikulturní Evropa 

o Aktuální problémy EU 

Vstun ČR do EU 

o Vývoj vstupu ČR do EU 

• Předvstupní fáze ( 1996-2004) 

• Referendum o vstupu ČR do EU 

• Rozšíření EU o deset nových států 

o Dopady členství ČR v EU aneb Co členství ČR v EU dalo a 

• Mezinárodně politická oblast 

• Jednotný vnitřní trh 

• Otevřenost pracovního trhu 

• Volný pohyb osob v rámci zemí EU 

• Společná obchodní politika 

• Společná zemědělská politika 

• Hospodářská politika a politika sociální soudržnosti 

• Nárůst kamionové dopravy 

• Další výhody a nevýhody členství ČR v EU 

o Postavení ČR v EU 

o ČR a eurozóna 

o Členství ČR v EU - ztráta suverenity? 

o Hodnocení 



3.2. Klíčové kompetence, očekávané výstupy 

К uchopení tématu patří nejen jeho osnova, ale i uvědomění, co je pro žáky 

výstupem z učiva, čeho mají po absolvování tématu dosáhnout. Níže uvádím 

tabulku jednotlivých klíčových kompetencí (tab.l) a tabulku očekávaných výstupů 

s přehledem klíčových pojmů, které je třeba umět vysvětlit a použít, a doplňuji 

ukázkami možných aktivit (tab. 2). 

Tabulka 1: Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence 
v 
Záci: 

к. к učení zasvěceně používají terminologii vztahující se 

к tématu EU 

sami vyhledají a vyhodnotí informace к tématu 

- zorganizují si pracovní činnost ve skupinách 

kriticky hodnotí sesbírané informace 

- vyvodí závěry z řešených problémů a situací 

к. к řešení problémů - identifikují problém, poznají jeho podstatu 

- navrhnou řešení problému 

- řeší problém na základě předchozích vědomostí 

a dovedností 

- ověří správnost svého řešení alespoň ze dvou 

zdrojů 

- dokáží zhodnotit klady a zápory problému/ 

situace 

obhájí podložené závěry 

k. komunikativní - dokáží se vyjadřovat a zdůvodnit své názory 

vyjadřují se na odpovídající úrovni písemně i 

verbálně 

- užívají různé postupy, metody a typy 

komunikace při řešení problémů (verbální i 

neverbální komunikaci) 
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využívají dostupné materiály a moderní 

technologie 

- při vzájemné komunikaci respektují práva a 

názory druhých 

к. sociální a personální orientují se v různých situacích 

spolupracují 

- jednají s druhými na základě společenských 

norem 

respektují pravidla komunikace a pravidla 

chování 

respektují názory druhých 

chovají se zodpovědně vůči sobě i vůči druhým 

- jsou schopni sebereflexe 

к. občanská chápou základní pojmy (evropanství, euroobčan, 

národnost apod.) 

uvědomují si zájmy své i zájmy druhých 

- respektují různost kultur, myšlení, zvyků, 

duchovních hodnot 

chovají se zodpovědně vůči sobě i společnosti 

sledují a hodnotí události veřejného života 

к. к podnikavosti rozvíjí své možnosti 

snaží se efektivně dojít ke stanovenému cíli 

- jednají tvořivě a aktivně 

- jednají pohotově v reálných životních situacích 
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Tabulka 2: Očekávané výstupy, klíčové pojmy, aktivity 

Očekávané vvstunv Klíčové poimv Aktivity 

žáci znají historické myšlenka studenti výtvarně 

mezníky evropské evropanství; ztvární časovou 

integrace merkantilismus; osu/ vytvoří koláž 

od středověku do Evropský koncert; vzniku EU, 

vzniku Evropského Evropa volného na níž zachytí 

společenství obchodu; Evropa významné 

národů; integrace; historické mezníky 
žáci definují základní Pan-evropské hnutí; a osobnosti 
pojmy a termíny Briandův návrh; 

moderní evropská 

integrace; Evropské 

společenství uhlí a 

oceli; Evropské 

společenství 

- žáci popíší významné Schumanova studenti vytvoří 

mezníky moderního deklarace; Evropské bulletin/ 

evropského hospodářské medailonek 

integračního procesu společenství; počátky významných 

žáci dokáží vyhledat ekonomické osobností moderní 

informace integrace; . evropské integrace 

ke konkrétní události Maastrichtská 

evropské integrace smlouva; Evropská žáci si zahrají 

unie; 3 pilíře EU; simulační hru 

- žáci pojmenují Amsterdamská o vyjednávání 

integrační stupně 
smlouva; Měnová vstupu 

unie; Lisabonská kandidátských 

smlouva; smlouva zemí do EU -

z Nice; stupně žákům jsou 

evropské integrace; přiděleny role a 

jejich úkolem je 
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globalizace; regiony; pádně 

