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Anotace 

 

 Bakalářská práce Právní nástroje boje proti rasismu v ČR se věnuje 

terminologickému vymezení základních pojmů („rasa“, rasismus), historickým 

kořenům vzniku rasismu, jeho příčinám, podobám a důsledkům, významným 

rasistickým ideologiím (vedle antisemitismu a nacismu i negativním dopadům 

evropského kolonialismu). Dále je analyzována platná právní úprava v ČR: 

vnitrostátní, unijní a mezinárodní. Z každé oblasti jsou analyzovány klíčové právní 

dokumenty přispívající k boji proti rasismu a „rasové“ diskriminaci. Autorka má za 

cíl zhodnotit dostatečnost stávající úpravy, event. prezentovat myšlenky na její 

zkvalitnění (zefektivnění). 

 Mezi základní použité metody práce patří komparace a obsahová analýza.  

 Autorka došla k závěru, že stávající právní úprava je dostatečná, k boji proti 

rasismu a „rasové“ diskriminaci by měla být zavedena dlouhodobá antirasistická 

prevence pro žáky po celou dobu školní docházky a další vzdělávání v této 

problematice zaměřené na veřejné činitele. Ve školní prevenci by významnou roli 

hráli učitelé občanské výchovy, nikoliv pouze osoby z vnějších institucí. Ideálním 

cílem je i změna veřejného mínění ve strukturách společnosti. 

 

Abstract 

 

 Legal instruments of antiracism in the Czech Republic is dedicated to the 

terminological definition of basic terms (race, racism), to the historical origins of 

racism, its causes, forms and consequences, significants racist ideologies (along 

with anti-semitism, nazism also to the negative consequences of the european 

colonialism). Than it´s analyzed the valid law adaption in Czech Republic: the 

internal, union and international. The legal key documents of every are analyzed for 

encouraging the fight against racism and race discrimination. The author´s target 

it´s to evaluate the effectivness of the current adjustment, eventually present an idea 

to make it more effective. 

 Among the basic work methods of the work, belong the comparision and the 

content analysis.  



 
 

 The author went to a conclusion that the current adjustment is sufficient. For 

the fight against racism and race discrimination their should be established a long-

term anti-racist prevention for the students as long they are in school, and another 

education in this problematic focused on the authority. In the school prevention the 

teachers of civic should play an important role and not only persons from external 

institutions . The ideal goal it´s a change in the public verdict and throught the 

structures of society. 
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Úvod 

 

    Bakalářská práce na téma Právní nástroje boje proti rasismu v České 

republice je pokus o interdisciplinární výtvor, který bude odrážet aktuální 

společenský problém rasismu a „rasové“ diskriminace. Jedná se o často skloňované 

pojmy v médiích. Masová média často zkreslují původní významy těchto termínů a 

zanechávají v člověku pouze roztříštěnou představu. Ještě mlhavější zůstává pojem 

„rasa“. Jedná se o specifický pojem, který vyvolává intenzivní diskuse mezi 

odborníky a vědci. Z hlediska společenskovědních oborů dochází k jeho popírání, či 

opomínání nebo je jeho význam nezpochybňován. 

    Pojmy „rasa“ a rasismus jsou nejčastěji dávány do souvislosti s nacistickou 

ideologií, která ve 20. století zasáhla dějiny lidstva. Rasistická diskriminace, 

segregace či fyzická likvidace byly legitimními prostředky režimu, který rasismus 

oficiálně propagoval ve své politické ideologii. Situace po druhé světové válce byla 

příznivá pro vydávání rozmanitých publikací o tematice, která navždy změnila tvář 

celého světa.    

    Pokud bylo/je dokázáno, že „rasová“ kategorizace je nesmyslný přežitek či 

překonaný mýtus, je otázkou proč stále přežívá v našem povědomí, proč stále 

mluvíme o „rasách“ jako o něčem co tu bylo odjakživa, jako o něčem naprosto 

přirozeném lidskému uvažování a vyjadřování. Nestačila zkušenost s holocaustem, 

aby pojetí „ras“ uvrhla do hlubin lidských omylů? 

    Toto téma si autorka vybrala na základě vlastního zájmu o problematiku 

„rasového“ extremismu a dále s ohledem na aktuálnost námětu. Tato práce vychází 

nejen z poznatků právní vědy, ale i ostatních společenskovědních oborů jako je 

historie, fyzická a kulturní antropologie, sociologie a politologie. Přesah do různých 

oborů činí téma zajímavější, avšak více komplikovanější na jeho uchopení. Je 

možné problematiku „ras“ a rasismu uchopit z hlediska antropologicko – 

biologického, či sociologicko – historického. V této práci budou naznačeny oba 

přístupy.  

    Práce obsahuje dvě části. První část má za cíl teoreticky vysvětlit podstatu 

jednotlivých jevů jako je „rasa“ či rasismus. Budou zde využity především poznatky 

z fyzické a sociální antropologie, sociologie a historie. Nejprve bude vyložen pojem 

„rasa“. Autorka záměrné vkládá pojem do uvozovek, aby se tak vymezila proti 
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stávajícímu názoru o reálné existenci „ras“. Pojem bude rozebrán 

z antropologického a sociologického hlediska, nebude chybět ani etymologický 

výklad pojmu. Antropologický přístup je obsahově rozsáhlejší, protože je historicky 

starší. V této části bude řešena polemika „rasy“ jako sociálního nebo biologického 

konstruktu. Nezanedbatelné místo bude věnováno i vymezení termínu rasismu ze 

společenskovědního hlediska. Budou analyzovány jeho kořeny, příčiny a podoby. 

Na základě historicky známých forem rasismu bude pojednáváno o antisemitismu a 

bělošské nadřazenosti v důsledku evropského expanzivního kolonialismu především 

na americkém a africkém kontinentu. Část bude věnována téměř neznámému jevu, 

který se praktikoval za nacistického režimu. Jedná se o plánovanou reprodukci 

vybraných „rasově“ čistých jedinců za účelem posílení fyzické i duchovní jednoty 

Velkoněmecké říše. 

    Druhá část prakticky pojednává o nejdůležitějších právních dokumentech, 

které významným způsobem upravují problematiku „rasové“ diskriminace a 

rasismu. Bude zde vysvětleno používání slov „rasa“ a rasismus v právní vědě a 

bude zodpovězena otázka, zda jsou termíny v právu vysvětleny stejně obšírně jako 

v jiných sociálních disciplínách. Další kapitoly zachycují právní vymezení 

diskriminace v obecném smyslu a její poddruhy (přímá, nepřímá, pozitivní). Jádro 

tvoří právní dokumenty mezinárodního, unijního a vnitrostátního charakteru. 

V každé oblasti jsou zastoupeny ty nejvýznamnější právní texty, které problematiku 

rasismu a „rasové“ diskriminace vymezují a snaží se o její potlačení, v nejlepším 

případě o eliminování.  

    Tato práce má několik dílčích cílů. Jedním ze záměrů je přinést co možná 

nejkomplexnější ucelený přehled o problematice, která je v dnešní době neobyčejně 

aktuální. Zároveň práce nutí k zamyšlení nad zásadními otázkami a problémy, které 

jsou v práci načrtnuty a ke kterým není možné přiřadit jednoznačnou odpověď. 

Dalším úmyslem je nastínění právní legislativy, která může příkladně sloužit jako 

inspirační přehled pro zájemce, kteří hledají výtah nejvýznamnějších právních 

ukotvení dané problematiky. Dalším cílem práce je poskytnout souhrnný přehled 

společenskovědní tematiky pro žáky občanské výchovy či základů společenských 

věd. Ve stručné podobě může sloužit jako podklad pro učitele, kteří v rámci výuky 

občanské nauky a společenských věd seznamují žáky s pojmy rasismu a „rasy“, se 
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základními právními prameny zakazujícími či omezujícími „rasovou“ trestní 

činnost.  

    Hlavním cílem, který je smyslem této práce, je posouzení a zhodnocení 

dostatečnosti a vhodnosti stávající právní úpravy. V závěru bude uvedeno 

stanovisko autorky a návrhy či myšlenky na zlepšení či zefektivnění boje proti 

rasismu v českém prostředí. 

 Mezi základní metody, které budou v této práci použity, patří zejména 

komparace a obsahová analýza. Komparace se bude vyskytovat především v první 

části práce, analýza je pak převažující metodou v druhé části.  
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1. Teoretická část 

 

1.1. Rasa 

 

    Definovat pojem „rasa“ není v žádném případě jednoduché. Je nutné 

stanovit postoj, ze kterého bude pojem vymezován: zda bude uvažováno o 

antropologickém, sociologickém, či právním pojetí. V žádném ze zmíněných 

vědních oborů se nejedná o exaktní vymezení, jasně formulovanou definici, která je 

pevně ohraničena svými vymezujícími znaky. Na jednom se většina 

společenskovědně i biologicky zaměřených autorů shodne: koncepce „rasy“ je 

neadekvátní a nevědecká představa, která by měla zmizet z odborného i běžného 

jazyka a nejlépe i z myšlenkových procesů.  

 Za „rasovou“ teorii se označuje umělá kategorizace osob na základě 

odlišných vnějších (jinými slovy fyzických, morfologických, somatických či 

genotypických) znaků (především barvy pleti), kvůli kterým jsou dané osoby 

vnímány jako méněcenné (nebo naopak nadřazené) a je ospravedlněno nerovné 

zacházení vůči nim. Za „rasové“ vlastnosti jsou považovány takové znaky, které 

jsou během života nezměnitelné a neovlivnitelné a s těmito znaky jsou velmi často 

spojovány i psychické a povahové vlastnosti především negativního rázu.  

    Toto třídění podle Tatiany Machalové nepřináší odlišné osobě žádné výhody 

– naopak – omezuje, ztěžuje či znemožňuje její přístup k materiálním a duchovním 

zdrojům společnosti1, nebo řečeno podle Tomáše Kamína jsou ekonomicky a 

sociálně znevýhodněni.2  

    Toto „rasové“ uspořádání lidstva je vědci často odmítáno pro svou 

nevědeckost, subjektivnost, irelevanci a „rasové“ znaky nejsou pokládány za 

objektivní kritérium pro stanovování odlišností mezi lidmi.  

    Jak již bylo naznačeno, „rasa“ je podle společenskovědních autorů pojem 

s negativními konotacemi. V žádném případě ho nemůžeme používat jako pojem 

neutrální.3 Neutrální není ani adjektivum „rasový“ (motiv, zločin, problém, 

zášť,…), neboť evokuje, že autor textu s takovým dělením souhlasí, nebo ho 

pasivně akceptuje a nevymezuje se vůči němu. V práci budou v souladu 
                                                           
1 Machalová, T. a kol. Lidská práva proti rasismu. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2001, s. 101. 
2 Kamín, T. a Machalová, T. Kritika rasy a rasismu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2003, s. 103. 
3 Kamín, T. In: Lidská práva proti rasismu, opak. cit. s. 103. 
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s myšlenkami Tomáše Kamína, Tatiany Machalové a Gerlindy Šmausové slova 

„rasa“ či „rasový“ vkládána do uvozovek a v ideálním případě se práce termínu 

„rasový“ naprosto vyhne a bude v ní nahrazen slovem rasistický.  

    Etymologie slova, která je běžně uváděna při jakémkoliv zavádění pojmu, je 

v daném případě těžko dohledatelná a nejasná. Převládá názor, že slovo „rasa“ 

vzniklo z arabštiny (popř. hebrejštiny), kde původně znamenalo „hlava, počátek, 

původ“.4 Spekulativně se usuzuje i původ z latinského slova „radix“ (kořen) či 

„ratio“ (rozum)5
 a je možné dohledat i španělský původ terminologie od slova 

„raza“, kterým španělští dobyvatelé označovali domorodé obyvatelstvo nově 

objevených zemí.6 Přestože se jedná o pojem, jehož kořeny sahají do 18. století a 

jehož používání se rozmohlo v 19. a 20. století, nejsou jeho etymologické kořeny 

příliš jasné. Je nutné se spoléhat pouze na pravděpodobný původ vzniku.  

 Shora byla nastíněna základní obecná představa o pojmu „rasa“. Zajímavé 

je, jak na pojem „rasa“ nahlíží sociologové a antropologové (fyzičtí i sociálně 

kulturní). U obou je předmětem zkoumání člověk jako nedotknutelná lidská bytost 

ve svém vztahu ke společnosti nebo ke svému ontogenetickému vývoji.  

 

 

1.1.1. Antropologická koncepce „rasy“ 

 

    Nikdo dnes nepochybuje o tom, že původ lidstva je jednotný. Většina lidí 

zřejmě ve skrytu duše ví, že žádné „rasy“ neexistují, protože nejsou postaveny na 

racionálně uchopitelném základu. Stejný původ ale neznamená, že všichni lidé 

vypadají naprosto stejně: lidský druh se vyznačuje rozmanitou variabilitou 

biochemických, fyziologických a morfologických znaků.7 Na základě této 

rozmanitosti vlastností se vytvořily teze o různých „rasách“, které si nejsou lidsky 

rovné.  

    Klasifikace lidstva na „rasy“ sahá až do historie před několika tisíci let (stará 

Čína a Egypt), moderní kategorizace pak zhruba do konce 18. století. Jak již bylo 

                                                           
4 Tolimatová, J. In: Výchova k toleranci a proti rasismu: sborník. Vyd. 1. Praha : Portál, 1998, s. 28 nebo  
Hajn, V. Antropologie II. Vyd. 1. Olomouc : Univerzita Palackého, 1996, s. 114 nebo Budil, I. In: Dějiny, rasa a 
kultura: sborník příspěvků z interdisciplinárního symposia o problematice ras Plzeň, 12. 5. 2005. Vyd. 1. Plzeň : 
Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové, 2005, s. 9. 
5 Budil, I. Opak. cit. s. 9. 
6 Kamín, T. In: Kritika rasy a rasismu,  opak. cit. s. 13. 
7 Hajn, V. Opak. cit. s. 114. 
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naznačeno, umělá kategorizace probíhá na základě „rasových“ znaků. Jedná se 

především o barvu kůže čili pigmentaci a méně často o další variabilní vnější znaky 

(barva očí, vlasů, tělesná stavba, tvar lebky, velikost mozkovny aj.). Jsou to znaky 

jednou pro vždy dané a neměnné: „…jsou však výsledkem růstu a nemají 

jednoduchý genetický základ“.8  

    Podle antropologa Václava Hajna se jedná o biologický pojem, kterým se 

míní „velké skupiny lidí, kteří obývají rozsáhlý areál a odlišují se od ostatních 

skupin komplexem znaků dědičných. Rozdíly jsou dané…jinou frekvencí a 

expresivitou stejných znaků. Rasa není neměnná“.9 

 Jak Václav Hajn i antropolog a genetik Vladimír Sládek podobně 

poznamenali, jedná se o „pojem pro označení lidské variability“10, s čímž autorka 

této práce absolutně souhlasí. I antropoložka Jarmila Tolimatová potvrzuje, že 

skupiny se liší fyzickými, psychickými a fyziologickými rozdíly determinovanými 

prostředím či dědičným fondem a dokazují variabilitu znaků jednotného lidského 

druhu.11 

    Zastánci koncepce „čisté rasy“ nepočítají s rozmanitostí dějinného procesu, 

kdy docházelo ke styku různých kultur a etnik, který započal zejména evropskými 

zámořskými plavbami a dnes je možný i díky volnému pohybu osob po pádu 

komunistických režimů a s opatřeními Evropské unie. Opomíjí i názor genetiků, že 

míšení je pro lidstvo příhodné, ba dokonce žádoucí.  

