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V této práci se budeme zabývat problematikou identity 

současných příslušníků národnostních menšin. Budeme se zabývat 

tím, nakolik je jejich identita určována a ovlivňována jejich 

národní příslušností. Základem pro tuto práci je „empirický“ 

výzkum v generační skupině středoškoláků narozených v letech 

1988-91, navštěvujících dvě bilingvní gymnázia – ve Vídni a 

v Českém Těšíně.  

 

Identita ve starších pojetích je vnímána jako součást poměrně 

celistvé skutečnosti, spojené určitým jednotícím principem1). 

Jedinec je tomuto principu podřízen (určován). Pro někoho to 

může být národní duch, nebo to může být právo (ústavně-právní 

systém), nebo také politika určitého státu. Identita jedince 

je chápána spíše v rámci nějaké skupiny (např. národní 

identita).  

V pojetích novějších identita jedince není již diskurzy 

politickými určována. Skutečnost je tvořena různými od sebe 

oddělenými oblastmi. Tyto oblasti mohou mít různý vliv na 

jedince, nebo na nich může být zcela nezávislý. Nová identita 

je „individualizovaná“3). Nelze tedy již podle starších 

přístupů předpokládat, že národní duch či právo určují 

smýšlení a jednání individuí. Je třeba se ptát, zda tyto 

přístupy (diskurzy) ovlivňují vlastní svět individua a pokud 

ano, tak jakou měrou.   

 

V 1. kapitole této práce se budeme zabývat sociálně-

historickým pojetím národní identity vybraných evropských 

autorů 20. století, tj. určitým teoretickým přístupem k pojetí 

identity národa.   

 

Ve 2. kapitole se budeme dále zabývat tím, jak definují 

identitu menšin současní politici na poli mezinárodním i 

v rámci konkrétních státních politik vybraných evropských 
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států, tj. diskurzem politickým. Budeme ho zkoumat na základě 

různých politických listin. 

Řada takových listin byla sepsána v Radě Evropy. Vznikla zde 

například Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, 

mezinárodní listina rozšířená a ratifikovaná v současné době 

v mnoha státech po celé Evropě. Vláda každého státu po 

ratifikaci této smlouvy musí do roka vydat prohlášení, jakými 

opatřeními chce dosáhnout naplnění článků stanovených Úmluvou. 

Tato prohlášení většinou obsahují i konkrétní definici 

národnostní menšiny pod vlivem politiky daného státu. Ve 2. 

kapitole se budeme zabývat jednak touto konkrétní listinou – 

jak vznikla a co je jejím obsahem, jednak také těmito 

prohlášeními vlád vybraných států Evropy. Na závěr politická 

pojetí národností (národnostních menšin) porovnáme se staršími 

pojetími sociálně-historickými, nakolik se shodují či jak se 

mohou vzájemně lišit.  

 

3. kapitola bude představovat reálně prožívanou skutečnost 

národnostních menšin, na základě vyhodnocení výše zmíněného 

empirického výzkumu. V této kapitole vyhodnotíme a srovnáme 

názory a postoje současných středoškoláků. Pokusíme se 

z jejich odpovědí zjistit, nakolik jejich každodenně 

prožívanou identitu ovlivňuje příslušnost k určitému národu, 

nebo politické snahy na jejich ochranu.  

Tento výzkum je pouze dílčí sondou k této problematice a na 

tomto základě je třeba hodnotit veškeré závěry z výzkumu 

vyvozené.  

 

V závěru této práce provedeme srovnání výsledků výzkumu ve 

dvou různých lokalitách.  

Druhou otázkou v závěru bude to, nakolik se tři naznačené 

diskurzy (sociálně-historický, politický a reálně žitý) 

prostupují, nebo zda jsou na sobě nezávislé.   
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KAPITOLA 1.: Pojetí národa vybraných evropských autorů 
 

 

Utváření moderního pojmu národa v Evropě 

 

Ve vývoji evropské ideje národa hrála podle německého 

historika Hagena Schulze roli souhra (či konfrontace) dvou 

různých pojetí kulturní pospolitosti (společenství), která se 

zformovala v období od vrcholného středověku do Velké 

francouzské revoluce: Anglie (reprezentující velké státy 

západní Evropy – Francii, Španělsko) a Německa (státy střední 

Evropy)1). Národ v této době ve většině velkých evropských zemí 

netvořil veškerý lid, nýbrž jen vládnoucí vrstva politické 

reprezentace2).  

Západoevropské pojetí vymezuje národ na základě společného 

jazyka, kultury a náboženství, které sjednocují obyvatelstvo 

celého státu pod jednotnou dynastii3). Národ v tomto pojetí od 

počátku své existence znamená jednotu se státem (královstvím), 

kterou stvrzoval parlament a zároveň zastupoval každého 

poddaného. V Anglii dokonce integrace (vytvoření pospolitosti) 

státní, předcházela integraci kulturní. Bylo to zde podle 

Schulze možné díky daleko pokročilejší koncentraci státní moci 

v osobě krále, ještě zesílené v době reformace, kdy se král 

prohlásil hlavou anglikánské církve. Anglikánská církev 

prosadila bohoslužby v národním jazyce a dosáhla tak 

postupného sjednocení jazyka a vzájemné provázání národního 

jazyka a náboženství. „Náboženství je jeden z nejhlouběji 

zakotvených a nejpevnějších prvků anglického národního 

cítění.“4).  

 

V Německu se existence kulturního národa nemohla opírat o 

státní instituce5), jednak vzhledem k rozdrobenosti územní, 

etnické i náboženské, ke které přispěla jak reformace 
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Lutherova, tak výsledek třicetileté války. Národ se zde 

formoval především na základě společné kultury a jazyka.  

Formování německého národa proběhlo mnohem později než ve 

zbytku západní Evropy, až v 18. století. Stát začal pro své 

fungování potřebovat značné množství proškoleného vyššího 

úřednictva a pro tyto účely zřídil vzdělávací ústavy. Spolu 

s centrálně řízeným systémem vzdělávání došlo i ke sjednocení 

německých dialektů a nářečí ve společný jazyk německé vysoké 

kultury6). Zformovala se neobvykle početná a proškolená nová 

společenská vrstva – svobodná inteligence. Jednotná forma 

jazyka, ale i názoru a vkusu se nejprve prosazovala mezi 

těmito učenci, poté i do malých měst ostatních teritorií říše 

- díky rozšíření novin a časopisů, ale také národní literatury 

a divadla. Přesto to ještě ani v 18. století nemělo politický 

dopad. „Vytvořil se pouze národ kulturní, který postrádal onu 

vnitřní koherenci, jíž se vyznačovaly západoevropské kulturní 

národy7).   

 

Tato dvě pojetí vykrystalizovala do dvou idejí národa, jejichž 

vzájemným působením vzniká v 19. století pojetí moderního 

národa8). Těmito idejemi jsou: 

1. idea subjektivně politická, již přinesla Velká 

francouzská revoluce. V tomto pojetí je národ záležitostí 

svobodného rozhodnutí – kdo se hlásil k národu, ten 

k němu patřil. Národ je společenství všech politicky 

uvědomělých občanů státu, a to na základě ideje o 

rovnosti všech a svrchovanosti národa (lidu)9). 

2. idea objektivně kulturní, spojená s německým romantismem.       

Národ je kulturní a jazykové společenství. Na jeho 

základě se vytváří pocit sounáležitosti, ať už jeho 

příslušníci tvoří jednotný stát, či nikoli. Národ (či 

Herderův „národní duch“) je nezávislý na vůli lidí. Má 

původ ve společném jazyce. Komu byla němčina mateřským 

jazykem, ten byl na celý život neodvratitelně Němcem. 
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Idea národa v německém pojetí byl podle Schulzeho spíše 

vizí budoucnosti, formou utopie přijímanou spíše citem 

než rozumem, protože nebyl definován v rámci žádného 

jednotného státu, instituce či v té době ani žádnou 

ideologií10).  

 

V porovnání s evropským vývojem, v českém prostředí o vývoji 

moderního pojetí národa můžeme podle M. Hrocha mluvit až od 

poloviny 19. století. Až do devadesátých let 18. století měl 

především význam etnický, jazykový. Pod národem se chápalo 

poddané obyvatelstvo jednoho jazyka. Národ byl uspořádán 

hierarchicky. Národem se rozuměla jen šlechta nebo svobodní, 

nikoli poddaní11). Do svého českého národního programu převzal 

v roce 1848 jazykové chápání národa J. Jungmann. Nový byl z 

jeho strany požadavek rovnoprávnosti všech jeho příslušníků, 

který je základem moderního (občanského) chápání národa. 

Revoluční rok 1848 tak můžeme podle M. Hrocha spojovat se 

vznikem vyhraněně české národní identity, protože Jungmann v 

této době vyslovil požadavek zrovnoprávnění češtiny s němčinou 

v českém národním programu. Rozdíl moderního pojetí národa od 

etnického spočíval nejen v personalizaci národa, ale také 

v tom, že „vědomí národní sounáležitosti“ tvořilo kromě jazyka 

také vědomí společné minulosti (tj. historie)12).     

Český koncept národa se vyvíjel ve stejné době jako koncept 

německý. České prostředí přebíralo od dob osvícenství z 

německého názvosloví nejen pojmy, ale i význam, který měly v 

německém prostředí (př. Nation-národ, Vaterland-vlast). Český 

koncept je podle Hrocha s německým analogický nejen dobou 

vzniku, ale i tím, že měl společnou myšlenkovou inspiraci13). 

Čteni a uznáváni u nás byli mimo Herdera14) také Fichte a Jahn. 

Obdivovaným vzorem byla německá literatura (Goethe, Schiller, 

Kotzebue).  
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Proto se podle M. Hrocha nedá říci, že by národní hnutí bylo 

od počátku protiněmecké. To je podle něj “stereotyp německé 

historiografie15)”.  

 

Současné evropské pojetí národa podle vybraných autorů16) 

 

V pojetí francouzského religionisty Ernesta Renana (1823-

1892), je moderní národ společenství založené na solidaritě17).  

Národ je duší, duchovním principem, který vytvářejí pouze dvě 

věci (jedna z nich náleží minulosti a druhá budoucnosti): 

společné vlastnictví bohatého dědictví vzpomínek (minulosti) a 

shoda či přání žít pospolu (nyní i v budoucnosti).  

Národ není podle Renana identický ani s rasou – neboť všechny 

moderní národy představují z etnického hlediska zjevnou směs; 

ani s jazykem – to by se Spojené státy nemohly oddělit od 

Velké Británie, ani Jižní Amerika od Španělska; ani 

s náboženstvím, a národ se nemůže odvolávat ani na „přirozené 

hranice“ – životní prostor národů se proměňoval v historii.  

Renan se domníval, že lidé se teprve učí být příslušníky 

určitého národa.  

 

K této Renanově představě měl blízko v českém prostředí např. 

T.G.Masaryk, zdůrazňující, jak píše Hroch, prvotnost 

buditelské agitace18). I v současnosti na něj navazuje chápání 

národa řady evropských soudobých autorů, například pojetí 

německého historika Hagena Schulze (*1943). Národ je podle něj 

forma politického (na základě solidarity), ale zároveň i 

kulturního společenství (pospolitosti). Pojem národa nebyl 

vždy nutně spjat se státem a byl zpočátku chápán pouze jako 

kulturní společenství. Pojem „natio“ existuje mnohem déle než 

stát. Setkáváme se s ním již v římské antice, kde označoval 

rozlišení rodu nebo původu různých skupin. Byl protikladem 

pojmu „civitas“, označení necivilizovaného etnika19). Současná 

evropská národní (politická a kulturní) společenství mají 
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podle Schulzeho většinou formu státu a v jiné formě jsou 

většinou nemyslitelná: „Národ lze … sotva definovat, aniž 

bychom brali do úvahu stát“20).  

Dalším znakem současného pojetí národa, že jsou jím označovány 

všechny vrstvy obyvatelstva daného státu, „zahrnuje veškeré 

obyvatelstvo“21).  

Národ je podle Schulze dále definován jako dočasné duchovní 

bytí, které se vyvíjí  spolu s vývojem evropských společenství 

v dějinách22) a jednou bude jako kulturní a politická forma 

společnosti překonán: „Národy jsou duchovním bytím, 

společenstvími, která existují, pokud se nacházejí v hlavách a 

srdcích lidí, a která zanikají, pominou-li již v mysli a 

stávají se nepotřebnými“23). 

Soudržnost národní skupiny, jejího „národního vědomí“ závisí 

na udržování kontinuity – dlouhodobého trvání, které přesahuje 

individuální existenci svých členů – a to jednak ve společných 

dějinách, často spíše vysněných a vykonstruovaných než 

skutečných24). Soudržnost závisí také na udržování norem a 

způsobů chování (vlastních kulturních standardů), a je často 

posilována prostřednictvím identifikace se symboly, například 

erby, prapory, státní vlajky či státní znaky25). Dalšími 

odlišujícími znaky jednotlivých kulturních společenství, 

jejichž prostřednictvím se postupně zformovaly národy 

do dnešního pojetí, byly: jazyk, náboženství, nebo původ ve 

smyslu příslušnosti k určitému právnímu společenství. Tak 

podle Schulze „existovaly národy v kolektivním cítění již 

předtím, než začaly být tímto pojmem označovány … jako 

jazyková, tradiční či bojová společenství“26). 

    

I současný český historik Miroslav Hroch(*1932) rozlišuje dvě 

(jazyková) pojetí národa, neboť pojem „natio“ měl v různých 

evropských jazycích různý význam. Jak uvádí M.Hroch10), od 

18.století můžeme rozlišovat dvě základní jazykové koncepce 

pojmu národ: 
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1. Národ jako státní pospolitost (v angličtině a 

francouzštině). Znamená především soubor poddaných, tj. 

obyvatel žijících na společném území.  

2. Národ jako etnická skupina, určovaná především společným 

jazykem, popř. historií (v němčině a ve většině slovanských 

jazyků). 

 

Základní znaky národa podle něj jsou: 

• intenzivnější komunikace směřující dovnitř skupiny   

  (předpokladem této komunikace je obvykle společný jazyk dané 

   skupiny) 

• vědomí společné minulosti 

• koncept rovnosti všech příslušníků národa jako členů 

občanské společnosti (poslední vymezený znak je zároveň 

jeden z nejdůležitějších rozdílů mezi moderním pojetím 

národa od pojetí, která existovala v předchozích 

obdobích)27). 

 

Národ je podle Hrocha tvořen etnickým hnutím, které znamená 

„cílevědomé úsilí dosáhnout pro tuto etnickou skupinu všech 

atributů plně zformovaného moderního národa“28). Právě etnické 

hnutí podle Hrocha doplnilo starou státní identitu o nové 

prvky občanských práv a o princip rovnosti. (Hroch, V národním 

zájmu). Naplněním cílů etnického hnutí je dosažení široké 

autonomie či politické samostatnosti, tj. po vzniku národního 

státu. Etnická (národní) identita, tj. pocit sounáležitosti 

s jinými členy určitého etnika (národa), se mění ve státní 

(národní) identitu29).     

Národ tedy podle Hrocha není žádnou neosobní abstrakcí, ale 

vzniká aktivitou konkrétních živých lidí, vyrůstajících 

v určitých podmínkách, majících konkrétní zájmy30).  

 

Názory Hrochovy jsou polemikou s pojetím národa a nacionalismu 

Ernesta Gellnera (1925-1995), českého filosofa, sociologa a 
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antropologa židovského původu, který studoval a většinu svého 

života prožil v Anglii. 

Národ podle Gellnera „není vrozená vlastnost lidstva“, je 

„nahodilostí“, „umělým výtvorem“31), který bez spojení se 

státem není myslitelný. Národ vzniká tehdy, pokud dojde ke 

sloučení vůle, kultury a státní jednotky. Národnost podle 

Gellnera není tvořena jednotlivými příslušníky určitého etnika 

(etnickým hnutím), ale je tvořena nacionalismem:„uměle 

stvořeným, politickým principem, nutným pro centralizaci státu 

a fungování průmyslové společnosti“32). „Je to nacionalismus, 

který plodí národy“33).    

Nacionalismus je uměle vytvořená kultura, která se vštěpuje 

širokým vrstvám lidí centrálně řízeným vzděláním. Je to 

společenský systém, který tímto způsobem „vynalézá“ vlastní 

místní „vysokou“ kulturu, která chce vzbuzovat dojem, že 

vznikla z tradic původní kultury nízké (lidové) tím, že se 

odvolává na tradice kultury původní písněmi a tanci 

vypůjčenými od lidové kultury. Místo toho je to pouze velmi 

anonymní, neosobní společnost, s navzájem zastupitelnými 

atomizovanými jednotlivci, které drží pohromadě pouze 

neosobní, naučená společná kultura34).  

Národ může dále existovat (být ochraňován a řízen) jen ve 

státu: „jedině ten může zajistit, aby tato vzdělaná a jednotná 

kultura byla vskutku účinně prosazována“35)… „Stát a kultura 

musí být spojeny"36). 

Příslušnost k národu je podle Gellnera „druh kulturní 

stejnorodosti“37), která se nakonec objeví na povrchu 

společnosti jako nacionalismus. Národní hnutí jsou pak uváděna 

do pohybu tak, že obyvatelé jedné kultury vyjadřují pocit, že 

„politická a národní jednotka musí být shodné“38), nebo také, 

že „etnické hranice a hranice státu by měly být shodné“. 

Národní hnutí může vznikat jen ve státu: „Nacionalismus 

nevzniká u nestátních společností“39).  



 13 

Jak jsem již uvedla výše, Gellner uznává pro konstrukci teorie 

národnosti dva základní faktory – kulturu a vůli. Pro definici 

národa ale samy o sobě nestačí.  

Vůle je dobrovolná věrnost a loajalita skupině, problém však 

je, že ve většině států je zároveň provázena strachem a 

nátlakem40). Na základě vůle mohou vznikat i mnohá jiná 

sdružení – politické strany, sportovní mužstva či různé 

pouliční gangy. Výklad pojmu národa na základě společné 

kultury je podle Gellnera také zavádějící. Kulturní jevy jsou 

často složité a komplexní (co se týká například jejich 

vzniku). Kulturní rozdíly se podle Gellnera navíc nemusí 

shodovat s hranicemi politických jednotek, ani s hranicemi 

„jednotek požehnaných demokratickou svobodnou vůlí“41). 

Proto podle Gellnerovy všeobecně známé definice národy mohou 

být definovány pouze „v pojmech věku nacionalismu“. To 

znamená, když jsou obecné společenské podmínky stejnorodé ( 

například všichni prošli stejným systémem vzdělání) a tyto 

podmínky pronikají veškerým obyvatelstvem, nikoli jen elitními 

menšinami. Za těchto podmínek lidé chtějí (mají vůli) být 

sjednoceni pouze s těmi, co sdílejí jejich „kulturu“.  

 
Český filosof a historik Bedřich Loewenstein (*1929) rozlišuje 

dvě pojetí národa: buď je národ založen vědomě (na základě 

vlastní vůle), nebo podvědomě (na základě pocitu 

sounáležitosti). Toto rozdvojení můžeme najít např. u Kanta a 

Hegela.  

V Hegelově pojetí je národ založen na určité ideji, tvoří se z 

“národního ducha”
42)

. Teprve se tvoří uvědomováním si 

společných kulturních hodnot, společných dějin atd. Společnost 

je v tomto pojetí chápána jako celek. Je to organicky členěná 

pospolitost, osudové pokrevní společenství43). Veškerou moc nad 

jednotlivými členy pospolitosti má stát: “ … je jediným 

smyslem státu, aby se lid … nedostal ke slovu, k moci a 
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k jednání44)”, “společnost a stát jsou v podstatě totéž45)” 

(Hegel).  

Protiváhou k Hegelovu pojetí byl v Německu Kantův projekt 

společnosti, která věří, že je schopna uzavřít odlišnou 

společenskou smlouvu46). Člověk se podle tohoto projektu 

dobrovolně podřizuje zákonům, ale získává za to občanskou 

svobodu. Stát nemá absolutní moc nad svobodou individua. 

“Národ nelze obšťastňovat proti jeho vůli a obdobně se nemá 

bránit volnému vyjevování protikladů, individuálnímu hledání 

dobra a pravdy47)“ (Kant). Společnost se tvoří na základě 

reálných společenských sil, tj. ani božským řízením či pomocí 

osvíceného tyrana48)“. 

Kantovo pojetí má podle Loewensteina blízko k západnímu pojetí 

národa a státu, Hegelovo pojetí je základem německého typu 

myšlení.  
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KAPITOLA 2.: Definice pojmu menšina v mezinárodním právu a 

v politických listinách vybraných evropských států 

 

Mezinárodní listiny zabývající se problematikou národnostních 

menšin vytyčují určité dobové trendy v otázkách jejich 

základních práv. Jejich snahou je obecně zachování, podpora a 

rozvoj malých etnik, národnostních menšin a jejich jazyka a 

kulturního dědictví. Jejich cílem je ochrana menšin před 

tlakem většinové společnosti, „podpora rozmanitosti oproti 

většinovým názorům“1). 

Podporují respekt a uznání jejich hodnoty ve většinové 

společnosti. Listiny na ochranu práv národnostních menšin hájí 

práva individuální – vychází ze zásad liberalismu - že rozdíly 

jsou a mají se udržovat2).  

Otázkou v problematice mezinárodních listin je vždy to, 

nakolik jsou jimi stanovené zásady uplatňovány v praxi a 

nakolik jsou schopné „zrcadlit“ skutečné potřeby menšin. 

Politický slovník podle některých autorů může dokonce 

příslušníkům menšin „vnucovat určitý obraz o sobě samých“3).  

Činnost politiků a životní realita určitého etnika či národa 

mezi sebou mohou ztrácet schopnost komunikace. V některých 

případech je například národ žijící na území jiného státu 

uznáván a má řadu práv. Politické snahy na jeho příslušníky 

potom nemají přílišný vliv a může je dokonce považovat za 

zbytečné4).  

Výsledkem činnosti politiků (ať už je to záměr či ne) může být 

také citelná modifikace reality (kontextu)5).  

Politické techniky (ať už proslov či sepsání listin) mohou mít 

něco společného s vytvářením identity. Augé ji dokonce 

označuje jako jako rituál6), protože vytváří určitý společenský 
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smysl. Rituální postupy (například politický proslov či 

sepsání listiny) fungují ve vztahu mezi politiky a jimi 

oslovovaným národem jako zprostředkovatelé tohoto vztahu  – 

v našem případě politiků a jejich cílových (např. menšinových) 

populací7). Tyto kategorie však patří spíše do slovníku 

některých politiků („pozorovatelů“) a ne do slovníku 

„pozorovaných“ populací8).  

Nevytvářejí si tedy politici vlastní slovník v rámci různých 

listin a dokumentů, který je dotyčné populaci velmi vzdálený a 

příliš neodráží její realitu?9). Protože politická rituální 

technika je podle Augého schopná vytvořit jinakost a na druhé 

straně relativní identitu10) a má symbolický účel. Často však 

bývá vzdálená od kontextu, z nějž vychází: „Politický rituál … 

se zdá být někdy značně vzdálen od mýtů, které zakládají jeho 

existenci i jeho záměr.“11) Mají tedy mezinárodní listiny 

nějaký smysl? 

 

Zakotvení a vývoj pojmů „národ“, „národnost“ a „menšina“ 

v mezinárodním právu 

 

V době mezi světovými válkami politické snahy na ochranu 

menšin přerostly rámec národních států v aktivity nadnárodního 

charakteru. Vzniklo mnoho nadnárodních (mezinárodních) 

organizací, formulujících a hájících rozmanitá mezinárodní 

práva. Tyto organizace určily například, co patří mezi lidská 

práva, na která se mohou odvolat občané všech evropských států 

bez ohledu na původ, vyznání. Mezi nezadatelná lidská práva 

tak byla zařazena také svoboda hlásit se k nějakému národu či 

národnosti. Pokud by komukoli bylo toto právo upíráno, může se 

(alespoň podle znění listin) odvolat u mezinárodní instituce. 

Jednou z nejvýznamnějších nadnárodních organizací v rámci 

evropského prostoru, které se zabývají formulací a ochranou 

práv národnostních menšin a která vydala řadu významných 

mezinárodních listin, je Rada Evropy.    
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Rada Evropy je mezinárodní organizace, která se poprvé sešla 

již v roce 1949. Funguje na mezivládní úrovni a její poradní 

orgán je Parlamentní shromáždění, složený ze zástupců 

národních parlamentů. Členský stát musí být právním státem, 

který uznává lidská práva a základní svobody a stejně tak 

uplatňuje demokratické principy12). Jedním ze současných 

hlavních úkolů Rady Evropy je „ochrana menšin“, jak se o tom 

dočteme v doporučení 1255 přijatém ve Štrasburku 13. ledna 

199513).  

Rada Evropy vydala řadu významných dokumentů zabývajících se 

ochranou národnostních menšin. Mezi nejvýznamnější patří 

Evropská charta pro regionální a menšinové jazyky (vydaná 

v roce 1992), dokument zabývající se především ochranou 

konkrétních jazyků menšin a Rámcová úmluva o ochraně 

národnostních menšin (1994), listina zahrnující různá práva 

příslušníků menšin, včetně práv jazykových14). V rámci této 

práce se budeme více věnovat druhé z těchto listin.  

 

V této kapitole se zaměříme na mezinárodní listiny jako 

dokumenty, které se prakticky zabývají životem a ochranou 

menšinových etnik a zaručují jejich politická a občanská 

práva.  

Předtím než se budeme zabývat konkrétní listinou na ochranu 

menšin, je třeba ji zasadit do historického pozadí. Ukážeme 

si, kdy se poprvé zmiňuje ochrana konkrétních práv různých 

menšin, kdy se poprvé v politickém slovníku objevuje rozlišení 

individuálních a kolektivních práv menšin, či kdy a jak se 

poprvé definuje v mezinárodním právu pojem „národnostní 

menšina“. Dále se pokusíme uvést výčet důležitých 

mezinárodních listin, které jsou podkladem pro normy listin a 

práv menšin konce 20. a počátku 21. století. 

Oblast mezinárodního práva je jednou z nejdůležitějších 

oblastí, kde se s pojmy národ, národnost či menšina pracuje 
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v praxi. Nejprve se podíváme, jak se v pojetí tohoto práva 

vyvíjelo pojetí „národnostní menšiny“. 

 

Kdy se setkáváme s prvním pokusem o ochranu národnostních 

menšin? 

 

S rozšířením ochrany národnostních menšin nad rámec 

náboženských práv se setkáváme teprve v 19. století. V roce 

1815 se sešel Vídeňský kongres, který mj. uznal, že princip 

rovnosti bylo možné aplikovat i na vztah k osobám jiné 

národnosti uvnitř daného státního zřízení.  

S úpadkem moci Osmanské říše ve druhé polovině 19. století se 

uskutečnily první diplomatické snahy týkající se ochrany Turků 

v oblastech s novými držiteli moci (např. Berlínská smlouva 

v Bulharsku v roce 1878).  

Ještě za 1. světové války však stále neexistoval systém 

mezinárodní ochrany národnostních menšin. Tento systém se 

začal rozvíjet až mezi světovými válkami – během Pařížských 

mírových jednání a se vznikem organizace Společnost národů 

(1919) v rámci Versailleské smlouvy.  

V průběhu Pařížských mírových jednání (1919-20) byly vytvořeny 

první právní základy pro ochranu národnostních menšin 

v Evropě. Spojenci uzavřeli konkrétní smlouvy například s 

Rakouskem, Bulharskem, Československem, Maďarskem, Tureckem či 

Polskem. Tyto smlouvy mají společné rysy a v podstatných 

otázkách se opakuje i doslovné znění některých článků smluv. 