Celní unie; Jednotný argumentovat a 

evropský akt; Bílá svá stanoviska 

kniha; ratifikační obhájit 

proces; Konvent 

- žáci se seznámí soustava orgánů EU žáci ve skupinách 

s organizační (Evropský parlament, připraví galerii 

strukturou EU Rada EU, Evropská budov 

- žáci popíší fungování komise, Evropský významných 

institucí EU soudní dvůr, evropských 

- žáci si osvojí Evropská centrální institucí a krátké 

dovednosti ve styku se banka, Evropský pojednání o je j ich 

zástupci institucí účetní dvůr, Evropská fungování 

rada atd.); zásada - vhodným 
žáci si vytváří postoje subsidiarity, zpestřením výuky 
a názory na významné proporcionality a jsou besedy a 
evropské dokumenty 

supranacionality; exkurze 

institucionální do institucí 

trojúhelník; usilujících 

předsednictví EU; o rozvoj 

rozpočet EU; informační 

Evropský společnosti 

ombudsman apod. (kap.2.2.) 

- žáci se rozdělí 

do skupin, jedna 

formuluje klady, 

druhá zápory 

evropské 

integrace, následně 

vedou diskusi a 

své názory a 

postoje věcně 

argumentují 
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žáci přiřadí 

jednotlivým 

institucím jejich 

sídelní města 

(Evropská komise, 

Soudní dvůr EU, 

Evropská centrální 

banka, Evropský 

ombudsman) 

- žáci vyberou 

ze skupiny slova, 

která do ní nepatří 

a vysvětlí proč: 

1. Brusel, Štrasburk, 

Lucemburk, Vídeň; 

2. Evropská komise, Rada 

EU, Rada Evropy, Rada 

bezpečnosti; 

3. kulturní politika, vnější 

obchodní vztahy, dopravní 

politika, zemědělská 

politika 

- žáci vysvětlí proces socialismus; - žáci sepíší výhody 

vstupu ČR do EU centrálně řízená a nevýhody ČR 

ekonomika; oproti ostatním 

Sametová revoluce; členským státům 

přístupový proces; EU (tzn. v čem je 

Dohoda o přidružení; ČR silná, v čem by 

kodaňská kritéria; měla zlepšit svou 

lucemburská skupina; pozici) 
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Agenda 2000; žáci vypíší tradiční 

přechodná období; české výrobky, 

screening; které podle nich 

referendum; mohou obstát 

Maastrichtská v konkurenci 

konvergenční kritéria evropského trhu, 

následně u každé 

členské země 

vyjmenují alespoň 

dva tradiční 

výrobky 

(průmyslová 

odvětví) 

žáci najdou 

v doporučené 

literatuře odpovědi 

na otázky: 

S jakým výsledkem 

dopadlo v ČR referendum 

o přistoupení? 

Co jsou euroregiony? 

Co se skrývá pod zkratkou 

NUTS? 

- žáci objasní klady a jednotný vnitřní trh; žáci ve skupinách 

zápory členství ČR otevřenost vytvoří za pomocí 

v EU pracovního trhu; webových stránek 

volný pohyb osob; Českého 
- posoudí význam společná obchodní a statistického 

členství ČR v EU zemědělská politika; úřadu, popř. 
ze svého hlediska strukturální fondy; Euro statu tabulku 

Kohezní fond EU; (přehled): 
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příliv zahraničních v 
1. se kterými zeměmi CR 

investic; nejvíce obchoduje 

nezaměstnanost; 

eurozóna; národní 
2. vývoj koruny vůči 

ostatním měnám 
suverenita 

3. tempo ekonomického 

růstu ČR odr. 2000 

4. vývoj inflace v ČR od r. 

2000 

5. vývoj nezaměstnanosti 

v ČR od r.2000 

.. .na základě zjištění 

vytvoří skupiny graf, 

který třídě prezentují a 

okomentují 

žáci vyhledávají viz orgány a instituce žáci rozděleni 

informace o činnosti EU; vzdělávací do skupin se 

EU politika; zamyslí 

- žáci kriticky zhodnotí institucionální nad pozitivy a 

konkrétní problémy reforma; negativy členství 

integrace, dokáží přijetí Lisabonské ČR v EU 

vyhledat jejich příčiny smlouvy; globalizace; z pohledu různých 

a navrhnout jejich regionalizace; zájmových skupin 

řešení hospodářská krize; (občan, student, 

seznámí se s dopadem primární a sekundární zaměstnanec, 

činnosti EU na osobní legislativa; princip podnikatel, státní 

i občanský život subsidiarity, správa, nezisková 

jedince mezinárodní organizace, 

- prohlubují dovednosti spolupráce; stárnutí spotřebitel) 

potřebné pro orientaci 

v evropském prostoru 

populace 
- žáci budou 

rozděleni na dva 

tábory, jeden bude 
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zastávat 

stanovisko dalšího 
formulují rozšiřování EU, 
svá stanoviska k EU druhá skupina 

bude proti -

pokusí se 

na základě diskuse 

dojít 

ke kompromisu 

(pocítí, jak je 

obtížné stanovit 

kompromis) 