    Určitým „rasám“ jsou nezřídka připisovány i psychické vlastnosti, charakter, 

povaha a v neposlední řadě i stupeň inteligence. Vnější znaky sloužily i 

k odvozování civilizační vyspělosti. Nejpozitivnějšími hodnotami oplývají dle 

koncepce „čisté rasy“ běloši, zatímco černochům jsou přiřazovány negativní 

vlastnosti. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Hajn, V. Opak. cit. s. 114. 
9 Hajn, V. Opak. cit. s. 114. 
10 Hajn, V. Opak. cit. s. 114 nebo Sládek, V. In: Dějiny, rasa a kultura: sborník příspěvků, s. 38. 
11 Tolimatová, J. Opak. cit. s. 28. 
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1.1.1.1. Historický vývoj pojmu „rasa“ 

 

    Pojem „rasa“ v předvědeckém smyslu byl používán od 16. století. Pojem 

nepředstavoval žádnou etnickou či biologickou kategorii a příslušnost k „rase“ 

nebyla dána vnějšími znaky. V období osvícenství a s rozvojem přírodních věd a 

filozofie dochází ke snaze roztřídit a kategorizovat svět kolem sebe do skupin, 

podskupin, druhů, typů apod. Roztřídění živočišné říše inspirovalo filozofy a lékaře, 

kteří dělení přenesli do lidské reality. 

    Jako první použil pojem „rasa“ francouzský cestovatel a lékař François 

Bernier (1622 – 1688) v roce 1684. Zároveň lidstvo rozdělil do 4 skupin podle 

barvy pleti, stavby těla a obličeje (Evropané a západní Asiaté, Černoši, východní 

Asiaté, Laponci).12    

 Za zakladatele moderní „rasové“ teorie považuje antropolog Ivo Budil 

britského přírodovědce Roberta Knoxe (1798 – 1862), který v roce 1850 prohlásil 

„rasa nebo - li dědičný původ je vším; dává člověku jeho cejch.“13 

    Antropologové a přírodovědci se neshodnou nejen na jednotné definici, ale 

ani na počtu „ras“. Řada autorů dělila lidskou populaci na druhy, poté na primární a 

někdy i sekundární „rasy“. Autoři nejen „rasy“ popisovali, ale vytvářeli i ideální 

typy a přisuzovali subjektivně vykonstruované vlastnosti příslušníkům jednotlivých 

„ras“. 

    Švédský přírodovědec a lékař Carl Linné (1707 – 1778) se zasloužil o jednu 

z nejpropracovanějších systematik rostlin a živočichů a k tomu rozdělil lidstvo do 6 

poddruhů Homo Sapiens Sapiens, tzv. „odrůd“ (tedy sdílel myšlenku jednotného 

lidstva): (Ferus, Monstrosus, Americanus, Europaeus, Afer, Asiaticus).14 Jako první 

připsal jednotlivým „rasám“ i charakterové vlastnosti.  

    Francouzský osvícenský přírodovědec G. L. L. de Buffon (1707 – 1788) 

roztřídil lidstvo do 6 „ras“ podle geografických oblastí (evropská, tatarsko-

mongolská, etiopská, laponská, jihoasijská).15 „Rasa“ je podle něj nezměnitelná 

konstanta, která není striktně ohraničena, protože mezi „rasami“ existují plynulé 

                                                           
12 Hajn, V. Opak. cit. s. 115 nebo  Pospíšil,  M. In: Dějiny, rasa a kultura: sborník příspěvků, s. 33. 
13 Budil, I. Opak. cit. s. 11. 
14 Hajn, V. Opak. cit. s. 115 nebo Pospíšil, M. Opak. cit. s. 33. 
15 Hajn, V. Opak. cit. s. 115. 
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přechody. Odmítal přiřazovat „rasám“ charakterové vlastnosti a prosazovat mezi 

nimi hierarchický vztah. 

    Od přírodovědce a antropologa německého původu J. F. Blumenbacha (1752 

– 1840) pochází kategorizace lidstva do 5 „ras“ (kavkazská, mongolská, etiopská, 

americká, malajská). Nepopíral jednotný původ lidstva, různé „rasy“ odvozoval 

v důsledku degenerace kavkazské „rasy“.16 Ke každé „rase“ nezapomněl připsat i 

estetické vzezření této „rasy“ a bílá „rasa“ na rozdíl od černé oplývala pouze 

pozitivními hodnotami. 

    J. F. Blumenbach i G. L. L. Buffon reagovali nejspíše na rozsáhlý rozmach 

kolonialismu, který započal v 17. století a vrcholu dosáhl v 19. století. Snažili se 

rozčlenit obyvatelstvo na nově objevených územích, které bylo vizuálně odlišné od 

běžných Evropanů, a tímto rozdělením ospravedlnit nadvládu a vykořisťování 

domorodého obyvatelstva evropskými mocnostmi. 

    Výjimečné místo mezi představiteli „rasových“ teorií měl Victor Courtet 

(1813 – 1867). Lidstvo rozděluje na „rasy“, potvrzuje „rasové“ rozdíly co do 

kvality, ale zároveň proklamuje, že jedna „rasa“ by se neměla nadřazovat nad jiné a 

každá má své místo v hierarchii. Přichází s myšlenkou podpory „rasového“ míšení, 

protože tím dochází k dosažení rovnosti a svobody.17 

    Nejznámějším rasovým teoretikem je bezesporu aristokrat Arthur de 

Gobineau (1816 – 1882), o kterém bude zmínka v kapitole o sociologickém pojetí 

„rasy“. 

 

 

1.1.1.2. „Rasový“ znak 

 

 Pokud se člověk nad problematikou kategorizování či odlišování objektivně 

zamyslí, dospěje nutně k závěru, že je zcela nesmyslné, aby na základě jednoho 

vizuálního znaku, který označí za významný, rozdělil a přiřadil osobu k jedné určité 

„rase“. „Rasy“ se překrývají a neexistují mezi nimi pevné hranice. Lidská 

rozmanitost je nekonečná. Jak absurdně by znělo, kdyby za „rasový“ znak byla 

vybrána například délka končetin a na základě této charakteristiky vytvořena „rasa 

                                                           
16 Hajn, V. Opak. cit. s. 115 nebo Budil, I. Opak. cit. s. 21 nebo Pospíšil, M. Opak. cit. s. 33. 
17 Budil, I. Opak. cit. s. 27. 
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dlouhonohých“ a „krátkonohých“ a z ní odvozován hierarchický vztah nadřazenosti 

a podřazenosti. 

    Rasové znaky popsal Vladimír Sládek ve své eseji Rasa: mýtus pro popis 

lidské variability. „Rasové“ znaky jsou nezměnitelné, dědičně přenositelné a 

neadaptační. „Rasové“ znaky nemusí být vnější povahy, může se jednat i o znaky 

genetického rázu.18 Podle jeho slov je rasa „staticky definovaná jednotka“.19 Zní to 

paradoxně, ale v lidských organismech se žádné statické znaky nenachází, až na 

krevní skupinu, která ale tradičně jako „rasový“ znak brána nebyla. „Rasy“ byly 

rozlišovány na základě barvy pleti, tedy pigmentace, která, jak bylo vědecky 

dokázáno, je „výsledkem dlouhodobého adaptačního tlaku prostředí, v němž 

příslušná skupina žila“.20 

    Je nutno si uvědomit, že se antropologové a biologové v 18. a 19. století 

nemohli opírat o genetické poznatky, které sice v 19. století byly objeveny, ale do 

podvědomí se dostaly až ve 20. století. Museli se spolehnout na vizuální znaky 

člověka. Tyto „rasové“ kategorie byly nevědecké, protože nebyly podloženy 

racionálním odůvodněním. 

 

 

1.1.1.3. Odmítnutí „rasy“ 

 

 „V současné době se však musíme ptát, je-li podobná kategorizace vůbec 

smysluplná a udržitelná do budoucna“, uvádí Vladimír Sládek ve své eseji.21 

    Vývoj genetiky ve 20. století vyvrátil adekvátnost takového rozlišování. 

Nejdůležitější poznatek, kterému musela koncepce „ras“ čelit díky stále většímu 

rozvoji genetiky bylo, že „…geneticky si mohou být dva jedinci téže „rasy“ 

vzdálenější, než dva příslušníci různých „ras“,…potvrzují, že lidská populace je 

z 99,9% geneticky totožná“.22
 Podobný závěr přináší i britský biolog R. C. Lewontin 

(1929), který zjistil, že na základě krevní skupiny jsou si více podobní příslušníci 

jiných „ras“ než uvnitř té jedné.23 Variabilita mezi „rasami“ existuje, ale není tak 

                                                           
18 Sládek, V. In: Dějiny, rasa a kultura: sborník příspěvků, s. 39. 
19 Sládek, V. Opak. cit. s. 39. 
20 Tolimatová, J. Opak. cit. s. 28. 
21 Tolimatová, J. Opak. cit. s. 31. 
22 Kamín, T. In: Kritika rasy a rasismu, opak. cit. s. 22. 
23 Sládek, V. Opak. cit. s. 41. 
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výrazná a lidstvo se geneticky výrazně neliší. I přes toto zjištění, nebylo slovo 

„rasa“ odstraněno z vědeckého slovníku, naopak se stále utužovaly nevědecké a 

absurdní teorie o „rasách“ a jejich biologické a sociální nerovnosti.  

    Někteří autoři striktně uvádí, že „rasa“ jako biologický pojem neexistuje a 

navrhují ho pro jeho nevědeckost nepoužívat.24 Důležité je si uvědomit, že je 

popírána koncepce „ras“, nikoliv lidská variabilita. Popírání lidské variability je 

stejně nevědecké jako samotná kategorizace „ras“.25 Ukazuje to i Vladimír Blažek a 

Jaroslav Brůžek ve společné eseji: „Ignorovat rozdíly mezi jedinci a skupinami, 

dokonce s nejlepšími úmysly, nakonec povede k neprospěchu těch, kteří jsou 

v menšině“.26 

 Nevelké genetické rozdíly mezi lidmi změnit nelze, lze ale změnit mínění k 

tomu, že „rasa“ je pojem již překonaný, neadekvátní a používaný bez podložených 

důvodů. Lze souhlasit s českou antropologií 20. století, která „rasové“ teorie 

odmítala.  

 

 

1.1.2. Sociologická koncepce „rasy“ 

 

1.1.2.1. Sociální nebo biologický konstrukt 

 

    Většina sociologů, kteří ve svých esejích a publikacích pojednávají o 

sociologické koncepci „ras“, se často obrací právě na antropologické pojetí. 

Přejímají názory antropologů, kteří většinou koncepci „ras“ odmítají. Jedním z 

bodů, ve kterém se jejich názory rozchází, je určení, zda je „rasa“ pojem biologický 

či sociální.  

    Antropologie dle sociologů mylně považuje koncepci „ras“ za biologický, 

antropologický pojem. Sociologové dávají přednost názoru, že se jedná o sociální 

konstrukt, který nenabývá biologické platnosti. Jinými slovy je „rasa“ společensky 

vytvořená představa. Avšak někteří společenskovědní autoři ve svých dílech stále 

definují „rasu“ jako biologický či antropologický pojem, příkladem může být Hana 

                                                           
24 Jakoubek, M. In: Dějiny, rasa a kultura: sborník příspěvků, s. 69 nebo Blažek, V. a Brůžek, J. In: Dějiny, rasa 
a kultura: sborník příspěvků, s. 55. 
25 Cichá, M. a Šteigl, J. In: Dějiny, rasa a kultura: sborník příspěvků, s. 71. 
26 Blažek, V. a  Brůžek, J. Opak. cit. s. 51. 
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Frištenská z Úřadu vlády ČR, která píše, že „rasa“ je „antropologický termín, 

vztahující se k druhové diferenciaci lidských plemen“.27  

    Publikace Kritika rasy a rasismu od Tatiany Machalové a Tomáše Kamína a 

článek Rasa jako rasistická konstrukce od Gerlindy Šmausové nejprve seznamují 

čtenáře s pojetím „ras“ z antropologického hlediska a k nim přidávávají své závěry 

ze společenskovědního pohledu. Pro tyto autory neexistují „rasy“ v biologickém 

smyslu. Je nutné je uchopit pouze v sociálním kontextu. Sám Tomáš Kamín to 

dokládá svou tezí: „…rasa si udržuje pozici pojmu antropologického, je pouze a 

jedině záležitostí sociální“.28 

 

 

1.1.2.2. Názory vybraných českých sociologů 

 

    Sociologové považují „rasu“ za klasifikační termín, který umožňuje třídit a 

klasifikovat sociální realitu. Tato klasifikace poté určuje místo ve společnosti. 

Sociologové se shodují, že sociologie by neměla zkoumat pouze platnost či 

vědeckost termínu, ale zejména společenské důsledky z rasismu plynoucí. 

Mocenské vztahy a praktiky znemožňují, omezují či ztěžují společenskou integraci 

jednotlivce či celé skupiny. Výsledkem jsou nejen problémy a obtíže individuálního 

psychického rázu, ale i sociální napětí ve společnosti a narušené mezilidské vztahy. 

       „Rasu“ socioložka Gerlinda Šmausová vymezuje jako diskriminační sociální 

konstrukci a stereotyp.29 

    Sociolog Jan Jandourek zavrhuje používání pojmu „rasa“ jako nevědeckého 

označení nejen v sociálních vědách. Je to podle něj „abstraktní pojem“ a rasismus 

vymezuje jako sociální a psychologický jev.30 Podobně jako několik autorů, s nimiž 

se měla autorka práce možnost seznámit, vkládá pojem do uvozovek, čímž 

naznačuje, že se jedná o výraz, od něhož se distancuje a snaží se proti němu 

výrazným způsobem vymezit ve všech částech svého textu. 