Například, co se týká: 

• Principu rovnosti15)  

• Ochrany náboženských menšin16)  

• Právo na užívání jazyka menšin a na založení vlastních 

škol 

• Právo na používání menšinového jazyka v tisku a 

publikacích 
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O rozvoj mezinárodní ochrany práv na ochranu národnostních 

menšin se však po 1. světové válce zasloužila nejvíce 

Společnost národů, i když spíše „de iure“17). Zpočátku nebyly 

v rámci Společnosti národů přijaty žádné všeobecné deklarace 

nebo konvence na jejich ochranu, dokonce ani její zakládací 

listina ještě neobsahovala žádná závazná ustanovení na ochranu 

národnostních menšin. 

Během let své činnosti vytvořila řadu mezinárodních smluv na 

ochranu práv národnostních menšin a přinesla poprvé v historii 

systém mezinárodní kontroly pro dodržování norem těchto smluv. 

 

Urovnání sporu v rámci Společnosti národů bylo sledování 

stálou komisí a Radou (Council), jíž tvořily zástupci spojenců 

(USA, Velká Británie, Francie, Itálie a Japonsko) a 4 volené 

členské státy. Tato Rada vyhotovovala zprávu o záležitosti 

sporu (do 6 měsíců), která byla přijímána členskými státy. 

Pokud byl přestupek odsouhlasen, byly následné sankce pro daný 

stát závazné a tento stát byl povinen spor na svém území 

urovnat podle usnesení Rady. Pokud stát spor na svém území 

nechtěl urovnat, bylo to chápáno jako přestupek a vyhlášení 

války všem státům Společnosti národů. 

 

Nejdůležitější institucí pro dohled nad ochranou národnostních 

menšin v rámci Společnosti národů byl Stálý dvůr mezinárodní 

spravedlnosti (SDMS). Fungoval jako smírčí soud, jehož 

rozhodnutí bylo závazné pro obě strany sporu. V jeho posudcích 

nalezneme přesnější vymezení několika základních problémů 

v otázce práv národnostních menšin: 

1. První pokus o přesnější a obsáhlejší definici národnostní 

menšiny. Za její znaky považuje: 

• Usídlení v určité oblasti 

• Existenci charakteristických znaků, kterými se od 

většiny národa odlišuje, jako je rasa, náboženství, 

jazyk a tradice 
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• Pocit solidarity, který společenství udržuje 

pohromadě 

• Přání dále předat znaky identity na děti  

2. Hájení tzv. „pozitivní diskriminace“ menšin – tj. rovnost 

v právech s ostatními občany státu, i přes jejich 

menšinové početní zastoupení 

3. Za zcela fundamentální považuje souvislost mezi 

příslušností k národnostní menšině a rozhodnutím dle 

vlastní vůle. 

 

Jak uvádí Harald Christian Scheu ve své eseji o vývoji práva 

na ochranu národnostních menšin (str. 22), mezi nedostatky 

systému Společnosti národů patřila mocenská nerovnováha. 

Státy, které nepatřily mezi velmoci, měly řešit své spory pod 

mezinárodní kontrolou, kdežto větší státy (Francie, Itálie,…) 

tyto závazky nepřevzaly. To znamenalo značný zásah do 

suverenity dotyčných států a do právního uspořádání státu ve 

prospěch národnostních menšin na jeho území. Význam 

Společnosti národů na druhé straně tkví v tom, že poprvé 

rozvinula systém mezinárodní ochrany menšin a zdůraznila, že 

menšiny existují jako součást společnosti a mají svá práva18).  

 

Společnost národů svou činnost ukončila poté, co se jí 

nepodařilo zabránit vzniku 2. světové války. Oficiálně tato 

organizace zaniká v roce 1946 a s ní i většina smluv o 

mezinárodní ochraně národnostních menšin. Na jejích principech 

se od té doby nadále uzavíraly bilaterální smlouvy. 

 

V roce 1948 byla založena Organizace spojených národů (OSN), 

která přinesla novou představu o ochraně národnostních menšin. 

Její zakládací listina postavila na nejvyšší místo princip 

ochrany lidských práv. Dala přednost individuálním právům před 

koncepcí kolektivních a skupinových práv, jak je hájila 
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Společnost národů. Tyto nové principy jsou vyjádřeny ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv (1948).  

 

V 60. letech dvě instituce OSN vypracovaly studie o 

problematice národnostních menšin – Komise pro lidská práva a 

její Subkomise. Právě Subkomise se stala velmi důležitou silou 

pro další rozvoj ochrany národnostních menšin v rámci OSN. 

Svou prací se zasloužila o vznik článku 27 Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech (1966).  

Jak uvádí Scheu, článek 27 se stal všeobecnou normou 

mezinárodního práva, která závazně zakotvila princip ochrany 

národnostních menšin. Mluví především o právech individua, ale 

nevyjadřuje se jasně o tom, že by se jeho ochrana týkala i 

skupin. Článek ponechává volnost pro přesnější definice a 

normy, proto se podle Scheueho dodnes udržel jako základní 

norma mezinárodněprávní ochrany národnostních menšin19).  

V 70. letech Subkomise pokračuje v činnosti v oblasti práv 

menšin. V roce 1971 byl zvláštním zpravodajem Subkomise 

jmenován Francesco Capotorti. Provedl studii o situaci 

etnických, náboženských i jazykových menšin, v níž najdeme 

první pokus o obsáhlejší definici pojmu menšina, která vychází 

ze základu znění čl. 27 a vyzdvihuje objektivní i subjektivní 

znaky menšiny: 

„A group numerically inferior to the rest of the population of 

a State, in a non-dominant position, whose members – being 

nationals of the State – possess ethnic, religious or 

linguistic characteristics differing from those of the rest of 

the population and show, if only implicitly, a sense of 

solidarity, directed towards preserving their culture, 

traditions, religion  or language.“20).  

 

Vidíme tedy, že menšina neznamená pouze skupinu odlišující se 

národností, ale jakoukoli skupinu početně menší než je 

většina. Podle článku 27 je to skupina občanů státu, kteří se 
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od většiny liší národností, náboženstvím nebo jazykem, a 

spojuje je pocit solidarity a potřeba zachovat jejich kulturu, 

tradice, náboženství nebo jazyk.  

Důležitým mezinárodním diskuzním fórem, které se v 70. letech 

také zabývalo otázkami práv národů a národnostních menšin, 

byla Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (OSCE). 

Byla významnou organizací v otázkách lidských práv a snažila 

se prosazovat jejich dodržování i v zemích sovětského bloku. 

Znamenala nejen průlom v jednání východního a západního 

mocenského bloku, ale jak uvádí Scheu, měla význam i pro další 

rozvoj práv menšin. Helsinský závěrečný akt (1975) – 

zakládající dokument OSCE – mj. obsahoval také ustanovení o 

ochraně národnostních menšin, zdůrazňující především rovnost 

před zákonem a zákaz diskriminace: 

„The participating States on whose territory national 

minorities exist will respect the right of persons belonging 

to such minorities to equality before the law, will afford 

them the full opportunity for the actual enjoyment of human 

rights and fundamental freedoms and will, in this manner, 

protect their legitimate interests in this sphere.“21).  

 

Až do Vídeňské schůzky v letech 1987-1989 však nevznikla žádná 

jiná ustanovení o ochraně národnostních menšin v rámci OSCE. 

V principu 19 Vídeňského dokumentu se poprvé od dob působení 

Společnosti národů objevuje norma o kolektivní ochraně a o 

kolektivním podporování národnostních menšin.22).  

Po pádu komunistických režimů ve východní Evropě svolala OSCE 

první mezinárodní konferenci, známou jako tzv. Kodaňská 

schůzka (1990). Vydala dokument o pěti kapitolách, z nichž 

čtvrtá se věnuje právům národnostních menšin. Tato kapitola 

poprvé obsahuje výčet konkrétních individuálních práv (např. 

právo na rovnost – bod 31, na svobodnou volbu vlastní 

národnosti – bod 31, odst.1, právo na neomezený kontakt 

s osobami stejné národnosti v zahraničí – bod 32.4, atd.) i 
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první konkrétní formulace práv kolektivních – př. formulace o 

ochraně identity menšiny jako takové, ale i o možnosti územní 

autonomie23). Scheu hodnotí Kodaňský dokument jako první 

„katalog více či méně konkrétních práv“24). 

 

Současný stav ochrany práv národnostních menšin 

 

Současné normy pro ochranu menšin a vůbec výklad pojmu 

„menšina“ navazují na předchozí vývoj mezinárodního práva.  

Dodnes se podle Scheue například navazuje na definici 

„národnostní menšiny“ či na právní pojetí „pozitivní 

diskriminace“, kterou vytvořil Stálý dvůr mezinárodní 

spravedlnosti. Většina mezinárodních smluv a jiných dokumentů, 

které se zabývají právy menšin a menšinových jazyků je 

založena na výroku použitém v článku 27 Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech: „osoby patřící k menšině 

mají právo užívat jazyk svobodně na veřejnosti i v soukromí“. 

Právo na život menšin a svobodné užívání menšinového jazyka je 

dnes jedním z nezadatelných lidských práv a jejich porušování 

je považováno za diskriminaci a porušování práva na svobodu 

projevu, či na soukromý a rodinný život.  

Jak uvádí Fernard de Varennes, mnoho evropských dokumentů 

(OSCE, EU či Rady Evropy) uznává v mezinárodním měřítku, že 

mluvčí menšinových nebo regionálních jazyků mají práva – 

lidská práva – která musí být respektována. „Práva osob 

patřících k národnostním menšinám musí být plně respektována 

jako součást univerzálních lidských práv“25). „Evropské země 

dnes fungují na bázi společných hodnot v oblasti práva, 

demokracie i lidských práv, kam patří i práva osob patřící 

k menšinám. Sledování těchto práv je dnes již „mravním 

imperativem“, nikoli otázkou volby – zvláště co se týká 

lidských a menšinových práv26). Právo na existenci menšiny je 

jedním z nezadatelných lidských práv. 
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Jaké cíle a úkoly mají dnešní instituce v otázce ochrany 

národnostních menšin?  

 

Prvním z úkolů je určitě vytvořit konkrétní účinná ustanovení 

na ochranu menšin. Dnes stejně jako v minulosti je slabinou 

většiny dokumentů to, že jsou většinou ve formě obecných 

ustanovení a není z nich vždy jasné, co přesně je v nich 

zahrnuto v praktické oblasti, či co by měla vláda udělat, aby 

splnila své právní povinnosti27).  

 

Dalším z úkolů je vytvoření účinnějšího systému kontroly 

dodržování lidských a menšinových práv. Vedoucí organizací, 

která se od 90. let zabývá ochranou práv národnostních menšin, 

je Rada Evropy (dále jako „Rada“). Jedním z důležitých cílů, 

který Rada má, je právě to, co již bylo zmíněno výše - vyzývat 

přestavitele států k přijetí závazné normy, která by 

umožňovala měření a kontrolu chování států podle právnických 

hledisek. „Pokrok evropského práva národnostních menšin se dá 

očekávat právě tímto směrem“28). 

 

Shrnutí – Pojetí národa a menšiny v mezinárodních listinách 

 

S rozlišením kolektivních a individuálních práv se setkáváme 

poprvé v roce 1948 ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Tato 

listina uznává, že každý jedinec má individuální právo hlásit 

se k určité menšině. Výčet konkrétních individuálních práv 

příslušníků menšin však můžeme nalézt až v tzv. Kodaňském 

dokumentu z roku 1990.  

K odlišení menšiny národnostní, jejíž vymezení přesahuje rámec 

náboženských práv, se setkáváme teprve v 19. století (v 

souvislosti s Vídeňským kongresem v roce 1815). 

V mezinárodních listinách byl tento princip ukotven po 1. 

světové válce,v průběhu Pařížských mírových jednání (1919-20). 
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Tento princip rozšířený ještě o rozlišení kolektivních a 

individuálních práv menšin se přenesl do současného pojetí. 

S první obsáhlejší definicí pojmu menšina se v mezinárodním 

politickém slovníku setkáváme poprvé v 70. letech 20. století. 

Podle této definice menšina neznamená pouze skupinu občanů 

určitého státu odlišující se národností, ale i náboženstvím 

nebo jazykem, které spojuje pocit solidarity a potřeba 

zachovat jejich odlišnost (kulturu, tradice, náboženství nebo 

jazyk). Toto současné pojetí menšiny vychází z tzv. článku 27 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 

1966, které původně vymezovalo menšinu především na základě 

užívání jiného jazyka.  

 

Pokud srovnáme pojetí národa (národnosti) mezinárodních listin 

se současnými teoretickými pojetími, vidíme, že mezinárodní 

listiny spíše vycházejí ze západního pojetí národa. Například 

ve vymezení národnostní menšiny SDMS se současná mezinárodní 

politika přiklání k pojetí národa jako rozhodnutí z vlastní 

vůle, jako společenství udržovaného na základě pocitu 

solidarity. Jako odlišující znaky národů uvádí jak rasu, jazyk 

či tradici, tak také náboženství. 

Mezinárodní listiny jako Kodaňský dokument zdůrazňují také 

rovnost občanů daného státu, ať je jejich jazyk, náboženství 

či národnostní původ jakýkoli, a možnost svobodné volby 

vlastní národnosti. 
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Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin 

 

Z několika listin, která Rada Evropy vydala, jsem vybrala 

jednu z nejvýznamnějších a také, co do množství ratifikací, 

nejrozšířenějších - Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních 

menšin (dále RÚ). Tato listina byla sepsána již v roce 1994 a 

do současné doby byla přijata (ratifikována) většinou 

členských států Rady Evropy, i mnoha evropskými státy, které 

jejími členy nejsou  - je tedy rozšířená a používaná již více 

než jedno desetiletí prakticky po celé Evropě.  

Důvodem pro zvolení RÚ pro účely této práce byla skutečnost, 

že v této listině se záměrně neuvádí žádná definice 

národnostní menšiny. To dává každému státu prostor zaujmout 

vlastní stanovisko a vytvořit vlastní vymezení národa a 

menšiny, podle vlastní situace. 

Tato stanoviska jednotlivých států jsou uveřejněna1) 

v tzv.Zprávách o implementaci RÚ, která se po schválení Radou 

Evropy stávají součástí ústavy daného státu. Na začátku Zpráv 

o implementaci se většina států vyslovuje k tomu, kdo je 

příslušníkem jejich národa a co odlišuje a definuje menšinu od 

většinového národa. Tyto úvodní části Zpráv využijeme pro 

účely této práce – jako možnost sondy do pojetí národa či 

menšiny ve slovníku politiků, kteří spolupracují 

s představiteli menšin a různých nevládních organizací.    

Na základě textu této listiny se pokusíme zachytit, jak národ 

či národnost vnímají političtí představitelé. Jak jsem již 

uvedla v úvaze výše, pokusíme se zjistit, jak politici 

zachycují realitu a nakolik vytvářejí realitu novou. 

V následující kapitole se pak pokusíme zjistit, nakolik se 

liší od představ samotných příslušníků menšin. 

 

RÚ je považována za nejvýznamnější dokument o ochraně 

národnostních práv. Není jediným dokumentem v této oblasti, 
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ale je z nich nejkomplexnější. Zahrnuje články, které chrání 

národnostní menšiny a zajišťuje jim rovnost ve všech oblastech 

hospodářského, společenského, politického a kulturního života. 

RÚ mimo jiné brání diskriminaci, zajišťuje podporu podmínek 

pro rozvoj kultury a zachování náboženství, jazyka a tradic.    

RÚ představuje první právně závazný, multilaterální dokument, 

zabývající se všeobecnými právy všech příslušníků 

národnostních menšin. Vychází ze současného – individuálního - 

pojetí menšinových práv, která jsou považována za integrální 

součást lidských práv (jak už jsem uvedla podrobněji v jedné 

z předchozích kapitol). Řada zásad RÚ vychází z Úmluvy o 

ochraně lidských práv a svobod z roku 1950 (European 

Convention on Human Rights). 

Myšlenka na sepsání RÚ se zformovala na Vídeňském 

summitu(1990). Jeho účastníci navrhli, aby politické závazky 

z Kodaňského aktu a jemu podobných dokumentů OSCE (The 

Organization for Security and Co-operation in Europe) byly 

sepsány v rámci právně závazného a mezinárodně platného 

dokumentu. Tak během čtyř let vznikla RÚ a 10. listopadu 1994 

byla přijata vládním orgánem Rady Evropy, Výborem ministrů – 

složeným z ministrů zahraničí všech členských států nebo 

jejich stálých diplomatických zástupců ve Štrasburku.    

Již na jaře 1995 – ještě předtím, než oficiálně vstoupila 

v platnost 1. února 1998 – Rámcovku podepsala většina 

členských států Rady Evropy (41 z celkových 45 států), a tyto 

státy mohly začít připravovat její implementaci a ratifikaci.  

Tato úmluva je výjimečná také tím, že ji mohou přijmout i 

země, které nejsou členy Rady Evropy. 

 

Co znamená implementace RÚ pro konkrétní zemi, která ji 

podepíše?  

Po její ratifikaci je v každé zemi RÚ právně závazným 

dokumentem, podléhajícím mezinárodnímu právu. Principy a 

ustanovení obsažené v listině se však nestávají ihned součástí 
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legislativy země, která je přijala. Každý členský stát provádí 

již zmíněnou „implementaci“ (přizpůsobení legislativy daného 

státu jednotlivým článkům listiny). To znamená, že připraví 

vlastní program ochrany menšin, většinou ve spolupráci 

s menšinami a nevládními organizacemi a přizpůsobí principy 

stanovené v Úmluvě podle vlastních potřeb a situace 

národnostních menšin. Ten pak do jednoho roka od nabytí 

účinnosti RÚ předkládá Výboru ministrů jako tzv. státní zprávu 

o implementaci, ve které každý stát informuje o plnění zásad 

stanovených Rámcovkou.  

Pokud je tento program schválen Radou Evropy2) se stává 

součástí národní legislativy a příslušných vládních politik. 

Úspěšnost realizace je nadále sledována (monitorována) Radou 

Evropy.  

 

Jaká jsou nejdůležitější ustanovení RÚ pro účely této práce3)?  

RÚ má kromě preambule 32 článků v 5 oddílech. Pro účely této 

práce jsou nejdůležitější oddíly I.-III., které vyjmenovávají 

konkrétní práva příslušníků menšin. Pro tuto kapitolu 

použijeme konkrétně články 3 až 15. Reakce na tyto konkrétní 

články využijeme pro posouzení pojetí národa (národnosti) ve 

vyjádření politiků (jejich listin). 

 

Kdo patří k národnostní menšině? 

RÚ neobsahuje žádnou definici „národnostní menšiny“, neboť 

členské státy Rady Evropy se neshodly na společné, všeobecně 

platné definici.  

Každý stát tak může uvážit, které skupiny na jeho území budou 

pod toto označení zahrnuty. Výběr však musí být v souladu 

s obecnými principy mezinárodního práva a se základními 

principy stanovenými v článku 3 Rámcové úmluvy, týkajícími se 

především svobodné volby každého člověka, zda chce nebo nechce 

patřit k národnostní menšině: „Každý příslušník národnostní 

menšiny má právo svobodně si zvolit, zda chce či nechce být za 
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takového příslušníka považován, a žádná nevýhoda nesmí vzejít 

z této volby nebo z výkonu práv s ní spojených.“ (Oddíl 

I/Článek 3/odstavec 1)  

Jak už jsem uvedla v úvodu této kapitoly, obecná ustanovení 

v základním textu RÚ zahrnují pod práva menšin nejen jejich 

jazyk a tradice, ale také náboženství (Článek 12/odst.1).  
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Pojetí národa a národnosti v komentářích k Rámcové úmluvě 

České republiky, Rakouska a Německa* 

 

Zprávy o implementaci jsou první fází zpracování a 

monitorování situace národnostních menšin v každém státu. Měly 

by vznikat na základě spolupráce politických představitelů pro 

národnostní otázky s menšinovými a nevládními organizacemi 

v daném státu. Tyto Zprávy pak postupují na posouzení a 

schválení Výboru ministrů Rady Evropy a Poradnímu výboru, 

složenému z nezávislých expertů.  

Pro tuto práci využijeme Zprávy o implementaci vybraných tří 

států – Německa, Rakouska a České republiky4). Tyto země budou 

pro účely této práce reprezentovat střední Evropu a pojetí 

národa a národnosti politiků v této oblasti (chápeme ji zde 

jako oblast „politické propagace“). Zaměříme se například na 

to, jak politici daných zemí vymezují a určují, co to v dané 

zemi znamená být členem národa či jak vymezují pojem 

národnostní menšiny. Budeme zkoumat: 

1. Zda se vybraná pojetí ze politické propagace vybraných 

národů ze středoevropského prostoru ve vymezení identity 

národa/národnosti shodují, 

2. zda se v něčem odlišují, 

3. jak vymezují identitu národnosti/národní menšiny – zda 

například prvořadě jako národnostní, nebo souřadně i 

s jinými charakteristikami, 

4. nakolik se v politických komentářích RÚ odráží myšlenková 

tradice daného národa (teorie o povaze národního vědomí), 

tj. zda mají blízko k některému teoretickému pojetí námi 

vybraných autorů.  

   

V této kapitole nepůjde o reálný obraz menšin o sobě samých, 

jak sami sebe vidí, ani jakou důležitost oni sami přikládají 

příslušnosti k určitému národu. Ve Zprávách o implementaci 

budeme zkoumat odraz reality politiků, kteří hájí potřeby a 
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práva národnostních menšin, zaznamenaný prostřednictvím těchto 

listin. 

Přesto Zprávy, jak už jsem uvedla výše, vznikají na základě 

spolupráce politiků a zástupců menšin. Proto je možné v 

některých částech Zpráv najít vedle proklamativních prohlášení 

politiků i vyjádření požadavků a představ zástupců 

národnostních menšin, nebo jiných nevládních organizací. 

Například úvodní komentář každé země ke článku 3, obsahující 

definici menšiny, má vždy charakter politického prohlášení a 

následující články obsahují někde i vyjádření menšin). 

V těchto textech se můžeme proto upozornit na to, jak se toto 

proklamativní (politické) a „reálné“ (zástupců menšin) může 

odlišovat.  
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Německo 
(1. zpráva Dozorčí rady1) pro Rámcovou úmluvu o ochraně 

národnostních menšin, 19. července 20022)) 

 

Německo Úmluvu rozebírá, jak je zde doslova uvedeno „článek po 

článku, na základě posouzení Dozorčí rady“, jmenované pro tyto 

účely. 

Protože Úmluva neobsahuje definici „národnostních menšin“ 

(nationale Minderheiten), němečtí političtí představitelé je 

ve své zprávě z 19.7. 2002 definují jako skupiny, jejichž 

členové splňují tato kritéria3): 

� Jsou německými občany, 

� liší se od většinového obyvatelstva vlastním jazykem, 

kulturou a historií, jinými slovy mají vlastní identitu, 

� jsou tradičně usídleni v Německu (autochtonní), 

� žijí v jimi tradičně osídlených oblastech. 

Německo sem řadí tyto konkrétní menšiny: Dánové, Frísové, 

Horno- a Dolnolužičtí Srbové a Sinti-Roma4). Nepatří sem 

„migranti“ a „imigranti“.  

 

Ke článku 6 

Z výše uvedeného vymezení identity menšin na základě jazyka, 

kultury a historie vychází i toto konkrétní opatření na 

školách v oblastech, kde sídlí menšiny. Cituji text článku 65): 

„Ve svobodném a hanzovním městě Hamburku byl na všech úrovních 

a typech škol zaveden předmět „Historie a kultura 

Sinti/Romů“.“ Podobně byly zařazeny předměty o kultuře a 

životě menšiny Sinti/Romů ve spolkových zemích Baden– 

Würtenberg a Schleswig–Holstein.  

 

Již v tomto článku však najdeme vyjádření poněkud odlišné, 

mnohem šířeji vymezené pojetí menšiny, než je úvodní definice  

Dozorčí rady, a to ve vyjádření německé tiskové rady 

(Deutscher Presserat). Cituji6): „Německá tisková rada se 
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postavila proti diskriminaci rasových, etnických, 

náboženských, sociálních a národnostních menšin.“ Toto 

prohlášení zdůvodňují tím, že například některé noviny při 

zprávách o zločinech uvádějí, je-li pachatel zločinu 

národnosti Sinti/Rom7).  

 
Ke článku 9 

Příkladem opět politického prohlášení, zdůrazňujícího národní 

identitu na základě jazyka a kultury, je implementace článku 

9. Má formu mezistátní smlouvy mezi severoněmeckými 

rozhlasovými vysílacími společnostmi: „Norddeutscher Rundfunk 

(NDR)–Staatsvertrag. Uvedená mezistátní smlouva zavazuje NDR 

severních spolkových zemí k tomu, aby cituji8):„podporovaly 

ochranu národnostních menšin“ v programech, které vysílají, a 

aby „braly v úvahu všechny regiony, které jsou součástí 

severního Německa, jejich kulturu i jazyk“. 

 

Shrnutí k Německu: 

Národní identita menšiny v Německu je definována jazykem, 

kulturou a historií. Německo také zdůrazňuje znak pro vymezení 

menšiny: „tradiční (autochtonní) usídlení“ v „jimi tradičně 

osídlených oblastech“. Menšina je tedy v německém pojetí 

vázána tradičně k nějakému území. Toto druhé, územní vymezení 

umožňuje německým představitelům velmi striktně rozlišit mezi 

„menšinou“ a „migranty“ a „imigranty“. 

Vymezení menšiny podle nevládních organizací rozlišuje 

rasovou, etnickou, náboženskou, sociální a národnostní 

identitu menšin. Tím se liší od obecných vymezení politických 

představitelů. 
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Rakousko8) 

Definici národnosti najdeme v předmluvě Zprávy rakouské vlády 

o situaci národnostních menšin9). Národnostní menšiny 

(Volksgruppen) jsou zde poměrně stručně definovány jako 

(cituji)10): „Skupiny občanů Rakouska žijících a sídlících na 

území některého státu federace, jejichž mateřský jazyk není 

němčina a kteří mají vlastní tradice a folklór.“ Tato definice 

je součástí rakouského zákona o menšinách 

(Volksgruppengesetz), platného od 7. července 1976. 

Tato kritéria splňují příslušníci následujících šesti 

menšin11): „Chorvati ve spolkové zemi Burgenland, Slovinci, 

Maďaři, Češi, Slováci a Rómové12).“  

Pojem „menšina (Minderheit)“ je chápán v Rakousku 

diskriminačně. Je nahrazován pojmem „Volksgruppe (národní 

skupina)“. V komentářích ke článku 3 se doslova uvádí13): 

„Pojem „Volksgruppe“ je v Rakousku užíván od roku 1976 na 

základě Zákona o menšinách (Volksgruppengesetz) místo pojmu 

„Minderheit“ s poněkud diskriminačním podtextem.“  

 

Ke článku 4 

Komentáře rakouské vlády k tomuto článku RÚ definici menšiny 

ještě upřesňují a označují je jako skupiny autochtonní 

(tradičně žijící na území Rakouska). Toto upřesnění bylo 

schváleno jako tzv. Staatszielbestimmung ve Spolkovém ústavním 

zákonu (Bundes-Verfassunggesetz) z 1. října 2000 (článek 8, 

odstavec 2 tohoto zákona). V komentářích ke článku 4 se 

doslova píše14): „Republika (Bund, Länder und Gemeinden – tj. 

na úrovni federativního státu, jednotlivých spolkových zemí i 

komunálních celků) se zavazuje k jazykové a kulturní 

pluralitě, která vznikla během vývoje státu a rozvinula se 

v existenci autochtonních etnických skupin. Jejich jazyk a 

kultura a zachování a ochrana těchto etnických skupin musí být 

respektovány, chráněny a podporovány15).“  
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Ke článku 5 

Již formulace ke článku 5, odstavec 2, však zahrnuje poněkud 

širší vymezení pojmu „menšina“ v Rakousku, a to ve Vládním 

programu z února 2000. V něm federální vláda prohlašuje16): 

„…kulturní, lingvistickou, etnickou a náboženskou pluralitu 

v Rakousku považuje za obzvláště cennou charakteristiku státu. 