žáci akceptují kulturní identita; - žáci simulují 

Jinakost" multikulturalita; hlasování 

(kultura,zvyky, interkulturalita; (referendum) 

tradice...) inkluze; migrace; o vstupu Turecka 

- žáci projevují zájem etnicita; asimilace; do EU a svůj názor 

o evropské záležitosti, inkluze; kulturní odůvodní, posléze 

zajímají se o způsob pluralismus; vytvoří „žebříček" 

života v ostatních xenofobie; argumentů 

zemích EU, znají intolerance; rasismus; od nej důležitějších 

jejich specifika i minorita; majorita; žáci vytvoří slogan 

odlišnosti globalizace; a logo к propagaci 

- uvažují o problémech multilingvální multikulturní 

v širších souvislostech společnost; kulturní společnosti 

pluralismus žáci napíší esej 

na téma: Jednota 

v rozmanitosti 

- žáci definují 

hlavní kulturní a 

sociální rozdíly 

mezi Evropou a 
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dalšími světadíly 

- žáci jsou schopni evropanství; žáci v rámci celé 

efektivně si rozdělit euroobčan; státní a třídy sestaví 

jak práci ve skupinách, evropské občanství; seznam webových 

tak si dokáží Schengenský prostor; stránek, institucí a 

zorganizovat svou volby do Evropského publikací 

činnost parlamentu; týkajících se EU a 

žáci se seberealizují kandidátská země evropské 

v rámci EU integrace, 

žáci jednají podle uspořádají jej a 

svých práv a vytvoří si tak 

povinností evropského soupis dostupného 

občana materiálu к tématu 

využívají možností, - žáci vyhledají 

které EU nabízí články týkající se 

přijetí eura a 

ve skupinách 

zodpoví na otázky: 

Jaké jsou poslední odhady 

vstupu ČR do eurozóny? 

Okomentujte aktuální kurz 

koruny vůči euru a 

dolaru. 

Posiluje koruna 

v současnosti? 

Jaké dopady má 

- teoretické posilování 

koruny pro české 

exportéry? 

v. 
- žáci uspořádají 

anketu 
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o znalostech EU 

v jejich obci, 

vyhodnotí 

výsledky a vytvoří 

prezentaci 

žáci vedou diskusi 

na téma: Co 

znamená být 

Evropanem? 
~51 

3.3. Shrnutí 

Snažila jsem se dokázat, že při podrobném rozpracování tématu do menších 

celků není proniknutí do tak širokého tématu, jakým je Integrace ČR do EU, 

problém. 

Povaha tématu je interdisciplinární, tzn. promítá se do něj několik disciplín 

oboru Občanský a společenskovědní základ (ekonomie, politologie, sociologie, 

filosofie, etika). Téma bylo pro svou aktuálnost zpracováno z mnoha různých 

pohledů, proto je nutné, aby pedagog pro studijní účely dobře vybíral. Jak jsem 

uvedla v hodnocení jednotlivých typů informačních zdrojů, ne všechny jsou 

pro výuku vhodné, spolehlivé a přehledné. Pedagog musí výběrem vhodných 

& V této části isem použila nápady z publikací: 

• Jak se stát aktivním evropským občanem? Manuál к soutěži, l .vyd. Praha: Centrum pro 

komunitní práci, 2005.134 s. 

- STEINMETZOVÁ, D. a kol. Jsme v EU, buďme v obraze, l .vyd. Praha: VŠE, 2006. 

S.84 
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informací překonat nejčastější chyby, jakými jsou schematismus, jednostrannost 

a přílišné zdůrazňování pozitiv. 