    Naopak sociolog Radomír Havlík nezdůrazňuje vědeckou neudržitelnost 

pojmu. „Rasami rozumíme velké skupiny lidí, které se od sebe odlišují 

                                                           
27 Frištenská, H. In: Výchova k toleranci a proti rasismu: sborník, s. 13. 
28 Kamín, T. In: Kritika rasy a rasismu, opak. cit. s. 33. 
29 Šmausová, G. Rasa jako rasistická konstrukce. [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
<http://studovna.org/wp-content/uploads/2013/02/Rasa-jako-rasistick%C3%A1-konstrukce_smausova.pdf> 
30 Jandourek, J. Slovník sociologických pojmů. Vyd. 1. Praha : Grada, 2012, s. 189. 
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antropologicky, na základě fyzických znaků, především barvy kůže. V zásadě 

rozlišujeme bílou, černou a žlutou rasu a rasy smíšené. V rámci každé rasy pak 

existují určitě antropologické typy, modifikace toho kterého plemene“.31 „Rasa“ je 

podle něj antropologický pojem a vědomě či nevědomě tedy s „rasovou“ 

kategorizací souhlasí. Úkolem sociologie je zkoumat jak se rasismus vyvinul, za 

jakých společenských podmínek, jaké má cíle a jak se šíří.  

    Často byl pojem „rasa“ zaměňován či směšován s pojmy národ či etnikum. 

Je nutné zmínit, že „rasa“ nesouvisí s jazykovou, národnostní, kulturní či 

geografickou skupinou. Do „rasy“ se mylně zahrnuje i soubor jazykových, 

kulturních a náboženských odlišností (příkladem je například Jan Chmelík, který 

bude zmiňován v následujících kapitolách). Nesprávně je usuzováno a 

prohlašováno, že Germáni, Slované, Židé a Indoevropané jsou jednotlivé „rasy“. 

 

 

1.1.2.3. Odmítnutí rasy 

 

 „Z vědeckého hlediska je nutné používání výrazu „rasa“ v sociálních vědách 

odmítnout“, uvádí ve svém článku Gerlinda Šmausová.32  

    Ve vědě dochází k mnohačetným debatám, zda termín „rasa“ ve 

společenskovědním prostředí používat. Tomáš Kamín vnímá následující 

komplikace, které používáním pojmu vyvstávají: pojem „rasa“ signalizuje, že něco 

jako kategorizace existuje, nadužíváním ztratil svůj původní význam a dodnes je 

nejasně vymezen.33 Antropologické hledisko by mělo být překonáno a eliminováno, 

sociologické hledisko by mělo být v nejlepším případě překonáno nebo alespoň 

důsledně vysvětleno.  

    Sociální věda by podle Gerlindy Šmausové, měla zkoumat jak je možné „že 

tak povrchní znak, jako je barva kůže, je spojen s nesmírnými sociálními 

důsledky“.34 Teoretický rozbor by měl být velice důsledný, aby nedocházelo ke 

skrytému proklamování rasistických tvrzení. Velkým problémem u sociologů bývá i 

                                                           
31 Havlík, R. Úvod do sociologie. Vyd. 5. Praha : Karolinum, s. 69.  
32 Šmausová, G. Rasa jako rasistická konstrukce. [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
<http://studovna.org/wp-content/uploads/2013/02/Rasa-jako-rasistick%C3%A1-konstrukce_smausova.pdf> 
33 Kamín, T. Opak. cit. s. 48. 
34 Šmausová, G. Rasa jako rasistická konstrukce. [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
<http://studovna.org/wp-content/uploads/2013/02/Rasa-jako-rasistick%C3%A1-konstrukce_smausova.pdf> 
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používání slova „rasový“, čímž potvrzují, ať už vědomě či nevědomě toleranci či 

neznalost problematiky. Jmenovitě například sociolog Josef Alan uvádí ve své stati 

například „příslušníci jiných lidských ras“, „rasové vztahy“35 bez vysvětlení, zda 

s koncepcí souhlasí/toleruje či zda pojetí ras odmítá.  

 

 

1.2. Rasismus 

 

    Rasismus již nebude rozebírán jednotlivě z hlediska sociologického či 

antropologického, protože u rasismu nedochází k polemice jako u koncepce „ras“. 

Rasismus je úzce spojen s 20. stoletím, které zplodilo historicky nejvýznamnější 

rasistické režimy s vlastní ideologií. I pojem rasismus byl poprvé použit až v 30. 

letech 20. století německým psychologem Magnem Hirschfeldem (1868 – 1935), 

který slovo sice poprvé použil, ale nevysvětlil.36 Rasistické režimy se lišily 

intenzitou prosazování své ideologie – od segregace na americkém Jihu, 

apartheidem v Jihoafrické republice až po vyhlazovací akce během nacistického 

režimu. 

 

 

1.2.1. Podstata rasismu 

 

    Rasismus vychází z kategorizace lidí do „ras“ a stanovuje společenskou 

nerovnost mezi jednotlivými „rasami“. Jedná se o fyzické či myšlenkové projevy 

nesnášenlivosti proti podřadným „rasám“. Všechny veřejné projevy rasistické 

nenávisti a záště, proklamování myšlenek potlačující základní lidská práva a 

svobody, jsou v ČR zákonem zakázané.   

    Americký historik George Frederickson nazývá určitý jev rasismem, pakliže 

není možná asimilace s většinovým typem – například jak to bývalo u Židů – 

konvertováním ke křesťanství. Dědičné znaky jsou ale nezměnitelné stejně jako 

původ a pokud je určitá osoba na základě nich postihována, hovoří autor o rasismu.  

                                                           
35 Alan, J. In: Výchova k toleranci a proti rasismu, s. 10-11. 
36 Frederickson, G. Rasismus: stručná historie. Vyd. 1. Praha: BB/art, 2003, s. 126 nebo Machalová, T. In: 
Kritika rasy a rasismu, opak. cit. s. 81. 
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    Podle společenskovědních autorů vychází rasismus z xenofobie.37 Rasismus 

je ideologie postavená na hierarchické kategorizaci do „ras“, přičemž tato 

kategorizace založená na odlišných biologických znacích vyžaduje nadřazenost a 

moc zpravidla jedné „rasy“ nad méněcennými „rasami“. Rasismus je nebezpečný a 

nežádoucí sociální jev, jehož způsoby potírání se jeví jako nejtěžší úkol sociálních 

věd a jako zkouška potvrdit demokratický statut země. 

    Pro dokreslení může být ještě uvedena definice Ivo Budila, která zní velice 

podobně jako výše zmíněné. Dokazuje, že antropologové a sociologové mají o 

pojetí rasismu, na rozdíl od „ras“, podobnou a jasnější představu. Podle Ivo Budila 

vychází rasismus jakožto ideologie „z rozdělení lidstva na základě ras a tato 

diference slouží k ospravedlnění nerovného zacházení se skupinou v oblasti 

sociální, ekonomické, politické…a zároveň takto odlišné znaky slouží ke spojování 

s intelektuálními kvalitami“.38 Je vyloučena rovnost lidských „ras“ a jsou 

nadřazovány „rasy“ se subjektivně vybranými vizuálními znaky, které v životě 

jedince nehrají žádnou důležitou roli. „Rasoví“ teoretici tak schvalují, že vybrané 

vizuální rozdíly jsou to nejdůležitější, co vlastníme, protože díky nim máme určité 

místo ve společnosti, ve které není zohledňováno dosažené vzdělání, mravní 

hodnoty a kvality či společenské uplatnění, ale právě např. barva pleti. 

    George Frederickson určuje znaky (viz níže), které musí být naplněny, aby 

bylo možno o režimu hovořit jako o rasistickém.39 Charakteristika pomůže 

pochopit, proč byly vybrány dva následující příklady rasistické praxe: 

1) Oficiální „rasová“ ideologie a její začlenění do politických programů, 

 vynucování státní mocí, nedodržení je sankciováno. 

2) Zákaz smíšených sňatků k uchování čistoty „ras“ a k eliminaci nežádoucích 

 „rasových“ znaků. 

3) Společenská segregace vynucovaná zákonem. 

4) Hierarchická kategorizace, která spodní vrstvě upírá rovná práva a dochází 

 k omezení přístupu k duchovním a materiálním statkům. 

                                                           
37 xenofobie je podle Jana Jandourka (opak. cit. s. 247) „Nepřátelství vůči cizincům. Takové odmítnutí bývá 
doprovázeno řadou důvodů, především sociálních, náboženských, ekonomických, etnických nebo kulturních. 
Pojem xenofobie se používá kvůli tomu, že nejde jen o klasickou nenávist vůči „cizincům“, protože označení 
cizinec celý jev dostatečně nevyčerpává“. 
38 Budil, I. Opak. cit. s. 9. 
39 Frederickson, G. Opak. cit. s. 126 nebo Machalová, T. In: Kritika rasy a rasismu, opak. cit. s. 82. 
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Mezi dvě formy historického rasismu patří podle George Fredericksona bělošská 

nadřazenost a antisemitismus. 

 

 

1.2.2. Historický vývoj rasismu a jeho představitelé  

 

    Historické kořeny rasismu sahají do prvopočátků křesťanství. Soustavná 

„rasová“ ideologie se formovala od 19. století s nástupem moderního myšlení. 

Prvopočátky rasistického myšlení nebyly založeny na barvě pleti, ale na kulturních 

rozdílech provázených etnocentrismem. Kořeny pochází již od řeckého filozofa a 

myslitele Aristotela (384 př. n. l. – 322 př. n. l.). Zhruba v roce 355 př. n. l. napsal 

„o obyvatelích severní Evropy, že jsou udatní, ale příliš hloupí, o Asiatech, že jsou 

inteligentní, ale příliš zbabělí...Řekové jsou udatní a inteligentní, jsou předurčeni 

vládnout“.40 Až do novověku nebyla barva pleti předpokladem pro nenávistné 

kategorizování, nicméně xenofobie a intolerance byly běžné projevy majority vůči 

menšinám.  

    První moderní koncepce rasismu sahají do 18. století, avšak ještě je nelze 

považovat za ideologii. Za prvního rasistu považuje George Frederickson 

osvícenského filozofa a spisovatele Françoia Voltaira (1694 – 1778). Podle něj 

existuje více lidských „odrůd“ (jak byly „rasy“ původně nazývány), které se 

vyznačují nerovnými dispozicemi. Židy i černochy vnímal negativně, zotročování 

černochů ale odmítal. Odrůdy se vyvíjí izolovaně a jsou vybaveny dědičnými, 

nesmazatelnými vlastnostmi.41  

    Rasistické myšlení se vyskytovalo ve všech tehdejších evropských 

velmocích a zasáhlo téměř všechny společenskovědní obory. Prvním moderním 

filozofem, který se koncepci „ras“ věnoval, byl G. W. Leibniz (1646 – 1716). 

Nezdůrazňoval „rasové“ rozdíly, přestože většinu názorů převzal od F. Berniera. 

Zavrhoval polygenetické teorie původu a „rasové“ rozdíly přičítal různým 

klimatickým podmínkám. Mezi další filozofy patřil například David Hume (1711 – 

1776), později Immanuel Kant (1724 – 1804) a F. W. Nietzsche (1844 – 1900). 

    Zřejmě učebnicovým příkladem je francouzský představitel biologického 

rasismu J. A. C. de Gobineau (1816 – 1882). Ve své publikaci Esej o nerovnosti 
                                                           
40 Hajn, V. Opak. cit. s. 117. 
41 Frederickson, G. Opak. cit. s. 56. 
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lidských plemen (1853 – 1855) vypracoval teorii o bílé „rase“, která je vybavena 

nejlepšími tělesnými a duševními vlastnostmi a je předurčena vládnout nad 

ostatními „rasami“. Degenerované nižší „rasy“ považoval za příčinu úpadku starých 

kultur a civilizací a upozorňoval, že k takovému úpadku může dojít i v moderní 

době, pokud bude pokračovat nestoudné míšení všelijakých „ras“. Míšení je 

kritickým bodem jeho díla a klade na něj klíčový význam. Nejhorší je geneticky 

„špinit“ árijskou rasu s geny „rasově“ nečistých jedinců.  

    Dále je možno uvést již výše zmiňovaného lékaře a přírodovědce skotského 

původu Roberta Knoxe, britského představitele biologického rasismu.  

 

 

1.2.3. Příčiny rasismu 

 

    Za příčiny rasismu Tatiana Machalová v díle Kritika rasy a rasismu 

považuje jednak zrod kapitalismu a jeho průvodní jevy jako kolonialismus a 

imperialismus, a poté formování moderní občanské společnosti.42 I Milan Salajka je 

toho názoru, že za vznik rasismu je odpovědné expandující evropské úsilí o získání 

kolonií a prosazování nadvlády nad domorodým obyvatelstvem.  

    Jiní autoři uvádí jako příčinu vzniku rasismu období osvícenství a Velké 

francouzské revoluce, které byly provázeny emancipačními snahami po vytvoření 

rovné občanské společnosti, zaručení práv a rovného zacházení pro všechny. 

Konzervativní aristokracie tyto snahy odmítala, protože si chtěla ponechat svoje 

výsadní společenské postavení a obávala se o svůj existenční blahobyt. 

    Ivo Budil odmítá považovat za příčiny vzniku rasismu pouze izolované 

důvody. Zrod rasismu podle něj souvisí se širším kontextem a na základě jedné 

dějinné etapy či události nelze určovat příčiny rasismu. Naopak – je nezbytné se 

ponořit hlouběji do historie a zde hledat zdroje rasismu. I krize křesťanství stejně 

jako modernizace prý přispěly ke vzniku rasismu.43 Za jednu z příčin považuje 

navíc orientální renesanci, která vnikla do povědomí v 18. století se vznikem 

indoevropeistiky. Do módy se dostal zájem o vše indické – od filozofie, literatury, 

dějiny, až po studium sanskrtu. Mylně se zrodil název „indoevropská rasa“, který by 

se v běžném jazyce neměl používat, protože se jedná o jazykovědný pojem. Zájem 
                                                           
42 Machalová, T. In: Kritika rasy a rasismu, opak. cit. s. 82. 
43 Budil, I. Opak. cit. 16. 
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o vše indické se projevil zejména v Německu v intelektuálních kruzích spisovatelů a 

filozofů.44 Podle Catrine Clayové a Michaela Leapmana pojem árijství byl nejprve 

užším pojmem, který byl vztažen pouze na Indy, poté širším pojmem, který 

zahrnoval všechny Indoevropany a později se zúžil na evropské severské typy. 

Nejužší vymezení bylo vyhraněno pouze germánskou (nordickou) „rasou“.45  

    Árijská „rasa“ je stejně nevědecké označení jako nazývat Židy či Romy 

„rasou“. Podle Václava Hajna značí árijství „jazykovědný pojem pro osoby hovořící 

indoevropskými jazyky“.46 Za árijce považoval nacistický režim i neindoevropské 

Finy, Estonce a Maďary a naopak indoevropské jazykové skupiny z této 

kategorizace vyřazoval: Poláky, Čechy, Slováky, Srby, Bulhary, Rusy atd. 