Jako příklad dalšího konkrétního opatření proti asimilaci 

menšin rakouská vláda ve Zprávě uvádí výši finanční podpory na 

provozování spolků a jejich aktivit.“ 

 

Ke článku 6 

Zcela rozdílné a mnohem širší vymezení „menšiny“ nalezneme 

také v komentáři ke článku 6, k odstavci 1 RÚ. Je zde citováno 

Memorandum rakouských menšin z roku 1997, do kterého přispěli 

zástupci všech šesti menšin a které bylo předneseno politickým 

organizacím, které usilují o implementaci RÚ. Na formulaci 

Memoranda si můžeme ukázat, jak rozdílná může být propagovaná 

politická teze od názoru příslušníků menšin v realitě. 

Memorandum vznáší požadavek17):“…nejen na respektování etnické, 

kulturní, lingvistické a náboženské identity všech osob 

patřících k národnostním menšinám, ale také na vytvoření 

nezbytných podmínek, které jim umožní vyjádřit, zachovat a 

rozvíjet jejich identitu.“  

  

Ke článku 9 

Na mnoha místech ve Zprávě rakouští politici zdůrazňují 

podporu a pozitivní význam bilingvismu. Velkou podporu zde 

rakouská vláda vyjadřuje výuce rodného menšinového jazyka u 

dětí předškolního věku a na 1. stupni základních škol. 

Vyučování se týká hlavně kultury a jazyka samotného18).  

Další konkrétní opatření v zájmu zachování menšinových jazyků 

je podle komentářů rakouské vlády k tomuto článku udělování 

licencí pro menšinové rozhlasové stanice19).  
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Ke článku 10  

Rakousko ve své Zprávě uvádí, že již před přijetím Rámcové 

úmluvy bylo součástí jeho legislativy několik zákonů, které 

jsou v požadavcích RÚ. (Nutno říci, že místy je rakouská 

zpráva o implementaci spíše výčtem ustanovení z rakouské 

legislativy, počínaje již rokem 1919!). Rakouská vláda se tím 

snaží demonstrovat, že naplňovala požadavky RÚ již dlouho 

předtím, než byla vůbec sepsána a ratifikována. Vlastní 

politický diskurz Rakouska, který se možná liší od těchto 

propagovaných tezí zde nebudu hodnotit, protože to není účelem 

této práce.  

Ve Zprávě najdeme také značně velký výčet konkrétních projektů 

či finanční podpory různých programů na podporu menšin či 

menšinového školství. Především konkrétní finanční pomoc 

Rakousko považuje (a také to ve své Zprávě uvádí) za konkrétní 

důkazy úspěšné implementace Úmluvy (např. dotování 

rozhlasových licencí, apod.). 

Tato Zpráva rakouské vlády o implementaci uvádí dvě konkrétní 

implementace prostřednictvím úpravy rakouských zákonů, které 

existovaly již před ratifikací RÚ. Je to již výše zmiňovaná 

Staatszielbestimmung (viz článek 4).  

Ke článku 10, odstavci 2 RÚ: Druhým příklad konkrétní 

implementace je jazyková vyhlášku pro Maďary ve spolkové zemi 

Burgenland, kterou rakouská federální vláda odsouhlasila 14. 

června 2000. Díky ní se maďarština stala oficiálním jazykem na 

místních úřadech a při místních soudních jednáních20).  

 

Ke článku 15 

Rakousko prohlašuje, že osoby patřící k národnostním menšinám 

požívají stejných práv (lidských i politických) jako 

příslušníci všech ostatních národů21). Podle prohlášení v této 

Zprávě je bráno velmi pozitivně, pokud je skupina prohlášena 

za národnostní menšinu – alespoň jak se uvádí ve Zprávě. 

Můžeme dokonce říci, že je to podle Zprávy považováno za 



 37 

jakési privilegium, moci se oficiálně prezentovat jako 

oficiální menšina, jejíž členové mohou také zasahovat do 

politického dění i jako příslušníci menšiny. Právě v komentáři 

rakouské vlády ke článku 15 se uvádí22): „Již od roku 1955 jsou 

příslušníci chorvatské a slovinské menšiny členy kulturních, 

administrativních a soudních institucí v těchto oblastech za 

stejných podmínek jako rakouští občané.“ 

 
Shrnutí k Rakousku: 

Rakousko vymezuje menšinu („národní skupinu“) na základě 

vlastního jazyka, tradic a folklóru. Jako jediná země tyto 

znaky identity menšiny označuje jako „vlastní“ nikoli jako 

„odlišné“ od většinového obyvatelstva. Za menšiny jsou 

uznávány pouze národnosti autochtonní (tradičně usídlené). 

Rakousko ve svých politických prohlášeních zdůrazňuje 

rovnoprávnost (pozitivní diskriminaci) příslušníků menšin 

s ostatními občany Rakouska, i co se týká jazyka a kultury. 

 

Propagovaná politická prohlášení, například definice „menšiny“ 

a reálné pojetí jejích příslušníků se mohou značně lišit.  
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Česká republika 

- informace o plnění zásad stanovených Rámcovkou23) (dále jen 

Zpráva)24) 

 

Jak se píše ve Zprávě vlády České republiky, právní úprava 

postavení menšin se v novodobé historii vyvíjí od vzniku 

Československé republiky v roce 1918. Právní postavení menšin 

vyplynulo především z mírové smlouvy podepsané v Saint-

Germain-en-Laye z roku 1919. Články 8 a 9 této smlouvy 

stanovují podmínky ochrany postavení tehdejších 

československých příslušníků náležejících k „etnickým, 

náboženským nebo jazykovým menšinám“. Ve stejném duchu pak 

zakotvila ochranu menšin „národních, náboženských a rasových“ 

také 1. ústavní listina ČSR z roku 1920. Od tohoto roku 

upravuje postavení menšin vždy Ústava25). 

 

Jaké pojmy byly u nás používány pro označení menšiny? 

Zatímco v době meziválečné se menšiny označovaly přívlastkem 

„národní“, po válce se již rozlišuje mezi „národem“ (chápaným 

státotvorně) a „národností“ (menšinou). Vzniká tzv. dvojí 

stupeň etnicity, který přetrvává dodnes. Toto pojetí vychází 

z poválečné představy, že není vhodné přiznávat příslušníkům 

menšin, že patří k některému národu v etnickém slova smyslu, 

po zkušenostech ze druhé světové války. České právo, 

vycházející z občanských principů, oficiálně nezná pojem 

státotvorný (etnický) národ. V obecném pojetí je po 2. světové 

válce „národ“ spojován s jazykem, kulturou a pokrevním 

příbuzenstvím. Také český překlad Úmluvy používá pro překlad 

„national“ (minorities) slovo „národnostní“ (menšiny).  

V roce 1968 přijal parlament ústavní zákon o postavení 

národností. Zákonný výčet menšin byl doplněn o německou, vedle 

již existujících maďarské, polské a ukrajinské (rusínské). 

Rómská menšina tehdy uznána nebyla. Uvedený ústavní zákon 

z roku 1968 rozlišuje mezi národem a národností. Národem jsou 
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v něm označováni pouze Češi a Slováci. Menšiny (etnické 

skupiny) žijící v československé federaci jsou zde označovány 

jako „národnosti“. 

Ochranu práv menšin upravila v roce 1991 Listina lidských práv 

a svobod (článek 24 a 25). Jak uvádí Zpráva, Listina překonala 

ústavní zákon o postavení národností z roku 1968. Po zániku 

ČSFR se kompletní Listina 1. ledna 1993 stala součástí Ústavy 

České republiky. Vláda České republiky také formulovala zásady 

menšinové politiky v dokumentu Koncept přístupu vlády k 

otázkám národnostních menšin v České republice (usnesení vlády 

č. 63/1994). 

Při sčítání lidu v roce 1991 se k jiné národnosti než české 

přihlásilo 15 národností. Zástupci šesti z těchto menšin jsou 

členy Rady pro národnosti vlády České republiky – poradního 

orgánu vlády, spolu s náměstky ministrů, do jejichž působnosti 

spadá problematika menšin. Mezi vybraných 6 menšin patří 

menšina slovenská, romská, polská, německá, maďarská a 

ukrajinská26).  

 

Ke článku 3 

Protože právní normy České republiky pojem „menšina“, ani 

konkrétní seznam těchto skupin neupravují, vyslovuje naše 

vláda v této Zprávě vlastní definici, právě v komentářích ke 

článku 3.  

Za „menšinu“ jsou podle Zprávy České republiky považováni 

čeští občané - příslušníci těch skupin, kteří se s ohledem na 

etnickou nebo jazykovou identitu v zájmu naplňování 

menšinových práv sdružují a vytvářejí organizační struktury 

svých institucí27). Jsou to tedy občané, kteří mají potřebu 

sdružovat se na základě pocitu sounáležitosti. 

Za definici menšiny přejímá vláda vymezení z již výše 

zmíněného Konceptu přístupu vlády k otázkám národnostních 

menšin z roku 1994. Vláda České republiky na jeho základě 
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vymezuje národnostní menšinu jako společenství osob, které 

splňují tyto znaky28): 

� trvale žijí v České republice a jsou jejími občany,  

� sdílí etnické, kulturní a jazykové znaky, odlišné od 

většiny obyvatel státu,  

� projevují společné přání být považováni za národnostní 

menšinu v zájmu uchování a rozvíjení vlastní identity, 

kulturních tradic a mateřského jazyka,  

� mají dlouhodobý, pevný a trvalý vztah ke společenství, 

žijícímu na území České republiky. 

Tyto podmínky splňuje 6 výše uvedených národností, které tvoří 

poradní orgán vlády v otázkách národnostních menšin, a dále je 

splňují početně menší skupiny Bulharů, Rusínů (pokud se 

nepovažují za Ukrajince), Rusů, Židů, Chorvatů i nově zde po 

2. světové válce usídlených Řeků. Skutečnost, že některé 

menšiny nejsou zastoupeny v Radě pro národnosti vlády ČR, 

neznamená, že nejsou za menšinu považovány. 

 

V následujících dvou článcích nalezneme další upřesnění 

definice menšiny, především to, že národnostní identita není 

vymezována na základě náboženství, a v prvních dvou uvedených 

článcích i příklad konkrétního opatření vycházejícího z této 

definice. 

 

Ke článku 4 

V komentáři vlády ke článku 4 vláda České republiky striktně 

rozlišuje mezi národností a rasou. Vymezení rasy jako znaku 

pro vymezení národnostní identity je považováno za trestný 

čin. V článku 4 se říká doslova29): „Na trhu práce a v 

zaměstnání vláda projevuje snahu potírat projevy diskriminace 

zejména Romů. V roce 1998 byl podán návrh na změnu zákona o 

zaměstnanosti, včetně nové antidiskriminační klauzule, podle 

níž bude možno použít sankcí - vysoké finanční pokuty - vůči 
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fyzické či právnické osoby, která diskriminuje pro rasu, 

národnost, barvu pleti apod. Návrh by měl přinést řešení 

přímé, otevřené diskriminace.“  

 

Ke článku 5 

Z výše uvedené definice menšiny ze článku 3, která vymezuje 

identitu menšin na základě „etnických, kulturních a jazykových 

znaků“, vychází i další případ konkrétní realizace zásad RÚ, 

kterou deklarují čeští političtí představitelé v článku 4. 

Cituji30): „Za podporu podmínek k uchování a rozvíjení 

kulturních tradic, vlastní identity a jazyka jsou odpovědná 

resortní ministerstva - Ministerstvo kultury a Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. Resort kultury napomáhá 

dotacemi ze státního rozpočtu vytvářet materiální potřeby k 

uchování a rozvoji kulturních aktivit, identity, tradic a 

jazyka menšin.“  

 

Ke článku 6 

Komentář české vlády k článku 6 je příkladem politického 

prohlášení (konkrétně Ministerstva školství), které odlišuje 

vymezení národnostní menšiny od komunity náboženské. Přesto 

však hned v následující větě zahrnuje národnost a náboženství 

(stejně jako rozdílné kultury) pod jedno označení „etnický 

původ“. Cituji z článku 631): „Ministerstvo školství vydalo v 

souladu s platnou právní úpravou Pokyn pro základní a střední 

školství k působení škol a školských zařízení proti projevům 

rasizmu, netolerance a xenofobie (č.j. 20 734/95-21). Jeho 

cílem je vést děti a mládež k citlivému vnímání soužití lidi 

různých národností, náboženství a rozdílných kultur, a to s 

ohledem na reálný předpoklad, že zastoupení dětí nejrůznějšího 

etnického původu se bude ve školství zvyšovat.“  

 

 

 



 42 

Ke článku 8 

Komentáře vlády ze Zprávy ke článku 8 však odlišení 

náboženství zcela jasně odlišují32): „Náboženský život je 

uskutečňován bez jakéhokoliv vymezení příslušnosti k menšinám. 

Opírá se na jedné straně o právní úpravu svobody náboženské 

víry, na druhé straně o zákonnou úpravu o podmínkách 

registrace církví a náboženských společností (viz článek 5 RÚ, 

odst. 1). 

Za menšiny jsou uznávány pouze společenství českých občanů 

podle etnických kritérií. Náboženské kritérium menšinu 

nedefinuje. Na základě náboženství není ostatně upravena 

menšina na národnostním principu ani Rámcovkou, i když sepětí 

náboženské identity s národní identitou je zřejmé i podle 

preambule RÚ. Různá náboženská společenství včetně církví se 

nepovažují za národní/národnostní menšiny.“ 

 

Shrnutí k České republice: 

Současná politická definice národnostní menšiny (deklarovaná 

od roku 1994), vymezuje identitu „menšiny“ na základě 

„etnických, kulturních a jazykových“ znaků.  

Zatímco ještě mezi světovými válkami byly k menšinám řazeni 

příslušníci „etnických, náboženských nebo jazykových menšin“, 

po druhé světové válce dochází ke znatelným úpravám této 

definice.  

Co se týká znaků identity národa, po druhé světové válce bylo 

vymezení národa spojováno s „jazykem, kulturou a pokrevním 

příbuzenstvím“. Náboženství sem od doby po 2. světové válce 

není zahrnováno. Toto pojetí se určitým způsobem vracelo 

k pojetí národa jako něčeho vrozeného a dochází k ateizaci 

jeho pojetí.  

Po 2. světové válce dochází také k tzv. odstupňování etnicity 

– pojmovému i obsahovému rozlišení mezi národem a národností. 

Pojmem národa je chápáno státotvorné etnikum. Toto dvojí 
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rozlišení etnicity je ukotveno jak v české politice, tak 

v českém právu až do současné doby.  

Je třeba zdůraznit, že rozlišení národa/národnosti, případně 

národního/národnostního je specificky české. Anglický pojem 

„national minorities“ nebo německé „nationale Minderheiten“ 

(tj. doslova národní menšiny) toto rozlišení nevyjadřuje. 

Pojem menšina v oficiálních listinách pro souhrnné označení 

etnických, kulturních a jazykových skupin zůstává. V praxi je 

však často pociťován (viz např. článek ke článku 4 o rómských 

komunitách) s diskriminačním podtextem a je nahrazován pojmy 

„(etnická) skupina“ či „(etnická) komunita“.  

 

Ve vymezení identity menšin v České republice naši političtí 

představitelé neuznávají náboženství. K vymezení menšiny jsou 

uznávána pouze „etnická“ kritéria. Náboženská společenství 

nejsou v současném pojetí považována za národní/národnostní 

menšiny.  

Doplňující poznámka: Česká Zpráva o implementaci (na rozdíl od 

německé a rakouské) je především politickým prohlášením, tj. 

s komentáři (reakcemi) na jednotlivé implementace ze strany 

menšin se zde nesetkáme.   

 

Závěrečné shrnutí všech tří Zpráv: 

1. Všechna tři uvedená politická pojetí v oficiální definici 

národnosti uznávají menšinu na základě jazyka, kultury a 

historie (popř. tradic a folklóru v případě Rakouska). 

Přesto všechny námi vybrané státy uvádějí v textu svých 

Zpráv dodatek, že zároveň souhlasí s možností svobodné 

volby příslušnosti k určité národnosti, i když to není 

součástí jejich oficiální definice národnosti. Všechny 

státy považují za národnosti především autochtonní 

menšiny (dlouhodobě či tradičně usídlené). 

2. Německé pojetí národnosti zdůrazňuje vázanost národnosti 

k nějakému území. Rakousko jako jediné ve své oficiální 
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definici národnosti neoznačuje její příslušníky a jejich 

jazyk a kulturu jako „odlišné“ od většinového 

obyvatelstva. Z toho vychází i politická propagace a 

podpora bilingvismu v menšinových oblastech a 

zdůrazňování rovnoprávného politického postavení 

příslušných menšin. Rakousko však zdůrazňuje 

rovnoprávnost spíše z hlediska jazyka a kultury, v jeho 

pojetí není zmiňována například historie (jako u 

německých politiků). Česká republika má ve svém vymezení 

národnosti poměrně všeříkající pojem „etnické znaky“, 

které na základě kontextu českých komentářů k Rámcovce 

můžeme chápat jako „nestátotvorné“, na některých místech 

i jako „kulturní“. Česká politická propagace k oficiální 

definici národnosti zahrnuje také pocit solidarity 

(potřebu sdružovat se s etnicky či jazykově podobnou 

skupinou občanů).  

3. Ve vymezení identity národnosti žádného námi uvedeného 

středoevropského státu nefiguruje jako znak náboženství. 

Jedině Česká republika k tomu uvádí konkrétní zdůvodnění 

ve své Zprávě ke článku 8. 

4. Vymezení znaků národnosti (menšiny) v politických 

listinách vlád Německa, Rakouska a České republiky, která 

jsme vymezili jako země vycházejí z obecných teoriích o 

národu pro Německo a střední Evropu (na základě jazyka a 

kultury), jak je vymezuje Schulze. Německá politika 

vychází i z Hegelova pojetí „národního ducha“, který je 

tvořen kulturou a společnými dějinami; v českém pojetí 

sice „společné dějiny“ chybí, ale je zde přítomen 

podvědomý „pocit sounáležitosti“. Současná politická 

propagace námi uvedených zemí však zdůrazňuje, že každý 

jedinec má zároveň možnost svobodné volby, zda si přeje 

být za příslušníka určitého národa/národnosti označován 

či nikoli. V tomto ohledu se politická propagace liší od 

obecných teoretických pojetí pro Německo a střední Evropu 
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a je určitou kombinací pojetí národa na základě pocitu 

sounáležitosti i politického pojetí národa na základě 

svobodné volby, které zdůrazňuje Kantovo pojetí svobody 

každého individua. Princip rovnosti všech občanů však do 

oficiální definice národnosti zahrnuje pouze Rakousko, 

které jako jediné nehodnotí znaky pro vymezení identity 

příslušníků menšin jako „odlišné“ od většiny obyvatel 

státu.  
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Kapitola 3.: Pojetí národa příslušníků současné generace 

středoškoláků v Rakousku a v České republice 

 

V předchozích kapitolách jsme se věnovali tomu, jak je 

národnost zachycena (popisována) v sociálně-historických 

teoriích nebo v politických proklamacích. Jak je však národní 

identita vnímána v současné realitě? Je důležitou hodnotou? A 

lze vůbec realitu zachytit v její jedinečnosti, jak nás 

„obklopuje a do níž jsme zasazeni“1)?  

Jak se domnívá Pierre Bourdieu, společenský prostor je možné 

zkoumat pouze na předmětu přesně situovaném v čase a 

prostoru2). „Logiku sociálního světa lze pochopit jedině 

ponorem do partikulárnosti určité empirické, historické a 

datované skutečnosti3).“ Srovnáváním těchto skutečností se 

můžeme pokoušet o analýzu společenského prostoru.  

Proto jsem se pokusila provést dílčí sondu do sociálního světa 

dnešní mladé generace (vyrůstající v na přelomu 20. a 21. 

století). Zaměřila jsem se na to, jaké jsou jejich hodnoty a 

postoje vzhledem k národní příslušnosti. Ptala jsem se na to, 

jaký význam má podle nich v současné době příslušnost 

k národu, jaký má vliv na jejich život (např. na výběr jejich 

zájmů či kamarádů).  

 

Výzkumu se zúčastnily dvě lokalizované skupiny respondentů: 40 

studentů českého bilingvního gymnázia ve Vídni a 45 studentů 

Gymnázia s vyučovacím jazykem polským v Českém Těšíně. Výzkum 

jsem provedla v jedné generační skupině středoškoláků ve věku 

16-18 let (narozených 1989-91), kteří mají v této práci 

reprezentovat příslušníky národnostních menšin. 

Výběr respondentů jsem si stanovila předem tak, aby umožnil 

srovnání výsledků dvou skupin ze dvou států, jimž je 

v sociálně-historických teoriích4) přiřazováno stejné pojetí 

národa a znaků národní identity. Tyto dvě skupiny se nacházejí 

ve dvou výrazně rozdílných lokalitách. Studenti polské 
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národnosti v Českém Těšíně žijí pár minut chůze od státní 

hranice s Polskem. V této oblasti žije řada jejich rodin po 

staletí a o tom, k jakému státnímu národu příslušejí, rozhodlo 

v mnoha případech pouze vymezení státní hranice, aniž by se 

zřekli svého národního původu. K tomu jim dodnes napomáhá 

bezprostřední blízkost země původu, se kterou mohou udržovat 

časté kontakty. Jazyk český a polský jsou navíc do určité míry 

vzájemně srozumitelné. 

 

Národnostní menšiny ve Vídni jsou všechny minimálně jednu 

hodinu vlakem od hranic státu svého původu a jazyky 

příslušníků menšin, kteří se účastnili mého výzkumu, nejsou 

s úředním jazykem v Rakousku příbuzné. Vídeň je ve srovnání 

s Českým Těšínem po staletí známá jako kosmopolitní 

velkoměsto, kam se stěhují příslušníci různých národností 

z ekonomických (či v minulosti také politických) důvodů.  

Vyšla jsem z předpokladu, že obě lokality zřejmě budou díky 

rozdílné lokalitě odlišným způsobem konfrontovány s problémem 

„národní identity“. Tito respondenti pro mě představují určité 

„ideální mezní případy“5) pro zkoumání konkrétních 

společenských souvislostí v konkrétní historické době. Jaké 

bude jejich pojetí národa a důležitost národní identity? Budou 

stejné, nebo budou odlišné, i když jsou obě skupiny podle 

teorií vycházejí z pojetí národa jako etnické skupiny určované 

především na základě kulturních znaků (jazyka, kultury, 

případně historie)?   

 

Na základě dotazníků se také pokusím zachytit některé principy 

vidění, hodnocení a postojů generace narozené a vyrůstající 

v době po sametové revoluci, kdy se na jedné straně zformovaly 

v Evropě nové národní státy a na druhé straně se mění 

struktura a pojetí národů a národností pod vlivem Evropské 

unie. Vzhledem k tématu této práce nám půjde především o 

zachycení pohledu respondentů na národ, jakou důležitost 
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dávají své národní  příslušnosti ve svém životě, na jakém 

místě je v jejich pořadí hodnot ve vnímání a vztazích k nim. 

Budeme zkoumat, zda má příslušnost k národu vliv na jejich 

„postavení v sociálním prostoru“ a zda vůbec patří národní 

identita mezi jejich „ideje hodnot“6) podle Webera studentů 

vyrůstajících v současné evropské společnosti.  

Budeme zkoumat, zda vznikají nějaké „diference“7) ve vnímání a 

důležitosti národa a národní identity na základě vybraných 

dvou lokalit. Cílem bude zjistit, zda jsou odlišnosti mezi 

„principy vidění a třídění sociálního prostoru“8) příslušníků 

menšin žijících v Rakousku a v České republice. Zda každá 

lokální skupina může mít svoje osobité vnímání příslušnosti 

k národu a jejich národní identity, určitý „habitus“9).  

 

Průzkum jsem provedla osobně na jaře a v létě letošního roku, 

formou dotazníků či písemného „dotazování“10) (viz Příloha 2). 

Otázky v dotaznících byly připraveny tak, aby co největší 

počet z nich umožnil spontánní odpovědi, formulované vlastními 

slovy, tzv.„otevřené otázky“11). Otevřené otázky jsou doplněny 

řadou „polootevřených“ otázek, které k předem stanovenému 

výčtu nabízených odpovědí nabízejí i možnost volného vyjádření 

respondenta12).  

Tento dotazník neslouží k výzkumu sociologickému (vzhledem 

k formulaci a typu otázek).Více než polovina otázek neumožňuje 

jednoduchou a rychlou odpověď, ale vyžaduje zamyšlení se nad 

problémem. Otázky jsou formulovány tak, aby byly co nejvíce 

srozumitelné dané věkové skupině respondentů. Dotazník má 

spíše formu sociálně antropologického dotazování. Jeho cílem 

je zachycení postojů a názorů současné mladé generace, 

vyrůstající a reagující na hodnoty společnosti za posledních 

15 let. 

 

U výzkumu jsem byla osobně přítomna, což mi umožnilo lepší 

interakci s respondenty a kontrolu při průběhu výzkumu. 
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Studenty jsem opakovaně vybízela, aby se nad každou odpovědí 

zamysleli, a několikrát jsem je podpořila v tom, aby 

k jakékoli otázce napsali případný komentář či poznámku, což 

v mnoha případech učinili. Dotazníky vyplňovali studenti po 

menších skupinách, cca 10-15 osob. To mi umožnilo přiměřenou 

vzájemnou interakci se studenty (např. pokud jim nebylo něco 

jasné, mohla jsem jim to na místě vysvětlit) a kontrolu nad 

tím, aby nespolupracovali se svým sousedem.   

V Českém Těšíně se jednalo o pouze o děti z polské národnostní 

menšiny, ve Vídni se ukázalo, že českou bilingvní školu mohou 

navštěvovat i děti původu slovenského, česko-chorvatského a 

dokonce česky mluvící student arménského původu. Některé děti 

navštěvující gymnázium Komenský sem také přijely pouze na 

několik let kvůli aktivnímu studiu v německém jazyce. Výsledky 

proto nelze srovnávat jako sociální svět dvou konkrétních 

menšin, ale jako postoje a hodnoty konkrétní generační skupiny 

současných středoškoláků, z nichž velká část by v mnoha 

ohledech splňovala definici příslušníka národnostní menšiny, 

pokud by si přáli být tak označováni.  

 

Pohled na svět každého z nás je zcela osobitý. Zcela jistě se 

na něm podílejí mezilidské vztahy. Lidský život má podle 

Charlese Tylora „dialogický charakter“13). Definici sebe sama 

si vytváříme „na základě interakce s jinými lidmi, která dává 

naší existenci osobitý charakter a v průběhu života se 

vyvíjí“14). Stejně i svou identitu určujeme neustále v dialogu, 

ať už mezi dětmi a rodiči, nebo interakci s jinou kulturou.  