Pro studenty je důležité, aby si téma sami „zkusili", pronikli do něj 

na základě zkušenosti. Je nad síly pedagoga, aby každou hodinu připravoval 

interaktivně, zábavně, aby na každou hodinu připravoval pracovní listy. Proto 

nechrne určitou zodpovědnost i na studentech samých. Nechrne je, aby si 

nějakou hodinu předem připravili, nechrne ji v jejich režii a jako pedagogové 

fungujme jako dozor, jako někdo, kdo informace kontroluje a doplňuje. Nechrne 

tedy studenty, generaci, která se učí žít v EU aktivně, aby vyjadřovali své 

postřehy, zpracovávali své nápady, vystupovali samostatně. Nechrne jim prostor 

pro vyjádření. 
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3.4. Ukázka vyučovací hodiny 

Zásadní záležitostí pro podporu evropanství je shodnout se na společné 

identitě, na podstatě společenství. Nutné je zdůraznit, že národy nestojí proti sobě, 

ale tvoří společně preference a hodnoty, jako jsou demokracie, občanská práva, 

rovnost, sociální spravedlnost, řešení konfliktů klidnou cestou, ochrana menšin, 

pluralismus, humanismu, jednota v rozmanitosti atd. V tomto duchu by se měla nést 

výuka na téma evropské integrace, tzn. cvičení a aktivity stavět na interaktivní a 

zážitkové metodě, exkurzích, přednáškách s povolanými osobnostmi, zkrátka 

na všem, co si žáci sami vyzkouší. 

Následující ukázkovou hodinu jsem sestavila pro 3.ročník gymnázia 

za předpokladu, že mám к dispozici dvě vyučovací hodiny. Vycházím z toho, že 

žáci mají probranou historii evropské integrace, vznik a vývoj Evropské unie, znají 

stěžejní klíčové pojmy, dokáží je používat a vytváří si vlastní názor na evropskou 

integraci a evropanství. 

Tímto bych svou práci ukončila. Doufám, že se stane někomu přínosem. 
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• PLÁN VYUČOVACÍ HODINY 

o Cíle hodiny 

- žáci získají informace o průběhu vstupu ČR do EU 

- žáci pojmenují a posoudí přínosy i nevýhody členství ČR v EU 

- žáci rozhodnou a argumentují, v jakých oblastech a jakým způsobem se členství ČR 

v EU dotýká jich samotných 

žáci rozumí pojmům euroobčan, evropanství, národní identita, národní suverenita 

Téma a obsah hodiny 

Cesta České republiky do Evropské unie 

Formy a metody 

• metody: situační, diskusní, výklad, brainstorming, otázky 

• formy: hromadná, skupinová a kooperativní 

Materiály a nutné vybavení 

- vytištěné obrázky budov evropských institucí a poradních orgánů 

- pracovní listy: Víte, že; Vstup ČR do EU v datech; ČR v EU 

Vstupní informace - znalosti, dovednosti, postoje 

- žáci znají a umějí pracovat s tématy: historie evropské integrace; vznik moderní 

evropské integrace a Evropské unie 

- žáci mají všeobecné povědomí o současné situaci a dění v EU 

• POSTUP HODINY A ČASOVÁ DOTACE 

1. Zahájení-motivace 

• metoda galerie - žáci si ve skupinách vylosují obrázky budov institucí a poradních 

orgánů EU (Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise, Evropský soudní dvůr, 

Evropský ombudsman, Evropský statistický úřad) a po krátké přípravě (na základě 

znalostí z minulé hodiny) představí instituci spolužákům tak, aby se zapojil každý člen 
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skupiny (např. představení sídla, systému hlasování, počtu členů apod.) - tímto si žáci 

ve skupinách sami shrnou učivo z minulé hodiny 15 min 

2. Hlavní aktivity 

Činnosti učitele a žáků 

• Formou navozených otázek se snaží učitel spolu se žáky objasnit situaci v ČR 

před rokem 1989 vzhledem к dalšímu vývoji (tzn. způsob ekonomického rozhodování, 

forma vládnutí, společenská situace apod.) - jako materiál pro učitele může posloužit 

kap.3.1. diplomové práce stejně jako publikace Jsme v EU, buďme v obraze (viz 

Použitá literatura)-, žáci si dělají poznámky dle svého uvážení. 5 min 

• Žáci dostanou časovou osu (pracovní list č.l: Vstup ČR do EU v datech) znázorňující 

významné mezníky vstupu ČR do EU (od předvstupní fáze po současnost) 

s vynechanými kolonkami, kam si v průběhu výkladu doplňují jak významná data, tak 

události (tento přehled jim poslouží pro představu, ne pro účely písemné práce); tímto 

získají žáci materiál se základními, chronologicky řazenými informacemi. 20 min 

• Žáci ve dvojicích napíší, na co jsou jako Češi pyšní, na co a na koho můžeme být hrdí. 