    Tatiana Machalová uvádí tzv. „širší“ a „užší“ verzi zrodu rasismu. Širší 

verze předpokládá, že rasismus není ideologie. Toto pojetí dává do souvislosti 

s marxismem, který rasismus vidí ve vykořisťování na základě antagonistického 

vztahu buržoazie (pod tímto názvem je možné si představit i kapitalisty, 

imperialisty, kolonialisty) a proletariátu. Vyvolané třídní konflikty jsou zdrojem 

určitých forem rasismu. Klíčem k řešení je proletářská revoluce a nastolení 

beztřídní společnosti.47 Za zrod rasismu je většinou považován kolonialismus, při 

hlubším zamyšlení lze ale dojít k závěru, že kolonialismus současně neimplikuje i 

rasismus. Užší pojetí je spojeno s určitou dějinnou událostí. Jedná se strukturální 

změnu společnosti (například vznik občanské společnosti), ekonomickou událost či 

změnu filozofického nebo sociologického paradigmatu.48 

 Příčiny rasismu nemohou být izolovány pouze na ekonomické či sociální 

důvody, ale je třeba vzít v úvahu i politickou kulturu dané země, její mezinárodní 

vztahy s ostatními zeměmi, stejně jako kvalitu a kvantitu antirasistické prevence ve 

školství a ve společnosti. 

 

 

 

 

                                                           
44 Budil, I. Opak. cit. s. 24. 
45 Clayová, C. a Leapman, M. Panská rasa: nacistické Německo a experiment Lebensborn, Vyd. 1. Praha : 
Columbus, 1996, s. 20. 
46 Hajn, V. Opak. cit. s. 118. 
47 Machalová, T. In: Kritika rasy a rasismu, opak. cit. s. 83. 
48 Machalová, T. In: Kritika rasy a rasismu, opak. cit. s. 89.  
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1.2.4. Podoby rasismu 

 

    Rasismus má podle sociologa Josefa Alana dvě podoby: lidovou a 

ideologickou. Hana Frištenská uvádí stejné podoby jiným pojmenováním: „měkký“ 

a „tvrdý“ rasismus.  

Lidový rasismus je názorového a postojového individuálního typu a jedná se o 

neideologický postoj. Tito rasisté připisují odlišným osobám negativní povahové 

vlastnosti, které generalizují na celou skupinu. Zastánci pak kontrolují 

(pasivně/aktivně) každý krok této skupiny, aby mohli dokázat její asociálnost, 

nepřizpůsobivost, omezenost nebo konfliktnost. Neprobíhá zde aktivní fyzické 

násilí proti menšinové skupině. Na „rasovou“ skupinu je vyvíjen tlak, aby sama 

sebe vnímala jako odlišnou. Pramenící problémy psychologického rázu mohou 

vyústit do podob patologického či protiprávního jednání, které je ostražitě 

sledováno majoritní skupinou.49  

Ideologická podoba je založena na rozumovém zdůvodnění nerovnosti, většinou 

vyznávaná (ne)organizovanou skupinou. Osoba či skupiny osob realizují rasistickou 

praxi založenou na diskriminaci, rasistickém násilí, vylučování a omezování 

přístupu k sociálně-ekonomickým zdrojům.50  

    Během historie se zformovaly dvě vývojové tendence rasismu: první 

vědecký, čili biologický rasismus, který daným osobám přisuzoval nezvratitelné 

vlastnosti „odborně“ podložené. Osobám byly přisuzovány vlastnosti, které byly 

přirozené už jen proto, že osoba patří k určité „rase“. Další formou je kulturní 

rasismus, který funguje jako zástěrka biologického rasismu. Neodkazuje na „rasy“, 

ale na kulturní rozdílnost. Je poukazováno na kultury, které jsou méně civilizované 

a podle této myšlenky i méněcenné, nevyvinuté a barbarské. Někdy je považován za 

synonymum k antropologickému termínu (negativní) etnocentrismus, kterým se 

míní hodnocení jiné kultury z hlediska příslušníků dané kultury. Podle Tatiany 

Machalové se zhruba od 70. let o „rasách“ nehovoří, avšak v podvědomí lidí je 

pojem stále hluboce zakořeněn. Podle francouzského filozofa Etienne Balibara se 

jedná o „rasismus bez ras“.51 

                                                           
49 Alan, J. Opak. cit. s. 10. 
50 Frištenská, H. Opak. cit. s. 13. 
51 Machalová, T. In: Kritika rasy a rasismu, opak. cit. s. 117. 
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    V současné době je značně diskutovaná problematika institucionálního 

rasismu, který značí „rasové“ zacházení ve státních veřejných institucích.  Jeho 

podstatou je skryté či otevřené „rasové“ jednání, znevýhodňování, lhostejnost, 

laxnost, neochota institucí v jednání s „rasově“ odlišným. 

 

 

1.3. Antisemitismus 

 

    Pojem antisemitismus je často zaměňován s pojmem antijudaismus. 

Antijudaismus je založen na lidových předsudcích, averzi či xenofobii vůči Židům 

neagresivní povahy. 

    Antisemitismus je ideologie, která upírá Židům jejich občanskou a právní 

rovnost a rovnocennost a praktikuje vůči nim diskriminaci, násilí, či formuluje 

požadavek fyzického odstranění. Je podporován (ne)organizovanými skupinami a 

v minulosti byl i součástí politických programů.  

 Zakladatelem slova je německý novinář Wilhelm Marr (1819 – 1904), který 

ve svém díle Cesta k vítězství Germánství nad Židovstvím navázal na Arthura de 

Gobineau a tvrdil, že Židé jsou špatní na základě své přirozenosti, nikoliv pro své 

vyznání.52 

    Antisemitismus skrývá ve svém doslovném překladu antipatie vůči 

Semitům. Mezi Semity patří vedle Židů i jiné národy, např. Arabové či Aramejci.53 

Z historické zkušenosti je ale zaměřen výhradně vůči Židům a téměř nikdo 

neuvažuje o jiném etniku, které hovoří semitskými jazyky (podskupina 

afroasijských jazyků). Mezi antisemitská jednání patří podle Lea Pavláta 

(současného ředitele Židovského muzea v Praze a židovského spisovatele), 

chronologicky seřazené od pravděpodobně nejstarší formy po nejmladší, následující 

formy: 

1) vyhánění ze země 

2) nucený křest 

3) pogromy: masové vyvražďování, útoky rozběsněného davu lidí, popravy, 

 mučení,… 

                                                           
52 Frederickson, G. Opak. cit. s. 67. 
53 Pavlát, L. In: Výchova k toleranci a proti rasismu: sborník, s. 105. 
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4) viditelné označení, kterým se museli prokazovat 

5) segregace do ghett 

6) převýchova, omezování porodnosti: odebírání židovských dětí rodičům a 

 umísťování do křesťanských rodin na převýchovu, nebo nucené sterilizace. 

  Praktikovalo se zejména za nacistického režimu54 

 

    Antijudaismus se vyskytoval již ve starověkém Římě a Řecku. Židovská víra 

byla v rozporu s antickým polyteismem (vztah Boha a člověka) a s tradičními 

křesťanskými zvyky (svátky, styl života, kultura apod.). Židům byly přisuzovány 

negativní vlastnosti, avšak k žádnému soustavnému násilí vůči nim nedocházelo, a 

pokud občas proběhly nějaké lidové neorganizované protižidovské útoky, zpravidla 

směřovaly vůči způsobu víry a života. Jak se obecně traduje, antijudaismus je stejně 

starý jako křesťanství samo.  

    Středověk nebyl vůči Židům mírný a tolerantní, ale ani neusiloval o jejich 

likvidaci či emigraci. Nelibost vůči Židům tkvěla opět v jejich náboženství 

(zejména vytýkaná zodpovědnost za smrt Ježíše), resp. kultuře. Tato bariéra mohla 

být odstraněna konvertováním ke křesťanské víře. Židé měli možnost volby – buď 

přijmout křest (Žid se pak stal právoplatným členem křesťanské obce a mohl být 

také spasen) nebo se vystavit celoživotnímu pronásledování. Židovství bylo 

křesťany považováno za kletbu a nepravou víru, které bylo možno zbavit se 

přestoupením ke křesťanství.55 Byla vydána řada právních kodexů (např. 

Justiniánův kodex), které vykreslovaly Židy jako degenerované, méněcenné, 

Bohem zavržené, nepřizpůsobivé, vhodné k segregaci a k podmanění, zakazovaly 

pohlavní styk mezi křesťany a Židy a zapovídaly Židy z výkonu některých profesí 

(zejména ve státní byrokracii). Záleželo na tom kterém panovníkovi, jaká práva 

přisoudil Židům, a proto se střídala doba relativně tolerantní, stabilní a klidná a 

někdy naopak znepokojující a krutá.   

Mezi prostým lidem i střední vrstvou se šířily lidové pomluvy, očerňování, 

přisuzování nadpřirozených či zvířecích vlastností, které zdiskreditovaly Židy jako 

lidské bytosti. Jednalo se o lidové povídačky, např. že Židé jsou pomocná ruka 

ďáblova, znesvěcují hostie, dopouští se rituálních vražd, šíří nemoci a epidemie, 

otravují studně, zapáchají stejně jako prasata a jejich společenské postavení se od 
                                                           
54 Pavlát, L. Opak. cit. s. 109-112. 
55 Frederickson, G. Opak. cit. s. 28. 
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tohoto hospodářského zvířete neliší.56 Byli považováni za odlišné a vypovězeni na 

okraj společnosti. Stali se viníky a obětními beránky jakékoliv nevysvětlitelné 

katastrofy (mor, požár, přírodní úkazy) či nepříznivé sociální nebo ekonomické 

situace (chudoba, hlad). Od 16. století probíhala pozvolná realizace segregace do 

židovských ghett. Ve středověku zažili Židé první hromadné fyzické pogromy a to 

v souvislosti s křížovými výpravami a poté ještě intenzivní výpady v 12. a 13. 

století.  

    Novověk byl vůči Židům ještě méně snášenlivý. Reformátor a teolog Martin 

Luther navrhoval segregaci, omezení vzdělávání, pohybu, ničení kulturních 

symbolů Židů (synagogy, knihy).57 Paradoxní je, že právě v novověku, v době 

osvícenství a prvních myšlenek o člověku jako nedotknutelné a nezastupitelné entitě 

vznikaly první představy o „rasách“, které vyřazovaly ze společnosti osoby na 

základě vrozených znaků. 

    18. století bylo stoletím židovské emancipace. Roli sehrála modernizace, 

urbanizace a industrializace a Židé mohli působit v ekonomické, politické a kulturní 

sféře a prošli procesem vertikální (skupinové) mobility. Stěhovali se z ghett do 

center měst a předměstí. Uplatňovali se v různých profesích a oborech (medicína, 

právní věda, umělecká činnost, byrokracie, spisovatelská a novinářská činnost, 

finančnictví). Společenského uznání se jim ale nedostalo – například němečtí 

občané se obávali kontaminace své národní kulturní identity. Emancipace se 

neobešla bez slovních i fyzických výpadů. Židé byli označeni jako původci 

kapitalismu, jako rozkladači morálních a tradičních konzervativních hodnot 

společnosti. 

    V 19. století se antisemitismus stával součástí programů (zejména 

pravicových) politických stran (politický antisemitismus). Židé byli obviňováni ze 

spiknutí, kterým se chystají uchopit kapitalistickou nadvládu nad celým světem. 

Židovská nenávist sloužila k politickým účelům a k ovlivňování veřejného mínění. 

Dochází k přetransformování antijudaismu k otevřenému antisemitismu jako 

„rasové“ ideologii: „Jakmile se z židovské nenapravitelnosti stala záležitost krve, 

dávné středověké přesvědčení o Židech jako bytostech zla dostalo svůj 

pseudovědecký základ i dějinný výklad: Židé – Semité – stáli v přímém protikladu 

                                                           
56 Pavlát, L. Opak. cit. s. 107. 
57 Pavlát, L. Opak. cit. s. 109. 
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k čisté, árijské rase, kterou prý chtěli zničit“.58 Židé nebyli napadáni na základě své 

víry, ale pro svou „rasu“, pro svou přirozenost, protože byli prostě původem Židé. 

Doložit to lze příkladem z nově sjednoceného Německa (1870): Němci tvrdili o 

Židech, že jsou nepřizpůsobiví, protože jsou to právě Židé. Domnívali se tedy, že 

Židé jsou špatní od přirozenosti. Židovský „cejch“ si osoba nese celý život a 

biologický determinismus je nevyhnutelným důsledkem. Méněcennost má každý 

(Žid) zakodovanou ve svých genech. Napjatou situaci nezlehčilo ani zaručení (i 

když neúplných) občanských práv (Německo, 1871).59 

    20. století znamenalo významný mezník v židovské historii. Politický 

„rasový“ program nacistické strany zbavil Židy lidských i politických práv a během 

pár let je odloučil od německé společnosti (ghetta, koncentrační tábory). Tato 

segregace vyústila v holocaust a v záměrnou likvidaci židovské „rasy“, která měla 

uvolnit Lebensraum (životní prostor) árijské vyvolené „rase“. Stejně jako v 19. 

století bylo Židům přičítáno spiknutí s kapitalisty, iniciace proletářské revoluce a 

nastolení komunistické nadvlády v čele s židovskou elitou, porážka v první světové 

válce a jiné hospodářské a společenské krize. O německém nacistickém režimu a 

holocaustu bylo vydáno obsáhlé množství publikací.     

    Tato práce není koncipována jako dějepisný exkurz do judaismu, přesto byl 

stručný historický obraz nutný k pochopení, kdy a za jakých okolností 

antisemitismus vznikl. Nacistickému Německu bude zvlášť věnována jedna 

kapitola. Bude pojednávat o stinné stránce nacismu: organizovaném šlechtění 

árijské „rasy“ pod záštitou SS. 

 

 

1.4. Bělošská nadřazenost 

 

    „Rasová“ nadřazenost bělošského obyvatelstva se formovala zhruba od 

první poloviny 19. století. Předtím, než se Evropané dostali do kontaktu s 

„barevnými“ civilizacemi (zejména černochy), nebyly tyto civilizace zdrojem 

odporu – naopak – vzbuzovaly u nich pozitivní údiv, a pokud se černoch dostal do 

Evropy mezi prostý lid, stal se středem pozornosti.60 Jejich barva pleti se stala 

                                                           
58 Pavlát, L. Opak. cit. s. 118. 
59 Frederickson, G. Opak. cit. s. 66. 
60 Frederickson, G. Opak. cit. s. 33. 
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předmětem zájmů vědců, kteří koncipovali důvody klimatické i biblické (černá 

barva jako následek Chámova prokletí). Zotročování černochů bělochy sahá až do 

16. a 17. století. Nutno podotknout, že dříve byli zotročováni i běloši. Později se 

otroctví vyhranilo pouze na lidi černé pleti.  

    Černoch mohl přijmout křesťanství, přesto se otrockého břemene nezbavil, 

přestože bible otroctví zakazuje. Dle křesťanů Bůh určil černou „rasu“ jako „rasu“ 

otroků. Barvu pleti – dědičný znak – si nesli jako své prokletí a předurčení k životu 

v otroctví.61 Otrokářství pod nadvládou se vyskytlo na americkém Jihu a Severu, 

kam byli dováženi černoši z Afriky k nuceným zemědělským pracím, kterou si 

v rámci imperiální politiky rozebíraly evropské mocnosti. Bílá nadvláda se 

nevyhnula ani jižní Africe.      

