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Abstrakt 

Tato diplomová práce zkoumá systém německého občanského vzdělávání dospělých a 

jeho specifika v nových spolkových zemích. Autor nejprve představuje koncept 

občanského vzdělávání dospělých (z německého výrazu politische Bildung), popisuje 

vývoj občanského vzdělávání a vysvětluje, jaké jsou cíle moderního občanského 

vzdělávání a jak se liší od indoktrinace či propagandy. Následně se práce zaměřuje 

přímo na Spolkovou republiku Německo. Nejprve vysvětluje unikátní historickou 

zkušenost, z níž německé občanské vzdělávání vychází, a dále sleduje jeho vývoj. Autor 

poté vymezuje stávající stav oboru, přičemž se zaměřuje zejména na veřejné organizace 

vystihující univerzální koncept občanského vzdělávání: Spolkovou centrálu pro 

občanské vzdělávání a zemské centrály. Následuje přehled aktuálních rizik a výzev 

občanského vzdělávání. Další část práce se zaměřuje na nové spolkové země. 

Vykresluje základní kontext bývalé Německé demokratické republiky, poté studuje, jak 

občanské vzdělávání reagovalo po sjednocení v roce 1990, a to v rovině organizační, i 

z hlediska cílů, obsahu a forem. 

 

Abstract 

This diploma thesis examines the system of adult civic education in Germany and its 

specifics in the new federal states. At first, the author introduces the concept of adult 

civic education (from the German term politische Bildung), describes the evolution of 

civic education over time and explains what the goals of modern civic education are and 



   

how these differ to indoctrination or propaganda. Later this paper focuses directly on the 

Federal Republic of Germany, starting by explaining the unique historic experience 

behind German civic education and its development over time. The author then defines 

the up-to-date face of affairs, while particularly focusing on the public organisations 

which represent the universal concept of civic education: the Federal Agency for Civic 

Education and the State Agencies. An overview of the recent threats and challenges to 

civic education follows. The next part of this thesis focuses on the new federal states. It 

outlines the basic context of the former German Democratic Republic, then it studies, 

how civic education reacted after the reunification of 1990 on the organisational level 

and in terms of the goals, contents and forms. 
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1. Úvod  

I na počátku 21. století, více než sedm desetiletí od konce druhé světové války, se běžně 

setkáváme s přirovnáním dnešní Spolkové republiky Německo k hitlerovskému 

Německu. Karikatury německé kancléřky s charakteristickým knírkem však nejsou 

kritikou demokratického uspořádání Spolkové republiky. Spíše zkratkovitě odkazují na 

silné mezinárodní postavení, kterého soudobé Německo dosáhlo i díky stabilnímu 

vnitrostátnímu demokratickému zázemí. Spolková republika Německo je poměrně 

mladou, ale úspěšnou demokracií a její dnešní demokratické zásady většinou 

nepodléhají negativní kritice. 

Jedním ze zásadních poznatků, který Německo ve dvacátém století získalo, bylo 

zjištění, že demokracie není samozřejmostí. Jak charakterizoval vlivný filozof a sociální 

teoretik Oskar Negt, lidé nejsou demokraty od narození a demokracii se musí naučit.
1
 

Možnost spolupodílet se na společensko-politickém rozhodování nejen o vlastní 

budoucnosti, ať již formou voleb či jiných aktivit, přináší zvýšenou osobní 

zodpovědnost. Zorientovat se v okolním společensko-politickém dění moderních 

společností však není jednoduché. Neustále hrozí, že jednotlivec ztratí přehled 

v systému složitých vazeb od komunální po mezinárodní úroveň, od politiky po 

hospodářství, od školství po energetiku. Politika se tak pro mnoho lidí stává vzdálenou a 

nesrozumitelnou, demokracie se stává abstraktním pojmem. 

Intenzivní zkušenost se selháním první německé demokracie ve třicátých letech 

a uvědomění, že zdánlivě pevné základy západní civilizace jsou ve skutečnosti křehké, 

vedla po konci druhé světové války v nově vzniklé Spolkové republice Německo 

k vybudování rozsáhlého a komplexního systému občanského vzdělávání (z německého 

politische Bildung).
2
 Německý systém občanského vzdělávání je v evropském i 

světovém měřítku v mnoha ohledech ojedinělý: pevným ukotvením hodnotových 

základů, doprovodnou infrastrukturou, či rozsahem praktického vědeckého výzkumu. 

Právě v Německu také proběhla zásadní debata v oboru, jejímž výsledkem se stal tzv. 

Beutelsbašský konsenzus (Beutelsbacher Konsens), který dodnes definuje standardy 

moderního občanského vzdělávání po celém světě. 

                                                
1 Oskar Negt, „Politische Bildung ist die Befreiung der Menschen", in: Klaus-Peter Hufer, Kerstin Pohl a 

Imke Scheurich. Positionen der politischen Bildung 2. Ein Interviewbuch zur außerschulischen Jugend- 

und Erwachsenenbildung, Schwalbach/Ts. 2004, S. 196-213. Převzato z: Klaus-Peter Hufer, „Politische 

Bildung in der Erwachsenenbildung", in Handbuch politische Bildung, ed. Wolfgang Sander (Bonn: 

Bundeszentrale für politische Bildung, 2014), 233. 
2 K vymezení pojmu občanské vzdělávání a zdůvodnění vybraného překladu viz kapitola 2. 
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V České republice je naopak občanské vzdělávání dospělých téměř neznámým 

pojmem. Z hlediska resortního zaměření spadá problematika především do gesce 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). O stavu občanského vzdělávání 

dospělých poskytuje MŠMT veřejnosti pouze základní přehled prostřednictvím dvou 

externě zpracovaných dokumentů
3
 doplněných o stručné a nepříliš reprezentativní 

shrnutí o třech větách. Podle nich chápe MŠMT občanské vzdělávání jako prostředek k 

aktivnímu zapojení občanů do veřejného života. „Aktivní občanství zahrnuje mimo jiné 

také to, aby občané byli vnímaví ke svému okolí, a to i z hlediska potencionálních 

hrozeb teroristického útoku. S případným podezřením je v tomto ohledu možné se 

obrátit na Policii ČR nebo na příslušné pracovníky Ministerstva vnitra ČR.“
4
 

První a doposud jediná analýza občanského vzdělávání dospělých uvádí, že 

v ČR ani „neexistuje shoda ohledně samotné podstaty občanského vzdělávání.“
5
 

V Česku tak stále chybí systémová a koncepční podpora, existují zde pouze partikulární 

vzdělávací projekty a aktivity, které jsou navíc převážně financovány soukromě, neboť 

stát se v oblasti angažuje pouze v minimální míře.
6
 Univerzální státní instituce 

občanského vzdělávání dospělých v Česku nevznikla. Dílčí aspekty částečně zastupují 

buď organizace blízké politickým stranám,
7
 nebo jiné společenské organizace. 

Problematika občanského vzdělávání se ve veřejném prostoru většinou objevuje pouze 

nahodile a v souvislosti se školním vzděláváním.
8
 Zároveň je dobrou zprávou, že již 

proběhla alespoň částečná diskuse o zavedení systému veřejného občanského 

                                                
3 Martin Kopecký, „Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady" 

(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, nedatováno), 

http://www.msmt.cz/file/15059/download/; Centrum občanského vzdělávání, „Analýza občanského 

vzdělávání dospělých", 2010, http://www.msmt.cz/file/15064/download/. 
4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, „Občanské vzdělávání dospělých", viděno 28. březen 

2016, http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/obcanske-vzdelavani-dospelych; Pro srovnání 

odkaz na informační webovou stránku občanského vzdělávání na portálu příslušného spolkového 

ministerstva viz Bundesministerium des Innern, „Politische Bildung", viděno 5. květen 2016, 
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/Politische-Bildung/politische-

bildung_node.html. 
5 Centrum občanského vzdělávání, „Analýza občanského vzdělávání dospělých", 11. 
6 Petr Čáp, Ondřej Matějka, a Tomáš Podivínský, „Občanské vzdělávání v ČR" (Centrum občanského 

vzdělávání Masarykovy univerzity, 2013), 14, 

http://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/9bb2e62e7ec0473414f0da87b4fe9aac1d5a8719_uploaded_co

v2013-kas-obcanske_vzdelavani_v_cr.pdf. 
7 Zejména Masarykova demokratická akademie (blízká ČSSD) nebo Institut pro politiku a společnost 

(blízký ANO). 
8 Karel Černý, „Jan Sokol: Škola nemá připravovat jen na zaměstnání", viděno 19. duben 2016, 

http://www.respekt.cz/tydenik/2007/25/svou-prestiz-si-nekdy-nezaslouzime. 



   

 

5 

  

vzdělávání. Německý systém často slouží jako pozitivní příklad, v českém prostředí 

však doposud není podrobněji zpracován.
 9

 

Cíl, hypotéza a výzkumná otázka 

Práce si proto klade za cíl: 

Podat obraz o systému občanského vzdělávání dospělých ve Spolkové republice 

Německo a přiblížit českému čtenáři jeho hlavní zvláštnosti a zásady. 

 

Od vzniku ojedinělého německého systému občanského vzdělávání dospělých 

uplynulo již přes sedmdesát let a vnitrostátní i mezinárodní prostředí se výrazně 

proměnilo.  Z toho důvodu autor operuje s hypotézou v následujícím znění: 

Občanské vzdělávání dospělých se proměňuje v závislosti na měnících se 

společensko-politických podmínkách. 

 

Během sledovaného období se Spolková republika rozšířila o území bývalé 

Německé demokratické republiky. Zánik NDR a sjednocení v rámci SRN znamenalo 

zásadní změnu politických, hospodářských, společenských i kulturních poměrů na 

území nově vzniklých spolkových zemí. Z hlediska občanského vzdělávání je také 

zásadní, že obyvatelé východní části Německa neměli s výjimkou krátkého období 

výmarské republiky možnost získat přímé zkušenosti s demokracií. S nadsázkou o nich 

lze tvrdit, že velká část z nich „znala demokracii jen ze západní televize.“
10

 Práce proto 

ověřuje uvedenou hypotézu na následující otázce: 

Jak se občanské vzdělávání dospělých přizpůsobilo prostředí v nových 

spolkových zemích? 

 

Při hledání odpovědí se autor zaměřuje na následující roviny: 

 organizační struktura 

 cíle, obsah a formy 

Text identifikuje jednotlivá specifika a dává je do souvislosti s konkrétními 

příčinami vyplývajícími z charakteristik NDR a nových spolkových zemí. 

                                                
9 Thomas Oellermann a Kateřina Smejkalová, „Systém veřejného občanského vzdělávání v Německu", 

Ventil - Předvolební speciál časopisu Mladých sociálních demokratů, 2014, 12–13; Kopecký, „Občanské 

vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady". 
10 Oscar W. Gabriel a Katja Neuer, „Bürger und Politik in Deutschland", in Deutschland, Österreich und die 

Schweiz im neuen Europa: Bürger und Politik, ed. Oscar W. Gabriel a Fritz Plasser (Baden-Baden: 

Nomos, 2010), 76. 
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Vymezení a přístup 

Práce se zaměřuje na území Spolkové republiky Německo, přičemž při ověřování 

hypotézy a hledání odpovědí na otázku leží těžiště práce v nových spolkových zemí 

vzniklých na území bývalé Německé demokratické republiky: Braniborsko, Durynsko, 

Meklenbursko Přední-Pomořansko, Sasko a Sasko-Anhaltsko. Spolková země Berlín 

není předmětem zájmu, neboť vznikla sloučením východní a západní části a obyvatelé 

bývalé NDR v ní neměli dominantní převahu. 

V rámci historického výhledu text pokrývá časové období od roku 1945, jednoho 

z největších zlomů německých dějin a zásadního okamžiku pro občanské vzdělávání. 

Vzhledem k cíli práce autor mapuje i současné období, aby zachytil stávající stav. 

Hypotéza a výzkumná otázka se zaměřují na období bezprostředně následující po 

sjednocení v roce 1990. 

Analýza hledá společné prvky na nejnižší možné společné úrovni. Cílem práce 

proto není rozebírat jednotlivá regionální specifika každé země zvlášť, ale identifikovat 

právě společné prvky ať již v v množině celé SRN, nebo nových spolkových zemí. 

Autor klade důraz na institucionální a obsahovou rovinu občanského vzdělávání. 

Hlavním bodem zájmu jsou organizace občanského vzdělávání dospělých a jejich cíle. 

Na tomto poli v Německu působí velké množství různých aktérů, text se proto primárně 

soustředí na veřejné instituce zaměřené výhradně na univerzální občanské vzdělávání: 

Spolkovou centrálu pro občanské vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung, 

BPB)
11

 a zemské centrály. Analýza klade hlavní důraz na činnost centrál určenou pro 

zájemce z řad široké veřejnosti po ukončení školní docházky. Předmětem zájmu proto 

není zvláštní náplň činnosti centrál určená uzavřeným skupinám (např. programy pro 

učitele nebo žáky), činnost ostatních aktérů (např. Bundeswehr, církve, politické nadace 

a občanské iniciativy), ani odborná rovina občanského vzdělávání (např. didaktické 

teorie). 

Práce je případovou studií zkoumající fenomén občanského vzdělávání na 

příkladu občanského vzdělávání dospělých v SRN, získané poznatky dále rozvádí na 

příkladu nových spolkových zemí. 

                                                
11 V češtině se také můžeme setkat s pojmem Spolková centrála pro politické vzdělávání, takto jej například 

používá německé velvyslanectví. Viz Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, „Politika a 

média", viděno 11. květen 2016, 

http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/__Politik__Presse__cz.html; Ojediněle se vyskytuje 

výraz občansko-politické vzdělávání, viz Bundeszentrale für politische Bildung, „Spolkové centrum 

občansko-politického vzdělávání", viděno 11. květen 2016, http://www.bpb.de/die-bpb/138857/spolkove-

centrum-obansko-politickeho-vzdlavani. 
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Struktura 

Kapitola následující po úvodu představuje teoretický základ předkládaného textu. 

Nejprve vymezuje základní pojmy související s občanským vzděláváním. Soudobá 

podoba občanského vzdělávání se sice v podání jednotlivých států odlišuje, jeho ideové 

základy však leží v osvícenských idejích a mají proto univerzální základ. Navazující 

historická skica proto vysvětluje proměny konceptu občanského vzdělávání v čase a 

umožní čtenáři lépe pochopit jeho aktuální podobu a význam z německého pohledu. 

Kapitola dále přibližuje význam občanského vzdělávání pro demokracii, jeho cíle a 

rozdíl oproti indoktrinaci, nastiňuje přesahy k jiným společenskovědním oborům a 

vysvětluje specifika a formy občanského vzdělávání dospělých. 

Třetí kapitola přímo seznamuje čtenáře s občanským vzděláváním ve Spolkové 

republice Německo. První část nejprve osvětluje, z jakých hluboce zakořeněných 

normativních základů německé občanské vzdělávání vychází. Navazující přehled 

ilustruje vývoj oboru v SRN. Dále také charakterizuje principy dnes univerzálně 

uznávaného Beutelsbašského konsenzu, který je jedním z výsledků velkých německých 

debat. Práce dále představuje současný institucionálně-organizační rámec německého 

občanského vzdělávání a klasifikuje aktéry občanského vzdělávání podle jejich původu, 

zaměření a činnosti. Zvláštní pozornost věnuje ojedinělým státním orgánům: spolkové a 

zemským centrálám pro občanské vzdělávání. Závěrečná část třetí kapitoly identifikuje 

zásadní problémy a výzvy, kterým německé občanské vzdělávání čelí na prahu 21. 

století, a o nichž vede rozsáhlou debatu, která ovlivňuje stávající i budoucí podobu 

oboru.  

Čtvrtá kapitola ověřuje stanovenou hypotézu na případě nových spolkových 

zemí. V první části nastiňuje výchozí situaci: přibližuje způsob, jakým Německá 

demokratická republika indoktrinovala svoje občany a vysvětluje, jaké zásadní dopady 

mělo čtyřicetileté období autoritativní socialistické vlády na obyvatele východní části 

Německa. Dále také vysvětluje, jak se projevují hluboké rozdíly mezi původními a 

novými spolkovými zeměmi, a ukazuje, proč jsou tyto rozdíly z pohledu občanského 

vzdělávání zásadní. Další pasáž přibližuje vznik nových institucí, výslednou organizační 

strukturu občanského vzdělávání v připojeném území a odpovídá na otázku, čím se 

vyznačuje institucionální uspořádání občanského vzdělávání v nových spolkových 

zemích. Následná část identifikuje hlavní obsahové body občanského vzdělávání 

v nových zemích, vysvětluje jejich souvislost se specifickou východoněmeckou situací 
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a hledá odpověď na otázku, jakými zvláštnostmi se vyznačoval obsah, cíle a formy 

občanského vzdělávání v této oblasti. 

Stav poznání a zhodnocení zdrojů 

Obor občanského vzdělávání zpravidla není předmětem širšího veřejného zájmu a 

nevzniká kolem něj podobná debata jako o méně abstraktních tématech, například o 

energetice či volebních výsledcích. Rozsáhlý institucionální systém německého 

občanského vzdělávání nachází oporu v širokém akademickém a odborném zázemí, 

neboť na problematiku se v SRN zaměřuje více než 20 profesur a další množství 

navazujících výzkumných pozic.
12

 Příslušníci oboru intenzivně spolupracují a sdílejí 

poznatky prostřednictvím řady přímých setkání či publikačních činností. Doposud však 

nevznikl specializovaný vědecký institut. Německé občanské vzdělávání je proto i 

v důsledku federální struktury silně regionálně zaměřeno a ani jeho internacionalizace 

doposud nedosáhla srovnatelné úrovně s jinými obory či disciplínami.
13

 Většina 

materiálů zaměřených na danou problematiku tedy pochází od osob přímo spjatých 

s německým občanským vzděláváním, ať již na akademické úrovni, či v praxi. 