Posléze si žáci své názory sdělí. Pokud jsou žáci zvyklí diskutovat, funguje učitel jako 

pozorovatel, v opačném případě vede diskusi. 5 min 

• Učitel rozdá pracovní list č.2 Víte, že a společně se žáky si přečtou některé 

ze zajímavostí. 5 min 

• Žáci nejprve sami napíší oblasti veřejného života, v jakých se jich samotných dotýká 

členství ČR v EU. Poté si názory sdělí ve dvojicích a nakonec si spolu s učitelem 

udělají přehled těchto oblastí na tabuli s patřičnými argumenty a komentářem (aby si 

žáci uvědomili, že se jich týká mnohem více oblastí každodenního života, než si sami 

uvědomují). Jako materiál může posloužit kap.3.2. diplomové práce. 10 min 

• Žáci se zamyslí nad tím, jaké výhody a nevýhody může mít ČR vůči ostatním zemím 
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— ^ 
EU, tzn. jaké jsou její silné a slabé stránky, v jakých oblastech může do budoucna CR 
hledat příležitosti a v čem spočívají hrozby pro ČR. Žáci doplní tabulku listu č.3 Česká 

republika v Evropské unii a posléze si ji s učitelem shrnou. 15 min 

3. Zpětná vazba 

• Formou připraveného „testíku" si žáci zopakují některé nové i starší vědomosti o EU. 

Testík vypracuje každý sám, následuje společná kontrola. 10 min 

• V případě, že zbude čas, můžeme vést s žáky diskusi např. na téma: 

1. Měli jsme v referendu o vstupu ČR do EU skutečně na výběr? 

2. Co si myslíte o existenci národních států a nadnárodních útvarů? Proč se rozpadlo 

Rakousko-Uhersko? Nemůže stejný osud potkat EU? 

3. Co si myslíšte o citátu V. Havla (z předvstupni fáze): „ ... bude to krok, kdy Evropa 

přestane být dějištěm tisícera konfliktů různých minorit, národů a ideologií a stane 

se prostorem spolupráce a koexistence. " Zhodnoť ho ze svého pohledu vzhledem 

к členství ČR v EU. 

4. Když se řekne společné evropské hodnoty, co si pod tím představíš? Skutečně něco 

takového existuje? Nejde o vznosné a zároveň povrchní označení? 
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ZÁVĚR 

Diplomovou práci na téma Integrace České republiky do Evropské unie 

jsem psala s cílem vytvořit studijní materiál pro učitele oboru Občanský a 

společenskovědní základ na střední škole, konkrétně na gymnáziu. 

Na základě dosavadních zkušeností z absolvovaných praxí i z vlastní 

zkušenosti v roli studentky gymnázia jsem výuku na téma evropské integrace a 

vztahu ČR к EU shledala jako nevyhovující především pro nedostatečnou 

připravenost studentů v praktických záležitostech týkajících se členství ČR v EU. 

Na základě rozhovorů s učiteli oboru Občanský a společenskovědní základ jsem 

nabyla dojmu, že hlavní problém spočívá v obtíži proniknout do tak širokého 

tématu, jakým evropská integrace bezesporu je. Důležité je uvědomit si, co 

všechno téma zahrnuje a na základě toho si jej strukturovat. I tento problém je 

jedním z bodů, který má práce zahrnuje a který se snaží vyřešit. 

Téma Integrace ČR do EU jsem zpracovala ze dvou hledisek: teoretického a 

praktického. 

V první, teoretické, části jsem vytvořila obsáhlý studijní materiál zahrnující 

jak historii myšlenky evropské integrace, tak vznik EU a členství ČR v EU. 

Smyslem této části je, aby čtenář (pedagog) na jednom místě našel co možná 

nejvíce podstatných informací o stále probíhajícím procesu evropské integrace. 

Vzhledem к celému znění tématu jsem se zaměřila především na ČR. 

Pro přehlednost (a logiku členění) jsem materiál strukturovala chronologicky a 

informace zařazovala do souvislostí. Teoretická část tak může posloužit jako 

učební materiál к tématu. Ucelený a srozumitelně psaný text je vhodný jak 

pro pedagogy, tak pro studenty. 

Část zaměřenou na didaktické využití vnímám jako přínos této diplomové 

práce. Na jednom místě jsem shromáždila různé druhy dostupných materiálů 

vztahujících se к tématu. Materiály jsme sesbírala, utřídila a zhodnotila. Tato fáze 

tvorby diplomové práce byla časově náročná, ale výsledek splnil stanovený cíl. 
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Zjištěním bylo, že materiálů věnujících se problematice evropské integrace a EU 

je velké množství, z toho ne všechny vyhovují požadavkům zdrojů informací 

pro výuku. Předkládám tak souhrn různorodého materiálu zahrnující jak materiály 

vyhovující, tak nevyhovující. Kritérii pro hodnocení vhodnosti/ nevhodnosti 

materiálů pro výuku mi byly především aktuálnost, přehlednost, věcnost a 

nápaditost zpracování. Materiály jsem rozčlenila do čtyř kategorií: projekty a 

programy, webové portály, elektronické učebnice a tradiční učebnice. Ve všech 

čtyřech kategoriích se dá najít dobrý studijní materiál stejně jako špatný. 