Z tohoto pojetí identity vyjdeme v následném rozboru dotazníků 

a budeme zjišťovat, nakolik volbu jejich národní příslušnosti 

a způsob vnímání jejich národní identity může ovlivňovat 

jejich rodinný původ, nebo jaký vliv má na jejich mezilidské 

vztahy.          
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Souhrnné vyhodnocení všech vyplněných dotazníků studentů 

českého bilingvního gymnázia Komenského ve Vídni 

 

Základní osobní údaje o respondentech: 

 

Celkový počet respondentů:  37  
Věková skupina:    15–18 let 
Počet dívek:     23 
Počet chlapců:     14 
 
Původ rodičů (poz.detaily viz násl. rozbor dotazníků):  
oba rodiče Češi (Slováci)  19 
smíšené manželství    13 
jiné – 1 rodič Čech, 1 Slovák   4 
 
Místo narození:Česká republika 12 

 Rakousko   11 
                Slovensko  13 
                Arménie    1 
 

Proč žije (v současnosti bydlí) v Rakousku:  

kvůli politické situaci před rokem 1989    6              
z ekonomických důvodů (za lepším výdělkem)   10 
nedobrovolně (politická situace)     2 
jiné důvody: 
 – přestěhovali se, protože jeden z rodičů je Rakušan 10 
 - studium německého jazyka      12 
 - 1 z rodičů byl vyslán do Rakouska jako diplomat 1 

Národnost, ke které se hlásí studentii) (otázka 6) 

 
Čech (Slovák, Arménec)    23 
Rakušana, který udržuje české tradice 9 
již pouze Rakušan     4 
jiné: „Evropan“     1 
      „Evropan rakouského původu“  1 
 
Může člověk změnit svůj národní původ? (pozn. ot. 17) 
  
Odpovědi na otázku, zda by se Čech mohl stát Rakušanem, bylo 
možné rozdělit do pěti základních typů odpovědí (či osobních 
perspektiv), zda lze změnit národní příslušnost: 
 
I. národ je vědomé rozhodnutí (otázkou volby) dané osoby 

(tuto možnost uvedlo 18 ze 37 respondentů) 
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Nejvíce z nich (7) uvedlo, že když se „někomu líbí v Rakousku“ 
a „žije se mu tu lépe“, „stačí se jen rozhodnout a zažádat o 
nové občanství“, aby se člověk stal Rakušanem. Dále studenti 
z této skupiny uvedli, že „Čech se určitě může stát 
Rakušanem“(3), zvláště „když hodně chce“ (2). Svoji národnost 
může člověk také změnit, když se mu v jiné zemi daří lépe 
kvůli lepším pracovním možnostem (2). 
Tito studenti doslova uvádějí: „Člověk se může stát Rakušanem 
snadno, když zde chce žít a pracovat“, ale druhý z nich 
dodává, že „se mu bude stýskat“. Rakušanem se také může stát 
ten, kdo není „hrdý“ na svou národnost, nebo „má důvod 
k nenávisti“ ke státu původu(3). Přijmout novou národnost je 
podle jednoho studenta (narozeného v Rakousku, ze smíšené 
rodiny) velmi snadné, stačí se jen naučit tradice nové země. 
Doslova píše: „naše tradice se dají naučit rychle“. Podobně si 
jiný student myslí: „stačí přijmout jazyk a kulturu“.   
 
II. příslušnost k národu je každému vrozená, „zakořeněná“ (11 

respondentů) 
 
Respondenti v této skupině uváděli, že není možné, aby někdo 
změnil vlastní národnost. 
Jaké uvádějí důvody? 
Národnost je podle nich něco, co máme určitým způsobem 
vrozené, co nezávisí na naší státní příslušnosti. Pocit 
identifikace s národem není otázkou volby, ale volby našeho 
srdce nebo pocitu(4). Doslova uvedli: „i když člověk dostane 
státní příslušnost, v srdci zůstane vždy Čechem“; „národnost 
se nevybírá“; „Rakušanem by se člověk mohl stát, jen pokud by 
na svůj původ zapomněl, což ale nejde“.  
Velmi promyšlená byla odpověď jedné studentky, která doslova 
píše, že „teoreticky (člověk novou národní identitu přijmout- 
vsuvka L.Š.) může, ale myslím si, že jen velmi málo lidí, 
protože každý národ má zjevně něco svého, proč si se svými 
lépe rozumí, má v sobě prostě něco zakořeněného“. 
Rakušani jsou podle studentů z této skupiny v mnoha ohledech 
jiní (4): „přemýšlejí trochu jinak“; „mají jiný humor a jiný 
přístup k životu“; Češi „nemají rakouskou mentalitu“. 
Na národní příslušnost je podle nich třeba být hrdý, hlásit se 
k ní a k jejím tradicím (3): „Je pro mě důležité nestydět se 
za to, co jsem“; „nikdo by neměl zapomenout svůj původ a stát, 
z nějž pochází, udržovat tradice a tak…“.  
 
III. Příslušnost k národu je spjata s určitým územím, hlavně 

ve smyslu dlouhodobého pobývání a zvyku, případně když na 
území daného státu založí i vlastní rodinu (5 
respondentů) 

 
V jejich doslovném vyjádření se člověk jiné národnosti 
Rakušanem stane: „pokud žije na území nějakého státu (v tomto 
případě Rakouska) dlouho, nebo když v tomto státě vyrůstal.  
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IV. rozdíly mezi národnostmi nejsou tak podstatné, protože 

jsme všichni příslušnosti evropské nebo vzájemně si 
blízké (3) 

 
Dva z těchto studentů uvádí, že není problém, aby se Čech stal 
Rakušanem, protože „oba národy jsou Evropané“. Třetí z nich si 
myslí, že „jsme všichni členové Evropské unie“ a také „oba 
národy patřily do Rakousko–Uherské monarchie a díky tomu mají 
relativně podobnou kulturu a zákony“.  
 
Jaký význam má pro jejich život národnost? Jakou roli hraje 
v jejich mezilidských vztazích? (pozn. ot. 5, 12, 13, 19, 21) 
 
Výběr přítele/přítelkyně (otázka 5) 
 
Pouze 19 z celkových 37 dotázaných odpovědělo, že mají 
přítele/přítelkyni. Výběr jejich přítele/přítelkyně jsem 
zároveň porovnala s jejich rodinným původem – zda vybírali 
partnera ze stejné národnostní skupiny jako oba (popř. alespoň 
1 z rodičů). 

� Příslušník stejné národnosti (6) - 5 ze 6 takto 
odpovídajících studentů pochází z rodiny, kde se oba 
rodiče hlásí ke stejné národnostní menšině (české či 
slovenské), jako je jejich přítel/přítelkyně. Poslední ze 
6 respondentů je z rodiny smíšené a jeho 
partner/partnerka je stejného původu jako jeden z rodičů 
(tj. jako druhý z rodičů rakouského původu). 

� Rakušan/ka (6) – zde to bylo vyrovnané, 3 respondenti 
jsou z rodiny, kde jsou oba rodiče českého (slovenského) 
původu a 3 z rodin smíšených. 

� Jiný národnostní původ než oba rodiče (7) – větší část 
(4) je z rodin, v níž oba rodiče jsou českého 
(slovenského) původu. 3 z těchto 7 studentů pocházejí ze 
smíšené rodiny. 

 
Výběr kamarádů (otázka 12) 
 
Pokud se týká výběru kamarádů mezi Čechy či jinými příslušníky 
stejné národnostní menšiny žijícími v Rakousku, 27 ze 37 
respondentů odpovědělo, že má kamarády mezi Čechy. 11 z těchto 
27 uvedlo, že „české kamarády mají především v české škole“, 
další 4 studenti se přátelí i v širším kruhu rodiny s „dětmi 
kamarádů rodičů a jejich příbuzných“.  
 
Na 7 ze 27 dotázaných má vliv, že jejich kamarádi jsou českého 
původu. Pro 6 z nich je důvodem přátelství pocit, že jsou jim 
lidé stejného původu určitým způsobem bližší. 3 respondenti 
zároveň uvedli, že „si s nimi rozumí“. Po jednom napsali, že 
se s nimi kamarádí proto, že kamarádi stejného původu „jsou 
dobrosrdeční a rozumíme si“ a proto, že „mají podobnou povahu 
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a humor“. Dva z nich uvedli, že mají kamarády českého 
(slovenského) původu proto, že „vyrůstali v Praze“. Jeden z 
nich dodává, že z toho důvodu „mám kamarády hlavně českého 
nebo smíšeného původu, s čistými Rakušany si nerozumím“. 
Dalším důvodem pro jednoho respondenta je snadnější 
komunikace: „Je lehčí komunikovat s Čechy“. 
10 z dotázaných uvádí, že pro výběr kamarádů „na národnosti 
nezáleží“ (pozn.podrobné výpovědi viz následný rozbor) 
3 studenti mají kamarády spíše z Rakouska. 
 
Kontakty v zemi původu (otázka 13) 
 
Více než polovina dotázaných (28 ze 37) má kontakty v zemi 
původu. Ve 23 případech tyto kontakty tvoří přátele, 12 z nich 
udržuje také kontakty s příbuznými.  
Jako důvod kontaktů 9 z nich uvedlo pozitivní vlastnosti Čechů 
či Slováků, například: „Jsou super lidé a velmi dobří 
kamarádi“, nebo „mám ráda Čechy a ráda chatuji na internetu 
s Čechy“, „jsou dobrosrdeční“ a „Češi jsou o hodně 
sympatičtější“.  
 

Důležitost sdružování s lidmi stejného původu(otázka 21) 

 
Více než dvě třetiny dotázaných (32) považuje setkávání 
s krajany za důležité. Uvedené důvody: 

� Nejvíce z nich (9) si chce především zachovat kontakty 
s přáteli: „nechci ztratit kontakt“ (6), „mám tam 
přátele“ (4). Několik respondentů si myslí, že je 
důležité sdružovat se s krajany pouze „když mám rodinu 
nebo přátele na Slovensku (v České republice), jinak ne“ 
(2). „Staré přátelství a lásky nerezaví“ (1), uvedla 
jedna studentka.  

� Jiná mentalita Rakušanů a lepší vztahy s lidmi stejného 
původu (7): Podle jejich vyjádření, je sdružování 
s krajany příležitost k „setkání s lidmi se stejnou 
mentalitou“ (2), nebo proto že „si s nimi lépe rozumí“ 
(2) a „můžeme se pobavit o Čechách“ (1). Při setkání 
s krajany je „jiná atmosféra“ (1) a „Češi se umí lépe 
bavit“ (1). S Rakušany si nerozumí, protože „jsou 
xenofobní“ (1). 

� Příležitost hovořit jazykem země původu (6): „Je to 
možnost hovořit rodným jazykem“, shodlo se šest studentů 
z Vídně. 

� Zachování povědomí o národnostním původu (4): „Nechci 
zapomenout svůj původ“ (3), napsalo většina z nich a 
jedna studentka dodává, že „naše budoucnost záleží na nás 
a jak spolu vycházíme“.  

� Sdružování ano, ale ne podle národnosti(2): Dvě studentky 
si myslí, že je důležité, aby se lidi stejného původu 



 54 

sdružovali, ale „neměli by se izolovat“ a „je důležité 
stýkat se nejen s krajany, ale i s místními“. 

  
Na tuto otázku 21 pak 6 studentů odpovědělo záporně, protože 
nepovažují za důležité sdružovat se se svými krajany. Jako 
důvod někteří z nich uvádějí: „Je jedno, zda členové rodiny či 
přátelé jsou Češi nebo Rakušané“(3). Jeden student uvedl, že 
„sdružování by nemělo záviset na národnosti“(1).  

Je důležité žít v zemi původu (otázka 19) 

 
Tuto otázku jsem položila proto, abych zjistila, nakolik by 
bylo pro národní identitu studentů důležité žít na území 
státu, odkud oni sami, nebo jejich rodina pochází. 
Dva studenti narození v Rakousku by chtěli žít a studovat 
v Praze a to proto, že „jsou zde přátelští lidé“ a také „levné 
pivo“. Většina z nich si však nebyla jistá a spíše odpověděli, 
že by chtěli zůstat v cizině, i když by to mělo být blízko 
k zemi původu kvůli „možnosti návštěv“.  
Ekonomické důvody byly pro téměř čtvrtinu z nich rozhodující. 
8 z nich přímo uvedlo, že v Rakousku jsou „lepší možnosti a 
životní standard“, proto o životě v zemi původu neuvažují. 
 
Jaký význam má udržování tradic (kultury) a povědomí o 
minulosti země původu pro zachování národní identity? Mají 
dospívající studenti potřebu udržovat kontakty se zemí původu?  
(pozn. ot. 7-11, 18)  

Význam udržování tradic (otázky 7 a 8) 

 
předávají se z generace na generaci    25 
udržujeme je pouze kvůli rodičům     5 
nemáme potřebu si připomínat polské tradice   10 
 
Z tradic, které se ve Vídni udržují, studenti uváděli vánoční 
zvyky (koledy, lití vosku, jarmarky) a velikonoční zvyky 
(pomlázka a vajíčka), nebo účast na tancování České besedy. 4 
respondenti uvedli, že Vánoce a Velikonoce někdy tráví přímo 
v zemi původu. Kromě toho všichni samozřejmě navštěvují českou 
školu.  
 
Jak uvedla v rozhovoru ředitelka gymnázia Mag. Heleny Huber: 
„Tradice jsou kořenem celého života. Něco podobného se snaží 
naše škola pěstovat v našich dětech dál. Slavíme tu české 
svátky a snažíme se dětem tyto tradice vštěpovat tak, aby byly 
pro ně samozřejmé.“ Nejoblíbenějším příslovím ředitelky 
Gymnázia Komenského je: „Tradice je předávání ohně, a ne 
uctívání popela.“ 
 
Na otázku (ot.č. 9), zda vídeňští studenti navštěvují 
v Rakousku nějaké akce, kde se mluví jazykem jejich původu 
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nebo kde se připomínají a udržují české (či jiné) tradice, 
odpovědělo kladně 16 z nich. Navštěvují akce jako české 
divadlo (čtyři z nich v něm podle slov paní ředitelky sami 
účinkují, a to ve Vlastenecké omladině), chodí do Českého 
centra (2), do českého kostela (1), na akce českého 
velvyslanectví (2), rádi tancují Českou besedu při maturitním 
plese (1), účastní se rytířských slavností (1), chodí na 
trnkobraní (1) či prostě jen „s Čechy na pivo“.   
Více než polovina (22) však na tuto otázku odpověděla, že na 
akce, kde se připomíná tradice země jejich původu, nechodí. 
 
Význam předávání kultury země původu dalším generacím 
(otázka 18) 
 
Na otázku, zda považují za důležité předávat původní kulturu, 
většina studentů (35) Gymnázia Komenského ve Vídni odpověděla, 
že to podle nich důležité je. 
Zbylí studenti (4) si myslí, že to důležité (spíše) není 
v případě, že „se nevrátí do vlasti“ a že „je to zbytečné, 
jsem Rakušanka a v EU“. Jeden student uvedl, stačí předávat 
„pouze jazyk“ a poslední student z těchto čtyř se již domnívá, 
že „český původ nemá“, neboť jeho rodiče mají rakouské a 
německé občanství. 
 
Odpovědi studentů, kteří odpověděli na otázku, zda je důležité 
předávat původní kulturu, bylo možné shrnout do třech typů 
odpovědí (tří hlavních důvodů): 
 
1. Chtějí poznat své kořeny a svůj původ a také je zachovat 

(22). Nejvíce studentů z této skupiny uvedlo, že „je 
důležité poznat své kořeny a původ“ (12). Je také „důležité 
poznat a mít rád své tradice“ (7). Člověk by neměl zapomínat 
svůj původ. Jak uvádí jeden student, „Čech by neměl 
zapomínat, že je Čechem“ a jiný dodává: „Je důležité být 
hrdý na svůj původ“. Je důležité původní kulturu předávat, 
„aby se zachovala česká kultura (proti germanizaci)“ (1). 

  
2. Původní kulturu chápou především jako jazyk, který je třeba 

předávat (13). Nejvíce z nich si myslí, že „je důležité 
naučit se svůj jazyk“, „jazyk předků“ či „jazyk mateřský“ 
(7). Znát více jazyků také považují pro život v Evropské 
unii za výhodu: „Dva jazyky jsou výhodou“ (3). Jak další 
studentka uvádí, „je výhodou být kosmopolitní, znát více 
kultur a jazyků“. Někteří z nich chtějí znát jazyk proto, 
aby neztratili kontakt s rodnou zemí nebo rodinou: „Je 
důležité předávat původní kulturu a jazyk, abychom mohli 
navštěvovat Slovensko“ (1). Své děti chtějí naučit svůj 
mateřský jazyk, „aby mohly chodit do české školy (alespoň 
ZŠ)“ (1) a poslední studentka chce mít v budoucnu možnost 
„povídat si se svými dětmi v rodném jazyce“. 
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3. Mají bližší vztah k zemi svého původu (2): „Česká kultura se 
mi líbí více než rakouská“ a „mám rád Česko“.    

 
Má smysl udržovat tradice země původu? (otázka 20) 
 
Více než polovina dotázaných (28) myslí, že má smysl udržovat 
tradice země původu (otázka 20). Mezi důvody uvedli, že (si) 
chtějí: 
 
� udržovat tradice a poznat minulost předků (9): „připomínat 

si, kdo jsme či odkud jsme“ (8), „dozvědět se o svých 
předcích“ (1), „tradice jsou zrcadlo národa“ (1) 
 

� udržovat tradice z pocitu hrdosti či „vlastenectví“ (také 
9): „je to samozřejmé a správné“ (4), „aby nás cizina 
nepohltila“ (2), „jazykově“ (1) nebo „kulturně“(1). Podle 
této skupiny odpovědí studentů, by „každý měl cítit určitý 
respekt a hrdost ke své rodné zemi“ (1). Jeden student má 
„pocit patriotismu“ (1) a další studentka chce udržovat 
prostě proto, že „tradice jsou pěkné“ (1) 

 
� připomínat zemi původu či udržet kontakt s krajany (3): 

„připomínat si domov“, „udržet kontakt se zemí původu“ nebo 
„pouze pro kontakt s krajany“ 

 
� prezentovat menšinu (1): „aby se o tom dozvěděli ostatní“ 
 
9 ze 37 dotazovaných studentů však odpovědělo (spíše) záporně. 
Podle nich nemá v podstatě žádný smysl udržovat tradice země 
původu. Nejvíce z nich uvedlo, že „člověk by se měl 
přizpůsobit tradicím (nebo jazyku či kultuře) v zemi, ve které 
žije“ (3).  Také bychom se „neměli na minulé tradice moc 
vázat“ (2). Po jednom studenti také uvedli názor, že „stačí, 
když umím česky“ a tradice „neudržuji české a rakouské jsem 
nepřevzal“.  
Zbylí čtyři studenti si s odpovědí nebyli příliš jisti. 
Domnívají se, že „nemá smysl udržovat tradice, ale člověk by 
neměl úplně zapomenout své kořeny“ (2), nebo „udržovat jen 
některé“(1). 
Jedna studentka uvedla, že „se tím nikdy nezabývala“.  
 
Význam znalosti minulosti/historie původní národnosti  
(otázka 34-35) 
 
Více než polovina (22) studentů vídeňského bilingvního 
gymnázia považuje za potřebné, zahrnout do osnov základních a 
středních škol předmět o minulosti národnostních menšin.  
Poměrně velké množství (13) z nich však odpovědělo, že to 
potřeba není. 2 z nich také odpověděli, že menšin je příliš 
mnoho a není možné zahrnout je do vyučování všechny. Předmět o 
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menšinách by se podle nich měl týkat „jen Židů nebo největších 
menšin“ a „měl by být nepovinný“.  
 
Pozn.: Paní ředitelka bilingvního gymnázia ve Vídni o výuce 
dějepisu na jejich škole uvedla: „Zvláštností naší školy je, 
že vyučujeme český dějepis. Učitelé mluví česky a mají k tomu 
české učebnice. I když mají zároveň i rakouské učebnice. 
Nechceme jim dávat informace hotové, ale vždycky jim říkáme, 
že si nakonec musí udělat obrázek sami… Dějepis je z českého 
pohledu. Ale dějinný výklad je v určitých fázích rozdílný… 
Látku o Janu Husovi například probíráme hlouběji, než se to 
dělá v Rakousku“.  
 
Sledování médií (televize, rozhlasu), novin nebo časopisů země 
původu (otázka 10) 
 

� televize    17 
� noviny    10 
� internet    5 
� rozhlas    3 
� časopisy    3 
� ne, nemám možnost  6 
� nevyhledávám   5 

 
Noviny: Pravda, Nový čas, Blesk, Svobodné listy 
Časopisy: Premiere, Pevnost, Dívka, Spy 
   
Návštěvy národní restaurace s jídlem země původu (otázka 11) 
  

� Ano    18 
 

Uvedené důvody: dobré jídlo (7), tradiční jídla (vepřo-knedlo-
zelo a svíčková, knedlíky, smažený hermelín) (7), jsem 
nacionalista (1), cítím se tam víc doma (1)  

 
� Ne, nenavštěvuji 14 

 
Uvedené důvody: více mi chutná zahraniční jídlo (5), neví, že 
existuje (2), moc drahé (1), vídeňská kuchyně je podobná české 
(1).  
 
Jakou úlohu plní spolky pro udržování národní identity? 
(pozn.ot.22-26) 
 
Jak jsem si definovala slovo „spolek“ pro účely pro účely 
dotazníku a této práce? 
„Spolek“ je jakákoli organizace či místo, kde se lidé schází a 
sdružují. „Spolek“ pořádá zájmové, kulturní či zábavné akce 
v českém jazyce, prezentující českou kulturu jako je divadlo, 
hudba a tanec. Spolkem jsem měla na mysli místo, kde se lidé 
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stejného původu sdružují a kde se udržují a připomínají české 
zvyky a tradice spojené například s obdobím Vánoc a Velikonoc, 
případně se zde připomíná česká minulost a historie. „Spolkem“ 
tedy v této definici může být jak divadelní společnost či 
sportovní klub, stejně jako česká škola nebo český kostel. 
 
Členství ve spolku (otázka 22 a 23) 
 
Většina studentů se podle informací paní ředitelky účastní 
aktivit spolku při škole Komenského (Spolek Komenský) tím, že 
navštěvují jeho školu a akce, které v jejím rámci pořádá. 
 
Pouze 11 ze 37 studentů však přímo uvádí členství ve spolku či 
v nějaké jiné organizaci, sdružující lidi hlásící se ke své 
národní kultuře. Jsou členy: 

� Sokola (6), 
� divadelního spolku Vlastenecká omladina (4) 
� a po jednom chodí do českého pěveckého sboru, na české 

mše v českém kostele 
� jedna studentka slovenského původu uvádí k této otázce, 

že začala pracovat v ÖRF-Rádiu Spongia pro Slováky 
v Rakousku. 

 
Důvod členství ve spolku (otázka 24) 
 
Důvodem členství ve spolku pro 11 studentů, kteří mají 
členství, bylo nejčastěji, že spolek je místo setkání 
s přáteli (11). Dále je pro ně spolek místem (prostředím): 
 

� kde mohou mluvit česky (9), 
� kde se zde setkají s lidmi podobného věku či zájmů (8), 
� kam chodí za zábavou – hudbou a tancem (4) 
� jehož členem byl odjakživa některý z členů rodiny (4) 
� kde poznávají dějiny a kulturu země původu (4) 
� kde pracují (1) 

 
Význam udržování krajanského spolku (otázka 25) (pozn.výsledky 
k otázce 26 neuvádím vzhledem k malému počtu členů mezi těmito 
respondenty. Dále ti, kteří jsou členy uvedli, že jejich 
odhady jsou spíše odhady, tipování.) 
 
Polovina dotázaných (21) vidí udržování krajanského spolku 
pozitivně – jako zlepšování vztahu mezi menšinou a většinou.  
Pro 15 z nich spolek představuje místo, kde najdou pomoc 
s podobným „problémem“, ať už jazykovým, nebo zájmovým. 
Čtvrtina dotázaných (8) souhlasí s tím, že udržování spolku má 
význam i pro prezentaci národnostní skupiny. Ani jeden 
nesouhlasí s tím, aby spolek sloužil pro izolaci národnostní 
skupiny od většinové společnosti a někteří studenti to již 
uvedli ve výše vyhodnocených otázkách (viz výše otázka 21).  
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Jak vnímají studenti příslušnost k nějakému národu? Jak silně 
vnímají odlišnosti?(pozn.otázky 27 - 33) 
 
Spokojenost se životní úrovní v Rakousku (otázka 27) 
 

� velmi spokojen/a (22) 
� spíše spokojen/a (17) 
� (spíše) nespokojen (0) 

 
Co jim chybí v Rakousku (otázka 28) 
 

� Přátelé či rodina     14 
� Země původu a krajané    9 
� pouze jídlo a pití („levné a dobré“) 6 

  
Studenti, kteří odpověděli „země původu a krajané“, konkrétně 
uvedli konkrétně, že jim chybí: čeští lidé“ (3), „Čechy“ (2), 
„český (slovenský) jazyk“ (2), „česká kultura a humor“ (1) 
nebo „více Čechů a větší škola“ (1). 
 
Vliv jiné národnosti na kvalitu života (otázka 29) 

� ano, rozhodně (8) 
� spíše ano (19) 
� spíše ne (5) 
� vůbec ne (7) 

 
V soukromém životě se s negativními reakcemi setkala téměř 
polovina studentů (14). 
Větší část z nich (23) však uvedla, že se s negativní reakcí 
mezi lidmi z blízkého okolí, ve škole, či například 
v restauraci nikdy nesetkali.  
 
Negativní reakce vzhledem k národní příslušnosti (otázka 30)  
 

� ano    11 
� ano, ale zřídka 2 
� ne    24 

 
S negativními reakcemi (otázka 39) se studenti setkali 
nejčastěji mezi vrstevníky, ať už ve škole, nebo mezi kamarády 
mimo školu.  
Stalo se jim to například „v 1. třídě státní školy“, kde 
„spolužáci nepřijali mezi sebe dvě Slovenky“ (3), nebo opět ve 
škole, kde děti „pomlouvají Chorvatsko (Arménii) a vše, co 
odtamtud pochází“ (2), nebo probíhají „hádky mezi Rakušany a 
Čechy o hokeji a fotbale“ (2).   
Poměrně velká skupina (8) studentů se setkala s negativní 
reakcí v souvislosti s jejich národností i jinde na 
veřejnosti: ať už to byly „nadávky na ulici“ (2), nebo 
negativní reakce „dětí v sousedství, když byli malí“ (2), „při 
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seznamování lidé zareagovali negativně, když se dozvěděli 
odkud pocházím(1).  
Někteří studenti se setkali také s vyjádřeními typu: „Češi 
smrdí“ a „chudý národ“, „bez rakouských bank byste 
neexistovali“ (1), apod. 
Studenti se na veřejnosti rovněž setkali negativními reakcemi, 
pokud mluvili jazykem země svého původu. Dvě studentky 
slovenského původu se setkaly se slovními útoky, když „se 
bavily slovensky na ulici a Rakušan jim nadával, ať mluví 
německy a vyhrožoval ohlášením na úřady“ (1), jednomu 
studentovi se to stává „často v metru, když mluví česky“ (1)  
 
Jak vnímají středoškoláci z Vídně důležitost politických snah 
a listin na ochranu národnostních práv (otázky 34 a 38) 
 
Jak by řešili situaci opakovaného omezování práv (otázka 34) 
 

1. nereagovala bych   17 
2. písemně na úřady   6 
3. legislativní cestou  13 
4. jinak: cestou kontaktní 1 

 
Znalost mezinárodních listin na ochranu práv menšin(otázka 38) 

� Ano  1 
� Ne  36 
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Následný rozbor výsledků z vídeňského gymnázia 
 
Z uvedených výsledků výzkumu můžeme podle odpovědí na otázku 
17 blíže prozkoumat pět výše uvedených skupin, jako pět 
určitých „osobních profilů národní identity“ podle několika 
vytipovaných otázek z každého oddílu dotazníku. 
Postoje a hodnoty („osobní profily“) těchto skupin blíže 
prozkoumáme vzhledem k původu jejich rodičů (případně také s 
místem jejich narození), a to ve vybraných čtyřech oblastech: 

1. volba jejich národnosti (otázky 1, 3 a 6) 
2. důležitost předávání tradic (otázky 8,9, 18-20) 
3. role národnosti v jejich mezilidských vztahů (otázky 5, 

12, 13, 19 a 21) 
4. vnímání rozdílů mezi národnostmi (např. rozdíly mezi 

příslušníky národů) (otázky 14-16 )   
 
I. Skupina: „Příslušnost k národu je otázkou svobodné volby 
(vědomého rozhodnutí).“ (18 respondentů) 
 
Podle původu rodičů je 8 studentů vídeňského gymnázia 
z rodiny, kde jsou oba rodiče stejného národnostního původu. 
V této skupině je pouze jedna studentka, která se již narodila 
v Rakousku, ostatní se narodili ještě v zemi původu (skupina 
A). 
Zbylých 9 studentů pochází ze smíšeného manželství rodičů 
různé národnosti (pozn. sem podle současného rozdělení 
zařazuji i česko-slovenské rodiny) (skupina B). 
 