Naprostá většina literatury o problematice spadá do kategorie pedagogické, 

respektive didaktické. Jedná se o praktické publikace pojednávající o metodách a 

formách výuky, které slouží přímo pracovníkům v oboru. Nutno dodat, že právě v této 

oblasti je německá odborná sféra aktivní. Největší část literatury se primárně věnuje 

občanskému vzdělávání ve školním kontextu. Vstupní informace o problematice 

vzdělávání dospělých obecně lze načerpat z více než tisícistranné příručky Handbuch 

Erwachsenenbildung/Weiterbildung,
14

 která také zahrnuje krátký příspěvek o 

vzdělávání dospělých v souvislosti s politikou.
15

 

Základní a široký přehled o občanském vzdělávání poskytují příručky Handbuch 

politische Bildung německého sociálního vědce a didaktika občanského vzdělávání 

                                                
12 Bundeszentrale für politische Bildung, „Professuren und Forschungseinrichtungen", viděno 7. květen 

2016, http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/politische-bildung/200244/professuren-und-

forschungseinrichtungen. 
13 Wolfgang Sander, „Politische Bildung im 21. Jahrhundert - Herausforderungen und Perspektiven", in 

Politische Bildung in Deutschland: Profile, Personen, Institutionen, ed. Wolfgang Sander a Peter 

Steinbach (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2014), 263–264. 
14 Rudolf Tippelt a Aiga von Hippel, ed., Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung (Wiesbaden: VS, 

Verl. für Sozialwiss, 2010). 
15 Helle Becker a Thomas Krüger, „Weiterbildung und Politik", in Handbuch 

Erwachsenenbildung/Weiterbildung, ed. Rudolf Tippelt a Aiga von Hippel (Wiesbaden: VS, Verl. für 

Sozialwiss, 2010), 635–52. 
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Wolfganga Sandera.
16

 Pravidelně aktualizovaná vydání s proměňujícím se obsahem 

vycházejí již od poloviny devadesátých let, v současnosti příznačně i jako licencovaná 

vydání BPB. Poslední, čtvrté vydání z roku 2014 obsahuje šedesát příspěvků různých 

autorů a zvláštní závěrečná část podává obraz i o občanském vzdělávání 

v mezinárodním srovnání.
 17

 Zaměřením podobný typ publikace představuje 

aktualizovaná monografie Politische Bildung: Geschichte und Gegenwart in 

Deutschland německého politologa Joachima Detjena, která vedle teoretické části 

obsahuje i rozsáhlý historický přehled občanského vzdělávání.
18

 Pro úvodní seznámení 

s problematikou občanského vzdělávání bez znalosti teoretických a didaktických 

souvislostí lze doporučit velmi čtivou a srozumitelnou knihu Fritze Reheise Politische 

Bildung: eine kritische Einführung pojednávající o problematice v širších 

společenských souvislostech.
19

 Další literaturu k tématu doporučuje pro zájemce na 

svých stránkách i BPB.
20

 

Přehled o historických a institucionálních souvislostech německého občanského 

vzdělávání po roce 1945 lze vedle uvedené publikace J. Detjena načerpat z i příspěvků 

ve společném sborníku W. Sandera a historika Petera Steinbacha Politische Bildung in 

Deutschland: Profile, Personen, Institutionen,
21

 dílčím aspektům se v kompaktní 

podobě věnuje i politolog a didaktik Volker Reinhardt
22

 nebo politoložka Gudrun 

Hentges.
23

 Aktuální problémy občanského vzdělávání představuje sborník W. Sandera a 

pedagožky Annette Scheunpflugové.
24

  

                                                
 16 V oboru občanského vzdělávání působí vedle Prof. Dr. Wolfganga Sandera (narozen 1953, 

v současnosti Justus-Liebig-Universität Gießen) také druhý Prof. Dr. Wolfgang Sander (narozen 

1944, Westfälische Wilhelms-Universität Münster). Veškeré publikace a zmínky v této práci se 

vztahují na první uvedenou osobu. Viz „Homepage - Wolfgang Sander <1953, Gießen>", viděno 2. 

květen 2016, http://www.civic-education.info/; „Homepage - Wolfgang Sander <1944, Münster>", 

viděno 2. květen 2016, http://www.uni-muenster.de/EW/personen/sanderw.html. 
17 Wolfgang Sander, ed., Handbuch politische Bildung (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2014). 
18 Joachim Detjen, Politische Bildung: Geschichte und Gegenwart in Deutschland (München: Oldenbourg, 

2013). 
19 Fritz Reheis, Politische Bildung: eine kritische Einführung (Wiesbaden: Springer VS, 2014). 
20 Bundeszentrale für politische Bildung, „Links und Literatur", viděno 9. květen 2016, 

http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/politische-bildung/194232/handbuecher-und-einfuehrungen. 
21 Wolfgang Sander a Peter Steinbach, ed., Politische Bildung in Deutschland: Profile, Personen, 

Institutionen (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2014). 
22 Volker Reinhardt, Aspekte der politischen Bildung nach 1945: politische Erwachsenenbildung unter dem 

Einfluss schulischer politischer Bildung (Hamburg: Krämer, 2004). 
23 Gudrun Hentges, Staat und politische Bildung: von der „Zentrale für Heimatdienst" zur „Bundeszentrale 

für politische Bildung" (Wiesbaden: Springer VS, 2013). 
24 Wolfgang Sander a Annette Scheunpflug, ed., Politische Bildung in der Weltgesellschaft: 

Herausforderungen, Positionen, Kontroversen; Perspektiven politischer Bildung (Bonn: Bundeszentrale 

für Politische Bildung, 2011). 
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Jako výchozí bod pro získání přehledu o situaci v nových spolkových zemích lze 

doporučit doposud jedinou příručku Handbuch politische Bildung in den neuen 

Bundesländern, která obsahuje kapitoly věnované jednotlivým spolkovým zemím 

v průběhu devadesátých let.
25

 Novým zemím se také krátce věnují vybrané části v již 

zmíněných publikacích, zpravidla se však jedná o pouhé doplňující přehledy. Pro lepší 

orientaci lze proto doporučit i publikace, které se sice věnují pouze školnímu 

občanskému vzdělávání, ale mohou čtenáře uvést do širších souvislostí.
26

 

Na vybrané aspekty občanského vzdělávání v institucionální a obsahové rovině 

se soustředily i některé z publikovaných článků v magazínu Aus Politik und 

Zeitgeschichte. Autory esejí jsou opět pracovníci z oboru, díky charakteru magazínu 

však vybrané články poskytují různorodé úhly pohledu: jmenujme například stať 

bývalého občanského aktivisty z NDR a pozdějšího ředitele braniborské zemské 

centrály Hanse Misselwitze
27

 či levicového intelektuála dříve předsedajícího vědeckému 

poradnímu sboru Rosa-Luxemburg-Stiftung Alberta Scharenberga.
28

 Nejvíce autorů 

různých materiálů k novým spolkovým zemím zřejmě navázalo na desetileté výročí od 

sjednocení – velká část textů totiž byla publikována přibližně v rozmezí let 2000 a 2005. 

Autor dále pracoval s řadou pramenů. V první řadě se jednalo o ideové 

dokumenty jako Beutelsbašský konsenzus,
29

 Mnichovský manifest
30

 či Darmstadtský 

apel,
31

 dále o různé bilanční zprávy
32

 nebo parlamentní tisky.
33

 

                                                
25 Klaus Peter Wallraven, ed., Handbuch politische Bildung in den neuen Bundesländern (Schwalbach/Ts: 

Wochenschau, 2003). 
26 Peter Henkenborg et al., ed., Politische Bildung in Ostdeutschland: Demokratie-Lernen zwischen 

Anspruch und Wirklichkeit (Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss, 2008); Sigrid Biskupek, 

Transformationsprozesse in der politischen Bildung: Von der Staatsbürgerkunde in der DDR zum 

Politikunterricht in den Länder (Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag, 2002). 
27 Hans-J. Misselwitz, „Aufbau Ost, zweite Hälfte: Eine neue Agende für die politische Bildung", Aus 

Politik und Zeitgeschichte, č. 45/2002 (2002): 28–35. 
28 Albert Scharenberg, „Zustand und Perspektiven der politischen Bildungsarbeit in Ostdeutschland", Aus 

Politik und Zeitgeschichte, č. 7–8/2004 (2004): 7–15. 
29 Hans-Georg Wehling, „Konsens à la Beutelsbach?", in Das Konsensproblem in der politischen Bildung, 

ed. Siegfried Schiele a Hebert Schneider (Stuttgart: Klett, 1977), 179–80. 
30 Bundeszentrale für politische Bildung a Landeszentralen für politische Bildung, „Münchner Manifest", 

1997, https://www.lpb-bw.de/muenchner_manifest.html. 
31 Kolektiv autorů, „Darmstädter Appell", Aus Politik und Zeitgeschichte, č. 47/1996 (1996): 34–38. 
32 Například Bundeszentrale für politische Bildung, „Jahresbericht 2012/2013" (Bundeszentrale für 

politische Bildung, 2014); Werner Künzel, „Das erste Jahrzehnt der Brandenburgischen Landeszentrale 

für politische Bildung", 2011, http://www.politische-bildung-

brandenburg.de/sites/default/files/downloads/20jahre_politische_bildung_brandenburg_1.pdf; Uwe 

Ziegler, Demokratie braucht Demokraten: 20 Jahre Engagement der Friedrich-Ebert-Stiftung in 

Ostdeutschland (Bonn: Dietz, 2011). 
33 Deutscher Bundestag, „Drucksache 12/1773 (Bericht der Bundesregierung zu Stand und Perspektiven der 

politischen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland)", 12. říjen 1991; Deutscher Bundestag, 

„Drucksache 17/12115 (Bericht der Bundesregierung zum Stand der Aufarbeitung der SED-Diktatur)", 

16. leden 2013. 
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Nevelký zájem o problematiku občanského vzdělávání v České republice se 

projevuje i nízkým počtem materiálů k tématu. Vedle krátkých shrnutí publikovaných 

na webu MŠMT ČR lze další informace načerpat prostřednictvím vědecko-

pedagogického pracoviště Centrum Občanského vzdělávání působícího od roku 2014 

v rámci Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
34

 O občanském 

vzdělávání dospělých ale v češtině publikují i německé politické nadace
35

 a tématu se 

okrajově věnovala i jedna bakalářská práce na VŠE, zaměřená právě na působení 

německých politických nadací v mezinárodním prostředí.
36

 

Předkládaná práce se opírá zejména o německé zdroje, jejichž podstatnou část 

autor získal během pobytu v Düsseldorfu. 

 

2. Občanské vzdělávání – pojem, cíle, způsoby 

2.1. Pojmy politika, vzdělávání a občanské vzdělávání 

Výraz občanské vzdělávání není v českém jazyce příliš rozšířený a neexistuje jeho 

univerzální definice. V první řadě je proto nutné tento zásadní pojem, jenž se v textu 

objevuje, řádně vyjasnit. Český výraz je překladem anglického civic education, 

v němčině je však označován jako politische Bildung,
37

 doslovně politické vzdělávání. 

Doslovný překlad z němčiny sice vystihuje přesah do veřejné, politické oblasti, zároveň 

ale může v českém prostředí vzbuzovat negativní konotace související s totalitní praxí 

ideologicky podjaté výchovy. V češtině se proto setkáváme s pojmem vycházejícím 

z obecněji formulovaného anglického výrazu neodkazujícího na slovo politika. 

Vzhledem ke kontextu práce, která se zaměřuje na teritorium Spolkové republiky 

Německo a operuje s užším vymezením pojmu zaměřeného zejména na politiku, 

                                                
34 Centrum Občanského Vzdělávání, „O nás", viděno 11. květen 2016, 

http://www.obcanskevzdelavani.cz/o-nas. 
35 Například Ondřej Kalina a Ondřej Matějka, ed., „Vyplatí se rozumět politice? Občanské vzdělávání. Klíč 

ke svobodě a prosperitě občanů" (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013), 

http://www.kas.de/tschechien/de/publications/36319/; Oellermann a Smejkalová, „Systém veřejného 

občanského vzdělávání v Německu". 
36 Ondřej Pavlík, Občansko-politické vzdělávání v zahraniční politice: Příklad Německa (Bakalářská práce) 

(Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011). 
37 Dnes používaný pojem politische Bildung se v němčině rozšířil po roce 1945, nejprve na západě (ve 

Spolkové republice Německo), ve východní části (bývalé Německé demokratické republice) až po roce 

1989, viz Wolfgang Sander, „Geschichte der politischen Bildung", in Handbuch politische Bildung, ed. 

Wolfgang Sander (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2014), 18. 
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vychází autor z německého výrazu politische Bildung. Následující část proto nejprve 

stručně vysvětluje pojmy politika, vzdělávání a následně i občanské vzdělávání. 

2.1.1. Politika a občan 

Původ slova politika lze dohledat v antickém Řecku, samotný fenomén, který slovo 

popisuje, je však starší. Výraz vychází ze slova polis, které označovalo veškeré 

obyvatelstvo řeckých městských států. Primárním cílem slova není vymezení 

geografického prostoru, ale pojmenování společné formy soužití. Obyvatelé společného 

celku jsou na sobě alespoň částečně vzájemně závislí a společné soužití vyžaduje 

autority. Veřejný prostor však na rozdíl například od soukromí domácnosti není 

kontrolován jedním pánem domu, proto je nutné společně stanovit mocenskou autoritu. 

Z této potřeby vyplývá význam politiky – člověk je totiž podle aristotelského (4. stol. 

př. n. l.) chápání společenským tvorem. Jako politiku lze v širším slova smyslu označit 

vše, co souvisí s rozhodováním o veřejných záležitostech. V čase se však chápání pojmu 

proměňuje a v dnešní době je obecně užíván zejména ve vztahu k aktivnímu 

ovlivňování státní moci, zisku mocenských pozic a výkonu vládní zodpovědnosti.
38

 

Pojem občan se sice v německém termínu politische Bildung neobjevuje, český a 

(alespoň nepřímo) i anglický výraz na něj však odkazují. V kontextu občanského 

vzdělávání je pod pojmem občan rozuměn jakýkoli obyvatel daného státního útvaru, 

nejen státní příslušník. 

2.1.2. Vzdělávání 

Pojem vzdělávání se vztahuje zejména na duševní charakteristiky, nikoli na fyzické 

přednosti. Lze jej obecně chápat jako předávání vědomostí a zkušeností v rámci 

společnosti. Vzdělávání představuje souhrnný název pro procesy, které různými 

způsoby ovlivňují člověka a při nichž rozšiřuje své dosavadní schopnosti a kompetence 

(z latinského competere, umění samostatného řešení různých situací). Úzce souvisí 

s pojmy jako učení či výchova; v kontextu této práce je však třeba výrazy výchova a 

vzdělávání odlišit. Jak uvádí Joachim Detjen, výchova (z německého Erziehung, dle 

Detjena blízkého slovu Aufzucht, česky odchov) usiluje o „disciplinaci a civilizování 

člověka,“ zatímco vzdělávání charakterizuje jako „pokus kultivovat lidskou osobnost,“ 

                                                
38 Klaus Schubert a Martina Klein, Das Politiklexikon: Begriffe, Fakten, Zusammenhänge (Bonn: 

Bundeszentrale für Politische Bildung, 2011). 
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přičemž občanské vzdělávání v jeho moderní podobě vychází právě z druhé uvedené 

zásady.
39

 

2.1.3. Občanské vzdělávání 

Občanské vzdělávání, jak prozrazují výše uvedené pojmy, zahrnuje přenos znalostí 

týkajících se věcí veřejných. Konkrétní podoba občanského vzdělávání se může lišit 

podle kontextu a je možné hovořit o širším a užším pojetí výrazu. 

V nejširším pojetí lze jako projev občanského vzdělávání chápat například i vojenskou 

výchovu a přípravu na bitvy v militárně založené antické Spartě, nebo rozvíjení 

rétorických schopností mladých obyvatel demokratických Atén, kteří se připravovali na 

prostředí veřejných debat, neboť i v těchto případech se jedná o formy přípravy člověka 

na participaci v politicko-společenské oblasti života.
40

 

Pokusíme-li se zúžit definici, lze hovořit o vzdělávání, které umožňuje občanům lépe 

chápat a hodnotit věci veřejné, a které poskytuje kompetence k vypořádání se 

s politicko-společenskou situací. Soudobé občanské vzdělávání lze chápat jako výchovu 

k demokracii, respektování a podpoře lidských práv a pluralismu. Základy občanského 

vzdělávání sahají do osvícenské doby 18. století. 

2.2. Cesta k soudobému občanskému vzdělávání 

Zásadní přelom pro vývoj konceptu občanského vzdělávání představuje osvícenský 

myšlenkový zlom 18. století, který se stal impulzem pro rozvoj moderního občanského 

vzdělávání, s nímž se setkáváme v dnešní podobě. Jeden z předních myslitelů 18. 

století, německý filozof Immanuel Kant, ve svém textu „Co je osvícenství?“ z roku 

1784 charakterizoval osvícenství (Aufklärung) jako „vyjití člověka z jím zaviněné 

nedospělosti“ (z německého Unmündigkeit).  Právě pojem Unmündigkeit, respektive 

jeho opak Mündigkeit jsou z hlediska moderního občanského vzdělávání klíčové. 

Termín Mündigkeit z právního hlediska označuje plnoletost, respektive právní 

způsobilost. V kantovském kontextu, z něhož moderní občanské vzdělávání – a tedy i 

tento text – vychází, lze Mündigkeit do českého jazyka převést jako individuální 

vyspělost, samostatnost a odpovědnost, jinými slovy schopnost vést samostatně a 

zodpovědně vlastní život a rozumně se vypořádat s nastalými situacemi, včetně 

                                                
39 Detjen, Politische Bildung, 3. 
40 Reheis, Politische Bildung, 15–17. 
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politických.
41

 „Sapere aude! Měj odvahu používat vlastního rozumu“
42

, pokračuje dále 

Kantův text ikonickým heslem osvícenství a právě tyto výroky a myšlenky tvoří základ 

moderního občanského vzdělávání dospělých. 

Od 18. století do současnosti lze nicméně vypozorovat odlišné podoby konceptu 

občanského vzdělávání, které zcela neodpovídají osvícenským ideálům. Ve 

staletích předcházejících osmnáctému bylo občanské vzdělávání okrajovou záležitostí 

spadající například jako vedlejší součást do náboženské nauky, zprostředkovávající 

společenské normy. Stále významnější úlohu předávat odpovídající vzdělání postupně 

přebral sílící stát a občanské vzdělávání tak společně se zaváděním školní docházky 

nejprve proniklo do škol, samostatné vzdělávání dospělých následně navazovalo na 

rozvoj školního. Konkrétní podoba a program občanského vzdělávání se podle 

Joachima Detjena odlišuje v závislosti na vnějších faktorech, mezi které patří zejména 

(1) aktuální politická, společenská a ekonomická situace, (2) platná legislativní nařízení 

v oblasti vzdělávání a (3) zájmy institucí občanského vzdělávání.
43

 Měnící se význam 

konceptu lze pozorovat i na německém příkladu. Ve druhé polovině 19. století, kdy se 

začalo prohlubovat institucionální ukotvení oboru, získalo občanské vzdělávání nejprve 

podobu výchovy ke státnímu občanství (volně přeloženo z staatsbürgerliche 

Erziehung), jehož cílem bylo podpořit identifikaci občanů s nově vzniklým jednotným 

německým státem a budování národní identity; později, současně s rozvojem imperiální 

politiky, se do konceptu promítly prvky podporující právě německý imperialismus.
44

 

Centrálním bodem vzdělávání se tedy zpočátku stal stát a obhajoba jeho existence a 

aktivit. Demokratický koncept silněji orientovaný na příjemce, tedy občany, se začal 

prosazovat po konci první světové války ve výmarské republice; již ve třicátých letech 

byl však zastíněn nástupem nacistického a od čtyřicátých let ve východní části Německa 

i existencí komunistického systému. Oba německé autoritativní režimy 20. století 

zaměřily svoji politickou výchovu na doktrínu vládnoucích stran a prostřednictvím 

zákazů a omezení činnosti nekonformních uskupení získaly ve vzdělávací a výchovné 

oblasti takřka monopolní postavení. Paralelně s východoněmeckým komunistickým 

režimem však v západní části země nastala nová éra demokratického občanského 

                                                
41 Autorovi textu se nepodařilo nalézt adekvátní český výraz, pojem Mündigkeit je proto použit i na 

následujících stránkách. 
42 Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, 1784. 
43 V souvislosti se soudobým občanským vzděláváním dále Detjen uvádí (4) účastníky a jejich očekávání a 

(5) osoby zodpovědné za občanské vzdělávání a jejich schopnosti. Viz Detjen, Politische Bildung, 315–

316. 
44 Sander, „Geschichte der politischen Bildung", 16–17. 
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vzdělávání, která přes počáteční rozpory a diskuse o budoucím směřování dosáhla 

dodnes platného konsenzu o podobě moderního občanského vzdělávání. 

2.3. Soudobé cíle a formy občanského vzdělávání dospělých 

2.3.1. Význam pro demokracii 

Mezi moderním občanským vzděláváním a demokracií existuje neodmyslitelná vazba. 

Soudobé občanské vzdělávání vychází z přesvědčení, že právě demokracie je doposud 

nejvhodnější známou formou vládnutí a soužití; demokracie je zároveň jako žádné jiné 

politické zřízení úzce spjata s (nejen občanským) vzděláním.
45

 Politická rozhodování 

v demokraciích se odehrávají stranou přímého pohledu většiny obyvatel ve 

víceúrovňových systémech a jejich pochopení proto vyžaduje dostatečné znalosti a 

schopnost porozumět složitějšímu dění a případně jej analyzovat. Právě těmito 

znalostmi a schopnostmi se soudobé občanské vzdělávání zabývá. 

Jaké jsou tedy cíle občanského vzdělávání? Moderní občanské vzdělávání vede 

občany k akceptaci demokratického zřízení a jeho dalšímu rozvoji, pluralismu, 

k dodržování a podpoře lidských práv, obraně před diskriminací, fundamentalismem a 

autoritativními či totalitními mocenskými systémy omezujícími lidská práva a svobody. 

Občanské vzdělávání předává základní znalosti o souvislostech politiky, světového 

dění, státního uspořádání a hospodářství; podporuje rozvoj občana v racionálně 

uvažující individuum schopné spolupodílet se na směřování státu či společnosti, 

k čemuž patří schopnost přijímat a vyhodnocovat relevantní informace. 

Při vymezení termínu občanské vzdělávání se lze opřít i o definice předních 

německých teoretiků občanského vzdělávání, Joachima Detjena a Wolfganga Sandera. 

Obě jejich vysvětlení dobře ilustrují, že ačkoli neexistuje jednotný koncept, jednotlivé 

(uznávané) definice se velmi výrazně překrývají a lze proto tvrdit, že o podobě 

občanského vzdělávání panuje aktuální shoda. 

Joachim Detjen zjednodušeně dělí úlohu soudobého občanského vzdělávání 

podle tří základních bodů. 