Při třízení materiálů jsem musela překonat např. tematickou roztříštěnost 

u projektů; z velkého množství existujících webových stránek vybrat ty, co jsou 

pravidelně aktualizovány a u elektronických a tradičních učebnic zhodnotit jejich 

využití ve výuce. Dospěla jsem к závěru, že výběr pro výuku užitečných zdrojů je 

v globálu velký. Z druhů informačních zdrojů a materiálů směřujících přímo 

к integraci jsou zastoupeny nejčastěji webové stránky a projekty - ty jsou 

pro studenty obrovským přínosem z toho důvodu, že konfrontují člověka 

s integračním procesem přímo. Ve svém důsledku totiž mají projekty a programy 

na svědomí migraci studentů, pohyb pracovních sil a stále se rozšiřující otevřenost 

pracovního trhu. Pozitivním zjištěním je, že ve shromážděném materiálu, 

ze kterého je třeba zodpovědně vybírat, najdeme materiál velmi dobrý, vyhovující 

dnešním trendů a požadavkům výuky (vzhledem k RVP GV) - v jednotlivých 

kapitolách je na něj upozorněno. 

Téma Integrace ČR do EU je velmi široké a mnohostranné, má 

multidisciplinární povahu. O jeho důležitosti svědčí i zahrnutí do RVP GV 

v podobě samostatného průřezového tématu ( Výchova к myšlení v globálních a 

evropských souvislostech). Na gymnáziích je třeba usilovat o hloubku, větší 

profilaci, nebát se většího množství faktů (studenti si z nich sami vyberou), klást 

důraz na samostatnost a efektivitu učení. Co determinuje efektivitu učení? Jsou to 

pochopení smyslu, aktivní účast, různé strategie, autentické úkoly, nové poznatky 

zařazené do známých souvislostí a fakt, že neplatí pravidlo jediné správné 

odpovědi. V průběhu psaní diplomové práce jsem si mj. uvědomila, že pedagog 

jakožto nositel vzdělání musí sledovat aktuální dění, měl by mít přehled o co 
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nej větším počtu možných úhlů pohledu najedno téma tak, aby studentům nabídl 

co nejpestřejší paletu názorů, ze kterých si oni sami mohou vybrat. Významným a 

zároveň těžkým úkolem učitele je podávat informace vyváženě. 

Diplomová práce je v podstatě odrazem mé dosavadní životní zkušenosti. 

Snažila jsem se uplatnit a prodat v ní co nejvíce z toho, co jsem se za pět let studia 

naučila. 
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ABSTRACT 

My thesis with its topic The Integration of the Czech Republic to the 

European Union presents the study material for teachers from the Civics and 

Humanitarian basis. The author draws from the experience and due to this, she 

created comprehensive material. The emphasis is placed on the connection 

theoretic information with the practice. The thesis is divided into two parts -

theoretic - educational material including historian thoughts of the European 

integration, the foundation of the European Union and the development of the 

admission of the Czech Republic to the European Union. The practical contains 

the analysis of the topic with respect to the contemporary conception of the 

teaching (General Educational Programme), gathering different types of available 

educational materials and information sources, its classification and at the 

conclusion the concrete example of the lesson. The main contribution of the thesis 

is exactly in this part, which draws the attention at the same time on vast bulk of 

material. This material does not always correspond, so we have to classify it. The 

first part is the base for the second part. 

The thesis adverts to the need of the incorporation important, actual and 

various topic Integration of the Czech Republic to the European Union to the 

lesson. This incorporation has to serve to the students, they should create their 

own attitude and opinion on the events in EU and membership CR in EU. They 

should understand various parts of the membership in which we are involved. 

Other important thing is their way on the participation in EU. The thesis also 

offered the bases, materials and the possibilities of the lessons. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č.l: Pracovní list Víte, že... 

Víte, že... 

• zakladatelem společnosti Baťa, která vyrábí a prodává boty po celém světě, 
byl Čech Tomáš Baťa ze Zlína? Ten také jako první zavedl ceny jako $ 99 
nebo 
999 Kč. 

• film Ostře sledované vlaky získal v roce 1968 Oscara za nej lepší 
cizojazyčný film? Americký týdeník Time zařadil tento film do stovky 
nej lepších filmů všech dob. Naposledy získal Oscara v roce 1997 film Jana 
Svěráka Kolja. Oscara získala v roce 2008 také dvacetiletá Češka Markéta 
Irglová za píseň к filmu Once. 