Skupina A – stejný původ rodičů (8 studentů) 
 
1. chlapec, 17 let, narozen a dosud žijící v České 
republice(dále jako ČR), deklarovaná národnost (dále jako 
d.n.) česká:  
Tento student nepovažuje udržování tradic za příliš významné: 
„Udržovat tradice význam nemá, ale dělám to“. Svým dětem by 
českou kulturu připomínal proto, že „má Česko rád“.  
S lidmi stejného původu se stýká pouze ve škole nebo „v české 
hospodě“, ale jinak to nepovažuje za důležité a v Rakousku „se 
projevuje německy“. Aktivit žádného spolku se neúčastní.  
Typického Čecha neumí charakterizovat: „Je jich hodně typů. 
V horším případě je to komunista nebo zoufalý opilec, nebo 
snaživý podnikatel. Nevím.“ Svou jinou národní příslušnost 
v Rakousku pocítil pouze při hledání zaměstnání. Jak uvádí: 
“Logicky někde zaměstnají raději Rakušana, ale není to nijak 
dramatické, je to skoro jedno.“  
 
2. dívka, 16 let, narozena a dosud žijící na Slovensku, 
d.n.slovenská 
Tradice udržuje se svými rodiči proto, že „se jí líbí“. Za 
odlišné považuje pouze slavení Vánoc, „jinak máme tradice jako 
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Rakušané“. Na Slovensko by se podle jejích slov vrátit 
nechtěla, „protože je tam velká nuda“.  
Její současný přítel je chorvatského původu. Se svými krajany 
se v žádném spolku, kromě školy neschází. Pouze navštěvuje své 
příbuzné, kteří rovněž žijí v Rakousku. 
Slováci se od Rakušanů podle ní liší v tom, že „jsou méně 
vzdělaní“ a „mnohem více dovolují“ než lidé v Rakousku, „kde 
jsou drsnější zákony“.  
 
3. dívka, 17 let, narozena a dosud žijící v ČR, d.n.česká: 
Tradice „považuje za samozřejmé“ a také její rodina slaví 
všechny svátky. Akcí s krajany se účastní (na českém 
velvyslanectví, v Českém centru) a považuje to za velmi 
důležité, i když není členkou žádného spolku. 
Do ČR se chce určitě po studiích vrátit. Jak píše: „Mám 
v České republice všechny přátele, rodinu, miluju český národ 
a zem, přírodu, kulturu a prostředí.“    
Typický Čech je podle ní: „přátelský, veselý, ochotný bavit se 
s cizincem. Umí se bavit,… na rozdíl od Rakušanů.“ Rakušané 
jsou navíc podle ní „xenofobní". 
 
4. dívka, 17 let, narozena a dosud žijící v ČR, d.n. česká:  
K českým tradicím („Velikonoce, 1. máj“) má kladný vztah. Ve 
Vídni ráda navštěvuje české divadlo, ale spolkových aktivit se 
neúčastní.  
Její současný přítel je Rakušan, ale většina jejích kamarádů 
je z Čech, protože „mají podobnou povahu a stejný humor“. 
Rakušany vidí jako lidi, „kteří se s vámi baví na potkání, ale 
nic není tak srdečně míněno jako v Čechách“.  
Přesto podotýká, že „kontakt mezi ČR a Rakouskem byl vždy 
silný, proto se Čech může snadno stát Rakušanem…“.  Po studiu 
by ráda odešla pracovat do zahraničí, „ale někam blízko, aby 
do Čech mohla často jezdit“.  
 
5. dívka, 18 let, narozena na Slovensku, kde dosud žije, d.n. 
slovenská 
Uznává předávání národních tradic z důvodů „poznání vlastních 
kořenů“ je to podle ní zároveň způsob, jak si „připomínat 
domov“. Krajanských aktivit se neúčastní. 
V Rakousku raději vyhledává slovenské přátele, ale na 
Slovensko by se vrátit nechtěla, „protože jí přitahují jiné 
evropské země“.   
Mezi národností slovenskou a rakouskou je podle ní rozdíl: 
„Rakušani mají jinou mentalitu“. 
 
6. dívka, 18 let, narozena v Rakousku, d.n.česká 
Co se týká tradic, udržuje jen některé a svoje děti „naučí jen 
těch pár základních“. V Rakousku se neúčastní žádných 
krajanských aktivit. Udržuje spíše kontakt s ČR. Jezdí na 
kulturní akce „do Liberce nebo Chomutova – například na 
rytířské slavnosti“. 
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Přestože má rakouské občanství, Češi jí přijdou mnohem 
sympatičtější a v Rakousku jí chybí „rodina, český jazyk a 
Češi“. Po maturitě by chtěla žít v Praze a studovat v češtině.  
 
7. dívka, 17 let, narozena v ČR, žije v Rakousku (nevlastní 
otec Rakušan), d.n.česká 
České tradice je třeba udržovat proto, „abychom cítili určitý 
respekt a hrdost ke své rodné zemi“. Krajanských aktivit se 
účastní, jak sama říká: „abych nezapomněla, kdo vlastně jsem“.    
Kamarádí se spíše s Čechy a „pokud s Rakušany, tak jen ze 
smíšené rodiny“ (česko-rakouské,pozn.L.Š.). Rakušané jsou 
podle této studentky „méně přátelští, ale nejsou závistiví“, 
což je podle ní vlastnost typicky česká. Její současný přítel 
je Čech. 
Do České republiky se vrátit nechce, protože „chce zaměstnání, 
které v ČR nemá budoucnost.  
 
8. dívka, 17 let, narozena na Slovensku, její rodina žije 
v Rakousku z ekonomických důvodů, d.n.Rakušanka udržující 
slovenské tradice 
Tradice udržuje jen částečně „ve škole“, především aby „se 
dozvěděla něco o svých předcích“. Aktivit krajanských spolků 
se neúčastní.  
Za Slováky jezdí především na Slovensko, o víkendech. Její 
přítel je slovenského původu.  
Rozdíl mezi Slováky a Rakušany vidí pouze v tom, že „Slováci 
mají méně možností zúčastňovat se kulturních akcí“ a „není tam 
tak dobrá životní úroveň“. Proto by se na Slovensko vrátit 
nechtěla.  
 
9. chlapec, 18 let, narozen v ČR, rodina žije v Rakousku 
(ekonomické důvody), d.n. Rakušan, který se snaží udržovat 
české tradice 
To, co podle něj člověk může předávat ze svého původu, je 
jazyk a kultura: „Čech se může stát Rakušanem, přijme-li jazyk 
a kulturu.“ Ale zda bude učit svoje děti česky, to ještě neví. 
Záleží na tom, jakého původu bude jeho partnerka: „Záleží na 
partnerce, jestli bude mluvit česky nebo ne, ale určitě děti 
s ČR konfrontovat budu.“ 
Jeho současná přítelkyně je Slovenka. Kamarádů má mezi Čechy 
hodně, ale jsou „převážně ze školy“. Chtěl by jít studovat do 
Prahy. 
Češi se liší od Rakušanů v tom, že jsou „přátelštější, 
otevřenější a milejší“.  
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Skupina B – smíšené manželství (9 studentů) 
 
10. chlapec, 16 let, nar. v Rakousku, původ rodičů (Rakušan 
českého původu/Němec), d.n.již pouze Rakušan 
K tradicím obecně ani k tradicím českým vztah nemá a na českou 
školu chodí jen proto, aby se naučil češtinu (jako další jazyk 
– pozn.L.Š.).  
S Čechy kamarádí spíše proto, že jsou jeho spolužáci na 
gymnáziu. V ČR se již s nikým nestýká. V Čechách by žít 
nechtěl kvůli tomu, že se „celkově lépe žije v Rakousku“.  
Rozdíly mezi Čechy a Rakušany neuvádí. Pouze popisuje určitou 
jazykovou bariéru či neochotu Čechů mluvit německy, když 
přijede do Čech: „Když zastavíme s autem v Čechách, abychom se 
zeptali na cestu, Češi jdou pryč, aby nemuseli odpovídat, když 
vidí rakouskou značku.“ 
 
11. dívka, 15 let, nar. v ČR, původ rodičů (matka z ČR, otec 
Rakušan), žije v Rakousku, d.n. Rakušanka udržující české 
tradice 
České tradice udržuje, jak říká, „protože jsem napůl Češka a 
nemůžu to popírat.“ Svoje děti s tradicemi také „seznámí, ale 
pak se můžou rozhodnout sami“.  
S českými lidmi se kromě rodiny setkává jen proto, aby 
nezapomněla český jazyk: „Když se dlouho žije někde, kde se 
nemluví česky, lehce se na ten jazyk zapomene.“ 
Jinak mezi Rakušany a Čechy vidí rozdíl pouze v tom, že se 
Češi umí lépe bavit a „dobře a hodně jí“.  
 
12. chlapec, 17 let, nar. na Slovensku, žije v Rakousku, matka 
Slovenka/otec Rakušan, d.n.Rakušan udržující slovenské tradice 
Tradice by se měly udržovat, jako připomínka národního původu, 
„protože jsem původem Slovák“.  
Kontakty se Slováky chce udržovat i do budoucnosti, taktéž 
proto, „že je Slovák“.  
Mezi Slováky a Rakušany nejsou žádné rozdíly, „pouze to, že já 
bydlím ve Vídni“.  
 
13. chlapec, 16 let, nar. v Rakousku, matka Češka/otec 
Rakušan, d.n.Rakušan 
Udržuje některé národní tradice s jeho rodinou, „ale nemusí se 
to s jejich udržováním tak přehánět“. Připadá mu důležitější 
zachovat jazyk: „Znát víc jazyků je dobré.“ Chce studovat 
vysokou školu ve Zlíně.  
Má pár dobrých českých kamarádů.  
Mezi národnostmi nevidí rozdíl: „Češi a Rakušani jsou stejní.“ 
 
14. dívka, 17 let, nar. v Rakousku, rodiče Chorvat/Rakušan 
(prababička z Čech), d.n.již pouze Rakušanka 
Nemá potřebu udržovat národní tradice. Své děti chce „naučit 
pouze jazyk prababičky, aby se mohly dorozumět“.  
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Své kamarády si mezi Čechy vybírá „jen někdy“, protože „nechce 
úplně zapomenout svůj původ“. Do ČR by se ale vrátit nechtěla. 
Rozdíly mezi národnostmi žádné neuvedla. Typický Čech je podle 
ní „radostný, milý a vždy pomáhá“. Setkala se však „s 
pomluvami ve škole na Chorvatsko a vše, co odtamtud pochází“.  
 
15.  dívka, 18 let, nar. v ČR, matka Češka/otec Slovák (díky 
zaměstnání otce se každých několik let stěhují do jiné země), 
d.n. Češka 
Podle této studentky nemá smysl udržovat pouze tradice země 
původu: „Člověk by se měl přizpůsobit tradicím, jazyku a 
kultuře země, ve které žije.“ To je podle ní výhodou: „Je 
lepší být kosmopolitní a znát více kultur a jazyků.“ Aktivit 
spolků se neúčastní, protože „je důležité stýkat se nejen 
s krajany, ale i s místními.“ 
Při výběru kamarádů národnost nehraje roli: „Ráda se seznamuju 
s novými lidmi a nezáleží na tom, jaké jsou národnosti.“ Ráda 
by zkusila život v mnoha zemích, protože „změna je život“. 
Její současný přítel je Rakušan.  
Češi se od Rakušanů podle ní liší pouze v tom, že „mají méně 
možností a chybí jim trocha sebevědomí“. Jinak nevidí žádný 
rozdíl.  
 
16. chlapec, 17 let, nar. v Rakousku, rodiče Čech/Rakušan, 
d.n. již pouze Rakušan 
Nemá potřebu udržovat národní tradice: „Musíme se 
přizpůsobit“. Má smysl předávat dětem pouze jazyk. 
Kamarády mezi Čechy nevyhledává, stýká se pouze „s českou 
babičkou“. Přesto uvádí, že má českou přítelkyni. 
Typického Čecha charakterizovat neumí, ale Češi v ČR jsou 
podle něj „horší, protože nemají internet a počítač“.   
 
17. chlapec, 16 let, nar. na Slovensku, žije v Rakousku, 
rodiče Čech/Slovák, d.n. Slovák 
Tradice je podle něj „třeba zachovávat, připomíná to domov“.  
Kamarády mezi Slováky se snaží udržovat: „Nechci ztratit 
kontakt.“ I když žije s rodiči v Rakousku, chce se vrátit na 
Slovensko. Doslova říká: „Je to můj jediný domov“.  
Slováci mu v porovnání s Rakušany nepřijdou v ničem jiní, i 
když typický Slovák je podle něj „přirozený a přátelský“. 
V Rakousku se setkal s negativní reakcí, když na veřejnosti 
mluvil slovensky: „Povídal jsem si s kamarádem a jeden Rakušan 
nám řekl, abychom mluvili německy.“ 
 
18. dívka, 15 let, nar. v Rakousku, rodiče Čech/Rakušan, 
d.n.již pouze Rakušanka 
Dodržování národních tradic považuje za „zbytečné“. Vysvětluje 
to takto: „Když někdo bydlí v jiném státě, tak by měl převzít 
tradice státu, kde bydlí.“  
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S českými lidmi se stýká především v rodině a má českého 
přítele. České kamarády má pouze ve škole. V ČR by žít 
nechtěla. 
Mezi Čechy a Rakušany nevidí rozdíl. Jen možná „Češi jsou 
lepší ve fotbale“. 
 
Skupina B (rodiče různého národního původu): 
 
Deklarovaná národnost: 6 z 9 studentů zvolilo národnost podle 
místa narození (a podle původu jednoho z rodičů). Odlišně se 
rozhodli 3 respondenti (ve srovnání s místem narození). Měl na 
ně vliv spíše dvojí původ rodičů: studentka (11.) se sice 
narodila v ČR, ale považuje se Rakušanku, udržující české 
tradice; obdobně se rozhodl student (12.). Jediný student 
deklaruje, že je Čech, i když se narodil v Rakousku a jeden 
z jeho rodičů je Rakušan.   
Význam udržování národních tradic: Šest z těchto devíti 
studentů (10., 13., 14., 15., 16., 18.) považuje udržování 
národních tradic v podstatě za zbytečné. Další dva respondenti 
je považují za nepříliš důležité pro zachování národní 
identity: pro studentku (11.) je jejich udržování (např. 
v budoucnosti jejími dětmi) otázkou svobodné volby, stejně 
jako volba národnosti; student (13.), i když se hlásí k české 
národnosti, považuje za důležitější udržet jazyk než tradice. 
Pouze dva studenti ze smíšené rodiny (12. a 17.) považují 
udržování tradic za důležité pro zachování národní identity. 
Vnímání rozdílů mezi národnostmi: Většina, tj. 8 studentů 
pocházejících ze smíšené rodiny neuvádějí žádné výrazné 
rozdíly, které by odlišovaly Čechy a Rakušany. Vlastnosti, 
díky kterým jsou Češi jiní, jsou snad jen jejich lepší 
schopnost se bavit (11.), jejich sportovní vlohy (18.) a nebo 
horší ekonomická vyspělost (16.). Pouze u jednoho studenta 
(10.) bychom mohli říct, že považuje jazyk určitý odlišující 
znak. 
 
II. Skupina: Příslušnost k národu je každému vrozená 
(12 respondentů)      
 
Skupina A (rodiče stejného původu) 
 
19. dívka, 16 let, nar. a žije na Slovensku, d.n. slovenská 
Tato dívka považuje předávání z generace na generaci důležité 
proto, „abychom nezapomněli, kdo jsme“. Také „svoje děti 
určitě bude učit slovenským tradicím (pokud zůstane 
v Rakousku)“. Žádných spolkových aktivit, kde by se 
připomínaly slovenské tradice, se však neúčastní.    
Kamarády má pouze mezi vrstevníky ze školy, protože se s nimi 
cítí lépe a svou roli zde zřejmě hraje také určitá jazyková 
bariéra. Jak říká, při setkáních s nimi „můžu hovořit rodným 
jazykem a zažít jinou atmosféru“. 
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Rozdíl vidí mezi Slováky žijícími na Slovensku a Rakušany. 
Tito Slováci mají podle ní „jinou mentalitu“.   
 
20. dívka, 16 let, nar. na Slovensku, žije s rodinou 
v Rakousku z ekonomických důvodů, d.n. Slovenka 
Tradice je nutné dodržovat v rodině, abychom nezapomněli svůj 
původ: „Abychom nezapomněli, kdo jsme a odkud pocházíme.“ 
Žádných spolkových aktivit se ve svém volném čase neúčastní. 
V Rakousku vyhledává slovenské přátele, protože s lidmi stejné 
národnosti „si lépe rozumí“. Domnívá se, že „každý národ má 
něco svého, proč si se svými lépe rozumí … má v sobě prostě 
něco zakořeněného“. Chtěla by raději zůstat v zahraničí(„je tu 
trochu lepší kvalita života“), ale „nemělo by to být daleko od 
Slovenska“.  
Slováci jsou „méně arogantní a otevřenější než Rakušané, lépe 
si s nimi rozumím“. Setkala se s negativními reakcemi kvůli 
své jiné národnosti, když nastoupila ve Vídni na základní 
školu: „… v první (rakouské) škole mě a ještě jednu slovenskou 
spolužačku mezi sebe nepřijali.“ 
 
21. dívka, 17 let, nar. a dosud žije na Slovensku, 
d.n.slovenská 
Tradice jsou něco, „na co by člověk neměl zapomenout“, díky 
kterým může „být hrdý na stát, ze kterého pochází“. Je 
důležité předávat také „jazyk předků“.  
S lidmi stejného původu se setkává, protože se „s nimi může 
pobavit o své zemi“. Neví, zda se na Slovensko vrátí, chtěla 
by „studovat vysokou školu – možná v Rakousku, nebo někde 
jinde“.  
Typického Slováka popsat neumí. Rozdíl vidí v kvalitě systému 
rakouského vzdělávání: „Lidé tu znají více jazyků a mají 
výhodu, že už umí německy. Myslím, že tu lidé také dříve 
dospívají a mají zajímavý názor na život.“  
 
22. dívka, 16 let, nar. a dosud žije na Slovensku,  
d.n.slovenská 
Tradice je třeba udržovat, díky nim můžeme poznat svůj 
(národní) původ: „Tradice jsou zrcadlo národa.“ Tradice jsou 
pro ni součástí života, na Slovensku slaví například „různé 
jarmarky“, „oslavy ve vesnici“.  
Pro výběr kamarádů v Rakousku pro ni nehraje původ roli: „Jsme 
sice každý jiný, ale jinak jsme stejní … nevidím v tom 
problém, že pocházíme z jiných států.“ Není si jistá, zda na 
Slovensko „chce jít zpátky žít“. 
Typického Slováka však popisuje jako člověka, který „má svůj 
národ nade všechno rád, před všemi si ho ubrání“.  
 
23. dívka, 18 let, nar. a dosud žije na Slovensku, d.n. 
slovenská 
Tradice bychom si měli připomínat: „Člověk by neměl 
zapomenout, odkud je.“ Chce, aby jednou její děti „uměly 
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mluvit slovensky a znaly tradice, odkud já jako jejich matka 
pocházím“. Žádných krajanských aktivit se, jak komentuje 
„bohužel“ neúčastní.  
Se svými krajany se setkává proto, že si s nimi nejlépe rozumí 
„Slovák Slováka nejlépe pochopí.“ 
Mezi Slováky a Rakušany však nevidí rozdíl: „Nemám ten pocit, 
že by byli jiní.“ 
 
24. chlapec, 17 let, nar. v ČR, rodina žije v Rakousku 
z ekonomických důvodů („rodiče za prací“), v Rakousku žije od 
svých 13 let, d.n.česká 
České tradice udržuje proto, „aby nás (tj. Čechy-pozn.L.Š.) 
nepohltila cizina … nenechám se germanizovat“. Vyhledává české 
restaurace, chodí na akce do Českého centra a považuje sám 
sebe za „nacionalistu“.  
Má silnou potřebu scházet se s lidmi stejného původu a 
udržovat kontakty v ČR: „… jinak bych se zbláznil“. V ČR žít 
ale nechce: „Ne, budu žít ve Francii, nebo v Kanadě“. 
Typického Čecha popsat odmítl, ale Rakušané „jsou jiní“. 
 
25. chlapec, 16 let, nar. v Arménii, odešel s rodinou do ČR (z 
politických důvodů), nyní žije v Rakousku, d.n. arménská 
Dodržování tradic pro něj není tak důležité a dodržuje jen 
některé. Nejdůležitější je, aby se předával jazyk: „Každý 
člověk musí znát svůj mateřský jazyk.“ To není podle něj 
otázkou volby, stejně jako národnost: „Národnost se nevybírá.“  
Mezilidské vztahy nemá určovat národnost: „Člověk se má 
sdružovat s tím, s kým chce. Nezávisí to na národnosti.“ Chtěl 
by jednou znovu žít v ČR.  
Mezi lidmi různé národnosti nevidí rozdíl: „Jsou stejný jako 
já.“ 
 
Skupina B (rodiče různého původu) 
26. dívka, 17 let, nar. v Rakousku, rodiče Čech/Rakušan, 
d.n.“Čech i Rakušan“ 
K českým tradicím má bližší vztah: „Mě se česká kultura líbí 
více než rakouská a nechci, aby moje děti zapomněly, že jsou 
napůl Češi.“ Účastní se i spolkových aktivit („Sokol X.“). 
Je jí jedno, jaké jsou její kamarádi národnosti: „Kamarádím 
s každým, jedno jaké národnosti.“ 
Je však velký rozdíl mezi Rakušany a Čechy: „Rakušáci mají 
jiný humor a jiný přístup k životu.“ Čech je na rozdíl od nich 
„sympatický, nestresující, milý“ a nikdy by se nemohl stát 
Rakušanem. 
 
27.dívka, 18 let, nar. na Slovensku, rodiče 
Slovenka(matka)/Chorvat(otec), žijí v Rakousku (z ekonomických 
důvodů), d.n. slovenská 
Je důležité být hrdý na tradice země původu. Tradice chápe 
spíše jako kulturu a jazyk: „Já se nestydím za svůj rodný 
jazyk a kulturu a proto by i moje děti měly o nich vědět.“ 
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Lidé by se měli snažit poznávat i jiné jazyky a kultury, 
protože jsou určitým obohacením a slouží lepšímu porozumění: 
„…aby se ostatní dozvěděli něco nového … naše budoucnost 
záleží na nás a na tom, jak spolu vycházíme.“ Na Slovensko se 
spíše vrátit nechce: „V zahraničí mám lepší podmínky na 
kariéru a život“.  
Lidi stejného původu vyhledává, protože jsou jí bližší: 
„rozumím si s lépe“.   
Slováci jsou podle ní jiní: „sympatičtější, kamarádštější, 
ohleduplnější, prostě lepší“. Zdůrazňovat rozdíly mezi 
národnostmi je podle ní otázkou hrdosti: „Pro mě je důležité 
nestydět se za to, co jsem.“ 
 
28. dívka, 16 let, nar. na Slovensku, rodiče Čech/Slovák, žije 
s rodinou v Rakousku, d.j. slovenština, d.n.slovenská 
Tradice by se měly udržovat, což se obzvláště týká jazyka. 
Mateřský jazyk je něco, co určuje náš původ: „Myslím si, že to 
bude jejich mateřština, i když budou bydlet jinde.“ 
Přátelí se spíše s lidmi stejné původu, protože jsou 
„dobrosrdeční“. Má však přítele jiného původu (neuvedla 
jakého). 
Vidí rozdíl mezi Čechy a Slováky. Češi jsou podle ní 
„vypočítaví“. Rozdíly v původu jsou vrozené: „Slovák vždy 
v srdci zůstane Slovákem“.    
 
29. chlapec, 17 let, nar. v Rakousku, rodiče Čech/Rakušan (oba 
se narodili v Rakousku), d.j.německy/“wienerisch“, d.n.neuvedl 
Jeho rodina již nemá potřebu udržovat národní tradice. Svůj 
původ už spojuje pouze s jazykem, jehož znalost má smysl 
zachovávat: „… abych mohl konverzovat po česku“.   
S Čechy kamarádí, ale nemá pro to zvláštní důvod: „…kamarádím, 
ale nevím vlastně proč“. Do Čech by se vrátit nechtěl kvůli 
„nižší životní úrovni“.  
Mezi národnostmi jsou rozdíly. „Čech nemá rakouskou 
mentalitu“. Typický Čech podle něj „pije pivo a rád dostává 
věci zdarma, pak si ale stěžuje, že je mu to málo“.  
 
III. Příslušnost k národu vzniká zvykem a dlouhodobým 
usídlením na jednom místě (5 respondentů) 
 
Skupina A (rodiče stejného původu) 
 
30. dívka, 18 let, narozena a dosud žije v ČR, rodiče českého 
původu, d.n. česká 
Tradice jsou důležité, ale národní původ se podle ní předává 
hlavně prostřednictvím jazyka: „Se svými dětmi budu určitě 
mluvit česky. Kdyby můj manžel byl jiného původu, tak v tom 
nevidím problém.“  
Přátele zatím vyhledává především mezi Čechy, protože jsou jí 
„zatím bližší“.  
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Od Rakušanů Čechy odlišují „zvyky a jiná mentalita“. Tyto 
znaky ale od sebe odlišují nejen skupiny lidí s rozdílnou 
národní (státní) příslušností: „I v Čechách je několik 
(takových-pozn.L.Š.) typů: Češi, Pražané, Jihočeši, Jiho- a 
Severomoravané.“  
 
31. chlapec, 17 let, narozen v ČR, rodiče českého původu, žije 
s rodinou v Rakousku (ekonomické důvody), d.n. česká 
Tradice udržuje pouze kvůli rodičům. Pokud je předá svým 
dětem, pak jen proto „aby věděly, odkud pochází,… kde mají své 
kořeny“.  
Přátele stejného původu má pouze na gymnáziu Komenského. Není 
si jistý, zda by se chtěl žít v ČR.  
Češi v ČR se liší od těch v Rakousku, že „jsou méně vychovaní, 
závistiví a nepřející“. Ze strany Rakušanů se opakovaně 
setkává s projevy nepřátelství „na hokeji, kde mi někteří 
spoluhráči nadávají“.  
 
32. dívka, 17 let, narozena v Rakousku, rodiče českého původu, 
rodina se přistěhovala do Rakouska kvůli politické situaci 
před rokem 1989, d.n.česká 
„České a rakouské tradice jsou většinou podobné“.  
Čechy však spojuje „jazyk, společná kultura a zvyky“, proto je 
pro ni „lehčí komunikovat s Čechy“. Možná že by jednou chtěla 
žít v ČR kvůli jazyku: „čeština je pro mě snadnější“. 
Její přítel je Čech. Nevidí rozdíl mezi Čechy a Rakušany a 
„neměli by se vzájemně izolovat“, ale Češi v ČR jsou „trochu 
zakomplexovaní z dob komunismu“. 
 