 

                                                
45 Sonja Steier a Wolfgang Mitter, „Politische Bildung in Mittel- und Osteuropa zwischen Staat und offener 

Zivilgesellschaft", in Politische Bildung in Mittel- und Osteuropa: zwischen Staat und offener 

Zivilgesellschaft, ed. Sonja Steier a Wolfgang Mitter, Bildung und Erziehung 66.2013,3 (Köln: Böhlau, 

2013), 243. 
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1) Podpora individuální Mündigkeit, tedy vyspělosti, samostatnosti a 

odpovědnosti jako nejvyšší cíl. 

2) Stabilizace společensko-politického uspořádání. 

3) Zlepšení společensko-politických poměrů.
46

 

 

Se třemi základními body operuje i Wolfgang Sander, v jeho podání se však 

jedná o různé prototypy občanského vzdělávání: 

 

1) Příspěvek k legitimaci moci. 

2) Poslání s cílem působit jako „instrument ke zlepšení společensko-politických 

poměrů.“ (Sander podotýká, že oba první prototypy nahlížejí na adresáty jako objekty a 

považují vyučujícího za držitele předem určené pravdy, jíž má objekt dosáhnout, což 

staví do kontrastu se třetím bodem). 

3) Podpora Mündigkeit. Podle třetího vzoru usiluje občanské vzdělávání o 

vzdělání člověka, který následně bude samostatně schopen vypořádat se s politickými 

otázkami, aniž by však zároveň jeho myšlení, rozhodování či přesvědčení bylo předem 

určeno či ovlivněno. Příjemci takového vzdělávání proto mohou při posuzování 

politických záležitostí dospívat k jiným závěrům než vyučující, a i toto může být 

žádoucím výsledkem vzdělávacího procesu.
47

 

 

Detjenův i Sanderův přístup názorně ukazují proměnu konceptu občanského 

vzdělávání v závislosti na podobě státního zřízení. Zatímco autoritativní systémy 

upřednostňují stabilizaci pořádků či legitimaci moci a potlačují Mündigkeit, vyspělá 

demokratická zřízení právě na tento princip kladou důraz.
48

 

2.3.2. Občanské vzdělávání vs. indoktrinace a propaganda 

Právě v podpoře Mündigkeit, která tvoří základ občanského vzdělávání v SRN, leží 

zásadní rozdíl mezi demokraticky založeným občanským vzděláváním a indoktrinační 

činnosti nedemokratických státních zřízení. Hnědý a rudý autoritativní stát na 

                                                
46 Detjen, Politische Bildung. 
47 Sander, „Geschichte der politischen Bildung", 27–29. 
48 Občanské vzdělávání respektující demokratické zásady navíc zapadá do principů stanovených 

Všeobecnou deklarací lidských práv a svobod (právo na vzdělání zakotveno v článku 26), neboť přispívá 

k rozvoji lidské osobnosti, posilování lidských práv a základních svobod či podpoře vzájemné tolerance. 

Viz United Nations, „The Universal Declaration of Human Rights", 1948, 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/. 
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německém území násilně formovaly myšlení a jednání jedinců závaznou předem danou 

ideologií, z níž vycházel „správný“ názor. Nejednalo se proto o volné občanské 

vzdělávání s možností různého ideového směřování, ale o agitaci, indoktrinaci a 

manipulaci. Vlastnímu uvažování jedinců nenechával ani jeden z autoritativních režimů 

prostor, cílem nebylo vychovávat kriticky smýšlející jedince, naopak oba státy kritické 

myšlení potlačovaly. Oproti tomu moderní občanské vzdělávání v demokratických 

státech v ideálním případě respektuje zásadu pluralismu, neprotěžuje nějaký ze 

světonázorů, ponechává prostor pro vlastní úvahu a je úzce spojeno s otevřenými, 

veřejnými debatami. Neznamená to však, že by občanské vzdělávání v pluralitních 

parlamentních demokraciích zároveň neusilovalo o stabilizaci mocenského uspořádání. 

Státem řízené občanské vzdělávání vždy, ať se již jedná o svrchované či demokratické 

zřízení, přímo či nepřímo může přispívat k posílení legitimace státní moci (jinak by stát 

občanské vzdělávání nepodporoval); legitimační a stabilizační činnost však není jeho 

hlavní náplní.
49

 

Žádnou z forem občanského vzdělávání nelze považovat za hodnotově neutrální. 

Zůstaňme opět u německého příkladu. Jak uvádí výzkumná organizace Gesellschaft für 

Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE), občanské 

vzdělávání v SRN operuje například s hodnotově zabarvenými pojmy jako „dodržování 

základních práv, zajištění politické svobody a dělby moci jako charakteristické 

vlastnosti demokratických právních států, demokracie jako vláda lidu (…), sociální stát, 

pluralitní uspořádání společnosti, tržní hospodářství, evropská integrace, globalizace či 

bezpečnostní a mírová politika.“
50

 Z uvedených bodů jasně vyplývá, že cíle německého 

občanského vzdělávání vycházejí ze základních normativních hodnot a principů 

ukotvených v Základním zákoně (Grundgesetz, články 1 – 19), faktické ústavy 

Spolkové republiky Německo. 

2.3.3. Občanské vzdělávání dospělých 

Jak vyplývá z výše uvedené hodnotové orientace, občanské vzdělávání značně 

přesahuje do řady společenskovědních oborů (např. v relaci tržní hospodářství – 

ekonomie). Určení hranice mezi občanským vzděláváním a ostatními obory proto nelze 

                                                
49 Detjen, Politische Bildung, 6–8, 213–214; Hufer, „Politische Bildung in der Erwachsenenbildung", 234. 
50 Gesellschaft für Politikdidaktik und Politische Jugend- und Erwachsenenbildung, Nationale 

Bildungsstandards für den Fachunterricht in der Politischen Bildung an Schulen: ein Entwurf, ed. 

Joachim Detjen et al. (Schwalbach/Ts: Wochenschau-Verl, 2004), 9–12; Zkrácená verze přejata z Detjen, 

Politische Bildung, 173. 
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považovat za zcela jednoznačné. Vedle souvislostí zkoumaných společenskovědními 

obory jako politologie, ekonomie, sociologie či právní vědy lze za velmi přínosné 

chápat i souvislosti historické a geografické. Aby se občanské vzdělávání stalo 

účinným, musí naopak překračovat hranice vlastní disciplíny.
51

  

Občanské vzdělávání vychází z předpokladu, že vyspělí, samostatní a odpovědní 

občané jsou žádaným „produktem“ vzdělávacího procesu. Neznamená to však, že 

občanské vzdělávání by se přímo zabývalo otázkou, do jaké míry se jedinci ve 

společensko-politickém životě budou angažovat. O občanovi, který se neustále aktivně 

zapojuje a účastní politických procesů, nelze hovořit jako o ideálním cíli, podobně jako 

– jak podotýká společenskovědní teoretik a antropolog Fritz Reheis – cílem jazykové 

výchovy není vychovat ze všech účastníků spisovatele.
52

 Úkolem veřejného občanského 

vzdělávání proto není poskytnout co nejužšímu počtu lidí co nejvyšší úroveň vzdělání, 

ale zprostředkovat možnost vzdělání co nejširšímu okruhu jedinců. 

Soudobé občanské vzdělávání zároveň bere na vědomí a respektuje, že ke 

sledování, pochopení a vyhodnocení složitých politických procesů mají obyvatelé pouze 

omezené kapacity, ne každý se v této oblasti vzdělává, či je vzdělavatelný, a 

vzdělávající se dosahují odlišných úrovní znalostí a kompetencí. S přihlédnutím 

k sociologické teorii rolí lze konstatovat, že politika je pouze jednou z mnoha lidských 

činností. Každá osoba vystupuje v různých rolích například jako člen rodiny, pracující, 

člen volnočasového spolku apod. Každá z těchto rolí se pojí s povinnostmi a 

očekáváními a na roli státního občana, která je hlavním předmětem zájmu občanského 

vzdělávání, proto zbývá pouze omezený prostor. Občanské vzdělávání je proto pouze 

jednou ze součástí celoživotního vzdělávacího procesu (vedle např. rodinného, 

profesního, mediálního či zdravotního vzdělávání).
53

 

Z výše uvedeného vyplývá, že občanské vzdělávání lze chápat jako neustálý 

vzdělávací proces, který je součástí celoživotního učení.
54

 Jako centrální místo 

občanského vzdělávání lze identifikovat školu, neboť díky obecné školní povinnosti 

disponuje právě škola nejširším záběrem ve společnosti a zasahuje s drobnými 

výjimkami veškerou populaci, navíc již v brzkém věku. Protože však učení představuje 

nepřetržitý proces probíhající během celého života, hraje občanské vzdělávání 

                                                
51 Becker a Krüger, „Weiterbildung und Politik", 648. 
52 Detjen, Politische Bildung, 4; Reheis, Politische Bildung, 36–37. 
53 Více k ostatním oblastem celoživotního vzdělávání, respektive vzdělávání dospělých viz příslušná 

příručka: Tippelt a Hippel, Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung. 
54 Více ke konceptu celoživotního učení v souvislosti s občanským vzděláváním dospelých viz např. 

Centrum občanského vzdělávání, „Analýza občanského vzdělávání dospělých". 
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významnou roli i po ukončení školní docházky. Zatímco školní vzdělávání se řídí 

závaznými a metodickými pokyny, podoba mimoškolního vzdělávání je volnější a proto 

i rozmanitější. 

Jaké jsou tedy zvláštnosti občanského vzdělávání dospělých? V první řadě se od 

školního odlišuje cílovou skupinou a výrazně vyšší pestrostí aktérů s různými cíli. 

Z hlediska obsahu je klíčové, že se dospělí účastní dobrovolně. Jejich účast není 

předepsaná jako v případě povinné školní docházky a plnění školních osnov. 

Vzdělávání dospělých se z logiky věci přímo zaměřuje na jedince, kteří se vědomě či 

nevědomě pohybují ve světě politického rozhodování. Dospělí jedinci zpravidla 

disponují vlastními, mnohdy dlouholetými politickými zkušenostmi, jsou již 

socializováni a přicházejí s odlišnými představami a znalostmi. Účastníci kontaktních 

akcí mimoškolního občanského vzdělávání však nebývají rozdílní pouze sociálně, ale 

také věkově. Vzhledem k rozmanitosti (jak na poli aktérů občanského vzdělávání, tak 

mezi jeho účastníky) neexistuje jednotný plán výuky nařízený příslušnými orgány, ani 

jednotný didaktický postup s jedinou výjimkou: orientací na účastníka (z německého 

Teilnehmerorientierung).
55

 V porovnání se školním vzděláváním je mimoškolní proto 

zaměřeno méně teoreticky a více prakticky. 

Občanské vzdělávání dospělých nabývá různých podob. Jde-li o předávání 

znalostí, nejčastěji se setkáváme s přednáškami, semináři a jinými typy kurzů s aktivní 

či pasivní účastí, exkurzemi či publikační činností určenou k samostudiu ve volném 

čase. Zaměřuje-li se program na předávání kompetencí k aktivní účasti na politice, 

převažují debatní a argumentační tréninky či další kurzy zprostředkovávající přímou 

praxi. Princip orientace na účastníka se tedy odráží nejen v obsahu, ale i formě 

mimoškolního občanského vzdělávání. 

K přehledu občanského vzdělávání dodejme, že paralelně s jeho 

formalizovanými podobami, kterými se tento text zabývá, existuje široké spektrum 

neformálních činitelů. Jedná se zejména o různorodé sociální skupiny jako rodina a 

vrstevníci, nebo média či pracovní prostředí. V těchto ustálených skupinách sice 

zpravidla nedochází k systematickému občanskému vzdělávání, díky svým specifikům a 

velmi úzkému kontaktu na denní bázi však také hrají ve formování jedinců významnou 

roli.
56

  

                                                
55 Hufer, „Politische Bildung in der Erwachsenenbildung", 233–234 K didaktickým a metodickým 

zvláštnostem občanského vzdělávání dospělých viz také Detjen, Politische Bildung, 2013, 405–411. 
56 Více ke vlivu sociálního okolí na občanské vzdělání jedinců viz Reheis, Politische Bildung, 41–62. 
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3. Občanské vzdělávání v SRN 

3.1. Historická zkušenost jako základ občanského 

vzdělávání  

Rok 1945 představuje pro německé dějiny a tím i německé občanské vzdělávání zcela 

zásadní zlom. Předcházející roky přinesly velmi intenzivní zkušenost se selháním první 

německé demokracie. Následky tohoto kolapsu – odhalené zločiny proti lidskosti a další 

barbarství, která v první řadě vykonávali lidé ze „země básníků a myslitelů“ – ještě 

prohloubily již tak vysokou potřebu revidovat velmi dynamický vývoj německé otázky 

první poloviny 20. století. Zbytky poválečného Německa stály před otázkou, jak 

vybudovat silný a stabilní demokratický systém. 

Nositeli nového demokratického zřízení přitom měli být právě lidé, kteří byli 

vychováni před rokem 1945, tedy v odlišných politických, kulturních, sociálních a 

ekonomických poměrech. Lidé, kteří prožili nacistickou diktaturu a stáli uprostřed 

evropské scény druhé světové války, jíž ukončila až kapitulace německých vojsk, po níž 

kontrolu nad územím a obyvatelstvem převzala spojenecká správa vítězných mocností. 

Bývalí občané nepříliš stabilní výmarské republiky, která na počátku třicátých let přešla 

v nacistickou diktaturu. Ti samí lidé, kteří před třemi desetiletími prožili zánik 

militantní monarchie, jejíž pád urychlila první světová válka a revoluční měsíce roku 

1918. Lidé, kteří byli ovlivněni a indoktrinováni několika rychle se střídajícími státními 

režimy na německém území. 

Debata o formování poválečného Německa započala mezi spojenci a německými 

exilovými elitami již před vojenskou porážkou Wehrmachtu. Jedním z výsledků se stal 

princip re-education, tedy spojenecká vzdělávací a osvětová činnost v poválečném 

Německu, která byla součástí širšího procesu demokratizace. Politika vítězných 

mocností v jednotlivých okupačních zónách se sice odlišovala (především sovětská), 

západní spojenci (v první řadě USA) však začali německé obyvatelstvo po konci války a 

nedemokratického režimu seznamovat se zásadami parlamentní demokracie. Mezi 

představiteli s rozhodujícím vlivem na budoucí směřování vznikající Spolkové 

republiky Německo panoval, také na základě čerstvé zkušenosti s nacismem, konsenzus 

o budoucím základním hodnotovém směřování: nedotknutelnosti lidské důstojnosti a 

orientaci na liberální parlamentní demokracii – tyto zásady dodnes tvoří jádro 

Základního zákona SRN. 
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Podstatná je v tomto ohledu také skutečnost, že v souladu s politikou 

decentralizace po výrazném přispění západních okupačních mocností začaly na území 

okupačních zón již v prvních poválečných letech vznikat částečně samosprávné zemské 

jednotky. Jinými slovy: v západní části Německa nevznikalo jedno silné mocenské 

centrum, ale síť, z níž se založením SRN vznikly spolkové země, které zajišťují 

federální strukturu spolkové republiky a tím i její rozmanitost. Ústavní text sice 

podléhal souhlasu západních okupačních mocností, jeho návrh však nejprve zpracovali 

a odsouhlasili právě zástupci spolkových zemí. Shoda na základních hodnotách 

vznikající republiky proto nebyla pouze výsledkem diktátu západních spojenců, ale 

široké shody napříč spolkovými zeměmi. Představitelé německého lidu přijali uvedené 

myšlenky za vlastní. Občanské vzdělávání ve spolkové republice vychází z této zásady 

decentralizace a federalismu. Díky široké shodě o budoucím hodnotovém směřování 

napříč spolkovými zeměmi tak byla zajištěna budoucí podpora občanského vzdělávání, 

decentralizované a federální uspořádání mu zároveň dodává vysoký stupeň 

rozmanitosti. 

Základy občanského vzdělávání v SRN leží právě v období kolem roku 1945. 

Ojedinělá a velmi intenzivní historická zkušenost vedla k uvědomění, že mírové a 

demokratické soužití není žádnou samozřejmostí. Mezi pilíře německého občanského 

vzdělávání proto patří podpora demokratického zřízení s myšlenkou „nikdy znovu“ (nie 

wieder), výrazná hodnotová orientace na lidská práva a důstojnost a vysoká 

rozmanitost. Rozvoj demokracie a ukotvení univerzálních hodnot v obecném povědomí 

obyvatel jsou proto dodnes jeho základními úkoly pro velmi širokou paletu jeho aktérů. 

3.2. Vývoj oboru 

3.2.1. Počátky 

V prvních letech po založení SRN (v květnu 1949) navázalo občanské vzdělávání na 

počáteční fázi z období okupační správy (1945-1949) a vycházelo z retrospektivy a 

zkušeností předcházejících let.
57

 Vedle zásady re-education a posilování německé 

odpovědnosti nicméně obsahovalo vznikající občanské vzdělávání i prvky, které se 

přímo netýkaly rozvoje Mündigkeit německých obyvatel, ale budování nového 

německého státu. Nově založená Spolková republika Německo totiž vznikla pouze na 

                                                
57 Peter Steinbach, „Historische Grundlagen der politischen Bildung", in Politische Bildung in Deutschland: 

Profile, Personen, Institutionen, ed. Wolfgang Sander a Peter Steinbach (Bonn: Bundeszentrale für 

politische Bildung, 2014), 31. 
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části teritoria, které patřilo německému státu před začátkem jeho teritoriální expanze 

v roce 1938. V další části území se formoval satelitní stát Sovětského svazu Německá 

demokratická republika (založen v říjnu 1949) a ostatní části původně německého 

území připadly okolním státům. Analogicky SRN zahrnovala pouze část německého, 

případně německy mluvícího obyvatelstva. Vzhledem k rozsáhlým proměnám politické 

mapy Evropy (a revizionistickým proudům) té doby proto SRN od počátku přikládala 

vysokou váhu legitimovat svoji existenci. Převedeno do kategorizace J. Detjena a W. 

Sandera hrálo mimořádnou roli i zajištění politického pořádku, zlepšení společensko-

politických poměrů a legitimace moci nového státního útvaru.
58

 

Existence občanského vzdělávání se stala jedním z cílů nově uspořádané 

republiky. Jednotliví aktéři však přicházeli s rozdílnými představami o cílech a 

koncepcích. V padesátých letech začal obor vedle legitimace nového státu více otevřeně 

pracovat s principy politického, konfesního a názorového pluralismu.
59

 Zvýšený důraz 

na tyto hodnoty lze částečně chápat i jako odpověď na prohlubující se ideový a 

mocenský konflikt mezi Východem a Západem.
60

 Pod vlivem vnějších proměn a změn 

v oboru propukla intenzivní akademická debata o úloze demokratického občanského 

vzdělávání. V debatě se především střetávali (a vzájemně ovlivňovali) zastánci 

výmarského modelu orientovaného na posilování státní příslušnosti a příznivci 

amerického modelu založeného na sociálně-výchovných přístupech a získávání 

vlastních zkušeností. Během padesátých a šedesátých let, po zavedení občanského 

vzdělávání ve školách napříč spolkovými zeměmi, se obor více zprofesionalizoval. Jeho 

teoretické základy získaly výraznější akademické parametry
61

 a přestával být primárně 

vnímán jako součást politologie.
62

 

V šedesátých letech začalo německé občanské vzdělávání upouštět od 

konzervativních zásad, stávalo se otevřenějším a zpracovávalo nová témata méně 

materiálnějšího zaměření jako rovnost šancí, rovnost pohlaví, osobní svobody nebo 

svoboda tisku. Německá politika a s ní i občanské vzdělávání vstoupilo do fáze, kdy se 

                                                
58 Sander, „Geschichte der politischen Bildung", 27–29. 
59 Steinbach, „Historische Grundlagen der politischen Bildung", 21. 
60 Oskar Anweiler, „Politische Bildung im Ost-West-Konflikt und als Demokratieförderung in Mittel- und 

Osteuropa", in Politische Bildung in Mittel- und Osteuropa: zwischen Staat und offener Zivilgesellschaft, 

ed. Sonja Steier-Jordan a Wolfgang Mitter, Bildung und Erziehung 66.2013,3 (Köln: Böhlau, 2013), 253–

62. 
61 Sander, „Geschichte der politischen Bildung", 19–20. 
62 Více ke vztahu občanského vzdělávání a politologie viz Peter Massing, „Die Bedeutung der 

Politikwissenschaft für die politische Bildung - eine Einführung", Politische Bildung 2014, č. 3 (2014): 7–

19. 
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konflikty staly jejich nedílnou součástí, zejména s ohledem na odlišné hodnotové 

přesvědčení různých částí obyvatelstva.
63

  

Společensko-politické spory se na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 

vyostřovaly a vyústily i do sporu o obsah a cíle občanského vzdělávání v SRN. Otázky 

vzdělávání a kultury, pod něž je občanské vzdělávání organizačně z podstatné části 

zařazeno, spadají do kompetencí spolkových zemí. Konflikt, který vycházel z odlišných 

podob školního občanského vzdělávání, se proto přenesl na jejich úroveň. 