    V 17. století nerozhodovala barva pleti, zda se člověk stane otrokem, ale 

náboženské vyznání. Černoši byli vybaveni částečnou či úplnou svobodou. I tak 

byli popisováni bělochy pejorativně, hledělo se na ně s despektem a odepírala se jim 

lidská povaha. Byli považováni za nedovinuté s převládajícími zvířecími pudy, 

přirovnáváni k opicím, barbarům či divochům.62 Černoši nebyli zavrhováni 

z hlediska barvy pleti, ale z hlediska nižší civilizační úrovně, kterou jim běloši 

přisuzovali. Žádná soustavná „rasová“ ideologie, která by zakazovala smíšená 

manželství, schvalovala segregaci či fyzickou likvidaci, neexistovala.  

    Americký rasismus se rozvíjel od 30. let 19. století. V roce 1863 byla v USA 

vyhlášena rovnost černochů a v roce 1868 bylo zavedeno rovné občanství pro černé 

otroky (netýkalo se Indiánů – ti podle bělochů byli nenapravitelní a nepřizpůsobiví). 

V praxi tyto zákony dodržovány nebyly.63 Běloši nesnesli, že černošští otroci byli 

postaveni na stejnou právní a občanskou úroveň jako oni. Vrchol bělošské 

nadřazenosti nad černým obyvatelstvem vygradoval na jihu USA v 90. letech 19. 

století a pokračoval až do 50. let 20. století.  

 Podobně vypadalo vykořisťování afrických států bílými Evropany a násilné 

prosazování koloniální politiky. Pod maskou misionářské humanitární činnosti a 

civilizačních snah se zde získávala levná pracovní síla, utužovala krutovláda nad 

domorodci či pod zástěrkou ochrany jejich zájmů byly páchány etnické vyhlazovací 

čistky.  

                                                           
61 Frederickson, G. Opak. cit. s. 41. 
62 Frederickson, G. Opak. cit. s. 55. 
63 Frederickson, G. Opak. cit. s. 69. 
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V Jihoafrické republice pak bělošská nadřazenost nastoupila zhruba v prvním 

desetiletí 20. století a extrémního vyvrcholení dosáhla v r. 1948. Apartheid se týkal 

zejména segregace v obydlí (vystěhování do neúrodných oblastí), omezování 

svobody volného pohybu, upření volebního práva, zákazu smíšených manželství, na 

konci 50. let i segregace v oblasti školství.64 

 

 

1.5. Nacistické Německo – eugenika a germanizace 

 

    Eugenika, která inspirovala německý nacistický režim, je „pseudovědecky 

založená snaha o biologické zdokonalování lidstva neboli pokus o vyšlechtění 

„lepší“ a zdravější populace“.65 Záměrem eugeniky je vyvarovat se zániku či 

degeneraci árijské „rasy“, předcházet reprodukčnímu rozšiřování nežádoucích 

fyzických či mentálních znaků. Nově nabyté znalosti z oblasti genetiky mají svůj 

účel při zlepšování „rasových“ hodnot. Jedná se o soubor teorií a přesvědčení, které 

se uchytily ve vědě a povědomí lidí již na konci 19. století a staly se prestižní 

záležitostí vědecké elity.     

    Zakladatelem termínu je britský vědec Francis Galton (1822 – 1911), 

bratranec přírodovědce Charlese Darwina (1809 – 1882), který darwinovské 

biologické teorie převedl se stejnou platností do sociální oblasti (sociální 

darwinismus). 

    Velký úspěch eugeniky, čili „rasové“ hygieny nebo „rasového“ inženýrství, 

jak bývá tato pseudověda nazývána, zažily Spojené státy americké v 19. století. 

Pravidla „rasové“ reprodukce byla implementována do amerického zákonodárství. 

Mezi eugenické zákony spadal například zákon o sterilizaci sexuálních delikventů, 

kriminálních živlů, od narození mentálně a fyzicky postižených, zákaz uzavírání 

sňatků mezi duševně postiženými a odlišnými „rasami“, zákon o omezení 

přistěhovalců (mentálně narušených, nemocných, zločinců atd.).66 

    Nejen v USA, ale i v Evropě vznikaly stále populárnější eugenické 

společnosti, eugenika se stala studijním oborem na vysokých školách a společnost 

byla zahlcena mnohačetnými eugenickými publikacemi typu „jak zdravá rasa má 

                                                           
64 Salajka, M. Rasy a rasismus ve světě. Vyd. 1. Praha : Lidová demokracie, 1967, s. 60-63. 
65 Kriegerbecková, J. In: Dějiny, rasa a kultura: sborník příspěvků, s. 81. 
66 Kriegerbecková, J. Opak. cit. s. 86. 
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zvítězit nad mnohačetnými degenerovanými konkurenty“ a „jak posilovat 

nadřazenou rasu co do kvality i kvantity.“ 

    Německo v roce nástupu Adolfa Hitlera k moci schválilo zákon o sterilizaci 

osob s dědičnými chorobami (vč. homosexuálů a delikventů). Židé jakožto 

podřadná „rasa“ byli segregováni do vymezených oblastí, nesměli se účastnit 

kulturního a společenského života, měli zakázaný přístup do škol a museli být na 

první pohled identifikovatelní žlutou hvězdou.67  

    Jednou z forem „rasového“ inženýrství byl projekt německých SS: 

Lebensborn. Projekt vznikl pod vedením Heinricha Himmlera (1900 – 1945) v roce 

1935 a zahrnoval organizace (domovy), ve kterých probíhala odborná péče o 

těhotné ženy, matky po porodu a péče o matky s dětmi. Na první pohled humánně 

nenapadnutelná zdravotní a výchovná organizace sdružovala pouze „rasově“ 

vytříbené matky a děti, které mají stejně „rasově“ nedotknutelného otce. Cílem bylo 

podporovat reprodukci „rasově“ vhodných párů a program Lebensborn jim tuto 

„službu pro Říši“ měl ulehčit. Těhotným ženám nebo matkám po porodu se zde 

dostávala nadstandardní péče a působil zde vyškolený personál sester a lékařů. Ženy 

zde rodily na objednávku nacistického režimu, a čím více „rasově“ cenných dětí 

žena přivedla na svět, tím vyšší finanční pomoc jí stát poskytl a tím 

nedotknutelnější byla i její společenská prestiž.  

    V roce 1939 existovalo 6 takových domovů (nejznámějším se stal dům 

Hochland v Steinhöringu) a domovy vznikaly i mimo Německo v zemích s „rasově“ 

kvalitním obyvatelstvem (Belgie, Lucembursko, Norsko) – často do těchto oblastí 

byli vojensky nasazeni muži SS, kteří měli svést svobodné i vdané ženy, které 

následně v domově porodily „objednané“ árijské dítě a to se poté dostalo na 

výchovu do Německa nebo do pronacisticky smýšlející rodiny dané země. Do 

domovů byly přidělovány i malé děti s vysokými „rasovými“ kvalitami z jiných 

zemí – většinou násilně odvlečené od vlastních rodičů, aby se jim v domově dostalo 

árijské převýchovy a mohly být adoptovány některou nacistickou německou 

rodinou. Do programu Lebensborn bylo začleněno i několik dětí z vypálené české 

vesnice Lidice.68 

 

                                                           
67 Clayová, C. a  Leapman, M. Opak. cit. s. 56. 
68 Clayová, C. a Leapman, M. Opak cit. s. 147. 
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2. Právo, rasismus a „rasová“ diskriminace 

 

2.1. Úvodní diskurs 

 

 V posledních letech lze pozorovat zvyšující se intenzitu rasistických a 

rasisticky diskriminačních nálad ve společnosti. Jedná se především o protiromské 

či protižidovské demonstrace a pochody radikální či extrémní pravice spojené 

s další trestnou činností.  

 Inklinace k rasismu je zjevná mezi majoritní populací zejména proti tzv. 

nepopulárním skupinám (především Romům, Židům, cizincům, náboženským 

skupinám). V deníku Expres, který byl bezplatně poskytován u vstupu do stanic 

pražského metra, vyšel dne 18. prosince 2007 článek s titulem „Studentům vadí 

Romové. Průzkum: Mládež je xenofobní“. Průzkum realizovala nezisková 

organizace Člověk v tísni a vyplynulo z něj, že tři čtvrtiny mladých lidí má 

negativní vztah k Romům. „Téměř polovina míní, že by pro ně stát měl zřizovat 

speciální školy. Třetina by je vykázala mimo Česko“. 

 Autorka v letech 2007 – 2008 sbírala novinové články a sloupky v denících 

na téma „rasově“ motivované činnosti ze strany extrémní pravice. Obsáhlá složka je 

zásobárnou mnoha otázek. Projevy a formy rasismu se liší svou intenzitou, 

v každém případě jsou však v demokratické pluralitní společnosti nežádoucí. Je na 

vině nedostatečná legislativa, která rasisticky motivované aktivity nereguluje či 

přehlíží? Nebo je nutné hledat příčiny hlouběji ve strukturách společnosti? 

    

2.2. Vymezení „rasy“ a rasismu v judikatuře 

 

 Ve vnitrostátních zákonech, v unijním právu a mezinárodních úmluvách, 

paktech či deklaracích není rasismus explicitně vymezen. Je zde upraveno trestní 

jednání z něj plynoucí a sankce vyplývající z tohoto jednání. Početněji jsou 

zastoupeny pojmy „rasa“ (velmi často ve spojení „na základě rasy“) či „rasová“ 

diskriminace, nenávist, zášť, segregace atd. Termín „rasa“ nebyl v žádných 

autorkou analyzovaných právních dokumentech popsán a vysvětlen.  

 Jak již bylo v teoretické části podrobně vyloženo, používání těchto výrazů 

značí, že každá osoba je příslušníkem konkrétní „rasy“. Tomáš Kamín i Miloš 
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Večeřa navrhují pojem „rasa“ v právní vědě vůbec nepoužívat. Tomáš Kamín 

navrhuje pojem „rasa“ nenahrazovat jiným alternativním pojmem (např. etnikum).69 

Autorka se domnívá, že takový alternativní pojem, který působí na první pohled 

neutrálně, by byl zkreslující, pouhé vylepšující synonymum pro termín „rasa“ a 

situace by se nikterak nezlepšila. Špatná interpretace či neznalost pojmu vede k jeho 

užívání v antropologickém slova smyslu tedy jako biologického konstruktu, nikoliv 

v sociologickém významu. (Nejvyšší) soudci i státní zástupci nemají oporu 

v žádném výkladu v rámci zákona a musí se spoléhat na interpretace 

v mezinárodních úmluvách.  

 Pojem „rasa“ není právním pojmem a proto by se měl opírat o výklad 

odborných sociologických pramenů, popř. jiné společenskovědní literatury a být 

zohledněn i v mezinárodních úmluvách, které pak slouží jako inspirační zdroj pro 

soudce a zákonodárce. Podstatné je pojem vždy uchopit kriticky, protože jak již 

bylo nastíněno, „rasa“ není pojem neutrální povahy. 

 Příkladem špatné interpretace je rozhodnutí Okresního soudu v Hradci 

Králové (Rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 20. 11. 1996, sp. zn. 

3 T 196/96), na které odkazuje Miloš Večeřa i Tomáš Kamín. Ve zkratce: jednalo se 

o případ zbití a vyhrožování čtyřem osobám romského původu v dopravním 

prostředku. Soud nevyhodnotil tento čin jako „rasově“ motivovaný s odůvodněním, 

že: „je třeba rozlišovat tři velké rasové skupiny, a to indoevropskou, 

negroaustralskou a mongolskou, přičemž občané romského původu stejně jako 

občané české národnosti jsou příslušníky téže indoevropské rasy, a nelze tedy 

postihovat jako rasově motivované jednání násilné útoky ze strany pachatelů, kteří 

jsou stejné rasy“.70 Nejenže je v tomto rozhodnutí indoevropská jazyková skupina 

nesprávně považována za „rasu“, navíc byl výraz rozšířen i na odlišnost na základě 

kulturních znaků. Z toho plyne, že aby čin byl vyhodnocen jako „rasově“ 

motivovaný, musel by být spáchán proti příslušníkům „rasy“ negroaustralské nebo 

mongolské.  

   

 

  

                                                           
69 Kamín, T. In: Lidská práva proti rasismu, opak. cit. s. 73. 
70 Večeřa, M. In: Lidská práva proti rasismu, s. 153. 
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2.3. „Rasová“ diskriminace aneb praxe rasismu 

 

 Praxe rasismu je založena na „rasové“ diskriminaci či „rasově“ motivované 

trestné činnosti. Autorkou bylo naznačeno, že používání adjektiva „rasový“ není 

přijatelné a výstižné, přesto bude přídavné jméno v souladu s použitou literaturou 

používáno, autorka se proti němu vymezí vloženými uvozovkami. V citacích 

právních úprav bude ponecháno původní znění.  

 Pojem diskriminace vychází z latinského slova „discriminare“, což znamená 

rozlišovat. Nejedná se striktně o právní pojem, ale je vymezován řadou jiných 

společenskovědních disciplín, které mají souvislost a provázanost s právem. 

Encyklopedie politiky Karla Žaloudka definuje diskriminaci v politice jako 

„omezení práv určité skupiny lidí“.71 

 Pojmu diskriminace se nedostává výlučně samostatné právní úpravy, vždy 

doplňuje jiná garantovaná práva a svobody. Není možné opírat se o pouhou zažitou 

diskriminaci, vždy se musí jednat o diskriminaci v přístupu k něčemu, například 

diskriminace v přístupu ke vzdělání, zdravotní péči, sociálním výhodám apod.  

    Jedná se o rozdílné neospravedlnitelné zacházení s osobou či skupinou osob, 

které sebou nese negativní či nevýhodné následky. Mezi první zakázaná kritéria, 

podle kterých nebylo možné odůvodnit rozdílné zacházení, neboť by se jednalo o 

diskriminaci, patřilo pohlaví, „rasa“ a etnický původ.72 Za další nedovolená kritéria 

se považuje víra, ateismus, věk, národnost, sexuální orientace, etnický původ, 

zdravotní stav, postižení, rodinný stav, státní občanství, sociální původ aj. 

    Ne každé rozlišování je diskriminační povahy a existují výjimky, které 

rozlišování na základě zakázaných kritérií dovolují. Rozdílné zacházení musí být 

„objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou 

přiměřené a nezbytné“.73 Opodstatněným cílem může být například ochrana 

těhotných žen či žen krátce po porodu, ochrana zdravotně postižených, ekonomická 

efektivita, charakter práce či profese aj. 

    „Rasovou“ diskriminací je provázena především oblast pracovního práva 

(právo na zaměstnání a právo přístupu k povolání), poskytování služeb, vzdělávání 

                                                           
71 Žaloudek, K. Encyklopedie politiky. Vyd. 1. Praha : Libri, 1996, s. 86. 
72 Bobek, M. a Boučková, P. a Kühn, Z. Rovnost a diskriminace, Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 77. 
73 Antidiskriminační zákon. [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
<http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z198_2009o > 

 



36 
 

a sociální oblast. V České republice směřuje „rasová“ diskriminace zejména proti 

osobám romského původu, které jsou považovány za tzv. nepopulární skupinu.  