Skupina B (rodiče různého původu) 
 
33. dívka, 16 let, narozena a dosud žije na Slovensku, rodiče 
Čech/Slovák, d.jazyk čeština/slovenština, d.n.“Slovenka 
z české rodiny, s českými tradicemi“ 
Připomínání českého původu je obohacením člověka: „Protože je 
vždy dobré, když dítě vyrůstá ´multi-culti´“.  
Důvodem setkávání se s kamarády stejného původu je podle ní 
to, že „mají stejnou mentalitu“. Její přítel je Rakušan.  
Co se týká rozdílu mezi Čechy a Slováky, nevidí mezi nimi 
žádný rozdíl. O Rakušanech se nevyjádřila, ale v Rakousku by 
žít nechtěla.   
 
34. dívka, 18 let, narozena v ČR, ale hned poté se rodina 
přestěhovala do Rakouska, rodiče Češka/Rakušan, d. jazyk 
čeština/němčina, d.n. „Rakušanka mluvící česky“ 
V rodině neudržují žádné tradice: „Stačí když umím česky“. 
Jazyk by chtěla předat dál svým dětem: „Je to výhoda, vyrůstat 
se dvěma kulturami.“   
Kamarády má „spíše z Rakouska a ne z Čech“. V Čechách by žít 
nechtěla, protože v Rakousku je „vyšší životní standard“.   
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Mezi Rakušany a Čechy je rozdíl. Češi „mají jinou mentalitu“. 
Mentalita je něco, co člověk získá „automaticky“ podle toho, 
kde vyrůstá: „… když tu Čech vyrůstá, tak je automaticky spíše 
Rakušanem než Čechem.“  Typický Čech je „pohodový, sympatický, 
pohostinný“.   
 
IV. Skupina: „Jsme všichni příslušnosti evropské nebo vzájemně 
si blízké.“ (3 respondenti) 
 
35. chlapec, 17 let, nar. v Rakousku, rodiče českého původu, 
d. jazyk čeština smíchaná s němčinou, d.n.“Evropan rakouského 
původu“ 
Z českého původu má smysl zachovávat pouze řeč: „Jazyky jsou 
důležité v EU.“ 
S Čechy se kamarádí pouze ve škole. Životu v Čechách se 
nebrání: „žít v ČR vidím jako možnost“.   
Češi jsou podle něj méně vzdělaní, hlavně v jazycích: „Typický 
Čech umí hovořit plynule jen česky.“ 
 
36. chlapec, 16 let, narozen v ČR, rodiče českého původu, 
d.jazyk česky/německy, d.n.“Evropan“ 
Je důležité předávat hlavně jazyk: „Svým dětem bych ho chtěl 
předat proto, aby měly výhodu v pracovním světě, za druhé se 
s nimi chci bavit v rodném jazyce.“  
Kamarády podle národnosti nevyhledává: „Je vlastně jedno, 
jestli jsou Češi nebo Rakušani.“ 
Mezi Čechy a Rakušany není rozdíl:“Až na fotbal (kde jsou Češi 
mnohem lepší) mě připadají, že jsou stejní.“ „Oba národy jsou 
Evropané.“ 
 
37. chlapec, 17 let, narozen v Rakousku, rodiče Čech/Rakušan, 
d.jazyk čeština/němčina, d.n.Rakušan/české tradice 
Tradice udržuje částečně kvůli rodičů a částečně z vlastního 
„pocitu patriotismu“. Nejdůležitější z nich mu připadá 
udržování znalosti českého jazyka („chodí do českého divadla 
ve Vídni“). 
S přáteli českého původu se setkává kvůli možnosti zdokonalit 
se v českém jazyce: „…aspoň nezapomenu řeč“. V ČR by však žít 
nechtěl z politických důvodů: „protože se zde zakořenil 
komunismus“.   
Rozdíly mezi Čechy a Rakušany nejsou a „typický Čech 
neexistuje“.  
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Dílčí závěry 
 
I. Skupina (18 respondentů) 
Co se týká původu rodičů, je tato skupina ve vyrovnaném 
poměru. 8 studentů má rodiče stejného původu, 9 je ze 
smíšeného manželství.   
 
1.Deklarovaná národnost  
Stejný původ rodičů měl podle této skupiny jednoznačný vliv na 
volbu národnosti. Studenti deklarovali ve většině případů 
národnost shodnou s původem rodičů. Pouze dvě dívky vědomě 
zvolily jinou národní příslušnost než mají jejich rodiče.      
 
2.Význam udržování národních tradic 
Polovina z těchto respondentů k tradicím nemá příliš vztah 
nebo mezi českými a rakouskými nevidí takový rozdíl. Do této 
skupiny odpovědí patří dvě studentky (6. a 8), ale také 
chlapec z ČR (1.), který nemá vztah k tradicím jako takovým, a 
dívka ze Slovenska (5.), u které je zřejmým důvodem jejího 
postoje to, že se již nechce vrátit na Slovensko. Tradice pro 
ně nejsou příliš významné, nebo stačí podle nich zachovávat 
jazyk (13., 14.). Pro dva další studenty (9. a 11.) jsou do 
jisté míry věcí svobodné volby a národnosti partnera, se 
kterým založí rodinu.  
  
3.Mezilidské vztahy s lidmi stejného původu 
Skupina A: Tři čtvrtiny studentů (6), kteří mají rodiče 
stejného původu, vyhledává své přátele podle národní 
příslušnosti. Pro dva z nich to však nemá velký význam: Patří 
sem chlapec(1.) z ČR, který si nevybírá přátele ani z hlediska 
národnosti a odlišný jazyk mu při seznamování také nevadí, 
protože ho umí dobře; patří sem dále dívka (2.) ze Slovenska, 
která přátele stejného původu nevyhledává, stejně tak to 
nehraje roli pro výběr přítele (chorvatského původu).  
Skupina B:  
  
4.Vnímání rozdílů mezi národnostmi 
Polovina studentů z této nevidí přílišný rozdíl mezi 
národnostmi. Chlapec z ČR (1.) se nedomnívá, že by existovala 
typicky česká identita, a nepovažuje to za důležité, obdobně 
česká studentka (4.). Dvě studentky ze Slovenska vidí rozdíl 
pouze v menší vzdělanosti a kulturnosti Slováků, nebo v 
jejich horším chování. 
 
II. Skupina (11 respondentů) 
V této skupině je více studentů, kteří mají rodiče stejného 
původu (7 z 11).  
 
1. Deklarovaná národnost 
Deklarovanou národnost všichni studenti zvolili podle místa 
narození a původu alespoň jednoho z rodičů. Více rodičů 
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stejného původu zde zřejmě sehrálo roli a vliv mělo 
jednoznačně i místo narození. Pouze 1 chlapec (29.) se zatím 
s národností neidentifikuje, ale přesto se domnívá, že 
„národnost se nevybírá“.  
 
2.Význam udržování národních tradic 
Pro naprostou většinu těchto studentů jsou tradice významné 
pro zachování a definování národní identity. Pouze jeden 
chlapec (29.) svou příslušnost k národu spojuje již jenom se 
znalostí jazyka. 
 
3.Mezilidské vztahy s lidmi stejného původu 
Ze skupiny A vidí rozdíly mezi národnostmi 5 ze 7. Rozdíly 
vidí hlavně v povaze (mentalitě), vztahu k národu, nebo také 
v úrovni vzdělání. Mezi studenty s rodiči stejného původu jsou 
však i dívka (22.) a chlapec (25.), kteří se domnívají, že 
mezi lidmi různé národnosti není rozdíl. 
Ve skupině B ze smíšených rodin však vidí rozdíly mezi 
národnostmi všichni. A to ve vrozených rozdílech v povaze (2), 
v jiném humoru a v tom, že jsou lidé stejného původu jim 
bližší a sympatičtější. 
 
4.Vnímání rozdílů mezi národnostmi 
Podobný je i poměr mezi skupinou A a B ve vnímání rozdílů mezi 
národnostmi.  
Ve skupině A můžeme říci, že národnost v mezilidských vztazích 
spíše roli hraje. Pouze studenti (opět 22. a 25.) si přátele 
podle národnosti nevybírají. I v této skupině II. tedy můžeme 
najít studenty, pro které je příslušnost k národu sice 
vrozená, ale v mezilidských vztazích spíše roli nehraje.    
Ve skupině B národnost hraje roli u opět všech studentů, i 
když všichni vyrůstali ve smíšené rodině (v soužití dvou 
kultur).  
 
III. Skupina (5 respondentů) 
V této skupině jsou 3 rodiny jednoho původu a 2 rodiny 
smíšené, podobně jako ve skupině I. 
 
1. Deklarovaná národnost 
Všichni tito studenti zvolili národnost podle rodičů (tj. i ze 
skupiny B zvolili možnost „Slovenka udržující české tradice“, 
„Rakušanka mluvící česky“. 
 
2.Význam udržování národních tradic 
V této skupině pro zachování národní identity velkou roli 
nehrají z různých důvodů. Pro dívky 30. a 34. je důležitější 
zachování jazyka. Pro dívku 33. znamená poznávání tradic spíše 
obohacení a 32. nevidí rozdíl mezi tradicemi rakouskými a 
českými.  
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3.Mezilidské vztahy s lidmi stejného původu 
Mezilidské vztahy (výběr přátel) národnost většinou ovlivňuje 
(4 z 5) v celé této skupině II, i když jedna dívka (33.) se 
setkává s českými a slovenskými kamarády také proto, že ji to 
může obohatit.  
  
4.Vnímání rozdílů mezi národnostmi 
3 z 5 vidí určité rozdíly mezi národnostmi (kromě dívky 32.), 
i když co se týká rozlišování mezi Čechy a Rakušany, rozdíly 
neuvádí. Rozdíly tito studenti určují na základě zvyků či jiné 
mentality (3), nebo negativních vlastností daných výchovou. 
 
IV. Skupina (3 respondenti) 
Původ rodičů – 2 stejného původu a 1 smíšená rodina.  
 
1. Deklarovaná národnost 
Tato skupina je odlišná od všech ostatních. 2 ze 3 těchto 
chlapců deklarují zcela jinou národnost než jejich rodiče, a 
to „evropskou“ („evropskou rakouského původu“). Třetí z nich 
(37.) se rozhodl pro národnost na základě dvojího původu 
rodičů.  
 
2.Význam udržování národních tradic 
Pro tyto tři chlapce je pro zachování příslušnosti k národu 
dostatečná znalost jazyka. Nedá se však říci, že by na jeho 
základě tato skupina vymezovala svou národní identitu. 
 
3.Mezilidské vztahy s lidmi stejného původu 
Jiná národnost pro všechny znamená jiný jazyk, který má jedině 
smysl předávat. Je odlišujícím a vlastně jediným znakem 
národní příslušnosti. Pro výběr přátel národnost podle dvou 
z nich nehraje žádnou roli, nebo tu hraje určitou roli opět 
jazyk („snaha po zkonalení“) 
 
4.Vnímání rozdílů mezi národnostmi 
Jiné rozdíly nevidí, nebo nejsou podstatné, vzhledem k jejich 
postoji, který by se dal shrnout takto: „jsme všichni v EU“. 
 
Závěry výzkumu z Vídně: 
 
Všechny čtyři skupiny jsou poměrně vyrovnané, co se týká 
původu jejich rodičů (kromě menšího rozdílu ve skupině II.).  
 
Pokud nejdříve srovnáme dvě největší skupiny I. a II.: 
 
1. Deklarovaná národnost 
V obou skupinách stejně národnost ve shodě s původem rodičů. 
Přesto se v první skupině (v otázce 17) I. skupina rozhodla, 
že národ je věcí svobodné volby, nikoli vrozený.  
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2.  Význam udržování národních tradic 
Tyto dvě skupiny jsou rovněž značně rozdílné v jejich přístupu 
k tradicím. Zatímco pro skupinu II. jsou tradice velmi 
významné, pro 10 z 18 z druhé skupiny význam buď nemají, nebo 
jsou věcí svobodné volby a nejsou nutnou součástí jejich 
národní identity.  
   
3.Mezilidské vztahy s lidmi stejného původu 
V I. skupině více než polovina studentů prohlašuje, že to 
jejich původ nemá žádný, nebo téměř žádný vliv na výběr jejich 
přátel.   
Ve II. skupině si téměř do jednoho všichni studenti vybírají 
přátele podle národnosti. Národnost je tím v nich opravdu 
„zakořeněná“.   
 
4.Vnímání rozdílů mezi národnostmi 
Podobně rozdílný poměr je u těchto dvou skupin I. a II. i ve 
vnímání odlišností různých národností. 
 
Pokud s těmito dvěma většími skupinami srovnáme v i zbylé dvě 
skupiny III. a IV., dá se skupina III. především v postojích a 
hodnoceních studentů v otázkách 3. (mezilidské vztahy) a 4. 
(vnímání rozdílů mezi národnostmi) přiřadit na základě značné 
podobnosti ke skupině II. Skupina IV. je specifická svou 
odpovědí na otázku 17, dala by se však také zařadit ke skupině 
I., která deklaruje svobodnou volbu národní příslušnosti.  
 
Jejich spojením vznikají dvě velké skupiny – 21 respondentů 
(vědomé rozhodnutí) a 16 respondentů (národ je v nás v určitém 
smyslu zakořeněný), které by mohly do jisté míry připomínat 
dvě pojetí národa – politického na základě svobodné volby 
jedince a podvědomě založeného na základě společné kultury.  
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Souhrnné vyhodnocení všech vyplněných dotazníků studentů 

Gymnázia s vyučovacím jazykem polským v Českém Těšíně 

 

Základní údaje o respondentech: 

 

Celkový počet respondentů:  45 
Věková skupina:    17-18 let 
Počet dívek:      29 
Počet chlapců:     16 
 
Původ rodičů:  
oba rodiče polského původu   29 
smíšené manželství (Čech/Polák)  12 
oba Češi       4 
 
Jakým jazykem mluví doma: 
Polsky       8 
česky       6 
pokud jinak, uveďte jak: nářečí gwara 31 
 
Místo narození: 
Polsko     0 
v České republice   45 
jinde:      0 
 
V České republice žije (bydlí), protože: 
území se stalo součástí sousedního státu  17 
jiné důvody: neodešli      28 
 
Národnost, ke které se hlásí studenti (otázka 6) 
 
Polák        21 
Čech, který udržuje polské tradice      22 
již pouze Čech       1 
„nemám v tom ještě jasno“    1 
 
Může člověk změnit svůj národní původ? (otázka 17) 
 
Mohl, pokud by chtěl   24 
Ano       11 
Ne       4 
Mohl, znám takové, nevím proč  1 
„Záleží od jedince“    1 
Nevím      1  
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Jaký význam má pro jejich život národnost? Jakou roli hraje 
v jejich mezilidských vztazích? 
 
Výběr přítele/přítelkyně (otázka 5): 
 
Podle vyplněných dotazníků má 17 studentů již nějaký vztah. Ve 
srovnání s původem rodičů je jejich přítel/přítelkyně: 

� z rodiny polského původu: Polák (7), Čech (3) 
� z rodiny smíšené:   Polák (1), Čech (6) 
� zcela jiná národnosti:  0 

 
Výběr kamarádů (otázka 12) 
 
37 ze 45 respondentů má kamarády v Polsku. Důvody uvedlo jen 
poměrně málo dotázaných: 

� z rodiny českého původu (4 respondenti) uvedli: máme 
společné zájmy (1), jezdím často do Polska (1), mám tam 
rodinu 

� z rodiny polského původu (29) uvedli: mám tam rodinu (4), 
z kulturních akcí a táborů (4), většina kamarádů je 
z Polska (2), znám se s nimi od dětství (1), jen ze školy 
(1) 

� z rodiny smíšeného původu (12): z prázdnin (1), pár ano, 
ale moc se s nimi nestýkám (1), většinu mých spolužáků ze 
školy (2)  

 
Jediná dívka (ze smíšené rodiny) uvedla odpověď typu: „Mám 
kamarády i z Polska, protože se chci seznamovat s lidmi 
z celého světa.“ Tj. kamarády různého národnostního původu 
považuje za obohacení. 
 
V Polsku nemají podle dotazníků kamarády pouze 4 studenti. 
Podle původu rodičů jsou to 2 studenti polského původu, 
z nichž 1 uvedl jako důvod, že „nebydlí v Polsku“ a 2 studenti 
z rodiny smíšené, kteří uvedli: protože tam nikoho neznám (1), 
moc do Polska nejezdíme (1).   
 
Kontakty v zemi původu (otázka 13) 
 
28 studentů ze všech dotázaných uvedlo, že má v Polsku:  svoji 
rodinu(rodiče)(9), příbuzné(8), přátele(5),kamarády z prázdnin 
(4). Jedna studentka z této skupiny odpovědí, která má rodiče 
polského původu, k tomu uvádí: „Je dobré udržovat vztahy 
s lidmi odjinud, než pouze z Česka“. 
Dalšími důvody kontaktů jsou: společné zájmy (2), pracovní 
kontakty (1). 
V Polsku kontakty neudržuje 14 dotázaných. 
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Odlišnosti mezi národnostmi (Poláci/Češi) (otázka 15 a 16) 
 
Více než polovina dotázaných (27) se domnívá, že rozdíly mezi 
těmito dvěma národnostmi nejsou příliš velké. Dva respondenti 
uvedli, že „jsou stejní, jen mají jiné zvyky“ a „jsou víc 
otevření“ . 
 
6 respondentů uvedlo, že jsou trochu jiní:  
jiné prostředí    6 
10 respondentů nebylo schopno říci, zda nějaké rozdíly 
existují. 
 
16. Jak byste charakterizoval typického Poláka? 
 
Příjemný, více pohostinný, věřící-katolík, srdečný  18 
Patriot           6 
Upovídaný           6 
Sportovní fanoušek         1 
Hlučný, moc pije         2 
Namyšlený           1 
 
Nevím           7 
 
Důležitost sdružování s lidmi stejného původu (otázka 21) 
 
Ano  33 respondentů 
   
Jako důvody uvedli:  
� seznámit se s novými lidmi (5),  
� udržování polských tradic (2), 
� udržování tradic a jazyka (2), 
� kvůli udržování znalosti jazyka (2): „abychom nezapomněli 

polskou řeč“, uvádí student ze smíšené rodiny česko polské; 
„abychom nezapomněli rodný jazyk“, napsal druhý student 
z těšínské rodiny polského původu.  

� dozvědět se o dění v Polsku (1), 
� „poznat lidi a zlepšit si jazyk“ (1),  
 
Ne 10 respondentů 
  
„Není to důležité“ (1), „Nejsem z Polska“ (1) uvedl student, 
který uvádí, že má oba rodiče polského původu, „nejsou to mí 
krajané“ (1).  
Jeden student, jehož rodina polského původu žije tradičně 
v oblasti Těšínska, uvádí jako důvod: „Je to zbytečné“, 
protože jsou „až moc velcí vlastenci“. 
 
Je důležité žít v zemi původu? (otázka 19) 
 
Tuto otázku jsem položila i v Českém Těšíně proto, abych 
zjistila, nakolik by bylo pro národní identitu studentů 
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důležité žít na území státu, odkud oni sami, nebo jejich 
rodina pochází. 
 
Pro 16 z nich je důležité žít v ČR (tj. u těchto studentů zemi 
původu). 2 respondenti z těchto 15 uvádějí jako důvod to, že 
se jim v ČR líbí a jsou tu zvyklí. Dalším důvodem pro jiného 
respondenta z této skupiny je jazyk: „český jazyk je mi 
bližší“.  
Tři studenti s oběma rodiči polského původu by v Polsku žít 
nechtěli, protože je tam nižší životní úroveň, nezaměstnanost. 
Jedna studentka uvedla, že by chtěla jednou žít 
v zahraničí,například v Africe. 
 
Další odpovědi byli poměrně stručné:  
Možná někdy, spíše ne 1 
Ano, možná jednou  2  
Nevím    3 
 
Jaký význam má udržování tradic (kultury) a povědomí o 
minulosti země původu pro zachování národní identity? Mají 
dospívající studenti potřebu udržovat kontakty se zemí původu?  
(pozn. ot. 7-11, 18)  

Význam udržování tradic, zvyků či rodinných jmen (otázky 7, 8) 

 
předávají se z generace na generaci    40 
udržujeme je pouze kvůli rodičům     0 
nemáme potřebu si připomínat polské tradice   5 
  
Příklady tradic: swionty jón svátek, velikonoce  
Dalších 14 studentů polského původu odpovědělo, že neudržují 
polské tradice, protože jejich rodina „nikdy nežila v Polsku“.  
 
Paní ředitelka Gymnázia s vyučovacím jazykem polským, Mgr. 
Kristina Hermanová o udržování tradic v její rodině říká: 
„Mezi českou a polskou kulturou nejsou nějaké velké rozdíly. 
Tam se slaví Vánoce stejně jako tady. Je to velice podobné“. 
 
Velká část studentů (37) navštěvuje akce, kde se polské 
tradice udržují, nebo kde je mohou sami provozovat (otázka 9). 
Navštěvují akce jako Gorol, Zabijaczka, Festival PZKO,Dozyuki, 
Svátek horalů, Mieszanie dwiel, Slezské dny. 
Takové akce nevyhledává 8 studentů. 
 
Význam předávání kultury země původu dalším generacím 
(otázka 18) 
 
Téměř všichni respondenti (41) se domnívají, že je důležité, 
znát svůj národní původ a kulturu.  
Důvody podle nich jsou:  
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� je to součást vzdělání (11): „chci, aby moje děti mohly 
chodit do polské školy a naučily se polský jazyk“ (6); 
„je to část vzdělání“; „v polské škole se učíme víc, 
umíme víc jazyků“ 

� má význam předávat hlavně jazyk (8): „je dobré znát další 
jazyk“ 

� je důležité znát svůj původ (7): „je důležité znát, odkud 
pocházejí naši předci“, „protože jsem hrdá na můj původ a 
je to naše tradice“, „cítím se jako Polák a chci, aby i 
moje děti znaly původ svých předků, uměly polsky a cítily 
se jako Poláci“, „je to povinnost“  

� aby se uchovala původní kultura (3): „aby nezanikla 
polská kultura“ 

� tradice jsou pěkné: „líbí se mi to“ (1) 
 
Ne, nemá to podle mě žádný význam – důvod:  2  
Otázku nevyplnili dva studenti. 
 
Má smysl udržovat tradice země původu? (otázka 20) 
 
Většina respondentů (38) si myslí, že má určitě význam, aby se 
udržovaly tradice země původu.  
Jako důvody uvedli:  
 
� tradice by se měly udržovat (7): „jsou tu proto, aby se 

udržovaly“, „aby nezanikly“ 
� tradice jsou pěkné (5): „udržovat tradice se mi líbí“, „je 

to pěkné“ 
� tradice a jazyk (4): „Tradice jsou krásné a je dobré znát 

více jazyků.“ „Jsem Polák a moje deti budou taky“ (1)  
� Poznání života našich předků, naší minulosti (3): „Je 

důležité, abychom věděli, jak jsme žili kdysi“; „Je to 
určitá historie“; „hezká vzpomínka na to, co vymysleli naši 
předkové“. 

� Větší rozhled (2) 
� Jen ze sentimentu  (1) 
� Odlišuje nás to: „Je to něco odlišného.“ (1) 
 
Význam znalosti minulosti/historie původní národnosti  
(otázka 34-36) 
 
Ano  25 
Ne  18 
Neodpověděli 2 studenti. 
 
26 ze 45 studentů uvedlo, že takový předmět je zahrnut 
v osnovách jejich školy. 16 studentů se domnívá, že takový 
předmět na jejich škole není a ani na předchozí škole se s ním 
nesetkali.  
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O výuce o životě jiných národností na území ČR paní ředitelka 
gymnázia v Českém Těšíně říká: „Já myslím, že by nebylo na 
škodu vykládat, aby i jiní věděli, kde kdo žije… Že by to bylo 
dobré. Nemyslím, že by bylo nutné vykládat polskou historii. 
Ale co se týká těch menšin, to by bylo ku prospěchu věci. 
Člověk, který absolvuje střední školu, by měl být všeobecně 
vzdělaný. Na základních školách to podle mě není tak nutné. 
Ale na středních školách by to mělo být.“ 
 
Sledování médií (televize, rozhlasu), novin nebo časopisů země 
původu (otázka 10) 
 
Většina studentů (43) sleduje různá média ze země původu.  
Jsou to: Glos Ludu, Aquiwo, Nasza Gazetka, TVP1, TVP2, Polsat, 
Radio Zet, polské knihy, filmy, internet 
Dva z nich uvedli, že média země původu nesledují.  
 
Návštěvy národní restaurace s jídlem země původu (otázka 11) 
 

� Ano – důvod: „mám rád polské jídlo“ (3) 
� Ne, nenavštěvuji 41 

 
Jakou úlohu plní spolky pro udržování národní identity? 
(pozn.ot.22-26) 
 
Členství ve spolku (otázka 22 a 23) 
 
Ano 28 
Ne 17 
 
Název spolku: 
PZKO          12 
SBOR  „COLLEGIUM IUVENUM“, „ ALAUDAE“    3 
ZESPÓL FOLKLORYSTYCZNY BYSTRICA, HDW GROM  3 
LIPKA         2 
Polské gymnázium (školní akce, koncerty)  2 
SZKAPA – školní dramatický kroužek    2 
ZT BIETOWANIE – Taneční soubor    1 
Hamerstvo Polskie v Republice Czesky   1 
 
Důvod členství ve spolku (otázka 24) 
  
� někdo z Vaší rodiny byl vždy členem tohoto spolku  14 
� prostředí lidí s podobnými zájmy či podobného věku  13 
� přátelé           13 
� chodím se za zábavou         12 
� prostředí, kde se mluví polsky      7 
� zajímám se o dějiny a kulturu země mého původu   5 
� pracuji zde pouze jako zaměstnanec     0 
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Význam udržování krajanského spolku (otázka 25) 
 

1. prezentace skupiny         10 
2. zlepšování menšiny a většinové společnosti   30 
3. izolace členů spolku od většinové společnosti  0 
4. pomoc lidem s podobným „problémem“     1 

 
Jak vnímají studenti příslušnost k nějakému národu? Jak silně 
vnímají odlišnosti? (pozn.otázky 27 - 33) 
 
Spokojenost se životní úrovní v ČR (otázka 27) 
 
� Velmi spokojen 8  
� Spíše spokojen 36 
� Spíše nespokojen 1 
� Nespokojen   0 
 
Co jim chybí v České republice (otázka 28) 
 
Ne, nic mi tu nechybí, jsem tu celkem spokojen 37 
Jen několik lidí uvedlo, že jim chybí: 
 

Polské jídlo a pití   2 
Chování Poláků k jiným lidem 2 
Polská hudba     1  
Polské školy     1 
Moře      1 
 

Vliv jiné národnosti na kvalitu života (otázka 29) 
 

� Ano, rozhodně má  15 (všichni uvedli kladný vliv) 
� Spíše má vliv  22 (kladný-22, záporný-1) 
� Spíše ne  5 
� Vůbec ne  2 

Negativní reakce vzhledem k národní příslušnosti  
(otázka 30 a 31)  
 
S negativní reakcí ve vztahu k národnosti se setkalo 19 
studentů. 
Stalo se jim nejčastěji ve škole (8): „čeští kamarádi mají 
narážky na polskou národnost“, „děti z české základní školy 
pokřikovali a plivali na děti z polské základní školy“, 
nadávky „do Poláků“, rivalita Češi x Poláci (4) 
Dále se jim to stává na ulici (3): hrubé nadávky, agrese a 
dávání najevo, že polská menšina na českém území nežije 
právem; 
v autobuse (3): nadávky a výhružky násilím, pokud nepřestanou 
mluvit polsky; 
v restauraci (2): prý mi nerozumí, i když to není pravda 
se spoluvrstevníky Čechy: 3 
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Jak vnímají středoškoláci z Českého Těšína důležitost 
politických snah a listin na ochranu národnostních práv 
(otázky 34 a 38) 
 
Jak by řešili situaci opakovaného omezování práv (otázka 34) 

5. nereagovala bych   16 
6. písemně na úřady   9 
7. legislativní cestou  15 
8. jinak: cestou kontaktní 2 

 
Znalost mezinárodních listin na ochranu práv menšin(otázka 38) 

 
� Ano  6 
� Ne       38 
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Následný rozbor výsledků výzkumu z Českého Těšína 
 
V následném rozboru jsem pro srovnání s výsledky z lokality 
Vídně opět rozdělila studenty z Českého Těšína, podle otázky 
17, podle toho, jaký mají postoj k národu a možnosti jeho 
volby. Studenty bylo možné rozdělit pouze do dvou počtem  
nevyrovnaných skupin.  
I. skupina, která se domnívá, že člověk „může změnit svou 
národnost, kdyby chtěl“, kam můžeme zahrnou 36 studentů, 
včetně těch, kteří odpověděli „ano“, „mohl, pokud by chtěl“ a 
„záleží od jedince“.  
II. skupina o 5 respondentech, kteří se domnívají, že národní 
příslušnost změnit člověk nemůže. 
Ani jedna z těchto dvou skupin bohužel své rozhodnutí nechtěly 
(či neuměly) blíže vysvětlit.  
 