Konzervativní země s většinovou vládou stran křesťanské unie, spatřovaly hlavní cíl 

v ochraně ústavních pořádků a sociálně-tržního hospodářství, tedy ve stabilizaci 

systému. Levice naproti tomu přílišnou systémovou konformitu odmítala a liberálněji 

orientované země s vládní většinou sociálních demokratů proto usilovaly o proměnu 

občanského vzdělávání v „pedagogický instrument k demokratizaci společnosti.“
 64

 

3.2.2. Beutelsbašský konsenzus 

Konflikt o budoucnost občanského vzdělávání vyvrcholil v roce 1976. Navzdory 

zesílené polarizaci přijali nejvýznamnější představitelé oboru pozvání nově zvoleného 

ředitele bádensko-württemberské zemské centrály, Siegfrieda Schieleho, na setkání do 

Beutelsbachu nedaleko Stuttgartu. Klíčovým předmětem setkání byla otázka, zda 

občanské vzdělávání vyžaduje minimální míru konsenzu. Účastníci konference sice 

nedošli ke společnému formálnímu závěru, v návaznosti na setkání však pracovník 

bádensko-württemberské centrály, Hans-Georg Wehling, zpracoval text Konsens à la 

Beutelsbach?. Wehlingovi se podařilo stručně shrnout tři základní principy občanského 

vzdělávání, které získaly široké uznání na domácí i mezinárodní půdě a dodnes platí 

jako jádro občanského vzdělávání. 

 

Zásady, dnes označované jako Beutelsbašský konsenzus, zahrnují: 

1) Zákaz indoktrinace a vyváženost 

Není dovoleno jakýmkoli způsobem účastníkům vnucovat žádoucí myšlenky a 

omezovat tvorbu jejich vlastního mínění. Na rozdíl od indoktrinační činnosti je cílem, 

aby si účastníci vytvořili vlastní svobodný názor. 

2) Zachování kontroverznosti  

                                                
63 Steinbach, „Historische Grundlagen der politischen Bildung", 24–25. 
64 Sander, „Geschichte der politischen Bildung", 20; Detjen, Politische Bildung, 170–172. 
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Při vypořádání se s tématem a diskusi by měla být zohledněna všechna možná 

hlediska, včetně těch sporných. Je žádoucí, aby vyučující představoval i ty postoje, které 

mohou být účastníkům vzhledem k jejich politickému či sociálnímu zázemí vzdálené, 

úplně cizí, ale dokonce i ty, které hraničí s demokratickým pojetím. 

3) Orientace na příjemce a jeho schopnosti porozumět problematice a analyzovat 

vlastní situaci. 

Příjemci mají být vedeni k tomu, aby byli schopni analyzovat danou 

společensko-politickou situaci a své zájmy, a dokázali ovlivnit řešení ve prospěch 

vlastních zájmů; cílem je tedy rozvíjet operativní schopnosti účastníků, aby se mohli 

podílet na politickém dění.
65

 

Původní německé znění tzv. Beutelsbašského konsenzu v příloze. 

 

Výše uvedené tři vzájemně provázané základní principy pronikly vedle školní 

občanské výchovy i do mimoškolní, a to i navzdory rozmanité síti aktérů, kteří jsou na 

základě svého původu propojeni s různými politickými a kulturními prostředími, a tedy 

i soustředěni na specifičtější činnost s cílem přispět k šíření vybraných politicko-

programových pozic.
66

 Beutelsbašský konsenzus, přestože se primárně zaměřoval na 

školní vzdělávání, tvoří dodnes uznávaný normativní rámec občanského vzdělávání bez 

ohledu na cílovou skupinu. 

Sedmdesátá léta přinesla vedle univerzálního konsenzu i změnu pojetí 

občanského vzdělávání. Až do sedmdesátých let, převládal aktivistický směr 

emancipačního občanského vzdělávání, jehož cílem byla výchova aktivních občanů, 

kteří se v maximální možné míře budou podílet na politickém dění. Dnešní podobu 

občanského vzdělávání, která navázala na emancipační proud, nazývá Joachim Detjen 

diferenciačně-realistickou. Vzdělávání označuje za diferenciované, neboť současné 

občanské vzdělávání uznává, že k jednotlivým skupinám občanů je potřeba přistupovat 

různorodě a zároveň od všech nevyžaduje stejnou míru politické aktivity. O 

realističnosti hovoří Detjen v souvislosti se třemi faktory. Zaprvé s  uvědoměním, že 

politika nepředstavuje pro všechny občany významnou záležitost; zadruhé se na základě 

různých kognitivních kvalit liší schopnost obyvatel posuzovat politické děje; zatřetí 

                                                
65 Wehling, „Konsens à la Beutelsbach?" 
66 Sander, „Geschichte der politischen Bildung", 22. 
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protože moderní vzdělávání již neklade tak vysoké požadavky na aktivitu s vědomím, 

že obyvatelé mají kvůli svým aktivitám pouze omezené kapacity.
67

 

Na změnu paradigmatu v sedmdesátých letech navázala v následujícím desetiletí 

i další pragmatizace oboru. Společně s ustálením konsenzu a uzavíráním debaty o 

didaktických principech se snížila i polarizace. Ve výuce získávaly stále vyšší význam 

prakticky využitelné znalosti a dovednosti.
68

 

V devadesátých letech a na počátku nového tisíciletí se debata stočila směrem 

k hodnocení standardů kvality či dopadů vzdělávání. Tento trend se ovšem netýkal 

pouze občanského vzdělávání, do vysoké míry souvisel i s celoněmeckou debatou o 

vzdělávání obecně. Z výsledků prvního mezinárodního srovnávacího průzkumu znalostí 

studentů PISA v roce 2000 totiž vyplynulo, že v porovnání s ostatními členskými státy 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dosáhlo Německo 

podprůměrných výsledků. Jednalo se obecný výzkum zaměřený na schopnost 15letých 

studentů reagovat na různé problémy nesouvisející s politikou, debata o kvalitě 

vzdělávání se však odrazila i v segmentu občanského vzdělávání. Aktéři vzdělávání se 

na přelomu tisíciletí dostali pod větší tlak k obhájení vlastní práce a jejího významu a 

začaly se objevovat první empirické studie věnující se hodnocení dopadů občanského 

vzdělávání.
69

 Způsoby, jakými zpracovávat evaluaci občanského vzdělávání však 

(doposud) nejsou standardizovány. Význam a přínos občanského vzdělávání napříč 

celou populací proto (zatím?) nelze nijak kvantifikovat.
70

 

Význam občanského vzdělávání byl v průběhu uplynulých desetiletí od založení 

SRN sice uznáván ve většině legislativních dokumentů souvisejících s mimoškolním 

vzděláváním,
71

 oproti jiným formám vzdělávání dospělých je mu však v rámci soudobé 

vzdělávací politiky věnován minimální prostor.
72

 Pocit neuspokojenosti se stavem 

občanského vzdělávání na přelomu tisíciletí se začal projevovat v devadesátých letech a 

vedl v roce 1995 skupinu významných politologů, sociologů, didaktiků a zástupců 

                                                
67 Detjen, Politische Bildung, 220–226. 
68 Ibid., 193–197. 
69 Dirk Lange, „PISA und die Folgen - Schulische politische Bildung im Prozess der Bildungsreform", in 

Politische Bildung in Deutschland: Profile, Personen, Institutionen, ed. Wolfgang Sander a Peter 

Steinbach (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2014), 108–20; Klaus-Peter Hufer, „Historische 

Entwicklungslinien der politischen Erwachsenenbildung seit 1945", in Politische Bildung in Deutschland: 

Profile, Personen, Institutionen, ed. Wolfgang Sander a Peter Steinbach (Bonn: Bundeszentrale für 

politische Bildung, 2014), 132–134. 
70 Hanz-Georg Golz a Andreas Kost, „Die Bundeszentrale und die Landeszentralen für politische Bildung", 

in Handbuch politische Bildung, ed. Wolfgang Sander (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 

2014), 163. 
71 Hufer, „Politische Bildung in der Erwachsenenbildung", 231. 
72 Detjen, Politische Bildung, 175. 
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občanského vzdělávání k publikování tzv. Darmstadtského apelu. Autoři výzvy nejprve 

odkázali na normativní základy občanského vzdělávání (demokracie není 

samozřejmostí), aby následně ve světle probíhajících společenských změn vyzvali 

k pokračující podpoře a poskytování nových impulzů.
73

 Navzdory kritickým hlasům, 

které se ozvaly především v devadesátých letech, však lze o občanském vzdělávání ve 

Spolkové republice Německo hovořit jako o etablovaném oboru, který, reaguje na 

aktuální výzvy a, jak ilustruje následující kapitola, se navíc opírá o rozsáhlou 

institucionální základnu. 

3.3. Současný normativní a organizačně-institucionální  

rámec  

V SRN se po roce 1949 vyvinul ojedinělý, rozsáhlý a komplexní systém občanského 

vzdělávání dospělých skládající se z řady systematicky působících organizací. Jak trefně 

podotkli politologové Dirk Lange a Sven Rößler, spolková republika podporovala vznik 

sítě institucí, pomocí nichž „se Německo pokouší své Němce naučit konat, usuzovat a 

myslet tím relativně novým způsobem zvaným Demokracie.“
74

    

Jednotlivé organizace lze dle různých charakteristik zařadit do odlišných skupin. 

Následující část textu nejprve představuje základní klasifikaci a stručný přehled 

nejvýznamnějších aktérů, poté analyzuje klíčový (z hlediska této práce) typ organizací, 

tedy Spolkovou centrálu pro občanské vzdělávání a zemské centrály pro občanské 

vzdělávání a zkoumá jejich společnou činnost. 

3.3.1. Přehled aktérů občanského vzdělávání dospělých 

Podle původu lze vnitrostátní organizace na poli občanského vzdělávání klasifikovat 

jako veřejné, blízké politickým stranám a společenské.
75

 

 

                                                
73 Kolektiv autorů, „Darmstädter Appell". 
74 Dirk Lange a Sven Rößler, „Civic Education as Profession: Current Developments in German (Higher) 

Educational System and Qualification Opportunities for Teachers and Trainers", in Citizenship, 

democracy and higher education in Europe, Canada and the USA, ed. Jason A. Laker, Concepción Naval 

Durán, a Kornelija Mrnjaus, Palgrave studies in global citizenship, education and democracy 

(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014), 195. 
75 Udo Vorholt, Institutionen politischer Bildung in Deutschland: eine systematisierende Übersicht 

(Frankfurt am Main: Lang, 2003). 
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Vybrané organizace občanského vzdělávání dospělých v SRN: 

Původ Veřejné 
Blízké politickým 

stranám 
Společenské 

Zaměření Univerzální Partikulární Partikulární 

Činnost 

Primárně 

občanské 

vzdělávání 

BPB 

Zemské centrály 
Politické nadace x 

Širší spektrum 

činnosti 

(vzdělávací a jiné) 

Volkshochschulen 

Bundeswehr 
x 

Církevní 

Odborové 

a další 

Dělení inspirováno dle Udo Vorholt, Institutionen politischer Bildung in 

Deutschland: eine systematisierende Übersicht (Frankfurt am Main: Lang, 2003)., 

vlastní zpracování. 

 

Do první kategorie spadají především Spolková centrála pro občanské 

vzdělávání a jednotlivé zemské centrály. Dále se jedná o Volkshochschulen (v českém 

prostředí neexistuje institucionální ekvivalent ani název, místy je však používán 

doslovný překlad lidové vysoké školy). Volkshochschulen jsou zpravidla komunálně 

založené a spravované instituce vzdělávání dospělých. Na území SRN jich existuje přes 

900 a veřejnosti nabízejí širokou paletu zejména všeobecných, jazykových nebo 

kulturních vzdělávacích kurzů.
76

 Mezi státní aktéry patří i Bundeswehr (armáda SRN). 

Občanské vzdělávání v rámci Bundeswehru však cílí pouze na armádní příslušníky a 

podle vnitřních předpisů se zaměřuje především na upevňování demokratických hodnot 

mezi členy armády.
77

 

 Aktéry blízkými politickým stranám jsou tzv. politické nadace (politische nebo 

parteinahe Stiftungen), jeden z unikátů německého občanského vzdělávání ve světovém 

měřítku. Politické nadace jsou zvláštním výrazem pluralismu německého občanského 

vzdělávání, neboť jsou programově a ideově úzce spjaty s politickými stranami 

zastoupenými v parlamentu. Nejsou však jejich součástí. Navzdory názvu nadace se 

                                                
76 Klaus-Peter Hufer, „Volkshochschulen", in Politische Bildung in Deutschland: Profile, Personen, 

Institutionen, ed. Wolfgang Sander a Peter Steinbach (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 

2014), 174–78; Bundeszentrale für politische Bildung, „Volkshochschulen (VHS)", viděno 15. březen 

2016, http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-

deutschland/61675/volkshochschulen-vhs; Hana Sklenářová, Volkshochschulen jako nosné organizace 

vzdělávání dospělých v SRN (Diplomová práce) (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2006), 

http://is.muni.cz/th/42872/ff_m/. 
77 Friedrich-Ebert-Stiftung, Politische Bildung für Soldatinnen und Soldaten Die Zusammenarbeit der 

Friedrich-Ebert-Stiftung mit der Bundeswehr (Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009), 9, 

http://library.fes.de/pdf-files/gpi/06790.pdf. 
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právní formou jedná o samostatné spolky.
78

 Nadace stran zastoupených v parlamentu, ať 

již na spolkové či zemské úrovni, nejsou proto financovány přímo stranami, prostředky 

z veřejných rozpočtů (zejména od ministerstva vnitra) získávají samostatně; německý 

stát totiž uznává, že částečně přebírají jeho roli v občanském vzdělávání. Kvůli 

vzájemné blízkosti vztah mezi nadacemi a stranami podléhá striktní kontrole, zejména 

v předvolebním období. Organizační struktura nadací je velmi podobná, působí na 

spolkové úrovni, v různé míře i ve spolkových zemích a v zahraničí včetně České 

republiky.
79

 

 

Po roce 1990 na spolkové úrovni působí (v abecedním pořadí): 

 Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD) 

 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FDP) 

 Hanns-Seidel-Stiftung (CSU) 

 Heinrich-Böll-Stiftung (Zelení) 

 Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU) 

 Rosa-Luxemburg-Stiftung (Die Linke) 

 

Mezi organizace společenského charakteru patří církve,
80

 odbory
81

 a řada dalších 

menších, organizovaných a nezávislých skupin;
82

 například Pracovní skupina Práce a 

život (Arbeitskreis ARBEIT UND LEBEN), která je společnou organizací 

Volkshochschulen a odborů a ve své cílové skupině zaměstnanců se zaměřuje na otázky 

sociální spravedlnosti, rovnosti šancí a solidarity, usilujíce o rozvoj demokratické 

                                                
78 S výjimkou Friedrich-Naumann-Stiftung. 
79 Melanie Piepenschneider, „Die politischen Stiftungen", in Politische Bildung in Deutschland: Profile, 

Personen, Institutionen, ed. Wolfgang Sander a Peter Steinbach (Bonn: Bundeszentrale für politische 

Bildung, 2014), 184–88; Politische Stiftungen in der BRD, „Die Bildungsarbeit der Politischen Stiftungen 

in Deutschland", 2011, http://www.boell.de/sites/default/files/assets/boell.de/images/download_de/2011-

07-gemeinsames-papier-politische-stiftungen.pdf. 
80 Wolfgang Beer, „Kirchliche Bildungsarbeit", in Politische Bildung in Deutschland: Profile, Personen, 

Institutionen, ed. Wolfgang Sander a Peter Steinbach (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 

2014), 163–67. 
81 Lothar Wentzel, „Gewerkschaftliche Bildungsarbeit", in Politische Bildung in Deutschland: Profile, 

Personen, Institutionen, ed. Wolfgang Sander a Peter Steinbach (Bonn: Bundeszentrale für politische 

Bildung, 2014), 168–73. 
82 Benedikt Widmaier, „Non-formale politische Bildung in Deutschland", in Kritische politische Bildung: 

ein Handbuch, ed. Bettina Lösch a Andreas Thimmel, 2. Aufl, Reihe Politik und Bildung 54 

(Schwalbach/Ts: Wochenschau-Verl, 2011), 471–82; Paul Ciupke, „Die freien Träger der 

außerschulischen politischen Bildung und der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten", in Politische 

Bildung in Deutschland: Profile, Personen, Institutionen, ed. Wolfgang Sander a Peter Steinbach (Bonn: 

Bundeszentrale für politische Bildung, 2014), 189–94. 
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participační kultury.
83

 Široké spektrum nestátních, společenských organizací zajišťuje 

vysokou rozmanitost občanského vzdělávání. Díky svému zvláštnímu charakteru jsou 

právě tyto organizace často v užším kontaktu s obyvateli a mohou lépe vystihovat 

místní potřeby. V oblastech, v nichž se nedostává jiných institucí, mohou právě tito 

nositelé občanského vzdělávání částečně suplovat činnost ostatních aktérů. 

Otázka původu se promítá i do obsahu činnosti uvedených organizací. Zatímco 

první kategorie, tedy instituce přímo zřizované státními orgány, provozuje univerzálně 

zaměřené a vyvážené občanské vzdělávání, organizace spadající do druhé a třetí 

skupiny se chovají jako svobodní nositelé občanského vzdělávání a zpravidla 

upřednostňují některé z myšlenkových či ideologických proudů (politické nadace) nebo 

jeho dílčí aspekty (církve, odbory a další). 

Pro velkou část organizací však občanské vzdělávání tvoří pouze část činnosti, 

na kterou se dané uskupení soustředí. Mezi organizace, jež se věnují primárně 

občanskému vzdělávání, z uvedených patří pouze spolková centrála, zemské centrály a 

politické nadace. 

Nejvýznamnější zastřešující organizací v oboru je Spolkový výbor pro občanské 

vzdělávání (Bundesausschuss für politische Bildung, BAP). Tato profesní a zájmová 

organizace sdružuje 22 institucí různorodého zaměření působících na spolkové úrovni 

(zejména politické nadace, církevní a odborové organizace). Spolková centrála pro 

občanské vzdělávání není přímým členem, společně se zástupci příslušných ministerstev 

se však může účastnit jednotlivých zasedání. Jako nejsilnější profesní svaz a zájmová 

organizace vystupuje Německé sdružení pro občanské vzdělávání (Deutsche 

Vereinigung für politische Bildung, DVPB) čítající přibližně 3000 členů. Podobu oboru 

dále ovlivňuje Společnost pro politickou didaktiku a občanské vzdělávání mládeže a 

dospělých (Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und 

Erwachsenenbildung, GPJE) o 50 – 100 členech, která se profiluje jako oborová 

vědecká organizace. 

Široké spektrum aktérů včetně organizací jako politické nadace činí ze systému 

občanského vzdělávání ve spolkové republice světově ojedinělý příklad. Většina 

institucí vznikla v poválečném období v souladu se spojeneckou snahou o vznik 

                                                
83 Theo W. Länge, „ARBEIT UND LEBEN - Arbeitskreis für die Bundesrepublik Deutschland e. V.", in 

Politische Bildung in Deutschland: Profile, Personen, Institutionen, ed. Wolfgang Sander a Peter 

Steinbach (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2014), 179–83. 
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pluralitní vzdělávací struktury,
84

 část však již alespoň nepřímo navazovala na dědictví 

předcházející doby. Tradici šíření vědění a znalostí mezi širokou veřejnost, ačkoli ne 

přímo v oboru občanského vzdělávání, rozvíjely již ve druhé polovině devatenáctého 

století Volkshochschulen nebo popularizační Společnost Urania (Gesellschaft Urania). 

V oblasti společensko-politické výchovy působila ve výmarské republice Říšská 

centrála pro osvětu (volně přeloženo z německého Reichszentrale für Heimatdienst),
85

 

zásadní rozvoj v oblasti občanského vzdělávání však nastal až po druhé světové válce a 

jeho zářným příkladem jsou státem zřizovaná Spolková centrála pro občanské 

vzdělávání a zemské centrály v jednotlivých spolkových zemích. 