Romové jsou téměř vyčlenění z trhu práce (zaměstnavatel odmítá zaměstnávat 

osoby romského původu), romské děti jsou bezdůvodně přeřazovány ze základní 

školy do speciálních škol (či rovnou začínají povinnou školní docházku ve speciální 

škole), osobám romského původu je odepřen vstup do veřejných podniků 

(restaurace, sportovní areály) či je odepřeno využití určitě služby (jízda v autobuse 

soukromého dopravce). 

 K diskriminaci může dojít tak, že sama zákonná úprava diskriminuje (viz. 

přímá diskriminace), či zákonná úprava na první pohled diskriminující není, 

k diskriminaci dochází při její aplikaci (viz. nepřímá diskriminace).74  

 

 

2.3.1. Přímá diskriminace 

 

    Přímá diskriminace zahrnuje opomenutí či zacházení s určitou osobou či 

skupinou osob méně příznivým způsobem než s jinou osobou či skupinou osob 

ve srovnatelné situaci.75 Toto odlišné zacházení je založeno buď na nedovolených 

kritériích rozlišování (např. „rasa“, pohlaví, věk apod.) či k němu dochází bez 

objektivních důvodů.  

    K vyvrácení přímé diskriminace je nutné, aby soud přezkoumal, zda odlišné 

zacházení mělo legitimní, ospravedlnitelný cíl a prostředky k jeho dosažení nebyly 

určeny svévolně bez racionálně podložených důvodů.  

 Jako konkrétní příklad „rasové“ diskriminace je možno uvést odmítnutí 

majitele restaurace, zábavního zařízení, soukromého dopravce vpustit či obsloužit 

osobu nebo osoby romského původu či jiné barvy pleti. 

 

 

 

 

                                                           
74 Bobek, M. a Boučková, P. a Kühn, Z. Opak. cit. 42.  
75 Antidiskriminační zákon. [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
<http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z198_2009o > 

 



37 
 

2.3.2. Nepřímá diskriminace   

 

    Nepřímá diskriminace není na první pohled zjevná jako přímá diskriminace. 

Jedná se o neutrální jednání, které diskriminuje do svých důsledků. Například na 

první pohled neutrální právní úprava vyvolává odlišné zacházení (diskriminaci) při 

své realizaci. Aby bylo možné vyvrátit nepřímou diskriminaci, je nutné, stejně jako 

u diskriminace přímé, doložit legitimní cíl a přiměřené, nezbytné prostředky 

vedoucí k dosažení tohoto záměru.  

    V rámci nepřímé diskriminace můžeme rozlišit dva případy: 

1. Případ, kdy právní úprava je příliš široká a některé osoby 

 znevýhodňuje. Požadavkem je vytvoření výjimky v rámci obecné 

  normy.76 

2. Situace, kdy právní úprava upravuje výjimku rozdílného zacházení 

 z obecné normy, čímž znevýhodňuje určitou skupinu osob. 

  Požadavkem je odstranění výjimky a nastolení obecné normy, tedy 

  zrovnoprávnění více chráněných skupin s těmi méně chráněnými.77 

Podle § 4 odst. 1 až 5 Antidiskriminačního zákona patří mezi diskriminaci přímou i 

nepřímou: obtěžování (vč. sexuálního), pronásledování, pokyn k diskriminaci a 

navádění k diskriminaci na základě nedovolených kritérií. 

 

 

2.3.3. Pozitivní diskriminace 

 

    Pozitivní diskriminace, známá pod anglickým označením affirmative action, 

do českého jazyka přeloženo jako pozitivní opatření, jsou diskutabilní opatření, 

provázená řadou kladných i negativních kritik. Jedná se o úmyslné zvýhodňování 

určitých skupin, skrze které má být dosažena faktická rovnost.78 Mezi takové 

skupiny patří „rasové“ menšiny, ženy, tělesně postižení aj. Antidiskriminační zákon 

ustanovuje v § 7 odst. 2, že „za diskriminaci se nepovažují opatření, jejichž cílem je 

předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině osob 

                                                           
76 Bobek, M. a Boučková, P. a Kühn, Z. Opak. cit. s. 53. 
77 Bobek, M. a Boučková, P. a Kühn, Z. Opak. cit. s. 53. 
78 Bobek, M. a Boučková, P. a Kühn, Z. Opak. cit. s. 22. 
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vymezené některým z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 a zajistit jí rovné zacházení a 

rovné příležitosti“. 

    Otázkou zůstává, zda pozitivní opatřená jsou „dočasnou derogací jinak 

obecně platného principu rovného zacházení či zda se jedná o trvalé naplnění 

principu materiální rovnosti“.79 Evropská koncepce se přiklání spíše k pojetí 

dočasně úmyslného opatření, dočasného zvláštního zacházení.  

    Kritika je zejména obrácena proti neefektivnosti a nákladnosti pozitivních 

opatření, a že se takové pomoci dostane osobám, které žádnou pomoc nepotřebují, 

protože jsou sami schopni se vypořádat se svou situací či o taková opatření nemají 

zájem. 

    Za příklady pozitivních opatření mohou sloužit následující: kvóty a 

rezervace pracovního místa pro osoby ze znevýhodněných skupin nebo poskytnutí 

konkrétního statku, služby. Nově diskutované je téma povinných kvót žen v politice 

a ve vedoucích pozicích firem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Cílem materiální rovnosti je faktická, nikoli pouze zákonná rovnost (formální rovnost). Zohledňuje situaci 
jednotlivce (kulturní zvyky, vzdělání, sociální původ). (Bobek, M. a Boučková, P. a Kühn, Z. Opak. cit. s. 17.) 
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3. Právní úprava 

 

    Podle Miloše Večeři existují dvě oblasti právní úpravy v boji proti rasismu. 

V prvém případě se jedná o normy zakazující určité chování, při nedodržení je 

pachatel vystaven zákonem stanovené sankci. Jedná se o právní normy obsažené 

v Trestním zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.).80 Ve druhém případě se jedná o normy 

zavazující a opravňující, které pomáhají vytvářet prostředí bez „rasové“ 

nesnášenlivosti a ochraňují před přímou a nepřímou diskriminací. Příkladem je 

Listina základních práv a svobod a jiné mezinárodní úmluvy či deklarace.81 

    Český právní řád je ovlivněn unijním (evropským) právem a mezinárodní 

legislativou organizací, jichž je Česká republika smluvním členem (např. Rada 

Evropy, OSN aj.). Tato úprava má vyšší právní sílu a před vnitrostátní úpravou 

aplikační přednost.  

 

 

3.1. Mezinárodní právo 

 

    Česká republika je smluvním členem mnoha mezinárodních organizací. 

Nejvýznamnější organizace, která soustavně bojuje proti rasismu a „rasové“ 

diskriminaci a všeobecně za lidská práva již od svého založení, je Organizace 

spojených národů (OSN). Česká republika, která je od roku 1993 jejím členem, 

přijala a řídí se všemi úmluvami, pakty a deklaracemi, které byly v rámci OSN 

vyhlášeny.  

    První deklaraci zaměřenou na lidská práva všeobecně, přijalo Valné 

shromáždění 10. prosince 1948 jako Všeobecnou deklaraci lidských práv. Stala se 

základní deklarací pro následující dokumenty ochraňující nedotknutelnost lidských 

práv a svobod a inspiračním zdrojem pro další organizace.  

    V roce 1976 nabyl účinnosti Mezinárodní pakt o lidských právech. Zahrnuje 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech. Mezi další podstatné právní 

úpravy patří Úmluva OSN o právech dítěte či Charta organizace spojených národů. 

                                                           
80 Večeřa, M. Opak. cit. s. 155. 
81 Večeřa, M. Opak. cit. s. 155. 
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Z autorčina pohledu je nejpodstatnější dokument potírající rasismus a „rasovou“ 

diskriminaci Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové 

diskriminace.  

 

 

3.1.1. Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 

 

    Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace byla 

přijata 21. prosince 1965.  

    Úmluva obsahuje preambuli a dvě části, které zahrnují celkem 25 článků. 

V preambuli jsou definovány zásady a cíle Úmluvy. Podporované a propagované 

zásady zahrnují především úctu a důstojnost k nenahraditelné lidské osobnosti, 

respektování lidských práv všech bez ohledu na „rasu“, národnost, etnikum. Cílem 

je rychlé odstranění rasismu a „rasové“ diskriminace jako narušujícího prvku 

harmonického soužití občanů daného státu a přátelských a mírových vztahů mezi 

státy.  

    Úmluva obsahuje pojmy, které je nezbytné vysvětlit. Jediný výklad 

poskytuje v první části čl. 1, který definuje „rasovou“ diskriminaci. „Rasová“ 

diskriminace je zde rozšířena i na jiná kvalifikovaná kritéria než jen na „rasu“: 

„…jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na 

rase, barvě pleti, rodovém nebo národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem 

nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo uskutečňování 

lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, 

sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti veřejného života“. Úmluva pracuje s 

faktem, že „rasy“ existují. Cílem dokumentu je: „…zabránit šíření rasistických 

učení a praktik a potírat je, aby bylo podpořeno porozumění mezi rasami“. Úmluva 

požaduje harmonický a tolerantní vztah mezi rozdílnými „rasami“ a utvrzuje, že 

„rasy“ reálně existují a každý jsme příslušníkem nějaké „rasy“. V celé Úmluvě není 

možné nalézt definiční zmínky o pojmu „rasa“ či rasismus. Vzhledem 

k nevymezenosti pojmu „rasa“ se tedy čtenář musí spoléhat na své vlastní znalosti, 

které budou ve většině případu pouze přibližné a vágní.  

    Nutné je také uvést, že za „rasovou“ diskriminaci je považována i 

diskriminace na základě etnického původu či národnosti, což může vést k špatné 
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interpretaci pojmu „rasa“. Laický občan může spojovat na základě tohoto tvrzení 

„rasy“ s jednotlivými národnostmi (německá „rasa“) či etniky (romská „rasa“). Tato 

spojení byla vyvrácena v teoretické části jako neadekvátní.  

    Názor, že „rasový“ motiv není možné vztáhnout pouze na „rasy“, ale je 

mnohem širší, zastává i Jan Chmelík, odborník na politický extremismus. Ten za 

„rasu“ považuje skupinu lidí lišící se i kulturními či jazykovými rozdíly.82 

    Čl. 5 pak stanoví, že smluvní státy se zavazují, že „zakáží a odstraní 

rasovou diskriminaci ve všech jejích formách a že zaručí právo každého na rovnost 

před zákonem bez rozlišování podle rasy, barvy pleti, národnostního nebo etnického 

původu“. Zaručená práva se týkají především práva na osobní bezpečnost, 

politických práv, občanských práv jako např. práva na vzdělání a školení, práva 

přístupu na všechna veřejná místa a na využívání všech veřejných služeb, práva na 

svobodu myšlení, svobodu přesvědčení, projevu atd. 

    Zbytek Úmluvy obsahuje závazky smluvních států k těmto opatřením a 

podmínky vzniku Výboru pro odstranění rasové diskriminace.  

 Autorka je toho názoru, že se jedná spíše o úmluvu o založení Výboru a 

postupu řízení v případě, že smluvní stát poruší závazky deklarované touto 

Úmluvou. Více místa by si zasloužilo vymezení závažných pojmů jako „rasa“ a 

rasismus, které jsou titulem Úmluvy.  I přesto autorka hodnotí snahu OSN velmi 

pozitivně. Jedná se zřejmě o první právní dokument s všeobecnou závazností pro 

smluvní státy, který se snaží oblast rasismu a „rasové“ diskriminace potírat. Stal se 

inspirativním pro řadu dalších úmluv a prvním krokem na cestě k potlačení 

„rasové“ diskriminace a „rasového“ násilí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
82 Chmelík, J. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Vyd. 1. Praha : Linde, 2001, s. 65. 
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3.1.2. (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv 

 

    (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv byla podepsaná 4. listopadu 

1950 v Římě. Česká republika ratifikovala Úmluvu 18. března 1992 a byla 

publikována pod č. 209/1992 Sb. 

 Vznikla pod působením organizace Rady Evropy83. Rada Evropy byla 

vytvořena k monitorování stavu lidských práv v evropských členských i v 

nečlenských státech. Čl. 59 odst. 2 stanoví, že „Evropská unie může přistoupit k této 

Úmluvě“. 

 Obecná zaručení základního lidského práva stanovuje čl. 2 Právo na život: 

„Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven 

života kromě výkonu soudem uloženého trestu následujícího po uznání viny za 

spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest“. 

    Čl. 14 upravuje zákaz diskriminace v souvislosti s užíváním práv a svobod 

daných tímto dokumentem. Hovoří se zde o zákazu diskriminace na základě „rasy“ 

a dalších nekvalifikovaných důvodů (např. pohlaví, náboženství, politické 

přesvědčení apod.).  

 Čl. 19 až 51 obsahují ustanovení o působení a výkonu Evropského soudu 

pro lidská práva. 

    Úmluva obsahuje řadu dodatkových protokolů. Z pohledu autorčiny práce je 

klíčový Protokol č. 12 z roku 2000, který deklaruje vyšší právní ochranu rovnosti 

lidí a zákazu diskriminace. Jednotlivé protokoly tvoří dodatkové články k Úmluvě. 

Čl. 1 odst. 1 uvádí, že: „užívání každého práva přiznaného zákonem musí být 

zajištěno bez jakékoli diskriminace z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka a 

náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního či sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní menšině, majetku, rodu či jiného postavení“. 

 

 

 

 

                                                           
83 Rada Evropy je často mylně zaměňována s Radou Evropské unie či Evropskou radou. V obou případech se 

jedná o vrcholné orgány EU, v případě Rady Evropy o samostatnou organizaci sdružující většinu evropských 
států. 
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3.2. Unijní právo 

 

3.2.1. Lisabonská smlouva 

 

 Po vstoupení Lisabonské smlouvy (LS) v platnost dochází k zásadním 

terminologickým i právním změnám v koncepci evropského práva. Základ LS tvoří 

dva právní dokumenty: Smlouva o Evropské Unii (SEU) a Smlouva o fungování 

Evropské Unie (SFEU; jedná se o přejmenování Smlouvy o Evropském 

společenství). Obě jsou v odborné literatuře značeny jako Smlouvy a mají stejnou 

právní sílu. Evropská unie se stala právní nástupkyní původního Evropského 

společenství. K Smlouvám je přiřazena Listina základních práv Evropské unie, 

která sice není součástí Smluv, ale má stejnou právní sílu jako jednotlivé smlouvy.84 

    V odborné literatuře vydané před platností LS se operuje se zastaralou 

terminologií. Například v právní publikaci Rovnost a diskriminace od Michala 

Bobka z roku 2007 se jedna kapitola nazývá „Rovnost a zákaz diskriminace v právu 

Evropských společenství“.85 

    LS byla podepsána 13. prosince 2007 v Lisabonu a nabyla účinnosti až 1. 

prosince 2009. Ratifikační proces pozdržely některé evropské státy včetně České 

republiky, za kterou LS signoval 3. listopadu 2009 bývalý český prezident Václav 

Klaus. 