• v České republice se natáčely americké nebo koprodukční filmy, jako 
například Mission Impossible, Johanka z Arku, Agent bez minulosti, Blade 
II, Letopisy Narnie, Kletba bratří Grimmů, Casino Royale, ruský film 
Lazebník sibiřský nebo španělský snímek Dívka tvých snů? 

• prvním kosmonautem z jiné země než SSSR nebo USA byl československý 
rodák Vladimír Remek, nynější poslanec Evropského parlamentu? 

• Česká republika je jedním znejmladších států na světě? Vznikla 1. ledna 
1993 rozdělením Československa. 

• světově známý spisovatel Milan Kundera je Čech, který emigroval do 
Francie a v roce 1981 získal tamní občanství? Nebo že Franz Kafka je 
pražský spisovatel židovského původu, který je pohřbený na Novém 
židovském hřbitově v pražských Strašnicích? A že Gustav Meyrink, mimo 
jiné autor románu Golem, pobýval dlouhá léta v Praze? 
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jako první popsal v roce 1906 dělení krve do čtyř typů (A, B, AB, 0) český 
neurolog Jan Janský? Na jeho počest se dnes v České republice a ve 
Slovenské republice uděluje Janského plaketa, ocenění častých bezplatných 
dárců krve. 

slovo robot pochází z češtiny? Poprvé je použil český spisovatel Karel 
Čapek ve hře R.U.R. (Rossum's Universal Robots) v roce 1920. Termín 
vymyslel jeho bratr Josef Čapek podle slova „robota" (neboli práce, ve 
feudálním systému osobní služba sedláků a rolníků jejich pánům). 

v České republice je asi dva tisíce hradů, zámků a zřícenin? Hustota zámků 
na českém území patří k nejvyšším na světě. 

zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel se narodil v českých Hynčicích a 
většinu života strávil v Brně? Tam působil mimo jiné také jako opat 
augustiniánského kláštera. 

první, kdo chtěl vytvořit unii evropských panovníků (obdobu dnešní EU), 
byl český král Jiří z Poděbrad (1420-1471)? 

přímo v centru Prahy se zachovaly zbytky středověkého židovského ghetta? 
Staronová synagoga z třináctého století je jednou z nej starších židovských 
staveb na světě a Starý židovský hřbitov je největší a nej zachovalejší prostor 
svého druhu v Evropě. 

známý svůdce Giacomo Casanova, který žil v osmnáctém století, strávil 
posledních třináct let svého života na zámku Duchcov v Čechách? Tam 
napsal mimo jiné i své paměti. 

moderní kontaktní čočky vynalezl prostějovský rodák Otto Wichterle? Ten 
je také považován za zakladatele makromolekulám! chemie. 
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název americké měny dolar je odvozen od české mince tolar (thaler), která 
se razila od roku 1519 v západočeském Jáchymově? V roce 1526 nastoupili 
na český trůn Habsburkové, kteří současně vládli i ve Španělsku a dařilo se 
jim rovněž při kolonizaci Ameriky. Znakem pro španělský tolar používaný 
při platbě na americkém kontinentu bylo „$", jaké dodnes symbolizuje měnu 
USA. 

první vodoléčebné zařízení bylo založeno v Jeseníku na území dnešní České 
republiky v roce 1822 a první radioaktivní lázně na světě byly otevřeny v 
roce 1906 v Jáchymově? 

po celá staletí navštěvovaly známé české lázně jako Karlovy Vary nebo 
Mariánské lázně tak významné osobnosti, jako byli například Mozart, 
Beethoven, Čajkovskij, Gogol, Goethe, Kafka, Freud, Edison, 
Schopenhauer, Marx nebo Casanova? 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který se pravidelně koná 
začátkem července a na němž se scházejí dnešní celebrity, patří vedle 
filmových festivalů v Berlíně, Cannes nebo Benátkách k nej významnějším 
v Evropě? 

encyklopedii pro děti Orbis Pictus (Svět v obrazech) z roku 1658 vytvořil 
český pedagog a filozof Jan Ámos Komenský (Comenius)? 

dílo Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka, napsané jako reakce na 
první světovou válku, bylo přeloženo do padesáti osmi jazyků? 

Miss World roku 2006 se stala Češka Taťána Kuchařová? Z České 
republiky pochází mnoho slavných modelek, například Eva Herzigová, Petra 
Němcová nebo Tereza Maxová. 

na území České republiky se narodily osobnosti jako obchodník Oskar 
Schindler (jeho život je zachycen v knize a ve filmu Schindlerův seznam), 
filozof Edmund Husserl, psychiatr Sigmund Freud, hudební skladatel 
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Gustav Mahler, spisovatel Rainer Maria Rilke nebo první mistr světa 
v šachu Wilhelm Steinitz? 