3.3.2. Veřejné orgány občanského vzdělávání 

3.3.2.1. Spolková centrála pro občanské vzdělávání     

Spolková centrála pro občanské vzdělávání je nejvýznamnějším samostatným aktérem 

v německém systému občanského vzdělávání dospělých na spolkové úrovni. Jako její 

úkol definuje aktuální Výnos o Spolkové centrále pro občanské vzdělávání z roku 2001 

„podporovat prostředky občanského vzdělávání porozumění pro politické okolnosti, 

upevňovat demokratické vědomí a posilovat připravenost k politické spolupráci.“
86

 

Bližší náležitosti týkající se činnosti BPB upřesňují další dokumenty, zejména 

Mnichovský manifest z roku 1997. 

Organizačně spadá BPB pod rezort spolkového ministerstva vnitra. Ministr 

vnitra jmenuje prezidenta spolkové centrály a je jeho přímým nadřízeným. Do 

kompetence ministra dále spadá i jmenování osmi až dvanáctičlenné vědecké poradní 

rady, která podporuje BPB v její činnosti. Kontrolu činnosti BPB provádí kuratorium 

složené z 22 členů Spolkového sněmu (Bundestag). Členy jmenuje prezident 

Bundestagu na návrh jednotlivých parlamentních frakcí. Kuratorium dohlíží především 

na vyváženost, dále se vyjadřuje zejména k návrhům rozpočtu organizace, plánům a 

dosavadní činnosti. 

Rozhodnutí o rezortním zařazení a způsobu kontroly nebylo zpočátku zcela 

jednoznačné. Na celostátní úrovni v SRN nepůsobil v prvních letech existence bonnské 

republiky rezort školství, který se dané problematice například v ČR věnuje nejvíce. Jak 

                                                
84 Christine Zeuner, „Institutionen der außerschulischen politischen Bildung", in Handbuch politische 

Bildung, ed. Wolfgang Sander (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2014), 138. 
85 Hentges, Staat und politische Bildung. 
86 Bundesministerium des Innern, „Erlass über die Bundeszentrale für politische Bildung vom 24. Januar 

2001", 2001, http://www.bpb.de/die-bpb/51244/der-bpb-erlass. 
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dokládá německá politoložka Gundrun Hentges, zakladatelé předcházející instituce, 

Spolkové centrály pro osvětu (volně přeloženo z Bundeszentrale für Heimatdienst, 

BfH), uvažovali v padesátých letech o přidružení organizace přímo k úřadu spolkového 

kancléře. Předchůdce BPB by tak byl vystaven vysokému tlaku na šíření provládní 

propagandy, či alespoň konformního obsahu.
87

 Zvolené neutrální řešení formou 

zařazení pod rezort vnitra a také obsazování kontrolního orgánu zástupci napříč 

politickým spektrem vystihuje zvláštní charakter poslání centrály, kterým je v první 

řadě obrana a podpora domácí demokracie. 

Pro naplnění cílů hospodaří BPB v posledních letech s ročním rozpočtem kolem 

40 milionů euro z rozpočtové kapitoly 0635 spadající pod spolkové ministerstvo vnitra. 

Přibližně 60 - 66 % z rozpočtu připadá na hlavní část činnosti, zbytek výdajů zabírají 

personální, provozní a investiční náklady. Doplňující složku rozpočtu tvoří příjmy 

z vlastní činnosti, které se pohybují ve výši přibližně 3-4 milionů euro a BPB je získává 

za tištěné produkty a jejich prodej, či v menší míře za akce a v rámci zvláštních 

projektů. Prostředky z publikační činnosti a dalších akcí dále investuje do své aktivní 

činnosti – z přibližně 90 % je však BPB finančně závislá na státních příspěvcích.
88

 

Charakter obrany a podpory demokracie získala centrála, respektive její 

předchůdce BfH, již v prvních poválečných letech. Ve stínu nacismu šířila od založení 

v roce 1952 mezi obyvateli SRN demokratické a proevropské smýšlení. Vychováváním 

občanů proto v prvních letech sloužila i jako jakási „pozitivní ústavní ochrana.“
89

 Od 

poloviny padesátých let pod vlivem rostoucí blokové konfrontace mezi Východem a 

Západem do repertoáru občanského vzdělávání přibylo i kritické vyrovnání 

s komunismem, zejména poté, co západoněmecká komunistická strana oslabila natolik, 

že v roce 1953 neobhájila mandáty ve Spolkovém sněmu a postavení ztrácela i na 

nižších úrovních.
90

 V roce 1963 se BfH transformovala do dnešní BPB, principy její 

činnosti však zůstaly zachovány. V sedmdesátých letech vedle stávajících zájmových 

témat začala spolková centrála klást zvýšený důraz na hospodářské otázky a ve stínu 

rudého teroru se více věnovala i problematice terorismu. Osmdesátá léta přinesla 

vzestup otázek životního prostředí a v souvislosti s další fází vyostřené blokové 

                                                
87 Hentges, Staat und politische Bildung, 435–436. 
88 Bundesministerium der Finanzen, „Haushaltsplan 2015 - Einzelplan - Bundesministerium des Innern", 

2014, http://www.bundeshaushalt-

info.de/fileadmin/de.bundeshaushalt/content_de/dokumente/2015/soll/epl06.pdf; Bundeszentrale für 

politische Bildung, „Jahresbericht 2012/2013". 
89 Hentges, Staat und politische Bildung, 443. 
90 K vyrovnání BfH s komunismem viz ibid., 341–430;  K blokové konfrontaci viz Anweiler, „Politische 

Bildung im Ost-West-Konflikt und als Demokratieförderung in Mittel- und Osteuropa". 
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konfrontace také mírové hnutí. Hlavními tématy přelomu osmdesátých a devadesátých 

let se stal pád Berlínské zdi, následující německé sjednocení a konec bipolární 

konfrontace. Na přelomu tisíciletí se ve zvýšené míře pozornost BPB zaměřila na 

témata související s migrací, integrací, násilím uvnitř společnosti a demografickým 

vývojem včetně budoucí podoby sociálního státu.
91

 

Směrem k široké veřejnosti stále tvoří základ činnosti BPB tištěné produkty. 

Jedná se zejména o autorské nebo licencované jednotlivé knihy, specifické publikační 

řady k dlouhodobým tématům, speciálně zaměřené magazíny pro veřejnost i 

multiplikátory (zejména Aus Politik und Zeitgeschichte, APUZ a Informationen zur 

politischen Bildung, IZPB) nebo jednoduché brožury apod. BPB ve stále vyšší míře 

vyrábí i vlastní elektronický obsah (audiovizuální produkty, sociální sítě, volební 

kalkulačka Wahl-O-Mat a další), k vybraným tématům také pořádá ročně kolem dvou 

set akcí (přednášky, semináře či soutěže), spolupracuje a finančně podporuje další 

uznané aktéry občanského vzdělávání v SRN. Následující tabulka ilustruje, v jakém 

poměru vydává BPB finanční prostředky na jednotlivé činnosti. 

 

Rozpočet BPB: 

 

Poměr výdajů k celku 

v letech 2012 a 2013 

Akce (semináře, kongresy apod.) 23,83 % 

Tištěné produkty 32,96 % 

Online a multimediální produkty  18,69 % 

Podpora uznaných aktérů občanského 

vzdělávání 
20,63 % 

Ostatní 3,89 % 

Celkem (mimo zvláštní příjmy) 100,00 % 

Zdroj: Bundeszentrale für politische Bildung, „Jahresbericht 2012/2013" 

(Bundeszentrale für politische Bildung, 2014).
92

 

 

Hlavní sídlo BPB se nachází v Bonnu, v devadesátých letech otevřela mediální a 

komunikační pobočku v Berlíně, do roku 2004 také spravovala konferenční centrum 

v Brühlu severně od Bonnu. Jak je zřejmé z názvu a organizačního začlenění této 

                                                
91 Golz a Kost, „Die Bundeszentrale und die Landeszentralen für politische Bildung", 161. 
92 K dubnu 2016 poslední dostupná výroční zpráva. 
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organizace o přibližně 220 zaměstnancích,
93

 její prioritou je působit na spolkové úrovni. 

Protože však federálně uspořádaná SRN usiluje o pluralitní a komplexní občanské 

vzdělávání, působí obdobné veřejné instituce i na nižší mocenské úrovni – ve 

spolkových zemích. Z Výnosu o BPB proto také na závěr vyplývá, že v záležitostech, 

které se týkají kompetenční oblasti zemí, udržuje spolková centrála  úzké vazby 

s příslušnými nejvyššími zemskými orgány.
94

 

3.3.2.2. Zemské centrály pro občanské vzdělávání 

Zemské centrály pro občanské vzdělávání jsou tedy jedním z výrazů federálního 

uspořádání SRN, neboť spolkové země disponují v otázkách kultury a vzdělávání 

svrchovaností (Kulturhoheit), zároveň jsou však i výrazem rozmanitosti občanského 

vzdělávání i ve veřejném sektoru. Na 16 spolkových zemí v současnosti připadá 15 

centrál – jedinou zemí bez vlastní centrály je od konce roku 2004 Dolní Sasko.
95

 

Na zřízení zemských centrál v každé zemi se shodli zemští ministerští 

předsedové již v roce 1954, když na svém mnichovském zasedání rozhodli o založení 

organizací, z nichž se v průběhu následujících let staly zemské centrály. Vzhledem 

k zemské autonomii a místním specifikům se organizační složení a napojení na ostatní 

státní instituce v jednotlivých spolkových zemích odlišuje. Od počátku existence byly 

zemské centrály zpravidla napojeny na úřad dané zemské vlády, od devadesátých let 

ovšem začíná převažovat jejich začlenění k ministerstvům kultury, případně k resortům 

vzdělávání.
 96

 Podobně jako BPB však zemské centrály nesmí působit jako orgány dané 

složky státní moci, na níž jsou napojeny (tedy exekutivy v případě napojení na úřady 

zemských vlád nebo ministerstev, respektive legislativy při provázání se zemskými 

parlamenty). Dohled nad činností zemských centrál a jejich nadstranickostí 

zprostředkovávají kuratoria, v nichž bývají zastoupeny příslušné parlamentní strany. 

Profil činnosti zemských centrál se velmi podobá BPB. Vyvíjí vlastní aktivity a 

přerozdělují finanční prostředky (v nižších objemech) získané od spolku a především 

                                                
93 Bundeszentrale für politische Bildung, „Wollen Sie bei uns arbeiten?", viděno 18. únor 2016, 

http://www.bpb.de/die-bpb/52233/wollen-sie-bei-uns-arbeiten. 
94 Bundesministerium des Innern, „Erlass über die Bundeszentrale für politische Bildung vom 24. Januar 

2001". 
95 Dolnosaská zemská vláda v kritizovaném, dosud však nerevidovaném nařízení rozhodla o ukončení 

činnosti zemské centrály k 31. prosinci 2004, mj. s poukazem na přesvědčení, že demokracie se již 

stabilizovala a dalšího občanského vzdělávání proto není potřeba, viz: Golz a Kost, „Die Bundeszentrale 

und die Landeszentralen für politische Bildung", 158; Siegfried Schiele, „Die Landeszentralen für 

politische Bildung", in Politische Bildung in Deutschland: Profile, Personen, Institutionen, ed. Wolfgang 

Sander a Peter Steinbach (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2014), 156–62. 
96 Schiele, „Die Landeszentralen für politische Bildung", 156–158. 
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spolkových zemí pro další aktéry občanského vzdělávání. Díky bližšímu kontaktu 

s obyvatelstvem a jejich regionálnímu zaměření dokážou lépe než BPB zpracovávat a 

reagovat na místně specifická témata, což je součástí jejich poslání; zároveň jsou však 

více limitovány menšími personálními kapacitami: počet zaměstnanců se zpravidla 

pohybuje mezi deseti a třiceti v závislosti na velikosti spolkové země a místní vládní 

politice.
97

 

Jednotlivé zemské centrály nicméně spolupracují navzájem, i s BPB. V případě 

potřeby se konají různé příležitostné skupinové porady ke specifickým projektům 

(například společné publikační činnosti), prim v koordinaci ale hraje konference 

ředitelů. Zpravidla dvakrát ročně konající se setkání většinou slouží jako diskusní fórum 

pro výměnu informací a zkušeností, formální závěry jako níže pojednávaný 

Mnichovský manifest jsou spíše výjimečným jevem. Podle pohledu dlouholetého 

ředitele (1976 – 2004) bádensko-württemberské centrály Siegfrieda Schieleho však má 

spolupráce snižující se tendenci.
98

 Jedním z výsledků koordinační činnosti zemských a 

spolkové centrály je i Pracovní společenství Občanské vzdělávání online 

(Bundesarbeitsgemeinschaft Politische Bildung Online, BAG), provozující společný 

informační portál, který systematicky shlukuje informační nabídku všech centrál.
99

 

Spolková a zemské centrály jsou si v mnoha ohledech velmi podobné. Jsou 

zřízeny státem a občanské vzdělávání představuje jejich primární úkol, navíc v jeho 

univerzální a nikoli pouze partikulární podobě. Centrály proto usilují o objektivní a 

nadstranické zpracování témat a zároveň otevřenost pro kontroverzní postoje, na což 

dohlížejí příslušná kuratoria. Nabídka BPB i zemských centrál je tematicky různorodá, 

organizace se snaží zaujmout napříč společenskými skupinami a pokouší se 

zprostředkovat obsah všem obyvatelům – nejen kvůli uznávanému významu 

občanského vzdělávání, ale také protože jsou financovány z veřejných zdrojů.
100

 

V rámci přístupnosti občanského vzdělávání a podpory jeho plurality dále podporují 

další projekty ostatních uznávaných aktérů občanského vzdělávání. Hlavní rozdíl mezi 

BPB a zemskými centrálami tak představuje úroveň, na níž organizace působí. BPB 

pohybující se na spolkové úrovni zpravidla zpracovává nadřazená témata 

                                                
97 Künzel, „Das erste Jahrzehnt der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung", 6; Werner 

Rellecke, „Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung", in Handbuch politische Bildung in den 

neuen Bundesländern, ed. Klaus Peter Wallraven, Reihe Politik und Bildung, Bd. 28 (Schwalbach/Ts: 

Wochenschau, 2003), 225–226. 
98 Schiele, „Die Landeszentralen für politische Bildung", 161. 
99 Webová adresa portálu: http://www.politische-bildung.de/ 
100 Golz a Kost, „Die Bundeszentrale und die Landeszentralen für politische Bildung", 162–163. 
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s celoněmeckým významem, zatímco zemské centrály se specializují na regionální 

problematiku, přičemž však mohou z projektů BPB čerpat či na ně dále specifičtěji 

navazovat. 

Celkově lze dojít k závěru, že BPB a zemské centrály společně výrazně 

přispívají k podobě německého občanského vzdělávání a jejich činnost významně 

ovlivňuje další aktéry. Rozdělují finanční příspěvky mezi drobnější aktéry občanského 

vzdělávání. V oboru doposud nepůsobí žádný celoněmecký, specializovaný, nezávislý, 

vědecký institut, centrály proto částečně suplují jeho funkci: sbírají nové akademické 

poznatky v oboru a zavádějí je do praxe.
 101

 Zároveň definují směr, kterým by se 

občanské vzdělávání mělo ubírat. 

3.4. Směřování na přelomu 20. a 21. století 

3.4.1. Mnichovský manifest 

Zásadní roli v oboru potvrdily spolková a zemské centrály v roce 1997, když společně 

sestavily a publikovaly Mnichovský manifest. Udává-li Beutelsbašský konsenzus 

základní pravidla občanského vzdělávání a jednotlivé výnosy o centrálách definují 

jejich úlohu, tvoří podobně nadčasový Mnichovský manifest s podtitulem „Demokracie 

potřebuje občanské vzdělávání“ jejich jasné doplnění, konkretizuje je a dále rozvádí.  

Mnichovský manifest publikovaný v květnu 1997 lze považovat za jasnou 

odpověď veřejných aktérů občanského vzdělávání na pocit nespokojenosti se stavem 

tehdejšího občanského vzdělávání. Na potřebě vnést nové impulzy do oboru se 

prostřednictvím Darmstadtského apelu z roku 1995 již shodla skupina významných 

představitelů oboru. Mnichovský manifest můžeme v tomto kontextu chápat jako 

odpověď spolkové a zemských centrál. 

Jak centrály v dokumentu uvádějí, jsou si vědomy nových výzev souvisejících 

s přechodem k post-industriální společnosti, společenskými, politickými a 

ekonomickými změnami či rostoucím množstvím předávaných informací. Široké změny 

ovlivňující všední životy lidí společně s nepřeberným množstvím informací vedou 

k rostoucí nejistotě obyvatel. „Jedinec se vyvíjí v informačního obra, vzděláním však 

zůstává trpaslíkem. (…) Individualismus, egoismus, klesající solidarita, uvolnění 

dosavadních hodnotových měřítek křesťansko-západní tradice, bezpodmínečná 

                                                
101 Ibid., 161–162; Sander, „Politische Bildung im 21. Jahrhundert - Herausforderungen und Perspektiven", 

263–264. 
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konzumní orientace a chování jsou pojmy, které tento proces popisují.“ Rostoucí 

rozmanitost společnosti vede k odklonu od trvalých vazeb (například v politických ale i 

individuálních vztazích) a distancování od politického světa.  Ačkoli podle centrál tento 

odklon od specifických forem politiky nelze brát jako výraz nezájmu o politiku jako 

celek, představuje tento trend pro občanské vzdělávání výzvu.
102

 

Centrály spatřují díky své pluralitě, nadstranickosti a nezávislosti jedinečnou 

možnost oslovovat i ty občany, kteří se vůči ostatním demokratickým politicko-

společenským aktérům stavějí zdrženlivě. Vzhledem ke svému centrálnímu postavení 

v oboru deklarují svůj závazek zpracovávat nová společensky aktuální témata, včetně 

nepopulárních, tak, aby přispěly k lepšímu porozumění komplexních souvislostí ve stále 

složitějším světě. Za tímto účelem se zavázaly dále udržovat širokou paletu pracovních 

metod, pomocí nichž občany oslovují.
103

 

Původní německé znění Mnichovského manifestu v příloze.  

3.4.2. Současné výzvy 

Debata o budoucnosti občanského vzdělávání s publikování Mnichovského manifestu 

neustala. Problému atraktivity politiky a tedy i občanského vzdělávání se věnují také 

výzkumní pracovníci v oboru a v této souvislosti definovali jako zásadní úkol 

občanského vzdělávání dosáhnout i na skupiny obyvatel, které zpravidla nejsou příjemci 

vzdělávání, nebo se nezajímají o politiku.
 104

 Zejména se jedná o osoby, jež se 

nezajímají o politické dění, příchozí migranty a sympatizanty extremistických skupin. 

Získání pozornosti jednotlivých skupin s nižším zájmem je přitom ztíženo pokračující 

individualizací společnosti, ale také dobrovolným charakterem vzdělávání dospělých. 

Německý historik Karsten Rudolf z Ruhr-Universität Bochum v této souvislosti uvádí, 

že k tomu, aby občanské vzdělávání zvýšilo svoji atraktivitu, měli by jeho aktéři začít 

více monitorovat konkrétní zájmy obyvatel. Podoba občanského vzdělávání by podle 

Karstena měla více odpovídat právě zájmům obyvatel než „představám nebo 

misionářské horlivosti“ pracovníků oboru.
105

  

                                                
102 Bundeszentrale für politische Bildung a Landeszentralen für politische Bildung, „Münchner Manifest". 
103 Ibid. 
104 Ze společenských průzkumů totiž vyplynulo, že mezi obyvateli existuje přibližně třetina těchto „politice 

vzdálených“ (z německého politikfern). Becker a Krüger, „Weiterbildung und Politik", 638. 
105 Karsten Rudolf, „Politische Bildung: (k)ein Thema für die Bevölkerung? Was wollen die Bürger? 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung", Aus Politik und 

Zeitgeschichte, č. 45/2002 (2002): 53. 
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Na přelomu 20. a 21. století začala debata, reflektující aktuální společenskou 

situaci, výrazněji akcentovat budoucnost občanského vzdělávání ve světle globálních 

výzev. Budoucí podobu oboru nelze předjímat. Na základě dosavadních trendů však lze 

nastínit základní obrysy výzev, z nichž mohou pro občanské vzdělávání vyplynout nové 

příležitosti, ale také mnohá rizika. Z jednotlivých debatních příspěvků vyplývá, že 

univerzální cíle občanského vzdělávání setrvávají zachovány. Podpora schopnosti 

samostatného racionálního politického jednání a poznatky o fungování demokratických 

politických systémů, jejich institucí, dělbě moci, právním státu či pluralismu stejně jako 

lidská práva a svobody by měly zůstat klíčovými prvky i nadále. Napříč debatou však 

rezonuje fenomén globalizace: proces výrazněji patrný od konce 20. století, původně 

spojený se zintenzivněním hospodářských vazeb a zvyšováním dostupnosti napříč 

světem. Globalizace se v současnosti projevuje paralelními procesy jak v hospodářství, 

politice nebo kultuře a výraznou měrou proto přispívá k proměnám role států. 