Vzhledem k velké stručnosti většiny odpovědí nebylo možné 
vytvořit „osobní profily v pojetí národa“ jako u studentů ve 
Vídni. Výsledky proto mají menší výpovědní hodnotu a nelze 
z nich rekonstruovat vlastní názory jednotlivých osob.   
 
Tyto dvě skupiny jsem proto na rozdíl od výsledků z Vídně 
vyhodnotila pouze na základě otázky 6. Deklarovanou národnost 
jsem u obou skupin srovnala s původem jejich rodičů.  
 
Zbylé tři oblasti, které jsem zkoumala rovněž v lokalitě Vídně 
(postoj k tradicím, vliv národní příslušnosti v mezilidských 
vztazích a vnímání odlišností mezi národnostmi) jsem 
vyhodnotila u všech těšínských studentů zároveň na základě 
původu jejich rodičů. 
  
1. Deklarovaná národnost (otázka 6) 
 
I. skupina (36 respondentů) 
Do této skupiny podle původu rodičů patří: 4 studenti s oběma 
rodiči českého původu, 7 studentů ze smíšené (česko/polské) 
rodiny a 25 studentů s oběma rodiči polského původu. 
 
3 studenti ze 4 z rodin českého původu se rozhodli pro českou 
(tj. stejnou) národnost jako jejich rodiče. 1 z nich 
deklaroval národnost českou s polskými tradicemi.  
Ze skupiny studentů ze smíšené rodiny se 6 z celkových 7 
rozhodlo pro národnost Čech s polskými tradicemi, tj. 
vycházeli také z dvojího původu svých rodičů. Pouze jeden se 
rozhodl pouze pro národnost pouze polskou (tj. vědomě zvolil 
mezi dvěma národnostmi). 
Ve třetí skupině studentů z rodin pouze polského původu se 
nejvíce (13 z 25) rozhodlo pro jinou (českou) národní 
příslušnost než jejich rodiče (i když uvádějí variantu Čech 
udržující polské tradice). Téměř polovina z nich (10 z 25) 
deklarovala svou národní příslušnost podle původu rodičů. 
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Pouze 2 studenti se rozhodli pro národnost zcela jinou než je 
původ jejich rodičů (varianta „považuji se již pouze za 
Čecha“).  
Můžeme proto říci, že především 15 studentů z rodin polského 
původu skutečně provedlo vědomou volbu jiné národní 
příslušnosti.  
 
II. skupina (5 respondentů) 
2 studenti ze smíšených rodin a 3 s oběma rodiči polského 
původu. 
 
Ve druhé skupině byl poměr výběru národní příslušnosti velmi 
podobný (nehledě na malý počet respondentů)  
2 studenti ze smíšených rodina se po jednom rozhodli pro 
polskou příslušnost a českou s polskými tradicemi. 
2 studenti ze 3 z polské rodiny se rozhodli pro jinou národní 
příslušnost než jejich rodiče, Čech (i když opět s polskými 
tradicemi). Na třetího studenta měl vliv polský původ jeho 
rodičů. 
 
2. Důležitost předávání tradic (otázky 7, 8, 18 a 20) 
 
Tradice jsou pro většinu dotázaných studentů (40 ze 45) 
z Českého Těšína důležité, o čemž svědčí i velká účast 
v krajanských aktivitách (37 ze 45).  
Většina che také předávat národní kulturu, i když pro 8 ze 45 
má význam předávat ji hlavně prostřednictvím jazyka.  
Pro většinu těchto studentů tvoří proto tradice důležitou 
součást národní identity.  
 
Z 5, pro které nejsou tradice pro vymezení národní identity 
důležité, jsou všichni z rodin polského původu (oba rodiče), 
deklarující se jako Češi (2), nebo jako Češi udržující polské 
tradice. 4 z těchto 5 mají přítelkyni české národnosti, což do 
určité míry může potvrzovat jejich postoj k tradicím země 
původu. 
 
3. Vliv národnosti na mezilidské vztahy (otázky 5 a 12) 
 
Srovnáme-li výběr národnosti přítele/přítelkyně s původem 
rodičů, z rodin polských (28 respondentů) si vybrali všichni 
pro vztah člověka stejné národnosti. Z rodiny smíšené (9 
respondentů) si většina vybrala přítele/přítelkyni české 
národnosti. 
Co se týká výběru přátel, nejvíce mají kamarády v Polsku 
studenti s oběma rodiči polského původu (29 z celkových 37 
kladných odpovědí, viz otázka 12). Studenti českého původu (4 
respondenti) uvedli, že se přátelí s Poláky a jezdí často do 
Polska vzhledem k blízkosti hranic.  
Národnost tedy u studentů polského původu podle jejich 
odpovědi na otázku 12 hraje velkou roli jak při výběru 
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partnera, tak přátel. V případě studentů českého původu by se 
dalo říct, že národnost má na výběr jejich kamarádů menší 
vliv.  
 
4. Vnímání rozdílů mezi národnostmi (otázka 15, 16) 
 
Rozdíly mezi Čechy a Poláky, pokud tak můžeme soudit z velmi 
stručných odpovědí studentů, podle více než poloviny 
respondentů (27) nejsou příliš velké. Jsou spíše v poněkud 
jiné povaze („příjemnější a vstřícné“) a často spojené 
s katolictvím (18) u lidí polského původu z Polska.   
Tyto odpovědi si vybrali všichni 4 studenti českého původu, 2 
studenti ze smíšených rodin a 21 studentů polského původu.  
 
Shrnutí 
 
Silným identifikačním prvkem pro příslušnost k národu v této 
lokalitě jsou tradice ve spojení se místním specifickým 
nářečím gwara, který zároveň identitu českou a polskou 
spojuje, ale zároveň skupinu používající toto nářečí od obou 
národů odlišuje a vymezuje identitu novou.  
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
 
 
I. Srovnání lokalit Vídně a Českého Těšína 
 
Na základě praktického výzkumu pojetí národnosti mezi 

příslušníky národnostních menšin (případně lidí žijících 

v zahraničí) ve dvou námi vybraných lokalitách máme před sebou 

dvě charakterem odlišné skupiny.  

 

Vídeň, kde jsem se setkala se skupinou velmi různorodou svým. 

Stejně různorodé byly její odpovědi na mé otázky. Také 

spontánnost a rozsah i obsah odpovědí svědčily o ochotě 

spolupracovat a podělit se o své názory. Z reakcí většiny 

studentů a jejich případných komentářů v dotaznících jsem 

viděla, že téma je zaujalo.  

 

V Českém Těšíně jsem se setkala s poměrně národnostně 

homogenní skupinou studentů, jak vzhledem k původu rodičů, tak 

k místu jejich narození. Tito studenti na dotazník zareagovali 

odlišně. Na většinu otázek odpovídají stručně a nemají ani 

snahu své postoje blíže vysvětlovat. Zvláště se to týká 

otázek, které by mohly třeba jen skrytě naznačovat jejich 

jinakost od ČR (např. 7, 8 a 19), nebo když Polsko spojuji 

s označením země „jejich původu“. Celkem 14 respondentů na 

tuto otázku reaguje podobně: „Nikdy jsem nežil v Polsku“.  

V Českém Těšíně mi chyběla ochota či potřeba diskutovat o 

problémech a formulovat strukturovanější odpovědi. Nebylo zde 

možné ve zhodnocení dotazníků provést následné provazování 

odpovědí formou osobních profilů. Proto mají výsledky z této 

lokality menší výpovědní hodnotu a nelze z nich příliš účinně 

rekonstruovat vlastní dílčí postoje a názory jednotlivých 

respondentů. 

 

Z hlediska tradic, srovnáme-li obě lokality, v Českém Těšíně 

na rozdíl od Vídně dávají studenti velký důraz na dodržování 
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tradic a předávání kultury, případně jazyka. Je tu velká snaha 

sdružovat se ve spolcích.  

V případě Vídně jsou opět odpovědi pestřejší a zhruba polovina 

respondentů nepovažuje předávání národních tradic za důležité 

pro zachování jejich národní identity a jen necelá třetina se 

je členem spolku a účastní se na jeho aktivitách.  

 

Podobnost mezi oběma lokalitami je v jejich postoji 

k mezilidským vztahům s ohledem na národnost. Středoškoláci na 

obou místech mají snahu udržovat kontakty s lidmi stejného 

původu. V obou místech je značný vliv národnosti na výběr 

přátel. Ve Vídni vzhledem k počtu respondentů možná ještě o 

něco větší vliv (viz srovnej např. otázky 12, 21 v souhrnném 

hodnocení v obou lokalitách).  

Podobné je také množství negativních reakcí, se kterými se 

středoškoláci setkali v souvislosti s jejich odlišným původem 

nebo jazykem (viz otázky 30).  

 

Co v Českém Těšíně v porovnání s Vídní zcela chybělo? 

� Rozrůzněnost názorů na národní příslušnost 

� Alternativa Evropské unie, která by spojovala všechny 

příslušníky národů v Evropě, v níž rozdíly mezi 

národnostmi nejsou podstatné 

 

Závěrem těchto hodnocení praktického výzkumu je ještě třeba si 

klást otázku, v čem by mohla spočívat značná rozdílnost mezi 

námi zkoumanými lokalitami. 

 

Možných důvodů či hledisek je několik:  

Za prvé důvodem může být způsob osídlení a mobility 

obyvatelstva v dané lokalitě. Vídeň je hlavní město a zároveň 

kosmopolitní a kulturní centrum, kde se setkávají a mísí po 

staletí různé kultury, díky mobilitě z ekonomických i 

politických důvodů. Český Těšín je lokalita s poměrně 
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ustáleným složením obyvatelstva, kde jsou v mnoha případech 

rodiny usídlené tradičně po staletí. Žijí na pomezí dvou 

blízkých kultur, jejichž mobilita v porovnáním s Vídní je 

mnohem menší. O blízkosti a propojení těchto dvou kultur do 

kultury nové svědčí i vytvoření společného česko-polského 

nářečí „gwara“. 

 

Druhým důvodem by mohl rozdílný charakter interakce mezi mnou 

a studenty na základě národnostního původu, případě i na 

základě jazyka v polském případě. Mohl by to dokládat i z 

dotazníků zjištěný postoj, že pro většinu z nich na základě 

dotazníků má národnost poměrně velký vliv na mezilidské 

vztahy.  

V Českém Těšíně jsem pro studenty mohla představovat člověka z 

„jiné“ kultury, vůči které se i v Českém Těšíně mají potřebu 

vymezovat (např. tradicemi a spolky) a má to vliv i na jejich 

ochotu (či spíše neochotu) s touto jinou kulturou (v mojí 

osobě) komunikovat. 

Ve Vídni bylo velké množství studentů z ČR a Slovenska, kteří 

mě vzhledem k dlouhotrvající existenci obou národů v jednom 

státě mohli vnímat v jejich prostředí jako člověka ze stejné 

nebo jim blízké kultury. Pro vídeňské studenty jsem mohla 

představovat určité „my“, které je jim bližší a se kterým se 

jim komunikuje snadněji.  

 

Třetím důvodem vzniklých rozdílů, nad kterým bychom se mohli 

zamyslet, je doba existence obou konkrétních lokalit ve 

svobodné demokratické společnosti, která ve svých principech 

podporuje vyřčení vlastních názorů,, otevřenou diskuzi a 

rozmanitost životních postojů a hodnot.  

 

Čtvrtý důvod částečně souvisí s předchozím. Je jím způsob 

výuky ve školství v České republice a v Rakousku. Způsob 

školství v Rakousku bychom mohli výstižně demonstrovat na 
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slovech ředitelky vídeňského gymnázia na výuku české historie 

(viz výše ve vyhodnocení dotazníků z Vídně, otázky 34-36), 

zdůrazňující význam individuálního názoru studentů: „Nechceme 

jim dávat informace hotové, ale vždycky jim říkáme, že si 

nakonec musí udělat obrázek sami…“. Rozdíl by tedy mohl být 

v principech českého a rakouského školství, které rozdílným 

způsobem ve svých osnovách podporuje ve studentech tvorbu 

vlastních názorů a schopnost diskuze. 

 

Výše uvedené důvody jsou však spíše otázkou do diskuze a 

jejich závažnost by bylo nutné prozkoumat následným výzkumem 

v obou lokalitách. To však již není záměrem této práce.                   

 

II. Posouzení vzájemného působení tří diskurzů (sociálně-

historického, politického a reálně žitého) 

 

Všechna tři uvedená politická pojetí (Německa, Rakouska a ČR) 

v oficiální definici národnosti uznávají vymezení znaků 

menšiny na základě jazyka, kultury a historie (popř. tradic a 

folklóru v případě Rakouska). Tím vychází z pojetí národa 

typického pro německy mluvící oblast, jak to popisují vybrané  

sociálně-historické práce v Kapitole 1.  

Vlivem mezinárodního práva na všechna tato národní pojetí 

všechny námi vybrané státy zároveň souhlasí s možností 

svobodné volby příslušnosti k určité národnosti (i když to 

není součástí jejich oficiální definice národnosti). 

Můžeme proto říci, že tyto oblasti skutečnosti (diskurzy) jsou 

vzájemně značně provázané. 

 

V pojetí identity z pohledu námi zkoumaných „příslušníků 

národnostních menšin“ jsme u vídeňských studentů byli schopni 

najít určité rozdělení na dvě pojetí národa, připomínající 

dvojí vymezení národa v sociálně-historických pracích: západní 

politického pojetí (svobodné volby) a kulturního pojetí 
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(vrozeného). Tím by v této lokalitě nesplňovali vymezení 

teoretiků pro tuto oblast. Jejich pojetí a vnímání národa bylo 

navíc ve skutečnosti mnohem pestřejší a bylo by zkreslením 

reality pouhé rozdělení na tato dvě pojetí.  

Studenti z obou lokalit „odráží“ spíše pojetí politických 

listin, což by znamenalo, že politika může být skutečně 

„rituální“, tj. vytvářet určitou realitu pojetí národní 

identity menšin. Přesto ve Vídni i v Českém Těšíně na základě 

vyhodnocení otázek 34 a 38 studenti většinou politické listiny 

vůbec neznají a většina z nich by se na ně neodvolala.    

Svou národní identitu vymezují studenti vídeňského gymnázia 

zčásti na základě tradic, případně na základě jazyka. U 

těšínských studentů jsou pro vymezení národní identity tradice 

a jazyk velmi důležité. Těmito znaky splňují teoretická pojetí 

kolektivní národní identity pro tuto jazykovou oblast.  
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Poznámky: 
 
Poznámky k úvodu 
 
1) Knoblauch, Hubert, Religion, Identität und Transzendenz, in: 

Friedrich Jaeger – Burkhard Liebsch (Hg.), Handbuch der 
Kulturwissennschaften. Band 1: Grundlagen und 
Schlüsselbegriffe, Verlag J. B. Metzler Stuttgart, Weimar 
2004, s. 359 

2)
 Tamtéž, s. 360 

3)
 Knoblauch ji nazývá „Patchwork-Identität“, tj. pestrá či 
různě poskládaná identita, tamtéž 

 
Poznámky ke Kapitole 1 
 
1) H. Schulze: Stát a národ, NLN, Praha 2003, s. 118 (Státy 
východní Evropy sem nezahrnuje. Těmto státům pod útlakem 
velkých nadnárodních říší (habsburské, ruské, osmanské) podle 
Schulzeho chyběly vlastní elity, které by se staly nositeli 
kulturně-národní identity)  
2) Tamtéž, s. 104 
3)  Tamtéž, s. 124 
4) Tamtéž, s. 118 
5) Tamtéž, s. 126 
6) Tamtéž, s. 131-2  
7) Tamtéž, s. 134 
8) Tamtéž, s. 158  
9) Tamtéž, s. 156 
10) Tamtéž, s. 158 
11) Masarykův slovník naučný, Praha 1930, V. díl, s. 46 
12) M. Hroch: Na prahu národní existence, NLN, Praha 1999, s. 
244 
13) tamtéž, s. 246 
14) … české prostředí převzalo jeho spekulaci o ideálních 
vlastnostech Slovanů, např. Kollár (M. Hroch, tamtéž) 
15) M. Hroch, Na prahu národní existence, s. 246  
Termín “Němec” získal nacionální význam až ve druhé polovině 
19. století, kdy došlo k odlišení národní identity české a 
německé. Do té doby “Němec” nebylo negativním označením celého 
národa. Bylo užíváno především pro označení vládnoucích elit 
metternichovského režimu (např. německých elit v Praze a ve 
Vídni). 
16)   Vybraní autoři reprezentují nejvýznamnější pojetí národa 
v Evropě 20. století, tak aby zde byli zastoupeni jak autoři 
západního pojetí národa, tak i pojetí národa německého, popř. 
středoevropského, které jím bylo ovlivněno a vychází z něj – 
např. i v českém pojetí 
17) H. Schulze: Stát a národ, s. 98 
18) E. Rádl, Válka Čechů s Němci, Praha 1993, s. 138 (Státní 
zákony jsou podle Rádla spravedlivé, jedině pokud jsou 
slučitelné se zákony svobody jednotlivce) 
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19) H. Schulze: Stát a národ, s. 99 
20) Tamtéž 
21) Tamtéž 
22) „Je projevem evropské civilizace.“,  s. 99 
23) Tamtéž, s. 98 
24) Tamtéž 
25) Tamtéž 
26) Tamtéž, s. 113 
27) M. Hroch: V národním zájmu, NLN, Praha 1999 
28) Tamtéž 
29) Tamtéž 
30) Tamtéž 
31) E.Gellner:Národy a nacionalismus, Hříbal, Praha 1993, s.67 
32) Tamtéž 
33) Tamtéž 
34) Tamtéž, s. 68 
35) Tamtéž, s. 49 
36) Tamtéž 
37) Tamtéž, s. 50 
38) Tamtéž, s. 12 
39) Tamtéž, s. 16  
40) Tamtéž 
41) tamtéž, s. 65 
42) B.Loewenstein: Projekt moderny,Oikoymenh, Praha 1995, s.55 
43) tamtéž, s.100 
44) tamtéž, s.94 
45) tamtéž, s.95 
46) tamtéž, s.114  

47) tamtéž, s.115 
48) tamtéž 
49) H: Schulze, Stát a národ, s. 134 

 
Poznámky ke Kapitole 2 
 
1) Tylor, Charles - Multikulturalismus-Zkoumání politiky   

uznání, Filosofia AV ČR, Praha 2001, s. 73 
2) Tamtéž, s. 66-67  
3) Tamtéž 
4) Tamtéž, s. 41-43 
5) Augé, s. 68 
6) Tamtéž, s. 74 
7) Tamtéž, s. 32 
8) Tamtéž, s. 32 
9) Tamtéž, s. 11 mých zápisků 
10) Tamtéž, s. 64 dole 
11) Tamtéž, s. 90 
12) Scheu, s. 7 
13) Tamtéž, s. 7 
14)  pozn.: v Příloze číslo 1 uvádím výběr hlavních článků 

Úmluvy. Uvádím zde pouze ty články, které se přímo hovoří 
o ochraně národnostních menšin. 
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15) Scheu, viz citace s. 12. nahoře 
16) Tamtéž, viz citace s. 13 (např. v polské smlouvě bylo 

zmíněno výslovně právo židovské menšiny) 
17) Tamtéž, viz s. 11 nahoře  
18) Tamtéž, s. 22 
19) Tamtéž, s. 25  
20) Tamtéž, s. 26  
21) Tamtéž, s. 28 
22) Tamtéž, s. 29 
23) Tamtéž, s. 37, bod 35 odst.2  
24) Tamtéž 
25) Varennes - Pařížská charta pro novou Evropu, 1990, str.6, 
26) Tamtéž, s. 6 
27) Tamtéž, s. 7 
28) Scheu, s. 95 
 
Poznámky ke kapitole 3 
 
1) M. Weber: Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, 
s. 27 
2) P. Bourdieu: Teorie jednání, Praha 1998, s. 10 
3) tamtéž 
4) viz Kapitola 1 této práce 
5) M. Weber: Metodologie, sociologie a politika, s.47 
6) tamtéž, s.30 
7) P. Bourdieu: Teorie jednání, s. 15 
8) tamtéž, s. 32 
9) tamtéž, s.15 
10)Velký sociologický slovník, Praha 1996, s.222 
11)tamtéž, s. 741 
12)tamtéž 
13)Ch.Tylor: Multikulturalismus-zkoumání politiky uznání, s. 48 
14)tamtéž 
 

Poznámky k RÚ 
 
*Německo, Rakousko a Českou republiku si pro účely této práce 
označíme jako „středoevropský prostor“, kam Hagen Schulze 
zahrnuje i Německo, a zároveň vycházím z pojetí Miroslava 
Hrocha, který se domnívá, že pojetí národa německy a česky 
mluvících zemí se vzájemně ovlivňovalo, tj. české pojetí 
vycházelo z německého.   
1)pozn.Podrobné informace o obsahu a struktuře Rámcovky viz: 
http://coe.int/minorities/ in Monitoring Mechanism, Brief 
Introduction 
Další odkazy:http://www.radaevropy.cz/1.php 
2)poměrně složitý mechanismus schválení spojeného 
s monitorováním situace v dané zemi, viz. 
http://coe.int/minorities in Monitoring Mechanism, Brief 
Introduction 
3)pozn. Příloha 1 
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4)pozn. viz http://coe.int/minorities/ in State Reports, First 
Cycle 
 
Německo 
1)Dozorčí rada je složena z politických představitelů dále 
jmenovaných, oficiálně uznaných menšin. 
2)Rámcová úmluva ratifikována 10/09/97; doslovné znění Zprávy 
Německa viz http://coe.int/minorities/ - pod Monitoring 
Mechanism/First Cycle/List of State Reports/Germany (anglická 
verze v PDF formátu) 
3)1.Zpráva Dozorčí rady, ke článku 3, číslo 73, s. 5 
4) Jak se uvádí ve Zprávě o implementaci Rámcové úmluvy 
v Německu z února 2000, „židovská komunita v Německu sama sebe 
nepovažuje za menšinu, ale za náboženskou komunitu“ (s. 16) 
5)1. Zpráva Dozorčí rady, ke článku 6, číslo 78, 3. odstavec, 
s. 9 
6)tamtéž, ke článku 6, číslo 79, 4. odstavec, s. 11  
7)tamtéž, poslední odstavec 
8)tamtéž, ke článku 9, číslo 84, 2. odstavec, s. 15 
 
Rakousko 
8)Ratifikovalo Úmluvu 31. března 1998 
9)30. červen 2000; 
doslovné znění Zprávy (PDF formát), viz internetový odkaz na 
http://coe.int/minorities - v odkazu Monitoring 
Mechanism/First Cycle/List of State Reports/Austria(anglická 
verze v PDF formátu) 
10)State Report Austria, PDF verze, s.3 
11)tamtéž 
12)Zpráva Rakouska vůbec nezmiňuje Židy, ani nevysvětluje 
důvod, proč je neuvádí 
13)tamtéž 
14)tamtéž, odstavec 2, s. 17  
15)tamtéž 
16)tamtéž, s.28 
17)tamtéž 
18)tamtéž, s.43  
19)například komentáře ke článku 13, str. 36 dole: „Agora 
Korotan Lokalradio GmbH – skupina soukromých operátorů, 
získala licenci pro vysílání soukromého rádia ve spolkové zemi 
Kärnten v oblasti osídlené Slovinci. Od 1. dubna 1998 do 31. 
března 2005 smí vysílat vlastní program pod podmínkou, že 
minimálně 50% slov během něj bude ve slovinštině. 
Podobnou licenci získal soukromý operátor v Burgenlandu.  
Tato rádia pro menšiny navíc dostávají finanční podporu od 
federálního kancléře. 
Nebo ke článku 14, s. 59 nahoře: „Rozhodnutí Ústavního soudu 
z 19. března 2000 o 1. stupni základních škol: V dvojjazyčných 
školách … veškeré vyučování na předškolním stupni a v prvních 
čtyřech letech základních škol musí být v němčině a ve 
slovinštině přibližně ve stejném poměru. 
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Podobně úprava školského zákona již o deset let dříve 
podpořila bilingvní vyučování na Obchodní akademii založené 
v roce 1990/91 pro rakouské občany příslušející ke slovinské 
menšině. 
20)tamtéž, s. 40 dole 
21)tamtéž, s.12,část 2,1.odstavec a dále str.13 
22)tamtéž, s.73 
 
Česká republika 
23)Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin byla v České 
republice ratifikována 18. prosince 1997;  
24)doslovné znění Zprávy České republiky, odevzdané generálnímu 
tajemníkovi Rady Evropy 1. dubna 1999 vládou České republiky, 
viz internetová adresa http://coe.int/minorities/ - pod 
Monitoring Mechanism/First Cycle/List of State Reports/Czech 
Republic (česká verze v PDF formátu) 
25)Zpráva České republiky, česká verze v PDF formátu, s. 5 
26)tamtéž, s. 5-6 
27)tamtéž, s. 15 
28)tamtéž 
29)tamtéž, s. 11 
30)tamtéž, s. 17 
31)tamtéž, s. 21 
32)tamtéž, s. 24 
 
Poznámky ke kapitole 3 
 
1) M. Weber: Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, 
s. 27 
2) P. Bourdieu: Teorie jednání, Praha 1998, s. 10 
3) tamtéž 
4) viz Kapitola 1 této práce 
5) M. Weber: Metodologie, sociologie a politika, s.47 
6) tamtéž, s.30 
7) P. Bourdieu: Teorie jednání, s. 15 
8) tamtéž, s. 32 
9) tamtéž, s.15 
10)Velký sociologický slovník, Praha 1996, s.222 
11)tamtéž, s. 741 
12)tamtéž 
13)Ch.Tylor: Multikulturalismus-zkoumání politiky uznání, s. 48 
14)tamtéž 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1 
 
Vybrané části z Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin 

 
(plné znění v českém jazyce na stránkách Rady pro národnostní 
menšiny vlády ČR) 

 
Členské státy Rady Evropy a ostatní státy, které podepsaly 
tuto rámcovou Úmluvu, 
 
…  majíce na zřeteli, že pluralitní a skutečně demokratická 
společnost by měla nejen respektovat etnickou, kulturní, 
jazykovou a náboženskou identitu každého příslušníka 
národnostní menšiny, ale zároveň i vytvářet vhodné podmínky 
umožňující tuto identitu vyjadřovat, zachovávat a rozvíjet; 
Článek 3 

  1. Každý příslušník národnostní menšiny má právo svobodně 
si zvolit, zda chce či nechce být za takového příslušníka 
považován, a žádná nevýhoda nesmí vzejít z této volby nebo z 
výkonu práv s ní spojených. 