český spisovatel Jaroslav Seifert získal v roce 1984 Nobelovu cenu za 
literaturu a v roce 1959 získal Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu za chemii 
za objevení a vývoj polarografie? 

obloukovou lampu se samočinnou regulací vynalezl český elektrotechnik 
František Křižík? Ten také sestrojil první elektrickou tramvaj v Praze a 
světelnou fontánu (Křižíkova světelná fontána), která byla technickým 
zázrakem své doby. 

vynálezcem kostkového cukru je Jakub Kryštof Rad a lodní šroub vynalezl 
Josef Ressel, oba Češi? 

český herec Jiří Voskovec (George Voskovec) hrál ve dvaasedmdesáti 
filmech, z toho jenom prvních pět bylo českých a zbytek byly filmy 
americké? Zahrál si mimo jiné i ve filmu Dvanáct rozhněvaných mužů 
s Henrym Fondem nebo Barbarosa s Willie Nelsonem a Garym Buseym. 

Albert Einstein pracoval rok a čtvrt jako profesor na Ústavu teoretické 
fyziky v Praze? 

nahrávku Novosvětské symfonie od českého skladatele Antonína Dvořáka 
poslouchal americký astronaut Neil Armstrong, když se v roce 1969 
procházel po povrchu Měsíce? Dvořák se к jejímu zkomponování nechal 
inspirovat právě svým pobytem ve Spojených státech. Část Largo z této 
symfonie putuje ve schránce dál mezihvězdným prostorem. 

jedna z nej známějších oper W. A. Mozarta Don Giovanni měla premiéru 
v roce 1787 v Pražském Stavovském divadle a dodnes se tam hraje? 
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sto let před Martinem Lutherem začalo v Čechách silné reformační hnutí? 
Jeho duchovní otec Jan Hus byl v roce 1415 za své učení upálen. Luther 
považoval Husa za svého předchůdce. 

autorem první mapy států Virginie a Marylandu z roku 1670 je rodák 
z českého Mšena Augustin Heřman? Heřman se dostal do severní Ameriky 
již kolem roku 1630 a proslul zde mimo jiné jako obchodník s tabákem, 
diplomat, zeměměřič a zakladatel manství Bohemia. 

jedním z nej slavnějších golemů je golem, kterého roku 1580 údajně stvořil 
v Praze židovský rabín Jehuda Low ben Becalel? Podle pověsti leží tento 
golem na půdě Staronové synagogy v Praze. 

Alfons Mucha, Emil Filla, Toyen nebo František Kupka jsou čeští malíři 
světového významu? 

kubismus, který se ve světě utvářel především v malířství a sochařství, se 
v České republice objevuje i v architektuře? Česká kubistická architektura, 
která vznikla před první světovou válkou, je tak ve světě ojedinělým jevem. 
Stejně tak rondokubismus, který nemá ve světě obdoby. 

kamélie pojmenoval švédský přírodovědec Cari Linné po brněnském 
botanikovi a jezuitském misionáři Josephe George Kamelovi, který tyto 
nádherně kvetoucí dřeviny objevil? 

jeden z nej známějších orlojů stojí v Praze na Staroměstském náměstí? 
Postaven byl již roku 1410. 

historicky první ženou ve funkci ministra zahraničních věcí USA se stala v 
roce 1997 pražská rodačka Madeleine Albrightová? 

zakladatel sítě rychlého občerstvení McDonald's Ray Kroc měl české 
předky? 
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na Moravě ve Velkých Losinách stojí nej starší fungující papírna ve střední 
Evropě? 

Češi vypijí nejvíce piva na hlavu na světě a v České republice funguje více 
než sedmdesát pivovarů? 

písecký gotický most je nej starším dochovaným mostem v Čechách? 
Pochází z konce třináctého století a po mostu v německém Řezně 
(Regensburg) je vůbec nej starším dochovaným mostem na sever od Alp? 

české různobarevné čokoládové bonbony ve tvaru čočky nesoucí název 
Lentilky se začaly v Česku vyrábět v Holešově již v roce 1907? Předběhly 
tak i Smarties nebo M&M's, které se objevily až od roku 1937. 

metoda spodního kvašení piva, kterou vynalezli plzeňští pivovarníci v roce 
1842, se dnes používá po celém světě, a proto dnes stovky piv nesou název 
pils, pilsner nebo pilsener? 
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Příloha č.3: Pracovní list Česká republika v EU 

Výhody Nevýhody 

př. výhodná geografická poloha př. nedostatečná jazyková vybavenost 

Příležitosti Hrozby 

př.rozvoj technologicky náročných 
výrobních odvětví 

př. snižování nákladů na pracovní sílu 
v zemích východní Evropy a Asie -
hrozba přesunu pracovních sil 
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