Občanské vzdělávání je přitom tradičně spojeno právě s (národními) státy: 

současný německý stát spravuje svoji síť občanského vzdělávání, předcházející státní 

zřízení zase stála u jeho vzniku a občanské vzdělávání v té době přispívalo k rozšiřování 

a posilování národních identit. Soudobé občanské vzdělávání sice již neplní přednostně 

nacionální úlohu a rozvíjí osobní Mündigkeit, jak si ale všímá Sander, občanské 

vzdělávání je na státy „neuvědoměle“ orientováno i nadále: hovoří-li se například o 

politickém systému nebo sociálních problémech, primárně se jedná o kontext dané 

země. Tematika mezinárodních vztahů nebo Evropské unie je sice také předmětem 

zájmu, často se však objevuje pouze okrajově jako rozšíření národních souvislostí. 

Globalizace nicméně vede k tomu, že se zdánlivě vzdálenými tématy a (před několika 

desetiletími nezvyklými) problémy se setkáváme i za běžného dne: ať již při sledování 

televize, brouzdání po internetu, nakupování nebo sestavení školních tříd.
106

  

Množství nepřehledných změn souvisejících s globalizací, s nimiž se lidé 

setkávají na denní bázi, může obyvatelstvo vnímat jako určité ohrožení, krok do 

neznáma. Tím spíše, že ve 21. století lze pozorovat oslabování hospodářské, kulturní či 

vojenské dominance západních států, a tedy i vznikající multipolární světové 

uspořádání, které je pro běžného občana méně přehledné. Právě proto by občanské 

vzdělávání mělo obyvatelům umožnit pochopit strukturální změny mezinárodní politiky 

nebo transnacionálních vztahů, pomoci zorientovat se v nich a porozumět jim. První 

                                                
106 Sander, „Politische Bildung im 21. Jahrhundert - Herausforderungen und Perspektiven", 259. 
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z rovin, v níž se globalizace do občanského vzdělávání promítá, je tedy vyšší důraz na 

mezinárodní dění a souvislosti, které již nejsou pouhým doplňkem národních kontextů, 

ale často je přímo ovlivňují.
 107

 

Druhou z rovin je interdisciplinarita. Zvyšuje se i míra propojení politiky a 

ostatních odvětví. V politice a pod kontrolou demokratických mechanismů se odehrává 

pouze část společenských rozhodovacích procesů, jak popsal již v polovině 

osmdesátých let vlivný německý sociolog Ulrich Beck.
108

 Současné společenské změny 

tento trend nadále prohlubují, což vyžaduje rozšířit disciplinární záběr občanského 

vzdělávání o další perspektivy. Některé z přesahů, zejména do hospodářství, geografie, 

historie nebo náboženství jsou již tradičně s občanským vzděláváním spjaty, jiné obory 

ale doposud nebyly v souvislosti se vzděláním zaměřeným na chápání politiky příliš 

spojovány: například přírodní vědy.
109

 Na první pohled nečekaný přesah do přírodních 

věd našel cestu do občanského vzdělávání nejpozději ve druhé polovině uplynulého 

století. Charakteristické pojmy životní prostředí či (trvalá) udržitelnost jsou již tradiční 

součástí společensko-politických debat a proto se stále výrazněji zabydlují i v oblasti 

občanského vzdělávání. 

Z hlediska obsahu občanského vzdělávání lze proto očekávat, že budou přibývat 

jak témata související s fungováním mezinárodního systému, vztah politiky a 

hospodářství,
110

 návrat religiozity do politiky, zdůrazňování platnosti univerzálních 

lidských práv,
111

 trvalá udržitelnost, demontáž sociálního státu, demografické změny, 

migrace, ale také proměňující se chápání občanských identit. Vedle ve 20. století 

převažujících národních identit se obyvatelé stálé častěji identifikují i na základě 

regionální (Berlíňan nebo Bavor) nebo nadnárodní příslušnosti (Evropan), případně 

dokonce jako příslušníci globální komunity.
112

 

                                                
107  Werner J. Patzelt, „Politische Bildung und Globalisierung", in Politische Bildung in der 

Weltgesellschaft: Herausforderungen, Positionen, Kontroversen; Perspektiven politischer Bildung, ed. 

Wolfgang Sander a Annette Scheunpflug (Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2011), 365–84; 

Gerd Steffens, „Politische Bildung in einer Welt der Umbrüche und Krisen", in Politische Bildung in der 

Weltgesellschaft: Herausforderungen, Positionen, Kontroversen; Perspektiven politischer Bildung, ed. 
Wolfgang Sander a Annette Scheunpflug (Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2011), 385–98. 

108 Ulrich Beck, Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

1986). 
109 Sander, „Politische Bildung im 21. Jahrhundert - Herausforderungen und Perspektiven", 260. 
110 Patzelt, „Politische Bildung und Globalisierung". 
111 Ingo Juchler, „Weltgesellschaft als Herausforderung für die politische Bildung", in Politische Bildung in 

der Weltgesellschaft: Herausforderungen, Positionen, Kontroversen; Perspektiven politischer Bildung, 

ed. Wolfgang Sander a Annette Scheunpflug (Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2011), 399–

416. 
112 Ačkoli v poslední uvedené kategorii, „Global citizenship" zaznamenal aktuální průzkum BBC v 

německém případě pokles spojovaný s nejistým postojem k budoucnosti německé Wilkommenskultur. 
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Globalizace a postupující technický rozvoj nepřispívají pouze k proměněné 

skladbě témat, ale projevují se i v rovině komunikace. Rozšiřování digitálních médií 

zahrnuje jak vznik nových platforem (v současnosti zejména fenomén sociálních sítí), 

ale také digitalizaci stávajících (např. webové prezentace tradičních novin). Právě 

internet díky širokým možnostem využití přináší nové způsoby, jak získávat informace 

nebo komunikovat a podílet se na společenském životě a rozhodování, např. formou 

hlasování. Zároveň se však jedná o platformu, v níž se mnohdy objevují vědomě 

zavádějící, neúplné, neověřitelné či lživé údaje. Online prostor totiž podléhá 

pouze minimální regulaci a neopírá se o dostatečnou demokratickou legitimaci a 

kontrolu.
113

 Díky svému obrovskému rozšíření (zejména mezi mladšími generacemi) se 

digitální média a internet podobně jako dříve například televize či rádio staly další 

z platforem pro politiku a tradiční média jako publikace jsou stále častěji doplňována 

právě digitálními platformami, které tvoří nepostradatelnou součást občanského 

vzdělávání. Jak uvedla BPB, „v budoucnosti platí 'online first'! Tištěné produkty jsou 

však stále poptávány a zůstávají jako zásadní část nabídky.“
114

 (což ještě nabývá na 

významu s uvědoměním, že životnost dat na digitálních nosičích zatím nelze srovnávat 

s konvenčními platformami). 

Výzvy pro moderní občanské vzdělávání neleží pouze v proměně společenských 

vazeb a vztahu k politice (viz Mnichovský manifest), mezinárodní rovině, 

interdisciplinaritě a novým způsobům komunikace (viz globální výzvy). Zřejmě největší 

výzvu a zároveň riziko představuje myšlenka, že občanské vzdělávání již nebude 

potřeba. Například z přesvědčení, že s rostoucím časovým odstupem od autoritativních 

režimů – přes 70 let od konce druhé světové války a pádu hnědé diktatury a více než 25 

let po zhroucení NDR – je demokracie v SRN již dostatečně rozvinutá a stabilizovaná, 

jak ostatně zčásti dokazuje příklad zrušené dolnosaské zemské centrály. Nemusí se však 

jednat přímo o konec státní podpory, ale i její omezení: snížení objemu vkládaných 

finančních prostředků i kvůli názoru, že jejich návratnost na rozdíl od jiných investic 

nelze vyčíslit. Hrozbu pro nezávislé občanské vzdělávání představuje i jakékoli 

podezření na zneužití ve prospěch vládní politiky. Podobné obvinění může mít pro 

moderní občanské vzdělávání dalekosáhlé důsledky v podobě ztráty důvěryhodnosti. 

                                                                                                                                          
Naomi Grimley, „Identity 2016: ‚Global citizenship´ rising, poll suggests", BBC News, 28. duben 2016, 

http://www.bbc.com/news/world-36139904. 

 
113 Jan-Hinrik Schmidt, „Das demokratische Netz?", Aus Politik und Zeitgeschichte 62, č. 7/2012 (13. únor 

2012): 3–8. 
114 Bundeszentrale für politische Bildung, „Jahresbericht 2012/2013", 9. 
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Právě nízká počáteční důvěryhodnost, zapříčiněná zkušeností s ideologicky zabarvenou 

politickou výchovou, je jedním z problémů, s nimiž se německé občanské vzdělávání 

muselo po roce 1990 vyrovnat v nových spolkových zemích. 

 

4. Občanské vzdělávání v nových spolkových zemích 

4.1. Politická výchova v NDR 

Den německé jednoty, 3. říjen 1990, ukončil období dvojí německé státnosti trvající od 

roku 1949. Po dobu čtyř desetiletí, s výjimkou přelomu let 1989 a 1990, byla zaniknuvší 

Německá demokratická republika komunistickým autoritativním státem vybudovaným 

na principu tzv. demokratického centralismu: jakési fasády demokracie budící zdání, že 

obyvatelé se prostřednictvím voleb mohli podílet na rozhodovacích procesech, skutečná 

moc však spočívala pod pevnou kontrolou vyšších pater stranického aparátu. Jednotná 

socialistická strana Německa (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED) ve 

vůdčí roli, podporovaná řadou přidružených organizací, usilovala o výchovu „nového 

člověka“ a vznik „nové společnosti.“ SED potlačovala veřejné společensko-politické 

konflikty, které tvoří základ demokratického zřízení, a místo otevřené názorové 

konkurence vedla občany k přejímání konformních postojů, které měly upevňovat její 

postavení ve státě, a tím i autoritativní režim NDR. Principy, jimiž se řídil socialistický 

stát dělníků a rolníků pod vedením pracovní třídy a její marxistické-leninské strany (jak 

se NDR charakterizovala ve vlastní ústavě) stály v ostrém kontrastu se zásadami 

moderního občanského vzdělávání, jak jej praktikovala SRN. 

V NDR neexistovala zvláštní zařízení pro účely občanského vzdělávání široké 

veřejnosti.
115

 Ideologicky zabarvená politická výchova nicméně byla součástí činnosti 

širokého spektra společenských organizací prostupujících napříč společností. S přímým 

působením ideologické výchovy se obyvatelé NDR setkávali již během školní 

docházky. Od přelomu padesátých a šedesátých let do roku 1989 probíhala školní 

politická výchova prostřednictvím předmětu Staatsbürgerkunde, který v ideologické 

výchově SED plnil významnou roli. Joachim Detjen na základě dobových pramenů 

uvádí, že se jednalo o předmět zprostředkovávající ideologické základy, jehož cílem 

bylo vychování politicky konformních jedinců přesvědčených o „nadřazenosti 

socialismu“ a odmítajících „imperialistickou ideologii,“ tedy hodnotové základy 

                                                
115 Hufer, „Historische Entwicklungslinien der politischen Erwachsenenbildung seit 1945", 129–130. 
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západních demokracií.
116

 Obsah předmětu tak naplňoval znění zákona o jednotném 

socialistickém vzdělávání NDR“ z roku 1965, podle něhož měli obyvatelé být 

„vychovávání k lásce k Německé demokratické republice“ (§ 5 (2)) a měli nabýt 

přesvědčení, že socialismus zvítězí v celém Německu (§ 16 (2)).
117

 Zároveň však dobře 

ilustruje rozpor se zásadami moderního občanského vzdělávání, neboť politická 

výchova v NDR vedla obyvatele k přijetí vůdčí role jedné strany.
118

 

Vzhledem k vysoké míře rozšíření státních či stranických orgánů do všech 

úrovní společnosti
119

 byli obyvatelé NDR ideologické výchově vystaveni i po ukončení 

základní či středoškolské docházky. O výchovu „aktivních budovatelů socialismu“ měla 

usilovat i rodina, dále se na ní podílely volnočasové organizace jako například 

Svobodná německá mládež (Freie Deutsche Jugend, FDJ; podle odhadů dosahovala 

v polovině osmdesátých let přibližně na 80% populace v cílové skupině do 25 let).
120

 

Zvláštní školení především pro členskou bázi představoval tzv. Parteilehrjahr, 

ideologické výchově však byli v rámci pracovně orientovaného vzdělávání vystaveni i 

obyvatelé bez stranické průkazky. Na zprostředkování žádoucích ideologických znalostí 

se podílely i instituty marxismu-leninismu při vysokých školách či Akademie 

společenských věd při Ústředním výboru SED.
121

 

Základem politické výchovy v NDR byla doktrína marxismu-leninismu 

doplněná o aktuální opatření SED. Hlavními zásadami se stal rozvoj socialistické 

osobnosti, výchova ke kolektivnímu soužití, výchova k žádoucím pracovním návykům a 

výchova k uvědomělé disciplíně (schopnost samostatně a aktivně přizpůsobovat své 

chování normám socialistické společnosti). Těchto zásad se režim s dílčími úpravami 

držel až do konce roku 1989.
122

 

Jak ilustrují výše uvedené poznatky, navzdory velkému množství aktérů, kteří 

přímo či nepřímo působili na poli politické výchovy, byl princip plurality potlačen a 

státem organizovaná činnost byla v zásadním rozporu s principy moderního občanského 

vzdělávání. Oficiálně působící organizace totiž podléhaly jednotnému světonázoru SED 

                                                
116 Detjen, Politische Bildung, 204–205. 
117 Sander, „Geschichte der politischen Bildung", 18–19. 
118 Detjen, Politische Bildung, 206. 
119 Němčina v této souvislosti používá specifický pojem durchherrschte Gesellschaft, v pojetí Maxe Webera 

lze hovořit o Durchstaatung . 
120 Tilman Grammes, „Sozialistische Erziehung in der DDR - Ziele, Institutionen, Wirkungen", in Politische 

Bildung in Deutschland: Profile, Personen, Institutionen, ed. Wolfgang Sander a Peter Steinbach (Bonn: 

Bundeszentrale für politische Bildung, 2014), 199. Citace původně převzata z rodinného zákoníku NDR 

(1965). 
121 Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. 
122 Detjen, Politische Bildung, 202–204. 
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a neodrážely názorovou pluralitu. Vysoká míra kontroly státních a stranických orgánů 

výrazně limitovala možnosti obyvatel vyvíjet vlastní nezávislou aktivitu. Přesto mimo 

přímou státní kontrolu, zejména v okruhu evangelické církve především v osmdesátých 

letech začaly vznikat menší neformální kruhy, v nichž bylo možné se setkat s kriticky 

zaměřeným občanským vzděláváním.
123

 A právě opoziční občanské hnutí v podhoubí 

evangelické církve sehrálo významnou roli v posledních měsících existence NDR. 

4.2. Organizační struktura 

Německá demokratická republika se po čtyřiceti letech existence zhroutila během 

několika týdnů. Ve druhé polovině osmdesátých let stále výrazněji oslabovala vazba 

mezi NDR a Sovětským svazem, faktickým garantem existence východoněmeckého 

státu. Obyvatelé NDR zároveň začali otevřeně projevovat svoji nespokojenost se 

slábnoucím režimem, ať již formou protestů proti zfalšovaným výsledkům komunálních 

voleb v květnu 1989, uprchlickou vlnou v letních měsících či pravidelnými podzimními 

masovými demonstracemi ve východoněmeckých městech. Změny ve vedení SED 

provedené pod společenským tlakem a reformní návrhy strany nebyly pro obyvatele 

dostatečné a s pádem Berlínské zdi 9. listopadu 1989 se potvrdilo jejich selhání. 

Obyvatelé nasměrovali NDR na cestu k demokracii. Po více než půlstoletí 

autoritativních vlád, které obyvatelům východní části Německa upíraly svobodné 

volební právo, mohli voliči NDR v březnu 1990 opět svobodně zamířit k volebním 

urnám. Výsledky parlamentních voleb předznamenaly, že změna režimu povede i ke 

konci východoněmeckého státu. Pod rostoucím společenským tlakem došlo během 

následujícího půl roku v několika fázích k urychlenému a bezprecedentnímu připojení 

šestnáctimilionové NDR k šedesátimilionové SRN. Zánik NDR vyvrcholil dne 3. října 

1990 připojením jejího území k platnosti Základního zákona Spolkové republiky 

Německo.  

Součástí rozsáhlého transferu institucí do nových spolkových zemí byl i vznik 

státních organizací občanského vzdělávání. Podstatou transferu bylo nahrazení institucí 

NDR novými orgány kompatibilními s řádem SRN, a to na všech úrovních: od spolkové 

po komunální. Okamžikem sjednocení nahradily centralistickou správu NDR orgány 

spolkové republiky. Na zemské úrovni proto byly obnoveny spolkové země: 

                                                
123 Aribert Rothe, „Evangelische Erwachsenenbildung in der DDR und ihr Beitrag zur politischen Bilding" 

Leipzig: 2000. Citováno dle Hufer, „Historische Entwicklungslinien der politischen Erwachsenenbildung 

seit 1945", 130; Grammes, „Sozialistische Erziehung in der DDR - Ziele, Institutionen, Wirkungen", 214., 
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Braniborsko, Durynsko, Meklenbursko-Předního Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko 

(a Berlín) a začala v nich vznikat a působit analogická struktura k západním zemím. 

Zemské centrály pro občanské vzdělávání byly jedněmi z prvních institucí, které 

v nově ustavených zemích vznikly. Jejich založením se na podnět východoněmeckého 

ministra vzdělávání začalo zabývat spolkové ministerstvo vnitra na počátku července 

1990, tedy ještě před uzavřením Smlouvy o sjednocení.
124

 I díky předběžné přípravě 

vznikly centrály v jednotlivých zemích na počátku roku 1991, takřka bezprostředně po 

ustavení nových zemí, a nejpozději od poloviny téhož roku již zahájily činnost.
125

 

Rychlost, s jakou byly centrály zakládány během složitého období, v němž vznikaly 

desítky jiných státních orgánů, podtrhl význam, který spolková republika přikládala 

problematice občanského vzdělávání.  

V souladu se Smlouvou o sjednocení získávaly orgány v nových spolkových 

zemích během prvních měsíců po sjednocení podporu od spolku nebo partnerských 

zemí ze západu. Vedle organizační podpory a zajišťování potřebného materiálu tak 

v rámci spolupráce do nových spolkových zemí přešli především vedoucí pracovníci. 