     2. Příslušníci národnostních menšin mohou vykonávat 
práva a požívat svobod, vyplývajících ze zásad zakotvených v 
této rámcové Úmluvě, jednotlivě, jakož i společně s jinými. 

Článek 4 

     1. Strany se zavazují, že příslušníkům národnostních 
menšin zaručí právo rovnosti před zákonem a stejné ochrany 
zákona. V tomto ohledu je jakákoliv diskriminace založená na 
příslušnosti k národnostní menšině zakázána. 

     2. Strany se zavazují přijmout, kde je to nezbytné, 
odpovídající opatření k prosazování plné a účinné rovnosti 
příslušníků národnostních menšin a příslušníků většiny ve 
všech oblastech hospodářského, společenského, politického a 
kulturního života. V tomto ohledu berou náležitě v úvahu 
specifické podmínky příslušníků národnostních menšin. 

     3. Opatření přijatá v souladu s odstavcem 2 nejsou 
považována za akt diskriminace 

Článek 5 

     1. Strany se zavazují podporovat podmínky nezbytné pro 
příslušníky národnostních menšin k tomu, aby mohli 
zachovávat a rozvíjet svou kulturu a uchovávat si základní 
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prvky své identity, zejména své náboženství, jazyk, tradice 
a kulturní dědictví. 

     2. Aniž by to bylo na újmu opatřením přijatým v rámci 
sledování jejich obecné integrační politiky, strany upustí 
od politiky nebo praxe směřující k asimilaci příslušníků 
národnostních menšin proti jejich vůli a chrání tyto 
příslušníky před jakýmikoliv kroky směřujícími k takové 
asimilaci. 

Článek 6 

     1. Strany podporují duch tolerance a dialog mezi 
kulturami a přijímají účinná opatření za účelem podpory 
vzájemného respektu a porozumění a spolupráce mezi všemi 
osobami žijícími na jejich území bez ohledu na jejich 
etnickou, kulturní, jazykovou nebo náboženskou identitu, a 
to zvláště v oblasti vzdělání, kultury a sdělovacích 
prostředků. 

     2. Strany se zavazují přijmout vhodná opatření na 
ochranu osob, které mohou být vystaveny hrozbám nebo aktům 
diskriminace, nepřátelství nebo násilí v důsledku jejich 
etnické, kulturní, jazykové nebo náboženské identity. 

Článek 7 

     Strany zajistí respektování práva všech příslušníků 
národnostních menšin na svobodu pokojného shromažďování, 
svobodu sdružování, svobodu vyjadřování a svobodu myšlení, 
svědomí a vyznání. 

Článek 9 

     1. Strany se zavazují uznávat, že právo na svobodu 
vyjadřování každého příslušníka národnostní menšiny zahrnuje 
svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace a 
myšlenky v menšinovém jazyce bez zasahování veřejné moci a 
bez ohledu na hranice. V rámci svého právního řádu strany 
zajistí, aby příslušníci národnostních menšin nebyli 
diskriminováni ve svém přístupu ke sdělovacím prostředkům. 

     2. Odstavec 1 nebrání stranám, aby vyžadovaly udělování 
povolení pro rozhlasové a televizní vysílání nebo 
provozování kin, a to bez diskriminace a na základě 
objektivních kritérií. 

     3. Strany příslušníkům národnostních menšin nebrání v 
tvorbě a užívání tiskovin. V právním rámci rozhlasového a 
televizního vysílání zajistí, pokud možno a s ohledem na 



 101 

ustanovení odstavce 1, aby bylo příslušníkům národnostních 
menšin umožněno tvořit a užívat své vlastní sdělovací 
prostředky. 

     4. V rámci svého právního řádu strany přijímají 
odpovídající opatření k usnadnění přístupu příslušníků 
národnostních menšin ke sdělovacím prostředkům a opatření na 
podporu tolerance a umožnění kulturního pluralismu. 

Článek 10 

     1. Strany se zavazují uznávat, že každý příslušník 
národnostní menšiny má právo svobodně a bez zasahování 
užívat svůj menšinový jazyk, a to v soukromí i na 
veřejnosti, ústně i písemně. 

     2. V oblastech obývaných příslušníky národnostních 
menšin tradičně nebo ve značném množství, pokud to tito 
příslušníci vyžadují a kde takový požadavek odpovídá 
skutečné potřebě, strany, pokud možno, usilují o zajištění 
podmínek, které by umožnily používání menšinového jazyka ve 
vztazích mezi těmito příslušníky a správními orgány. 

     3. Strany se zavazují zaručit právo každého příslušníka 
národnostní menšiny být neprodleně a v jazyce, kterému 
rozumí, informován o důvodech svého zatčení a o povaze a 
důvodech obvinění proti němu a obhajovat se v tomto jazyce, 
pokud je to nezbytné, s bezplatnou pomocí tlumočníka. 

Článek 11 

     1. Strany se zavazují uznávat, že každý příslušník 
národnostní menšiny má právo používat své příjmení (jméno po 
otci) a křestní jména v menšinovém jazyce a právo na jejich 
oficiální uznání způsobem určeným jejich právním řádem. 

     2. Strany se zavazují uznávat, že každý příslušník 
národnostní menšiny má právo v menšinovém jazyce rozmísťovat 
veřejně viditelné znaky, nápisy a další informace soukromé 
povahy. 

     3. V oblastech tradičně obývaných značným množstvím 
příslušníků určité národnostní menšiny strany usilují, v 
rámci svého právního řádu, včetně, pokud je to vhodné, dohod 
s jinými státy a s přihlédnutím ke svým specifickým 
podmínkám uvádět tradiční místní názvy, názvy ulic a další 
topografická označení určená pro veřejnost rovněž v 
menšinovém jazyce, pokud existuje dostatečný požadavek na 
taková označení. 
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Článek 12 

     1. Pokud je to vhodné, strany v oblasti vzdělání a 
výzkumu přijímají opatření na podporu znalostí kultury, 
historie, jazyka a náboženství svých národnostních menšin a 
většiny. 

     2. V této souvislosti strany mimo jiné poskytnou 
odpovídající možnosti pro další vzdělávání učitelů a přístup 
k učebnicím a umožní kontakty mezi studenty a učiteli 
různých komunit. 

     3. Strany se zavazují podporovat rovnost příležitostí 
přístupu příslušníků národnostních menšin ke vzdělání na 
všech úrovních. 

Článek 13 

     1. V rámci svého vzdělávacího systému strany uznávají, 
že příslušníci národnostní menšiny mají právo zakládat a 
spravovat svá vlastní soukromá vzdělávací zařízení. 

     2. Výkon tohoto práva pro strany nepředstavuje žádný 
finanční závazek. 

Článek 14 

     1. Strany se zavazují uznávat, že každý příslušník 
národnostní menšiny má právo učit se svému menšinovému 
jazyku. 

     2. V oblastech obývaných příslušníky národnostních 
menšin tradičně nebo ve značném množství strany usilují, 
pokud existuje dostatečný požadavek, zajistit, pokud je to 
možné a v rámci svého vzdělávacího systému, aby příslušníci 
národnostních menšin měli odpovídající možnosti pro výuku 
menšinového jazyka nebo získávání vzdělání v tomto jazyce. 

     3. Odstavec 2 tohoto článku je uplatňován, aniž by to 
bylo na újmu učení se úřednímu jazyku nebo výuce v tomto 
jazyce. 

Článek 16 

     Strany se zdrží opatření, která mění poměr obyvatel v 
oblastech obývaných příslušníky národnostních menšin a která 
mají za cíl omezit práva a svobody vyplývající ze zásad 
zakotvených v této rámcové Úmluvě. 
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Článek 17 

     1. Strany se zavazují nezasahovat do práva příslušníků 
národnostních menšin navazovat a udržovat přes hranice 
svobodné a pokojné vztahy s osobami zdržujícími se 
právoplatně v jiných státech, zvláště s těmi, s nimiž sdílí 
stejnou etnickou, kulturní, jazykovou nebo náboženskou 
identitu nebo společné kulturní dědictví. 

     2. Strany se zavazují nezasahovat do práva příslušníků 
národnostních menšin účastnit se činností nevládních 
organizací, a to jak na národní, tak i na mezinárodní 
úrovni. 

Článek 18 

     1. Strany usilují, pokud je to nezbytné, o uzavírání 
dvoustranných a mnohostranných dohod s jinými státy, zvláště 
se sousedními státy, za účelem zajištění ochrany příslušníků 
dotyčných národnostních menšin. 

     2. V náležitých případech strany přijímají opatření na 
podporu přeshraniční spolupráce. 
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Příloha č. 2 
 
Dotazník pro Vídeň 

 
Tímto dotazníkem se zajímáme o Váš osobní názor na příslušnost 
k určitému národu. Není to test Vašich znalostí. Dotazník je 
zcela anonymní a bude použit pouze pro účely magisterské 
diplomové práce na Fakultě humanitních studií Univerzity 
Karlovy. 
Předem velmi děkuji za spolupráci a ochotu podělit se se mnou 
o Vaše zkušenosti a názory. 
Bc. Lucie Školoutová 

 
Nejprve bych se Vás ráda zeptala pár otázek o Vaší rodině a 
odkud pocházíte: 
 
1. Z jaké rodiny pocházíte: 

1. oba rodiče českého původu 
2. ze smíšeného manželství – jeden rodič Čech, druhý Rakušan  

 
2. V jakém jazyce jste doma mluvili: 

1. česky 
2. německy 
3. pokud jinak, uveďte jak:  

 
3. Kde jste se narodil/a: 

1. v České republice 
2. v Rakousku 
3. jinde: ……………………………………………. 

 
4. Odešel jste Vy (či Vaši rodiče) z České republiky: 

1. kvůli politické situaci před rokem 1989 
2. z ekonomických důvodů – za lepším výdělkem 
3. nedobrovolně  
4. území, které jste obýval, se stalo součástí sousedního 

státu 
5. jiné důvody – uveďte jaké: 

 
5. Pokud máte přítele/přítelkyni, je: 

1. Čech  
2. Rakušan 
3. jiné národnosti: ……………… 

 
6. Nezávisle na tom, jaká je Vaše oficiální národnost, 
považujete se za: 

1. Čecha 
2. za Rakušana, který se snaží udržovat některé české 

tradice (např. české koledy, pomlázka na Velikonoce, 
česká strava či typický národní oděv apod.) 

3. již pouze za Rakušana 
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7. Co se týká udržování některých tradic, zvyků, či rodinných 
jmen: 

1. předávají se z generace na generaci 
2. udržujeme je pouze kvůli rodičům 
3. nemáme potřebu si připomínat české tradice 

 
 
8. Můžete uvést příklad české tradice, která pochází z doby, 
kdy Vaše rodina žila v České republice? 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. Chodíte na nějaké akce, kde se české tradice udržují, nebo 
kde je můžete sami  provozovat? 

� Ano – uveďte, prosím, kde: ………………………………………………………… 
� Ne, takové akce nevyhledávám 

 
10. Máte možnost sledovat česká média (televizi, rozhlas), 
čtete české noviny nebo časopisy? Jaké? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Navštěvujete českou restauraci? Proč? 

� Ano – důvod: ………………………………………………………………………… 
� Ne, nenavštěvuji 

 
12. Máte kamarády mezi krajany v Rakousku? Uveďte, zda ano či 
ne a proč? 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
13. Udržujete kontakt s někým z České republiky? Proč? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
14. Pokud občas jezdíte do země Vašeho původu, jak Vás okolí 
přijímá, jak Vás vidí? ………………………………………………………………………………………………….. 
 
15. Jsou Vaši krajani v České republice v něčem jiní? Lepší 
nebo horší? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
16. Jak byste charakterizoval typického Čecha? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
17. Mohl by se Čech stát Rakušanem a proč? 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
18. Chcete (budete chtít), aby Vaše děti znaly svůj národní 
původ a výchozí kulturu? Má to podle Vás význam? Proč? 
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� Ano – uveďte důvod: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 

� Ne, nemá to podle mě žádný význam – důvod: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 

 
19. Chtěl/a byste se vrátit či jednou žít v České republice? A 
proč? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Nyní se prosím zamyslete, zda se účastníte nějaké školní, 
zájmové či pracovní aktivity (dále jako „krajanský spolek“), 
která by souvisela s národnostní skupinou, ze které pocházíte 
Vy nebo Vaši rodiče: 
 
20. Myslíte, že má význam udržovat tradice země, ze které 
pocházíte a připomínat si různými způsoby Váš původ? 

� Ano, určitě – důvod: ……………………………………………………………….. 
� Ne, není k tomu žádný důvod: ……………………………………………………… 

 
21. Domníváte se, že má význam sdružovat se se svými krajany? 
Je to podle Vás důležité? 

� Ano – důvod: ……………………………………………………………………….. 
� Ne – důvod: …………………………………………………………………………. 

 
22. Účastníte se aktivit či jste členem nějakého krajanského 
spolku? 

� Ano 
� Ne 

 
23. Pokud ano, prosím uveďte, jakého (název či jaké činnosti 
se věnuje): ……………………………………………………………………………………………….. 
 
24. Pokud ano, účastníte se jich proto, že (označte všechny 
odpovědi, které se Vás týkají): 

1. někdo z Vaší rodiny byl vždy členem tohoto spolku 
2. je to možnost, jak se dostat do prostředí lidí 

s podobnými zájmy či podobného věku (př. chodí sem i 
jiné matky s malými dětmi apod.) 

3. mám zde přátele 
4. je to jedno z mála prostředí, kde se mluví česky 
5. pracuji zde pouze jako zaměstnanec 
6. chodím se za zábavou – líbí se mi česká hudba a 

tanec  
7. zajímám se o dějiny a kulturu země, ze které 

pocházím já (moji rodiče) 
 
25. Jaký význam má podle Vás udržování krajanského spolku: 

5. prezentace skupiny 
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6. zlepšování vzájemného vztahu krajanské skupiny a 
většinové společnosti 

7. izolace členů spolku od většinové společnosti 
8. pomoc lidem s podobným „problémem“ – př. jazykovým, 

zájmovým 
 
26. Domníváte se, že se podmínky pro aktivity krajanského 
spolku za posledních 15 let (či od roku 1989) změnily? U 
odpovědi napište +, pokud se v dané oblasti podmínky zlepšily, 
pokud se zhoršily, napište znaménko – (příp. napište krátký 
komentář): 

1. počet členů … 
2. finanční podpora od státu … 
3. užívání českého jazyka … 
4. spolupráce spolků a organizací v České republice … 
5. počet členů hovořících česky … 
6. osobní vztahy mezi členy spolku … 
7. zájem členů o práci pro spolek či ve spolku … 
8. kvalita vedení … 
 

Další část dotazníku se ptá na to, jak jste spokojeni 

s životem Rakousku, např. zda se Vám tu líbí a jak vnímá Váš 

národnostní původ Vaše okolí . 

 
27. Jak jste spokojen s Vaší životní úrovní v Rakousku?  

� Velmi spokojen 
� Spíše spokojen 
� Spíše nespokojen 
� Nespokojen  

 
28. Chybí Vám něco v Rakousku?  

� Ano – chybí mi: ………………………………………………………………………… 
� Ne, nic mi tu nechybí, jsem tu celkem spokojen 

 
29. Máte pocit, že by příslušnost k jiné národnostní skupině 
mohla mít vliv na kvalitu a spokojenost s Vaší životní úrovní? 
Pokud vyberete první 3 odpovědi, uveďte také znaménko + (spíše 
kladný vliv), nebo – (negativní vliv): 

� Ano, rozhodně má  
� Spíše ano 
� Spíše ne 
� Vůbec ne 

 
30. Setkal/a jste se někdy s tím, že Vám někdo dával negativně 
najevo, že jste cizinec (např. narážel na Vaše jméno či zemi, 
ze které pocházíte)? 

� Ano, stává se mi to často a opakovaně 
� Ano, občas se mi to stává 
� Ano, jednou se mi to stalo 
� Ne, nikdy se mi to nestalo 
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31. Dostali jste se někdy do situace, kdy došlo k omezování 
práv na mluvený či psaný projev ve Vašem (menšinovém) jazyce, 
u Vás či někoho ve Vašem okolí? 

� Ano 
� Ne 

 
32. Setkali jste se někdy ve Vašem soukromém životě 
s negativní reakcí v souvislostí s Vaší příslušností 
k národnostní menšině, či k Vašim jazykovým schopnostem (např. 
v kontaktu se sousedy, v restauraci, ve škole …)?  

� Ano 
� Ne 

 
33. Pokud ano, prosím popište stručně danou situaci:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
34. Pokud by se Vám to stávalo často, jak byste situaci 
omezování Vašich práv řešili ? 

9. nereagovala bych 
10. písemně na úřady 
11. legislativní cestou 
12. jinak : .......................................... 

 
35. Měly by podle Vašeho názoru zahrnout do osnov všech 
státních i soukromých základních či středních škol zahrnout 
předmět o minulosti/historii menšin? 

� Ano, určitě 
� Ne, není k tomu žádný důvod 

 
36. Setkali jste se s tím, že tento předmět již byl zahrnutý 
v osnovách školy, kterou jste navštěvovali? 

� Ano, setkal/a 
� Ne, na mojí škole se žádný takový předmět 

nevyučuje/nevyučoval 
 
37. Pokud ano, byla to: 

� Oficiální státní či soukromá škola (s výukou ve státním 
jazyce) 

� Škola pro výuku v menšinovém jazyce (menšinová škola) 
 
38. Setkal/a jste se někdy s mezinárodními listinami na 
ochranu práv národnostních menšin jako je například Rámcová 
úmluva o ochraně národnostních menšin či Evropská charta 
regionálních či menšinových jazyků? 

� Ano 
� Ne  
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Doplňující osobní údaje 
 
Pohlaví (nehodící se škrtněte):   muž - žena 

                   
Rok narození: ………………….. 
 
 
Velmi děkuji za vyplnění dotazníku. 
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Příloha č. 3 
 
Dotazník pro Český Těšín 

 
Tímto dotazníkem se zajímáme o Váš osobní názor na příslušnost 
k určitému národu. Není to test Vašich znalostí. Dotazník je 
zcela anonymní a bude použit pouze pro účely magisterské 
diplomové práce na Fakultě humanitních studií Univerzity 
Karlovy. 
Předem velmi děkuji za spolupráci a ochotu podělit se se mnou 
o Vaše zkušenosti a názory. 
Bc. Lucie Školoutová 

 
Nejprve bych se Vás ráda zeptala pár otázek o Vaší rodině a 
odkud pocházíte: 
 
1. Z jaké rodiny pocházíte: 

1.oba rodiče polského původu 
2.ze smíšeného manželství – jeden rodič Čech, druhý Polák  

 
2. V jakém jazyce jste doma mluvili: 

1.polsky 
2.česky 
3.pokud jinak, uveďte jak:  

 
3. Kde jste se narodil/a: 

1. v Polsku 
2. v České republice 
3. jinde: ………………………….. 

 
4. Odešel jste Vy (či Vaši rodiče) z Polska: 

1. kvůli politické situaci před rokem 1989 
2. z ekonomických důvodů – za lepším výdělkem 
3. nedobrovolně  
4. území, které jste obýval, se stalo součástí sousedního 

státu 
5. jiné důvody – uveďte jaké: 

 
5. Pokud máte přítele/přítelkyni, je: 

1. Polák 
2. Čech 
3. jiné národnosti: …………………………………………… 
 

6. Nezávisle na tom, jaká je Vaše oficiální národnost, 
považujete se za: 

1. Poláka 
2. za Čecha, který se snaží udržovat některé polské tradice 

(např. polské koledy, velikonoční zvyky, polská strava či 
typický národní oděv apod.) 

3. již pouze za Rakušana 
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7. Co se týká udržování některých tradic, zvyků, či rodinných 
jmen: 

1. předávají se z generace na generaci 
2. udržujeme je pouze kvůli rodičům 
3. nemáme potřebu si připomínat polské tradice 

 
8. Můžete uvést příklad polské tradice, která pochází z doby, 
kdy Vaše rodina žila v Polsku? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
9. Chodíte na nějaké akce, kde se polské tradice udržují, nebo 
kde je můžete sami  provozovat? 

� Ano – uveďte, prosím, kde: ………………………………………………………… 
� Ne, takové akce nevyhledávám 

 
10. Máte možnost sledovat polská média (televizi, rozhlas), 
čtete polské noviny nebo časopisy? Jaké? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Navštěvujete polskou restauraci? Proč? 

� Ano – důvod: ………………………………………………………………………… 
� Ne, nenavštěvuji 

 
12. Máte kamarády mezi krajany v Polsku? Uveďte, zda ano či ne 
a proč? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
13. Udržujete kontakt s někým z Polska? Proč? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Pokud občas jezdíte do země Vašeho původu, jak Vás okolí 
přijímá, jak Vás vidí? ………………………………………………………………………………………………….. 
 
15. Jsou Vaši krajani v Polsku v něčem jiní? Lepší nebo horší? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16. Jak byste charakterizoval typického Poláka? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
17. Mohl by se Polák stát Čechem a proč? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
18. Chcete (budete chtít), aby Vaše děti znaly svůj národní 
původ a výchozí kulturu? Má to podle Vás význam? Proč? 

� Ano – uveďte důvod: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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� Ne, nemá to podle mě žádný význam – důvod: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
19. Chtěl/a byste se vrátit či jednou žít v Polsku? A proč? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nyní se prosím zamyslete, zda se účastníte nějaké školní, 
zájmové či pracovní aktivity (dále jako „krajanský spolek“), 
která by souvisela s národnostní skupinou, ze které pocházíte 
Vy nebo Vaši rodiče: 
 
20. Myslíte, že má význam udržovat tradice země, ze které 
pocházíte a připomínat si různými způsoby Váš původ? 

� Ano, určitě – důvod: ……………………………………………………………….. 
� Ne, není k tomu žádný důvod: ……………………………………………………… 

 
21. Domníváte se, že má význam sdružovat se se svými krajany? 
Je to podle Vás důležité? 

� Ano – důvod: ……………………………………………………………………….. 
� Ne – důvod: …………………………………………………………………………. 

 
22. Účastníte se aktivit či jste členem nějakého krajanského 
spolku? 

� Ano 
� Ne 

 
23. Pokud ano, prosím uveďte, jakého (název či jaké činnosti 
se věnuje): ……………………………………………………………………………………………….. 
 
24. Pokud ano, účastníte se jich proto, že (označte všechny 
odpovědi, které se Vás týkají): 

1. někdo z Vaší rodiny byl vždy členem tohoto spolku 
2. je to možnost, jak se dostat do prostředí lidí 

s podobnými zájmy či podobného věku (př. chodí sem i 
jiné matky s malými dětmi apod.) 

3. mám zde přátele 
4. je to jedno z mála prostředí, kde se mluví polsky 
5. pracuji zde pouze jako zaměstnanec 
6. chodím se za zábavou – líbí se mi polská hudba a 

tanec  
7. zajímám se o dějiny a kulturu země, ze které 

pocházím já (moji rodiče) 
 
25. Jaký význam má podle Vás udržování krajanského spolku: 

1. prezentace skupiny 
2. zlepšování vzájemného vztahu krajanské skupiny a 

většinové společnosti 
3. izolace členů spolku od většinové společnosti 



 113 

4. pomoc lidem s podobným „problémem“ – př. jazykovým, 
zájmovým 

 
26. Domníváte se, že se podmínky pro aktivity krajanského 
spolku za posledních 15 let (či od roku 1989) změnily? U 
odpovědi napište +, pokud se v dané oblasti podmínky zlepšily, 
pokud se zhoršily, napište znaménko – (příp. napište krátký 
komentář): 

1. počet členů … 
2. finanční podpora od státu … 
3. užívání českého jazyka … 
4. spolupráce spolků a organizací v Polsku … 
5. počet členů hovořících polsky … 
6. osobní vztahy mezi členy spolku … 
7. zájem členů o práci pro spolek či ve spolku … 
8. kvalita vedení … 
 

Další část dotazníku se ptá na to, jak jste spokojeni 

s životem České republice, např. zda se Vám tu líbí a jak 

vnímá Váš národnostní původ Vaše okolí . 

 
27. Jak jste spokojen s Vaší životní úrovní v České republice?  

� Velmi spokojen 
� Spíše spokojen 
� Spíše nespokojen 
� Nespokojen  

 
28. Chybí Vám něco v České republice?  

� Ano – chybí mi: ………………………………………………………………………… 
� Ne, nic mi tu nechybí, jsem tu celkem spokojen 

 
29. Máte pocit, že by příslušnost k jiné národnostní skupině 
mohla mít vliv na kvalitu a spokojenost s Vaší životní úrovní? 
Pokud vyberete první 3 odpovědi, uveďte také znaménko + (spíše 
kladný vliv), nebo – (negativní vliv): 

� Ano, rozhodně má  
� Spíše ano 
� Spíše ne 
� Vůbec ne 

 
30. Setkal/a jste se někdy s tím, že Vám někdo dával negativně 
najevo, že jste jiné národnosti (např. narážel na Vaše jméno 
či zemi, ze které pocházíte)? 

� Ano, stává se mi to často a opakovaně 
� Ano, občas se mi to stává 
� Ano, jednou se mi to stalo 
� Ne, nikdy se mi to nestalo 
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31. Dostali jste se někdy do situace, kdy došlo k omezování 
práv na mluvený či psaný projev ve Vašem (menšinovém) jazyce, 
u Vás či někoho ve Vašem okolí? 

� Ano 
� Ne 

 
32. Setkali jste se někdy ve Vašem soukromém životě 
s negativní reakcí v souvislostí s Vaší národností, či Vašich 
jazykových schopností (např. v kontaktu se sousedy, 
v restauraci, ve škole …)?  

� Ano 
� Ne 

 
33. Pokud ano, prosím popište stručně danou situaci:   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
34. Pokud by se Vám to stávalo často, jak byste situaci 
omezování Vašich práv řešili ? 

13. nereagovala bych 
14. písemně na úřady 
15. legislativní cestou 
16. jinak : ..........................................  

 
35. Měly by podle Vašeho názoru zahrnout do osnov všech 
státních i soukromých základních či středních škol zahrnout 
předmět o minulosti/historii národnostních menšin? 

� Ano, určitě 
� Ne, není k tomu žádný důvod 

 
36. Setkali jste se s tím, že tento předmět již byl zahrnutý 
v osnovách školy, kterou jste navštěvovali? 

� Ano, setkal/a 
� Ne, na mojí škole se žádný takový předmět 

nevyučuje/nevyučoval 
 
37. Pokud ano, byla to: 

� Oficiální státní či soukromá škola (s výukou ve státním 
jazyce) 

� Škola pro výuku v menšinovém jazyce (menšinová škola) 
  
38. Setkala jste se někdy s mezinárodními listinami na ochranu 
práv národnostních menšin jako je například Rámcová úmluva o 
ochraně národnostních menšin či Evropská charta regionálních 
či menšinových jazyků? 

� Ano 
� Ne 

 
 
Doplňující osobní údaje 
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Pohlaví (nehodící se škrtněte):   muž - žena 
                   

Rok narození: ………………….. 
 

 
Velmi děkuji za vyplnění dotazníku. 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 