    LS je zkratkou oficiálního názvu Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu 

o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. Jedná se o 

novelizaci stávajících Smluv (SEU a SES) a nahrazuje původní neschválený 

koncept s názvem Ústava.86  

 

 

 

 

 

                                                           
84 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské Unii. [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF> 
85 Bobek, M. a Boučková, P. a Kühn, Opak. cit. s. 123. 
86 Když se řekne Lisabonská smlouva: Perspektiva fungování Evropské unie podle nového smluvního rámce. 
[online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: <http://www.euroskop.cz/gallery/13/4050-
kdyz_se_rekne_lisabonska_smlova.pdf> 
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3.2.1.1. Smlouva o Evropské unii 

 

 SEU zakládá Evropskou unii (původně Evropské hospodářství) a novou 

etapu integračního procesu jednotlivých států. Jedná se o Smlouvu o Evropské Unii 

ve znění Lisabonské smlouvy. Obsahuje preambuli a 6 hlav (Společná ustanovení, 

Ustanovení o demokratických zásadách, Ustanovení o orgánech, Ustanovení o 

posílené spolupráci, Obecná ustanovení o vnější činnosti unie a zvláštní ustanovení 

o společné zahraniční a bezpečnostní politice, Závěrečná ustanovení). 

 Preambule obsahuje rozhodnutí o založení Evropské unie jakožto další etapy 

evropské integrace navazující na Evropské společenství. Je zde potvrzena 

všeobecná úcta k lidským právům, hodnotám a svobodám. Mezi lidsko - právní 

dokumenty, ke kterým se EU podle této smlouvy zavazuje, jsou Evropská sociální 

charta (podepsaná dne 18. října 1961 v Turíně) a Charta společenství základních 

sociálních práv pracovníků (1989). 

 Čl. 2 Hlavy I. (Společná ustanovení) upravuje hodnoty uznávané EU. Jsou 

zde vytyčeny základní body, které EU ctí jako závazné: „Unie je založena na 

hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu 

a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou 

společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností 

diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů“. 

 Čl. 3 odst. 3 uvádí, že EU bojuje proti sociální marginalizaci a diskriminaci. 

Dbá důrazu především na rovnosti mužů a žen. Prozatím nebyl vymezen žádný 

zákaz diskriminace na základě „rasy“ či rasismu. 

 Čl. 6 odst. 1 uznává práva a zásady obsažené v Listině základních práv 

Evropské unie. Listina se nestává součástí Smluv, nerozšiřuje pravomoci Unie, ale 

práva a zásady akceptuje. Odst. 2 tohoto článku uznává též přistoupení EU 

k (Evropské) Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod. 
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3.2.1.2. Smlouva o fungování Evropské unie 

 

 Jedná se o Smlouvu o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské 

smlouvy a týká se zejména fungování a pravomocí orgánů EU. Obsahuje preambuli, 

7 částí s hlavami, kapitolami a oddíly.  

 Podle části první, Hlavy II., čl. 10 se Unie zaměřuje na boj „proti jakékoliv 

diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského 

vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace“. 

Vysvětlení termínu „rasa“ chybí.  

 Druhá část nese název Zákaz diskriminace a občanství Unie. Je zde 

zakázána především diskriminace na základě státní příslušnosti. Čl. 19 odst. 1 

vymezuje zvláštní legislativní postup, který může Rada EU přijmout v boji proti 

diskriminaci. Jedním z druhů diskriminace je uvedena „rasová“ diskriminace. 

 Čl. 67 odst. 3 formuluje, že Unie „usiluje o zajištění vysoké úrovně 

bezpečnosti prostřednictvím opatření pro předcházení trestné činnosti, rasismu a 

xenofobii a boj proti nim, prostřednictvím opatření pro koordinaci a spolupráci 

mezi policejními a justičními orgány a jinými příslušnými orgány, jakož i 

prostřednictvím vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech, a je-

li to nezbytné, prostřednictvím sbližování předpisů trestního práva“. 

 SFEU upravuje zákaz všeobecné diskriminace v odměňování, humanitární 

pomoci, diskriminace v obchodní sféře, v zaměstnávání pracovníků členskými 

zeměmi, v dopravě a v sociální oblasti aj. K boji proti rasismu, který je v EU 

aktuálním tématem, je nutné se stavit příslušnou legislativou. V této smlouvě není 

„rasové“ problematice věnován žádný samostatný článek. 

 

 

3.2.1.3. Listina základních práv Evropské unie 

 

 Evropská unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině 

základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 

12. prosince 2007 ve Štrasburku. V prohlášení k ustanovení smluv se nachází 

Prohlášení o Listině základních práv Evropské unie. Uvádí se, že Listina je právně 

závazná a „nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, 
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ani nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoci a 

úkoly vymezené Smlouvami“. 

 Listina obsahuje preambuli a 7 hlav. Tyto hlavy zastupují různé oblasti 

lidských práv: důstojnost, svobodu, rovnost, solidaritu či občanská práva, právo na 

spravedlivý soudní proces apod. 

 Obsah preambule je založen na základních lidských hodnotách, jako je 

lidská důstojnost, svoboda, rovnost a solidarita.  

 Důležitou se zdá být Hlava III. s názvem Rovnost. Čl. 21 pak vymezuje 

zákaz diskriminace: „Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na 

pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, 

jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli 

jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním 

postižení, věku nebo sexuální orientaci“.       

 Cílem dokumentu je shrnout základní práva a svobody občanů v rámci EU. 

„Rasové“ diskriminaci a rasismu není věnováno příliš místa. Neexistuje v rámci 

Úmluvy žádný samostatný článek, který by se této problematice věnoval.  

 

 

3.2.2. Směrnice Rady 2000/43/ES 

 

 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada 

rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, byla 

vydána Radou Evropské unie. Neupravuje pouze oblast zaměstnání a povolání, jak 

bývá obvyklé u širokých směrnic, které se zabývají zákazem diskriminace obecně, 

ale i zákazem diskriminace v oblasti vzdělávání, zdravotní péče, přístupu ke zboží a 

službám atd.  

 Směrnice Rady 2000/43/ES je závazný předpis, který členské země musí 

implementovat do svého právního řádu. V České republice musela být Směrnice 

přijata do 19. července 2003, jak je uvedeno v čl. 16. 

 V Návrhu usnesení Evropského parlamentu o provádění této Směrnice 

z roku 2007 se uvádí, že s ohledem na výroční zprávu o stavu lidských práv z roku 

2006 vyplývá, že rasismus a diskriminace zůstává v členských státech stále 

závažným problémem. Dále je zde poukázáno na nízkou informovanost občanů o 
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stávající právní úpravě EU namířené proti diskriminaci. Směrnice Rady 2000/43/ES 

je vnímána jako: „minimální standard, a proto by měla sloužit jako základ pro 

vytváření souhrnné politiky namířené proti diskriminaci“.87 

    Směrnice se skládá ze 4 kapitol (Obecná ustanovení, Ochrana a výkon 

práva, Subjekty pro podporu rovného zacházení, Závěrečná ustanovení), jež jsou 

tvořeny celkem 19 články. V preambuli je deklarována nedotknutelnost lidských 

práv a základních svobod, nedotknutelnost lidské důstojnosti, prosazování rovnosti 

a zákaz přímé i nepřímé diskriminace na základě „rasy“ či etnického původu. Cílem 

je zásada rovného zacházení. Proti diskriminaci na základě „rasy“ či etnického 

původu nechrání pouze fyzické, ale i právnické osoby. Zákaz diskriminace se 

netýká podle odst. 17 preambule „zachování nebo přijetí opatření určených k 

předcházení nebo k vyrovnání znevýhodnění skupiny osob určité rasy nebo 

etnického původu a tato opatření mohou umožňovat existenci organizací osob určité 

rasy nebo etnického původu, je-li jejich hlavním cílem podpora zvláštních potřeb 

těchto osob“. V tomto případě se jedná o pozitivní opatření, vyložená v dřívější 

kapitole. V následujícím odst. (odst. 18) Směrnice je upřesněno, že rozdílné 

zacházení na základě „rasy“ či etnického původu není diskriminačního charakteru, 

pokud představuje „podstatný a určující profesní požadavek“ a pokud je jeho cíl 

„legitimní a požadavek přiměřený“. 

    V první kapitole (Obecná ustanovení) je definována přímá a nepřímá 

diskriminace. Za přímou diskriminaci je považováno méně příznivé zacházení 

z důvodu „rasy“ či etnického původu. Toto méně výhodné zacházení se posuzuje v 

porovnání s osobou ve srovnatelné situaci. Nepřímá diskriminace znamená 

znevýhodnění osoby v důsledku na první pohled neutrálního předpisu, opět 

v porovnání s osobou ve srovnatelné situaci. Mezi „rasovou“ diskriminaci řadí 

Směrnice i obtěžováním na základě rasy či etnického původu a navádění k takové 

diskriminaci. Není pochyb, že se tímto zněním inspiroval český Antidiskriminační 

zákon, o kterém bude pojednáno v následující kapitole. 

    Stejně jako Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové 

diskriminace postrádá Směrnice vymezení termínů „rasa“ a rasismus.  

                                                           
87 Zpráva o provádění směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení 

s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0278&language=CS> 
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    I přesto Směrnice učinila významný krok v oblasti definování „rasy“: 

odmítla existenci různých lidských „ras“. V preambuli v odst. 6 se uvádí, že 

„Evropská unie odmítá všechny teorie, které se pokoušejí určit existenci rozdílných 

lidských ras. Používání výrazu „rasa“ v této směrnici nijak neznamená přijetí 

takových teorií“. Tento krok vnímá autorka jako velice pozitivní přechod od 

vnímání „ras“ jako neoddělitelného předurčení každého člověka k odmítnutí „ras“ 

jako nevědecké a rasistické doktríny.  

    Směrnice se nevztahuje pouze na oblast diskriminace v oblasti povolání, 

zaměstnání, ale směřuje i na oblast sociální (sociální ochrana a sociální výhody), 

vzdělání (vč. odborného a rekvalifikace), zdravotní a přístupu ke zboží a službám.88 

    Mezi další instituty, které Směrnice k boji proti „rasové“ diskriminaci a 

rasismu vytyčuje, jsou např. pozitivní opatření, přesun důkazního břemene89 a vznik 

nezávislého subjektu (organizace) na podporu rovného zacházení.   

    Čl. 13 vymezuje vznik orgánu či subjektu/ů určeného/ých na podporu 

rovného zacházení v daném státě. Tento samostatný orgán by měl zveřejňovat 

nezávislé zprávy a studie týkající se diskriminace na základě „rasových“ či 

etnických rozdílů, mapovat aktuální problematiku a stav, popř. navrhovat 

doporučení vládě. 

 

 

3.3. Ústavní právo 

 

    Ústavní soud se diskriminací zabývá v rámci „tzv. konkrétní i abstraktní 

kontroly norem (…) a dále v řízení o ústavní stížnosti“.90 

    Mezi ústavní antidiskriminační opatření patří: Listina základních práv a 

svobod (Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.) a ústavní 

zákony. Listina je brána s vysokou mírou vážnosti a posiluje vizi českého státu jako 

demokratického právního státu.  

 

                                                           
88 Bobek, M. a Boučková, P. a Kühn, Z. Opak. cit. s. 136. 
89 Přesun důkazního břemene je jedním z postupů při řešení soudních diskriminačních sporů. Principem je, že 
žalovaný musí prokázat, že k diskriminaci žalobce nedošlo (nutno odůvodnit legitimním cílem a nezbytnými, 
přiměřenými prostředky). Žalobce tedy nedokazuje různými důkazy, že byl diskriminován.  
90 Abstraktní kontrola norem je kontrola nepodmíněná podnětem určitého případu jako v případě konkrétní 
kontroly (Bobek, M. a Boučková, P. a Kühn, Z. Opak. cit. s. 177.) 
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3.3.1. Listina základních práv a svobod 

 

    Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České 

republiky a má formu Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. 

prosince 1992. Tento ústavní zákon byl publikován pod č. 2/1993 Sb. ve znění 

ústavního zákona č. 162/1998 Sb.  

 Listina obsahuje preambuli a 6 hlav s 44 články. Upravuje ústavní principy 

ochrany lidského života, přiklání se k neporušitelnosti lidských práv člověka jako 

nedotknutelné lidské bytosti i jako občana, navazuje na demokratickou 

masarykovskou tradici země.  

    Hlava I., Obecné ustanovení, čl. 1 uvádí, že „lidé jsou svobodní a rovní v 

důstojnosti i v právech“. Jedná se o stěžejní prohlášení, které je v podstatě základem 

i pro následující články. V čl. 3 jsou demonstrativně vyjmenována kritéria 

nedovoleného rozlišování: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu 

pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, 

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické 

menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“. Ne každé rozdílné zacházení a 

rozlišování je protiústavní. Například čl. 19 zaručuje právo shromažďování, které je 

možné omezit zákonem v případě, že se jedná o opatření „v demokratické 

společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného 

pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu“. Protiústavní je 

nepodložené rozlišování bez objektivních a rozumových důvodů. 

    Rovnost a svoboda jsou vždy přiřazeny ke konkrétní hodnotě, ústavně 

zaručenému právu či svobodě a platí pro všechny bez rozdílu, a je výslovně 

zakázáno rozlišování na základě demonstrativně vymezených kritérií v čl. 3 (např. 

čl. 10 zaměřený na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, čl. 33 

věnovaný právu na vzdělání). 

    „Rasa“ není již dále v Listině zmiňována. Důležitým se jeví čl. 24, který 

stanoví: „Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být 

nikomu na újmu“. Listina se proti pojmu „rasa“ nevymezila. Zároveň právě pod 

tento článek by bylo možné „rasové“ skupiny podřadit. Je také možné, že „rasová“ 

skupina, která nebyla jmenovitě vymezena, může spadat právě pod oblast etnické 

skupiny.  
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3.4. Vnitrostátní právo 

 

    Ve vnitrostátním právu platí povinnost souladu a postupného 

zharmonizování s unijním právem. Autorkou byly vybrány k obsahové analýze 

následující právní texty:  

1. Trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.)  

2. Antidiskriminační zákon (zák. č. 198/2009 Sb.)  

3. Zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb.) 

 

 

3.4.1. Trestní zákoník 

 

    Trestní zákoník je představitelem hmotného práva. Stanovuje státem 

závazná a vynutitelná pravidla chování. Trestní zákoník byl vyhlášen ve Sbírce 

zákonů pod číslem 40/2009 a nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010.  

    Právní úpravu boje proti rasismu a „rasové“ diskriminaci zajišťuje Hlava X. 

(Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, Díl 5. Trestné činy narušující 

soužití lidí, § 352, § 355, § 356) a Hlava XIII. (Trestné činy proti lidskosti, proti 

míru a válečné trestné činy, Díl 1. Trestné činy proti lidskosti, § 400 až § 405). 

V těchto úpravách je „rasový“ motiv vyjádřen přímo ve skutkové podstatě. Jedná se 

o paragrafy:  

• § 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 

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

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

 práv a svobod 

• § 400 Genocidium 

• § 401 Útok proti lidskosti 

• § 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí 

• § 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a 

 svobod člověka 

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

 člověka 

• § 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia 
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    Termín „Rasa“ se vyskytuje přímo v názvu § 355 Hanobení národa, rasy, 

etnické nebo jiné skupiny osob:   

„(1) Kdo veřejně hanobí 

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

b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně 

nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta“. 

    Trestní zákon na žádném místě termín „rasa“ nevysvětluje. V odstavci 1b) se 

dokonce hovoří „pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu“. Interpretace této 

formulace je nasnadě: je zde potvrzeno, že každý je příslušníkem „skutečné“ rasy. 

Každý člověk má svou „rasu“ a může dojít k situaci, že nás jiné osoby budou mylně 

zařazovat k jiné „rase“. Tento přístup považuje autorka za neadekvátní. Nejenže 

popírá jednotný původ lidstva, ale zcela nekriticky se přiklání na stranu 

nevědeckého uchopení výrazu „rasa“. Nekritickým uchopením, které může být 

výsledkem neznalosti či nedbalosti, pak dochází i k špatné interpretaci pojmu „rasa“ 

ze strany soudců a ústavních činitelů a ovlivňuje i občanskou veřejnost v jejich 

vágním vnímání diskutabilního obsahu pojmu.  

    Ust. § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 

jejich práv a svobod uvádí, že „kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému 

národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k 

omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na 

dvě léta“. Zde již pojem „rasa“ není označen jako „rasa“ domnělá či skutečná a 

uvádí se bez jakéhokoliv adjektiva.  

    Hlava XIII. se věnuje ochraně „ras“ a „rasových“ skupin dostatek prostoru. 

Ust. § 400 Genocidum zakazuje vyhlazování „rasových“ skupin včetně 

podněcování a přípravy takové likvidace. Ust. § 401 Útok proti lidskosti: „Kdo se v 

rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu 

obyvatelstvu dopustí na“, v odstavci 1e) rasovém, národnostním, etnickém, 

kulturním nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného podobného 

důvodu…bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo 

výjimečným trestem“. Další paragrafy Hlavy XIII. směřují k zákazu „rasové“ 

segregace a diskriminace lidí na „rasovém“ základě včetně její přípravy (§ 402), 
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zákazu propagace a podpory hnutí směřující k potlačení lidských práv a svobod, 

jejímž obsahem je mj. „rasová“ zášť (§ 403).  

    V ostatních paragrafech je „rasa“ kvalifikačním znakem ve vyšších 

odstavcích, který sebou nese i zvýšení trestní sazby. Příkladem je možno uvést § 

140 Vražda, kde v odst. 1 stojí, že „kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán 

odnětím svobody na deset až osmnáct let“. V odst. 2 následuje, že „kdo jiného 

úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím 

svobody na dvanáct až dvacet let“. A konečně v odst. 3: „Odnětím svobody na 

patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li 

čin uvedený v odstavci 1 nebo 2.“ A písm. 3g) potom uvádí „na jiném pro jeho 

skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnosti, 

politickému přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez 

vyznání“. Podle § 42 je totiž čin spáchaný z „rasové“ nenávisti či zášti přitěžující 

okolností.  

 

 

3.4.2. Antidiskriminační zákon 

 

    Antidiskriminační zákon byl vyhlášen pod číslem 198/2009 Sb. o rovném 

zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

zákonů (antidiskriminační zákon). Nabyl účinnosti dne 1. září 2009.  

    Antidiskriminační zákon byl přijat z důvodu roztříštěné a nejednotné úpravy 

diskriminace, nutnosti větší přehlednosti práva a z důvodu vymezení jednotného 

postupu soudů.91 Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace je zde vymezena 

pro řadu oblastí, nejen pro oblast pracovněprávních vztahů. 

    Antidiskriminační zákon zapracoval antidiskriminační unijní předpisy 

s ohledem na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy ratifikované 

Českou republikou.  

 Je zcela evidentní, že inspiračním zdrojem pro Antidiskriminační zákon byla 

Směrnice Rady Evropy 2000/43/ES. Antidiskriminační zákon vymezuje zásady 

rovného zacházení a zákaz diskriminace nejen v oblasti pracovněprávních vztahů, 

                                                           
91 Bobek, M. a Boučková, P. a  Kühn, Z. Opak cit. s. 206. 
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ale i v oblasti sociální a zdravotní, ve sféře vzdělání a přístupu ke zboží a službám. 

Uvádí pojmy přímá a nepřímá diskriminace. Přímou diskriminací je prohlášeno v  

§ 2 „takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně 

příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve 

srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, 

sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či 

světového názoru“. „Rasa“ je zde na prvním místě zakázaných diskriminačních 

důvodů. Za diskriminaci je považováno i obtěžování, pokyn k diskriminaci a 

navádění k diskriminaci. Toto obtěžování je založené na kvalifikačních důvodech 

demonstrativně vymezených v § 2. 

Nepřímá diskriminace zahrnuje vedle jednání i opomenutí, kdy na základě 

neutrálního ustanovení je osoba znevýhodněna z důvodů demonstrativně uvedených 

v § 2.  

    Antidiskriminační zákon ve velké míře upravuje zásadu rovného zacházení a 

zákaz diskriminace mezi muži a ženami (v právu na zaměstnání a povolání). 

Upravuje také případy, kdy rozdílné zacházení není možno označit za diskriminaci 

– případy s legitimním cílem, které jsou k jeho dosažení přiměřené a nezbytné 

(např. podmínka minimálního věku, odborné praxe, za účelem ochrany ženy v 

těhotenství aj.). Za diskriminaci se nepovažují ani pozitivní opatření, která mají za 

legitimní cíl vyrovnání nevýhod z důvodu příslušnosti k „rasové“, etnické, 

národnostní skupině, pohlaví apod. 

 Hlava II. vymezuje právní prostředky ochrany před diskriminací. Dotčená 

osoba, s níž nebylo rovně zacházeno nebo byla diskriminována, má podle § 10, 

odst. 1 „právo se u soudu domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly 

odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené 

zadostiučinění“. V určitých případech má diskriminovaná osoba podle tohoto 

ustanovení v paragrafu právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích ve výši, 

kterou určí soud. 

    V Antidiskriminačním zákonu vidí autorka progresivní posun v oblasti 

zákazu diskriminace na základě „rasy“. Česká legislativa potřebovala obdobný 

zákon, který by se jasně vymezil v samostatném dokumentu k rozsáhlému 

společenskému jevu diskriminace a to nejen „rasové“. Přestože přebírá rétoriku 
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evropské Směrnice Rady Evropy 2000/43/ES, sumarizuje antidiskriminační 

opatření, která na vnitrostátní úrovni v dostatečné kvalitě dosud chyběla. 

 

 

3.4.3. Zákoník práce 

 

    Zákoník práce byl schválený dne 21. dubna 2006 a vydán pod č. 262/2006 

Sb. V účinnost vstoupil k 1. lednu 2007.  

    Hlava IV. Rovné zacházení a zákaz diskriminace s § 16 a § 17 vymezují 

povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Jedná se o 

rovné zacházení ve sféře pracovních podmínek, odměňování za práci, odborné 

přípravy, příležitosti dosáhnout vyšších funkcí či postupu.  

 § 16 odst. 2 uvádí: „V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv 

diskriminace“. Pojem diskriminace není v Zákoníku práce vysvětlen a odkazuje na 

úpravu v Antidiskriminačním zákonu. Antidiskriminační zákon v § 1 odst. 1 písm. 

a) až e) upravuje zákaz diskriminace ve věcech:  

a) práva a přístupu k zaměstnání, 

b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 

c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, 

d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo 

 organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým 

 členům poskytují, 

e) členství a činnosti v profesních komorách včetně výhod, které tyto 

 veřejnoprávní korporace svým členům poskytují,… 

 Antidiskriminační zákon řeší především zákaz diskriminace a rovné 

zacházení v pracovněprávních vztazích na základě pohlaví. Zároveň důrazně 

vymezuje, že za nerovné zacházení se nepovažuje takové zacházení, které je 

nezbytné pro výkon práva či pro jeho povahu. Opět zdůrazňuje legitimní cíl a 

přiměřený požadavek. Za diskriminaci není považováno rozdílné zacházení 

vycházející z pozitivních opatření.  
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Závěr 

 

    Značná pozornost byla věnována pojmu „rasa“, který tvoří stěžejní pojem 

celé práce. Na frekventovaný termín autorka nahlížela kriticky jako na neadekvátní 

a nevědecký. Vymezila ho z oblasti sociologie a antropologie. V přímé návaznosti 

na termín „rasa“ byl vysvětlen i pojem rasismus. Rasismus je v dnešní době 

považovaný za velmi nebezpečný společenský jev, který prostupuje celou 

strukturou společnosti a není omezen věkově, dosaženým vzděláním, sociálním 

postavením, prestiží zaměstnání apod. Celá společnost není otevřeně rasistická, 

naopak, někteří lidé většinou rasistické myšlenky bezprostředně nevyslovují, mají 

k nim ale skryté sympatie (což se může odrazit například ve volební účasti). 

V České republice je rasismus zaměřen zejména na romskou populaci, která tvoří 

tzv. nepopulární skupinu.  

V první části práce byl stručně nastíněn exkurz do kořenů rasistického myšlení a 

byly načrtnuty podoby rasismu a jeho příčiny. Konkrétně pak byla rasistická praxe 

představena na historických příkladech židovského antisemitismu, poté koloniální 

nadvlády (bělošského) lidu nad domorodým obyvatelstvem v Africe, v Severní a 

Jižní Americe a za poslední příklad byla vybrána aplikovaná eugenika za 

nacistického režimu 

Druhá část byla věnována právním dokumentům mezinárodního, evropského a 

vnitrostátního charakteru, které se bojem proti rasismu a všem jeho projevům 

(„rasové“ násilí, „rasová“ diskriminace apod.) zabývají. Rozboru dokumentů 

předcházela teoretická část výkladu přímé a nepřímé diskriminace a pozitivních 

opatření. K analýze byly vybrány z pohledu autorky nejdůležitější právní 

dokumenty, které byly Českou republikou jako smluvním členem ratifikovány či 

vydány na území státu. Některé se zabývají výhradně otázkami rasismu a „rasové“ 

diskriminace (např. Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové 

diskriminace, Směrnice Rady 2000/43/ES, Antidiskriminační zákon). Druhá 

skupina dokumentů pak potírá rasismus vedle dalších nedotknutelných lidských 

práv (Evropská úmluva o ochraně lidských práv, Listina základních práv a svobod, 

Trestní zákoník aj.). V práci autorka uvedla nejen citační příklady, ale výklad 

obohatila i o svá subjektivní stanoviska.  
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    Hlavní otázkou, která byla v úvodu práce položena, je zhodnocení vhodnosti 

a dostatečnosti právní úpravy platné v ČR. Na základě nastudované literatury a 

seznámení se s danými smlouvami, zákoníky, pakty a deklaracemi, autorka došla 

k názoru, že právní rámec legislativy je dostatečný. Existuje mnoho dokumentů, 

které se pokusily o právní vymezení rasismu a „rasové“ diskriminace a zvolily cestu 

potírání a eliminace rasismu. Autorka by dané dokumenty doplnila o vysvětlení 

pojmů „rasa“ a rasismus. Autorka nezastává názor, že by měl být pojem bezezbytku 

vypuštěn, je nutné, aby byl uchopen kriticky a vždy vysvětlen. Absence výkladu 

totiž vede k upevnění názoru, že „rasy“ skutečně existují. 

    V návrhu na zlepšení boje proti rasismu, by autorka kladla větší důraz na 

prevenci. A to především prevenci již od nižšího školního věku, která by žáky 

seznámila s nedotknutelností lidských práv a svobod, vedla by je k úctě lidské 

důstojnosti a vštěpovala jim zásady rovnosti, tolerance, respektu a zásady 

nekonfliktní spolupráce s „rasovými“ menšinami. Tuto prevenci by podle autorky 

měli vést nejen osoby pověřené zvláštními organizacemi zabývající se lidskými 

právy, ale i učitelé občanské výchovy a společenských věd, kteří by měli být v této 

problematice proškoleni. Neuvědomělý pedagog, který sice dle svého přesvědčení 

seznamuje žáky s antirasismem, ve skutečnosti vytváří protiklad – nevědomě může 

popírat jednotný lidský původ, rozlišovat lidstvo na „rasy“ a vymezovat je na 

základě subjektivních vzhledových či povahových kategorií. Pedagog by měl být 

seznámen s myšlenkami autorů, kteří subjektivní rozdělení na „rasy“ podporují či se 

proti nim nevymezují, ale i s kritickými autory, kteří „rasy“ postavili před hlubokou 

kritiku. Pouhá příslušná legislativa nezmenší rasistické nálady ve společnosti, je 

nutné její obsah dodržovat i ve skutečnosti. Pomoci k tomuto dodržování by měla 

právě prevence, která by neměla být jednorázového charakteru. Mělo by se jednat o 

dlouhodobou spolupráci se školami a monitorování zpětné vazby v průběhu celé 

školní docházky žáků. Vedle toho by i vyučující občanské výchovy a společenských 

věd měli s žáky diskutovat na dané téma a rozebírat aktuální události spjaté 

s jakoukoli formou rasismu nebo „rasové“ diskriminace, navštěvovat veřejné 

výstavy či přednášky na téma lidských práv. Cílem není žákům vnutit antirasistické 

myšlenky, ale přimět je k zamyšlení, aby k těmto názorům v průběhu školní 

docházky dospěli sami. 
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    Seznámení s výše zmiňovanými myšlenky by mělo být vztaženo i na veřejné 

činitele, včetně soudců a advokátů. Těm by nové poznatky pomohly překonat obtíže 

při vynášení rozsudků u „rasově“ motivovaných trestných činů a nedopouštěli by se 

interpretačních chyb. 

   Velkým ideálem by byla i změna veřejného mínění společnosti. Zdvihající 

se vlna pravicového extremismu bývá skrytě podporována i částí společnosti. Tyto 

sympatie mají hluboké kořeny psychologického, sociální a ekonomického 

charakteru. Snižování rasistických nálad ve společnosti je cílem dokumentů 

analyzovaných v praktické části této práce. Rasistické nálady prostupují celou 

civilizací téměř od jejího vzniku, není možné je naprosto vyloučit, ale je možné je 

zmírnit či usměrnit.  
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