Mnoho v nových pozicích setrvalo dlouhodobě, neboť velká část zaměstnanců centrál 

„přešla“ z jiných oborů a neměla dostatečné zkušenosti.
126

 

Legislativa pro oblast vzdělávání dospělých vznikla v nových spolkových 

zemích s výjimkou Saska po vzoru původních spolkových zemí až v rozmezí let 1992 – 

1994: centrály tedy začaly působit dříve, než vešla v platnost příslušná legislativní 

opatření stanovující zásady jejich činnosti. Instituce státního občanského vzdělávání se 

navzdory úvodní improvizační fázi úspěšně podařilo vybudovat ve velmi krátké době a 

stejně tak se zdařilo upevnit a zabezpečit jejich organizační i finanční zázemí.
127

 

                                                
124 Künzel, „Das erste Jahrzehnt der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung", 3. 
125 Golz a Kost, „Die Bundeszentrale und die Landeszentralen für politische Bildung", 158; Schiele, „Die 

Landeszentralen für politische Bildung", 157; Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 19. 
126 Klaus Peter Wallraven, „Politische Bildung in Transformationsprozess. Nachlese, Streitschrift und spätes 

Plädoyer.", in Handbuch politische Bildung in den neuen Bundesländern, ed. Klaus Peter Wallraven 

(Schwalbach/Ts: Wochenschau, 2003), 351–89; Bližší popis konkrétního obsahu spolupráce „starých" a 

„nových" centrál viz Michael Siegel, „Die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen", in 
Handbuch politische Bildung in den neuen Bundesländern, ed. Klaus Peter Wallraven (Schwalbach/Ts: 

Wochenschau, 2003), 334–38; Werner Künzel, „Politische Bildung im Übergang zur Demokratie. Die 

Entwicklung der politischen Bildung in den neuen Bundesländern seit der deutscher Vereinigung", in 

Handbuch politische Bildung, ed. Wolfgang Sander (Schwalbach/Ts: Wochenschau-Verl, 1997), 539–

540. Více k problematice personálních kontinuit a nových elit viz Deutscher Bundestag, „Drucksache 

13/11000 (Schlußbericht der Enquete-Kommission ‚Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im 

Prozeß der deutschen Einheit´)", 32–43. 
127 Sander, „Geschichte der politischen Bildung", 23; Hufer, „Historische Entwicklungslinien der 

politischen Erwachsenenbildung seit 1945", 131; Výjimku s ohledem na podfinancování tvořilo 

Meklenbursko-Přední Pomořansko, viz Scharenberg, „Zustand und Perspektiven der politischen 

Bildungsarbeit in Ostdeutschland", 12; Dále také Wilfried Welz, „Die Landeszentrale für politische 
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Na východě se tak již krátce po sjednocení začaly objevovat zárodky podobného 

systému mimoškolního občanského vzdělávání jako v západních zemích. Vedle 

zemských centrál začala v nových spolkových zemích působit i spolková centrála. Ta se 

zpočátku podílela na poradní činnosti pro nové zemské centrály a zároveň začala 

rozšiřovat vlastní působnost: aktualizovala své cíle a zásady a zřídila také berlínskou 

pobočku zaměřenou na problematiku vnitřní jednoty.
128

 Podobně jako BPB rozšířily 

svoji činnost i politické nadace spjaté se stranami zastoupenými ve Spolkovém 

sněmu.
129

  

Zvláštní východoněmecké prostředí dotvářejí další státní organizace, které svojí 

činností do oboru občanského vzdělávání přesahují, ačkoli primární náplň jejich práce 

spočívá ve vyrovnání se s autoritativním režimem NDR. V současnosti se jedná o 

Spolkovou nadaci pro výzkum a dokumentaci diktatury SED, která od roku 1998 

dokumentuje příčiny, historii a důsledky režimu NDR a mezi její hlavní cíle patří 

podpora demokracie.
130

 Se specifickým dědictvím NDR pracuje již od sjednocení také 

Úřad spolkového zmocněnce pro materiály Státní bezpečnosti NDR, který vznikl 

z iniciativy východoněmeckého občanského hnutí, zabývá se správou a výzkumem 

dokumentů Stasi a informuje veřejnost o poznatcích o činnosti Stasi.
 131

 Uvedené úřady 

doplňují i podobné orgány na zemské úrovni. 

Úspěšné zakotvení zákonných norem, zajištění financování a vznik 

životaschopné struktury se týkal zejména spolkové a zemských centrál, politických 

nadací a uvedených státních organizací.  Cíl deklarovaný spolkovou vládou, tedy vznik 

                                                                                                                                          
Bildung Mecklenburg-Vorpommern", in Handbuch politische Bildung in den neuen Bundesländern, ed. 

Klaus Peter Wallraven (Schwalbach/Ts: Wochenschau, 2003), 182. 
128 Künzel, „Politische Bildung im Übergang zur Demokratie. Die Entwicklung der politischen Bildung in 

den neuen Bundesländern seit der deutscher Vereinigung"; Bundesministerium des Innern, „Erlaß über 

die Bundeszentrale für politische Bildung vom 24. Juni 1992", 1992, 

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/geschichte-der-bpb/152795/24-juni-1992?p=all; 

Deutscher Bundestag, „Drucksache 17/12115 (Bericht der Bundesregierung zum Stand der Aufarbeitung 

der SED-Diktatur)", 31. 
129 Zajímavý případ představuje dnešní Rosa-Luxemburg-Stiftung blízká Die Linke, která vznikla počátkem 

devadesátých let jako nadace spjatá s PDS – a jako taková se na rozdíl od ostatních nadací blízkých 

parlamentním stranám nešířila ze západu na východ, ale opačně, z nových spolkových zemí do 

původních. 
130 V němčině Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. 
131 Celým názvem Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 

Deutschen Demokratischen Republik, BStU. Úřad bývá často pojmenován podle jeho prvního ředitele 

Joachima Gaucka (od 2012 prezidentem SRN). Více k činnosti úřadu viz Terezie Vávrová, Německé 

vyrovnávání se s komunistickou minulostí na příkladě koncepce tzv. Gauckova úřadu (diplomová práce) 

(Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011); K přesahu BStU do oblasti občanského vzdělávání viz 

Deutscher Bundestag, „Drucksache 17/12115 (Bericht der Bundesregierung zum Stand der Aufarbeitung 

der SED-Diktatur)", 38. 
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stejně mnohotvárného systému občanského vzdělávání jako na západě,
132

 se nepodařilo 

ve všech ohledech kompletně naplnit. Nevznikla totiž se západem Německa srovnatelná 

síť nestátních, společenských aktérů. Malá a nezávislá uskupení vzniklá již v NDR (z 

části za autoritativní vlády SED, z části během demokratické revoluce), případně 

v prvních měsících po sjednocení byla díky své větší flexibilitě a znalosti prostředí 

připravena a vybavena k přizpůsobení se specifickým potřebám nových spolkových 

zemí. Jak ale shrnuje bývalý člen občanské platformy Nové fórum a aktivista Martin 

Klähn, tyto skupiny nezískaly dostatečnou podporu. Buď se od počátku vymykaly 

západoněmeckým představám a nedosáhly na subvence, případně o finanční podporu 

přišly v důsledku zvyšujících se organizačních požadavků či omezování prostředků na 

příspěvky. Velká část drobných spolků a iniciativ, mnohdy založených z entuziasmu, 

proto nedlouho po přistoupení zanikla.
133

 

Nezávislí nositelé občanského vzdělávání hrají přitom právě v kontextu nových 

spolkových zemí zvláštní roli.
134

 Síť společenských organizací se sice v průběhu 

devadesátých let stávala kompaktnější, již od počátku však trpěla nižší hustotou a 

nerovnoměrným teritoriálním uspořádáním. V okolí větších měst či průmyslových 

center se již v polovině 90. let etablovala solidní základna, v periferních oblastech se 

hustší síť nedařilo vybudovat. Spolupracovník braniborské zemské centrály Werner 

Künzel si také všiml, že vznikl nepoměr mezi z hlediska organizační struktury 

vyspělejší jižní částí a méně vyspělou severní částí východního Německa,
135

 takový 

rozdíl však v zásadě odpovídá rozmístění populačních a ekonomických center a periferií 

v nových spolkových zemích. 

Občanské vzdělávání se v nových spolkových zemích pohybovalo na zelené 

louce. Drobné aktivity obyvatel bývalé NDR stály ve stínu rozsáhlého systému 

spolkového občanského vzdělávání. V oboru totiž v NDR nevznikly žádné původní 

myšlenkové proudy ani debaty, které by výrazněji zasáhly do diskuse o podobě 

                                                
132 Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 13. 
133 Martin Klähn, Bildung macht das Leben kompliziert. Anmerkungen zur ostdeutschen Bildungsarbeit im 

gesellschaftlichen Wandel, in: Praxis Politische Bildung, (2000) 2, S. 97. Citováno v Scharenberg, 

„Zustand und Perspektiven der politischen Bildungsarbeit in Ostdeutschland", 9–10. 
134 Na významu nezávislých aktérů v nových spolkových zemích se shodnou jak zástupci těchto menších 

nezávislých organizací jako např. výše uvedený Martin Klähn, tak spolupracovníci politických nadací 

(např. citovaný Albert Scharenberg, bývalý předseda poradního sboru Rosa-Luxemburg-Stiftung) či 

zemských centrál (Hans-J. Misselwitz, Werner Künzel). 
135 Künzel, „Politische Bildung im Übergang zur Demokratie. Die Entwicklung der politischen Bildung in 

den neuen Bundesländern seit der deutscher Vereinigung", 532. 
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občanského vzdělávání ve sjednoceném Německu.
136

 Sjednocení se proto projevilo jako 

převzetí zavedených západoněmeckých struktur a konceptů, které byly často beze změn 

rozšířeny i do nových spolkových zemí. Základem pro tento proces bylo převzetí 

příslušné západní legislativy
137

 a navazující organizačně-institucionální struktury. 

4.3. Zvláštní cíle, obsah a formy 

Obyvatelé socialistické NDR byli po více než čtyři desetiletí existence socializováni 

v odlišném prostředí než obyvatelé liberálně demokraticky orientované SRN. Oba státy 

příslušely k odlišným ideologickým blokům a až do podzimu 1989 mezi nimi probíhala 

železná opona. Po přelomových událostech let 1989 a 1990 se občané zaniknuvší NDR 

museli skokově přizpůsobit novému politickému, právnímu, hospodářskému, 

společenskému či kulturnímu systému a zvyklostem. 

Sjednocení se stalo naprosto dominantním vnitroněmeckým tématem a rozsáhlé 

množství souvisejících problémů si proto mimo jiné vyžádalo i součinnost občanského 

vzdělávání a politiky. Téma se proto poprvé od roku 1968, kdy se vyostřovaly spory o 

zaměření občanského vzdělávání, opět stalo bodem zájmu na nejvyšší politické úrovni 

SRN, a to jak na vládní tak i parlamentní.
 138

 Výsledná Zpráva spolkové vlády o stavu a 

perspektivě občanského vzdělávání ve Spolkové republice Německo z roku 1991 

poprvé po více než dvaceti letech nově upřesňovala úlohu občanského vzdělávání. 

Vedle problematiky sjednocení věnovala zvláštní prostor i dalším tematickým 

komplexům. Oddíl nazvaný „politicko-vzdělávací opatření pro společensko-politickou 

integraci ve sjednoceném Německu“ však tvořil polovinu příslušné části dokumentu a 

jasně tak určil jeho hlavní zaměření. Občanské vzdělávání mělo „po stržení zdi a po 

sjednocení Německa přispět k tomu, aby z obou dosavadních částí Německa vznikl 

jeden duchovní a společenský celek.“ V první řadě tak mělo učinit prostřednictvím 

tematizování problémů souvisejících se zhroucením komunistického státního, 

hospodářského a společenského systému bývalé NDR s cílem přispět k vytvoření 

společné politické kultury.
139

 

                                                
136 Detjen, Politische Bildung, 208; Sander, „Geschichte der politischen Bildung", 22–23; Peter Massing, 

„Politische Bildung im Prozess der deutschen Vereinigung", in Politische Bildung in Deutschland: 

Profile, Personen, Institutionen, ed. Wolfgang Sander a Peter Steinbach (Bonn: Bundeszentrale für 

politische Bildung, 2014), 237. 
137 Scharenberg, „Zustand und Perspektiven der politischen Bildungsarbeit in Ostdeutschland", 9. 
138 Reinhardt, Aspekte der politischen Bildung nach 1945, 82; Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 3. 
139 Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 3, 7 Dalšími zvláštními tematickými komplexy uvedené 

zprávy byly: Evropa, přistěhovalci s německým původem, cizinci, industriální společnost, rovnoprávnost 

mužů a žen a násilí. 
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Obrovskému množství změn, s nimiž se občané museli vypořádat, se 

přizpůsobilo i občanské vzdělávání. Na základě zprávy spolkové vlády o občanském 

vzdělávání, bilančních materiálů institucí občanského vzdělávání a literatury 

zpracované dobovými aktéry lze identifikovat tematické okruhy a z nich vyplývající 

cíle, na něž občanské vzdělávání dospělých kladlo v nových spolkových zemích těsně 

po sjednocení nejvyšší důraz. Jednalo se o: 

 

 překonání počáteční nedůvěry 

 zprostředkování základních demokratických hodnot, 

 vysvětlení fungování demokratických mechanismů SRN, 

 poskytnutí praktické pomoci pro orientaci v novém společenském a 

hospodářském prostředí, 

 potlačení narůstajícího pravicového extremismu, 

 narovnání pokřiveného historického obrazu (okolního světa i bývalé 

NDR) 

 a dosažení vnitřní jednoty (s přesahem na původní spolkové země). 

 

4.3.1. Překonání počáteční nedůvěry 

K naplnění cílů museli aktéři občanského vzdělávání dospělých ze všeho nejdříve 

překonat první překážku: počáteční nedůvěru východoněmeckých obyvatel, pro něž 

byla jejich činnost určena. 

Demokratická transformace NDR a sjednocení po čtyřiceti letech komunistické a 

dvanácti letech nacistické propagandy na jednu stranu vyvolaly zájem obyvatel 

východní části Německa po autentických informacích o demokracii, pluralitní 

společnosti či tržně orientovaném hospodářství. Na druhou stranu, instituce občanského 

vzdělávání, které v nových spolkových zemích vznikly podle západního klíče a 

nevycházely ze zvyků či potřeb východoněmeckého opozičního hnutí, musely překonat 

počáteční vstupní překážky: tradici politické zdrženlivosti pramenící ze zkušeností 

s mocenským monopolem SED a skutečnost, že většina obyvatel nových spolkových 

zemí občanské vzdělávání ztotožňovala s další indoktrinací a chápala jej jako ekvivalent 

ideologické výchovy SED. Veřejné instituce občanského vzdělávání spoléhající se na 

dobrovolný zájem obyvatel se proto snažily viditelně zdůrazňovat svoji otevřenost a 
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pluralistický profil.
 140

 Zároveň se měly vyvarovat jakéhokoli podezření z nadřazenosti a 

přistupovat k občanům nových spolkových zemí s vědomím, že demokracii vybojovali 

vlastní silou. Počáteční strategií veřejných institucí občanského vzdělávání v nových 

zemích proto byla zejména zdrženlivost a „krajní obezřetnost.“
141

 Martina Weyrauch, 

ředitelka braniborské centrály pro občanské vzdělávání proto první zásadní úkol shrnuje 

jako získání důvěry obyvatel.
 142

 

4.3.2. Základní hodnoty a fungování demokracie v SRN 

V souladu s hodnotovými základy občanského vzdělávání Spolkové republiky byla 

prvním tematickým okruhem otázka vztahu státu a jeho občanů, a to zejména ve 

vysvětlení odlišného chápání pojmu demokracie, pluralita a lidská práva a jejich 

dodržování. Ústava NDR také obsahovala formulace o základních právech, ta však 

v podmínkách autoritativního režimu nebyla reálně vymahatelná, navíc mohla být dále 

znehodnocována prostřednictvím nátlaku státních organizací v čele s rozsáhlým 

aparátem Stasi. Po ústavní změně roku 1968 byla navíc základní práva podřízena 

ústavně definované vedoucí roli SED. Cílem občanského vzdělávání v tomto ohledu 

proto bylo zdůraznit, že demokratický stát musí být legitimován svobodnou vůlí lidu a 

zakládat se na stabilním a vymahatelném právním systému, který zahrnuje i názorově 

rozmanitou a konfliktní politickou kulturu, v níž názorové střety nejsou nežádoucí, ale 

normální a mohou být i produktivní.
143

 

Občanské vzdělávání v připojeném území se dále zaměřovalo na princip dělby 

moci. Ta na rozdíl od bývalé NDR nebyla z vyššího údělu svěřena do rukou jedné 

                                                
140

 Ziegler, Demokratie braucht Demokraten, 137; Reinhardt, Aspekte der politischen Bildung nach 1945, 

115; Wolfgang Beer a Will Cremer, „Die Träger außerschulischer politischer Bildung", in Politische 

Erwachsenenbildung: ein Handbuch zu Grundlagen und Praxisfeldern, ed. Wolfgang Beer, Will Cremer, 

a Bundeszentrale für Politische Bildung (Bonn, 1999), 125; Künzel, „Politische Bildung im Übergang zur 

Demokratie. Die Entwicklung der politischen Bildung in den neuen Bundesländern seit der deutscher 

Vereinigung", 529; Scharenberg, „Zustand und Perspektiven der politischen Bildungsarbeit in 

Ostdeutschland", 11; Künzel, „Das erste Jahrzehnt der Brandenburgischen Landeszentrale für politische 

Bildung", 11. 
141 Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 7. 
142 Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, „Mitschnitt der Diskussion zwischen Dr. Martina 

Weyrauch, Dr. h.c. Siegfried Schiele und Dr. Gudrun Kruip zum Thema „Politikverdrossenheit? Nein, 

danke! Politische Bildung als Feuerwehr?“, 14. Mai 2013, Theodor-Heuss-Haus", 2013, 

http://www.theodor-heuss-haus.de/unser-programm/mediathek/weyrauch-schiele-kruip/ Záznam v 

digitálním formátu .mp3 lze přímo získat z: http://www.theodor-heuss-

haus.de/fileadmin/user_upload/Audio_Dateien/Weyrauch_Schiele_Politische_Bildungsarbeit.mp3. 
143 Künzel, „Das erste Jahrzehnt der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung", 11; Gudula 

Geuther a Mathias Metzner, „Grundrechte in anderen Verfassungen", Informationen zur politischen 

Bildung, 2013, 58; Böhnisch, Lothar; Fritz, Karsten; Maier, Katherina (2005): Evaluation der politischen 

Bildung. Abschlussbericht. Nezveřejněný manuskript. Dresden, 2005. Citováno dle Henkenborg et al., 

Politische Bildung in Ostdeutschland, 7–8. 
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strany. Občanské vzdělávání proto mělo zprostředkovat základní souvislosti jako 

provázání legislativní moci s všeobecným, rovným, tajným a přímým volebním právem; 

podstatu skutečné opozice a její kontrolní a korektivní roli; napojení exekutivy na 

parlament a výkon její činnosti v rámci zákonných norem; nezávislost soudních orgánů 

a v neposlední řadě také význam a přínos veřejné kontroly státní moci. Významnou 

součást občanského vzdělávání hrál i důraz na šíření znalostí o federalismu a jeho 

pochopení – a to jak z hlediska „vertikální dělby moci,“ tak ve formě poukázání na 

různorodost politické kultury v jednotlivých spolkových zemích, kterou stavělo do 

kontrastu s centralistickým zřízením NDR. Občanské vzdělávání tak přispívalo i 

k posilování identifikace s nově vzniklými spolkovými zeměmi formou regionálních 

dějin a místopisu.
144

 

4.3.3. Praktická pomoc v novém prostředí 

Východoněmecká politická a společenská scéna byla zformována jako ideově 

homogenní, zatímco západoněmecká politika a společnost spočívaly na otevřených, 

avšak demokraticky řešených konfliktech rozdílných a konkurenčních zájmových 

skupin. Úzký okruh ideologicky konformních organizací v bývalé NDR stál ve stínu 

širokého spektra západoněmeckých společenských a kulturních organizací, 

neutlačovaných, ale naopak podporovaných, samostatně fungujících a stabilizovaných 

církví a v neposlední řadě také institucí občanského vzdělávání. 

Východní model centrálně plánovaného hospodářství nahradily západní 

sociálně-tržní mechanismy. Západní spolkové země přitom patřily ve světovém 

srovnání mezi nejbohatší regiony s nejvyšší životní úrovní. Východoněmecká egalitární 

společnost bez výrazných sociálních rozdílů byla přímo konfrontována se západní, která 

se vyznačovala vyšším bohatstvím, různorodými společenskými statuty a širokou škálou 

sociálních skupin, včetně těch s velmi vysokým příjmem a silným materiálním 

zázemím. Při řešení složitých politických, hospodářských a právních otázek 

souvisejících se sjednocením nebylo možné využít předcházejících zkušeností – chyběl 

precedentní případ. Úvodní optimismus zodpovědných činitelů se již po prvních letech 

ukázal jako mylný. Východoněmecké hospodářství nebylo konkurenceschopné, 

                                                
144 Ziegler, Demokratie braucht Demokraten, 139; Künzel, „Das erste Jahrzehnt der Brandenburgischen 

Landeszentrale für politische Bildung", 11–12; Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 4; Heinrich-

Christian Kuhn, „Die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern", in Handbuch 

politische Bildung in den neuen Bundesländern, ed. Klaus Peter Wallraven (Schwalbach/Ts: 

Wochenschau, 2003), 180. 
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nezaměstnanost v nových spolkových zemích začala stoupat nad počátečních 10 %, 

v podstatné míře se navíc vyskytoval problém dlouhodobé nezaměstnanosti – a to ve 

společnosti, v níž jednotlivci z velké části odvozovali svůj společenský význam právě 

od práce.
145

 

Ve společenské rovině veřejné instituce občanského vzdělávání poukazovaly na 

potřebu samostatného a zodpovědného jednání obyvatel. Cílem se stalo překonat vliv 

centralistické vlády SED, která emancipaci a samoorganizaci obyvatel potlačovala, a 

přispět k tomu, aby obyvatelé nově připojeného území byli schopni rozeznat a 

prosazovat svoje osobní zájmy, účastnit se demokratických názorových konfliktů a 

samostatně vést vlastní život v nových podmínkách.
 146

 

Kvůli obrovskému rozsahu změn ve většině oblastí společenského života se 

občanské vzdělávání po sjednocení nejprve zaměřovalo na jednoduchou, prakticky 

orientovanou pomoc, a to jak obsahem, tak formou: v první řadě proto přicházelo 

s informační nabídkou prostřednictvím brožur, které čtenáře nepřetěžovaly, ale 

poskytovaly dostatečný základní přehled. Nabídka se vyhýbala abstraktním tématům a 

zdůrazňovala aktuální témata doplněná konkrétními příklady a častými doplňujícími 

dotazy. Občanské vzdělávání mělo svojí jednoduchou a aktuální tematikou dosáhnout 

co největšího počtu obyvatel a vycházelo proto v transformujícím se prostředí nových 

spolkových zemí ze širokého pojetí občanské vzdělanosti. Nezaobíralo se pouze 

společensko-politickými souvislostmi v užším smyslu, ale také napomáhalo k praktické 

orientaci a získání pocitu jistoty i ve všedních činnostech, které procházely proměnami, 

zejména v otázkách pracovního světa a veřejného života. Aktéři občanského vzdělávání 

také měli být otevřeni dialogu, aby mohli i v těchto praktických okruzích bez 

zbytečných prodlení reagovat na dotazy, respektive zpětnou vazbu obyvatel.
147

  

4.3.4. Potlačení narůstajícího pravicového extremismu 

Německá demokratická republika se charakterizovala jako stát navazující na 

antifašistické hnutí a odmítala proto spojitost s nacistickým obdobím – mimo toho, že 

antifašismus s odkazem na dobový odboj znamenal způsob, jak legitimovat existenci 

                                                
145 Bundeszentrale für politische Bildung, „Arbeitslose und Arbeitslosenquote", viděno 21. duben 2016, 

http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61718/arbeitslose-

und-arbeitslosenquote; Wolfgang Engler, Die Ostdeutschen: Kunde von einem verlorenen Land (Berlin: 

Aufbau, 1999), 173–179. 
146 Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 6, 9; Gabriel a Neuer, „Bürger und Politik in Deutschland", 

133; Ziegler, Demokratie braucht Demokraten, 139. 
147 Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 6–7; Reinhardt, Aspekte der politischen Bildung nach 1945; 

Ziegler, Demokratie braucht Demokraten, 139. 
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východoněmeckého státu. NDR obcházela vyrovnání s nacistickou minulostí, na rozdíl 

od SRN, kde vyrovnání na mnoha úrovních proběhlo. Postoj SED vedl k tomu, že 

východoněmecká společnost se nespojovala s odpovědností za nacistickou minulost. I 

v socialistickém státě se navíc vytvořila pravicově radikální uskupení.
148

 

Rozsáhlá proměna společenských, politických, kulturních a ekonomických 

vazeb na přelomu let 1989 a 1990 znejistěla velikou část východoněmecké populace, 

která prošla výchovným systémem založeným na jednoduchém schématu přítel-nepřítel. 

Občanské vzdělávání proto identifikovalo nebezpečí v možnosti, že obyvatelé 

východního území a zejména mladiství by mohli hledat východisko z krizové situace 

příklonem k radikalismu. I ve stínu rostoucí nepřátelskosti vůči cizincům mělo občanské 

vzdělávání ve vyšší míře začít zprostředkovávat informace o zahraničních zemích, 

cizincích a odlišných kulturách. Vzdělávací aktéři tak neměli přispět pouze k toleranci 

vůči jiným názorům, ale také vůči odlišným národům a různorodým kulturám. Tím 

spíše, že vzhledem ke slabší síti záchytných společenských organizací a převažující 

politické pasivitě obyvatel mohl být radikalismus na východě buď ignorován, tolerován, 

nebo dokonce zlehčován.
149

 

4.3.5. Narovnání pokřiveného historického obrazu 

Sjednocení je na východě spojeno s fenoménem masové nezaměstnanosti nebo 

nárůstem sociální diferenciace. Tyto jevy byly přitom pro obyvatele NDR zcela 

nezvyklé.
150

 Východní Němci se museli skokově přizpůsobit podmínkám SRN a získat 

nové znalosti a dovednosti. V novém prostředí, které se výrazně odlišovalo od NDR, 

ztratili pocit jistoty. Německá demokratická republika zanikla, pro její bývalé obyvatele 

však zůstala součástí osobní a kolektivní historie. Radikální rozchod s NDR mnohé 

obyvatele vedl k pocitu, že jejich minulost ztratila hodnotu. Z tohoto pocitu vzešel 

dnešní fenomén Ostalgie: opožděné identifikace s NDR, spojené především 

                                                
148 Konrad-Adenauer-Stiftung, „Mythos: „Die DDR stand für Antifaschismus“, DDR - Mythos und 

Wirklichkeit", Konrad-Adenauer-Stiftung, viděno 7. květen 2016, http://www.kas.de/wf/de/71.6641/; 

Bernhard Seliger, „Politische Bildung in Deutschland im Wiederaufbau und der Wiedervereinigung – 

Gibt es Lehren für Korea?" (Politische Bildung in Deutschland – IPA September, 2008), 3, 

http://www.hss.de/fileadmin/korea/downloads/080901_Politische%20Bildung.pdf; Deutscher Bundestag, 

„BT Drs. 12/1773", 5, 9. 
149 Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 5,9; Künzel, „Das erste Jahrzehnt der Brandenburgischen 

Landeszentrale für politische Bildung", 12; Scharenberg, „Zustand und Perspektiven der politischen 

Bildungsarbeit in Ostdeutschland", 11. 
150 Gabriel a Neuer, „Bürger und Politik in Deutschland", 75–76; Ziegler, Demokratie braucht Demokraten, 

134. 
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s nostalgickým idealizováním pozitivních vzpomínek na jednotlivé kulturní prvky a 

zvláštnosti NDR. 

Již od počátku mělo nicméně občanské vzdělávání za úlohu přispět k narovnání 

pokřiveného obrazu dějin NDR, ale i ostatních států včetně SRN. NDR se totiž 

vyhýbala jak zpracování dějin sousední bonnské republiky, tak výše popsanému 

vyrovnání se s nacismem. Představení vyváženého pohledu na dějiny se však týkalo i 

ostatních zemí – zejména dalších států východního bloku včetně samotného Sovětského 

svazu: v podání vzdělávacího systému NDR se totiž některé nežádoucí historické 

souvislosti neobjevovaly vůbec, nebo naopak byly překryty zkreslenými 

informacemi.
151

 

Při vyrovnávání s minulostí však připadla centrální úloha historii NDR, neboť 

právě ta představovala minulost obyvatel nových zemí. Veřejní aktéři občanského 

vzdělávání měli tematizovat represe, kontrolu společnosti, překrucování právních zásad, 

ideologickou indoktrinaci celé společnosti a dopady na jedince: těmito tématy měli 

přispět k utváření demokratického způsobu smýšlení a chování.
152

 Nejvýraznější roli ve 

společenském zpracování nicméně převzal Úřad spolkového zmocněnce. Jeho archivy 

byly otevřeny zájemcům, aniž by se na zachované materiály vztahovala obvyklá 

ochranná lhůta a právě přístup k podkladům Stasi se stal zásadním nástrojem pro 

vyrovnání se s bezprávím východoněmeckého státu.
153

 Jak poznamenává bývalý ředitel 

braniborské zemské centrály Hans Misselwitz, vyrovnání s osobními a kolektivními 

zátěžemi přineslo komplikovaný paradox: v okamžiku, kdy se východní Němci začali 

zabývat minulostí, nejednalo se pouze o vyrovnání se s životem v zaniklém 

autoritativním státě. Bývalí obyvatelé NDR zároveň začali přicházet o kapitál v podobě 

„sebevědomí, které prokázali jako aktéři demokratické revoluce“ a které jim mělo 

umožnit vstoupit do sjednoceného Německa „se vztyčenou hlavou.“
154

 Centrály 

občanského vzdělávání proto neměly minulost NDR tabuizovat a měly tematizovat 

                                                
151 Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 8–9; Künzel, „Das erste Jahrzehnt der Brandenburgischen 

Landeszentrale für politische Bildung", 12; Kuhn, „Die Landeszentrale für politische Bildung 

Mecklenburg-Vorpommern", 178–179. 
152 Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 8. 
153 Vzhledem k prolomení archivních lhůt a velmi citlivé povaze materiálů Stasi byla již od počátku 

zavedena přísnější pravidla pro přístup k archiváliím. Ibid., 6–8; Deutscher Bundestag, „Drucksache 

17/12115 (Bericht der Bundesregierung zum Stand der Aufarbeitung der SED-Diktatur)", 32–34. 
154 Misselwitz, „Aufbau Ost, zweite Hälfte: Eine neue Agende für die politische Bildung", 29. 
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příčiny rozpadu socialistického systému a vyzdvihovat demokratickou revoluci v NDR 

jako zářný úkaz německé demokratické tradice.
155

 

4.3.6. Vnitřní jednota – úloha s přesahem na původní spolkové 

země 

Sjednocením se obyvatelstvo Spolkové republiky rozrostlo přibližně o čtvrtinu, území 

takřka o polovinu, Berlín se opět stal německým hlavním městem. Sjednocení již od 

počátku nebylo pouze východoněmeckou záležitostí, ale celoněmeckou úlohou. 

Součástí dlouhé cesty k vnitřní jednotě jsou mj. i finanční transfery jako mechanismus 

pro vyrovnávání rozdílů. Náklady na sanaci východoněmeckých problémů a podporu 

dalšího rozvoje však začaly nezadržitelně stoupat a úvodní euforie upadat. 

Občanské vzdělávání již na počátku získalo úlohu – nadneseně řečeno – 

vysvětlit, že minulost NDR není jen zátěží západoněmeckých peněženek, ale součástí 

společné německé historie stejně jako samotná SRN. Aktéři měli předcházet 

vzájemných předsudkům a dvojí klasifikaci obyvatel na západní a východní 

tematizováním tradičních regionálních rozdílů: zejména základními informacemi a 

diskusemi o reáliích daného regionu, životní situaci, společenském prostředí či 

odlišných mentalitách. Akceptace „ještě existujících“ rozdílů měla podle vlády vytvořit 

základ pro trvalou společenskou integraci.
156

 Občanské vzdělávání se tedy stalo součástí 

úsilí o vnitřní jednotu. 

 

 

Rozdíly mezi původními a novými spolkovými zeměmi se projevují dodnes. Ve 

vztahu k politice je nejvýraznější odlišností nových spolkových zemí silné postavení 

strany PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus), respektive po roce 2007 

nástupnické Die Linke.
157

 V mnohých regionech východního Německa dosahují 

zvýšených úspěchů i hnutí extrémní pravice. Existuje i řada odlišností, které nejsou na 

první pohled patrné. Obyvatelé nových spolkových zemí se méně identifikují 

s politickými stranami, jedněmi ze základních stavebních kamenů reprezentativních 

demokracií. „Tradiční“ politické strany zastoupené ve Spolkovém sněmu proto mají na 

                                                
155 Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 9; Rellecke, „Die Sächsische Landeszentrale für politische 

Bildung", 227–228. 
156 Deutscher Bundestag, „BT Drs. 12/1773", 7–9. 
157 PDS byla nástupnickou stranou SED. PDS ovšem dosahovala úspěchů pouze na území bývalé NDR, ve 

zbytku SRN se nedokázala dostatečně etablovat. Strana následně prošla dalšími transformacemi a tvoří 

základ dnešního uskupení Die Linke. 
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východě slabší strukturu, méně členů a tím je dále oslabena i komunikace mezi stranami 

a občany. Rozdíly ve vztahu občanů k politice se však dotýkají i zcela zásadních otázek 

demokratické politické kultury. Východní Němci mají dlouhodobě nižší míru důvěry ve 

státní instituce. Odlišuje se také jejich postoj k demokracii a jejím alternativám. 

Obyvatelé východního Německa jsou s fungováním demokracie spokojeni výrazně 

méně než lidé ze západní části země. Oscar W. Gabriel a Katja Neuer na základě řady 

studií z počátku tisíciletí uvádějí, že nespokojenost dosahuje takové míry, že u částí 

východoněmeckého obyvatelstva dokonce narušuje chápání demokracie jako nejlepšího 

možného politického a společenského uspořádání. Zvýšila se ochota některých obyvatel 

nových spolkových zemí za určitých okolností akceptovat autoritativní vládu jako 

vhodnější formu společensko-politického uspořádání.
158

 Občanské vzdělávání má proto 

stále svoje opodstatnění. 

  

                                                
158 Gabriel a Neuer, „Bürger und Politik in Deutschland"; Kai Arzheimer, „Twenty Years After: Sozial- und 

wirtschaftspolitische Einstellungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich", in Zivile 

Bürgergesellschaft und Demokratie: aktuelle Ergebnisse der empirischen Politikforschung ; Festschrift 

für Oscar W. Gabriel zum 65. Geburtstag, ed. Silke I. Keil a S. Isabell Thaidigsmann (Wiesbaden: 

Springer VS, 2013), 337–62. 
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5. Závěrečné zhodnocení 

Výsledky 

 

Občanské vzdělávání je pevnou součástí německé demokracie. Jeho hodnotové základy 

vycházejí ze zkušeností v období kolem roku 1945. Silná vzpomínka na postupné 

zhroucení demokratické výmarské republiky a následující barbarství přinesla ponaučení, 

že mír a demokratické soužití lidské společnosti nejsou samozřejmostí. Spolková 

republika Německo proto přijala poválečný spojenecký princip re-education za vlastní a 

navázala na něj podporou občanského vzdělávání nejen na školách, ale i mezi 

dospělými. Příjemcům občanského vzdělávání v Německu jsou proto v první řadě 

zprostředkovávány základní hodnoty související s lidskou důstojností, lidskými právy, 

či pluralitou. 

Cílem občanského vzdělávání není vychovat aktivní občany, kteří se 

v maximální možné míře budou podílet na politickém dění. Německé občanské 

vzdělávání sice posiluje připravenost k politické spolupráci, zároveň ale přispívá 

k rozvoji individuální Mündigkeit, schopnosti samostatně a zodpovědně se rozhodovat a 

rozumně se vypořádat s nastalými společensko-politickými situacemi. Tuto zásadu 

vystihuje i tzv. Beutelsbašský konsenzus, který je výsledkem německé debaty o úloze 

občanského vzdělávání. Tři mezinárodně uznávaná pravidla, jimiž se moderní občanské 

vzdělávání podle konsenzu řídí, jsou: zákaz indoktrinace a vyváženost, zachování 

kontroverznosti a orientace na příjemce a jeho schopnost porozumět problematice a 

analyzovat vlastní situaci. 

Německé občanské vzdělávání dospělých nachází oporu v komplexním státně 

podporovaném institucionálním zázemí. Pestrost zajišťuje řada nezávislých a 

společenských organizací, stejně jako politické nadace blízké politickým stranám. Tyto 

organizace vedle univerzálních hodnot reprezentují také jednotlivé ideové proudy, a to 

jak na spolkové úrovni, v jednotlivých regionech, ale v případě politických nadací také 

v mezinárodním prostředí. Zvláštní kategorii aktérů občanského vzdělávání dospělých 

tvoří Spolková centrála pro občanské vzdělávání a zemské centrály. Centrály na jednu 

stranu přispívají k pluralitě, neboť podporují ostatní aktéry, zároveň díky svému 

veřejnému charakteru splňují kritérium nadstranickosti. Nelze však tvrdit, že centrály 

jsou hodnotově neutrální. Kladou totiž důraz na univerzální demokratické hodnoty 

zakořeněné v úvodní části Základního zákona: brání a podporují demokracii. Tuto 
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zvláštní povahu vystihuje organizační zařazení BPB pod spolkové ministerstvo vnitra. 

V duchu federální struktury jsou ale zemské centrály na BPB nezávislé. Spadají pod 

jednotlivé spolkové země, čímž dále prohlubují rozmanitost systému a podtrhují 

skutečnost, že ve spolkové republice neexistuje jeden nadřazený orgán, který by 

rozhodoval o podobě občanského vzdělávání.  

Nezávislé, avšak spolupracující centrály, výrazně ovlivňují směr německého 

občanského vzdělávání. Společný Mnichovský manifest spolkové a zemských centrál 

tuto skutečnost potvrzuje a shrnuje zásadní problémy a úlohy občanského vzdělávání na 

přelomu 20. a 21. století. Výše popsané základní hodnoty zůstávají zachovány, aktéři 

občanského vzdělávání se však ve zvýšené míře vypořádávají s oslabováním 

dlouhodobých vazeb mezi občany a tradičními politicko-společenskými aktéry jako 

strany, svazy a církve. Výzvu představují i měnící se způsoby občanské participace na 

politice a klesající přehlednost politického dění, které stále výrazněji odráží 

mezinárodní situaci. Občanské vzdělávání, doposud zaměřené především na vnitřní 

politiku a národní kontext, se proto stále častěji zaměřuje na otázky související 

s mezinárodním prostředím a usiluje o vysvětlení komplexních procesů nejen na 

národní úrovni (v současnosti např. migrační proudy nebo dohoda o Transatlantickém 

obchodním a investičním partnerstvím TTIP). Občanské vzdělávání zároveň zvyšuje 

svoji interdisciplinaritu. Stále častěji přesahuje do různých disciplín jako geografie, 

ekonomie, ale také do méně tradičních odvětví jako přírodní vědy. Ve stále rozšiřujícím 

se toku informací také hledá nové způsoby, jak na příjemce dosáhnout. V souladu 

s principem orientace na účastníka přizpůsobuje nabídku koncovému uživateli, a to 

nejen formou komunikace, ale i přizpůsobením obsahu specificky definovaným cílovým 

skupinám. 

  

V nových spolkových zemích vznikly veřejné instituce občanského vzdělávání 

podobně jako ostatní organizace v rámci rozsáhlého přenosu z původních zemí. Zemské 

centrály vznikly již krátce po sjednocení a do poloviny roku 1991 zahájily svoji činnost, 

ačkoli prvotně v omezeném rozsahu a s podporou tradičních západoněmeckých centrál. 

Kontinuita západoněmeckého občanského vzdělávání se projevila i převzetím příslušné 

legislativy. Původní východoněmečtí aktéři navazující např. na opoziční hnutí z NDR se 

neprosadili a z hlediska organizační struktury tak instituce občanského vzdělávání 

dospělých v nových spolkových zemích kopírují západní model, který však od počátku 

nedoprovázela obdobně široká síť nestátních aktérů. Zvláštnost představují specifické 
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státní organizace pro vyrovnání se s autoritativním režimem NDR, ty však nejsou 

primárně zaměřeny na oblast občanského vzdělávání. 

K přizpůsobení občanského vzdělávání dospělých v organizační a institucionální 

rovině tedy nedošlo – do nových spolkových zemí se rozšířil západní model, který 

v oblasti občanského vzdělávání dospělých východoněmecké zvláštnosti nereflektoval. 

Vedle organizační struktury se do nových spolkových zemí z velké části 

přenesly i tradiční cíle a obsah občanského vzdělávání. Centrály plnily svoji tradiční 

ústřední roli v podpoře demokracie: usilovaly o zakotvení demokratických hodnot, 

zprostředkovávaly informace o tom, jakým způsobem funguje (západoněmecká) 

demokracie a podporovaly rozvoj individuální Mündigkeit východních Němců. 

Vzhledem ke společenské situaci také ve vyšší míře podporovaly odbourávání 

předsudků a nárůst tolerance. Za zvláštní součást občanského vzdělávání tak v nových 

spolkových zemích lze považovat především posilování identifikace obyvatel s nově 

vzniklými spolkovými zeměmi a vyrovnání se s minulostí – v tomto ohledu však hlavní 

roli převzaly jiné státní orgány. Největší přizpůsobení novým zemím je tak patrné 

z hlediska formy – aktéři občanského vzdělávání se soustředili na poskytování 

jednoduchých a prakticky využitelných informací, které občanům umožňovaly rychlou 

orientaci. 

Na základě srovnání situace v SRN a NDR lze tvrdit, že cíle, obsah a formy 

občanského vzdělávání v nově připojeném území z velké části vycházely z místních 

specifik, respektovaly potřeby východoněmeckých obyvatel a kombinovaly je se 

základními charakteristikami občanského vzdělávání spolkové republiky. 

 

Z aplikace hypotézy „občanské vzdělávání dospělých se proměňuje v závislosti 

na měnících se společensko-politických podmínkách“ na nové spolkové země vyplývá, 

že německé občanské vzdělávání nejvíce proměnilo svoji formu. Cíle a obsah vycházely 

z tradičního pojetí německého občanského vzdělávání, ale situaci v nových spolkových 

zemích se také přizpůsobily. Organizační struktura však změnou neprošla. Podobné 

závěry vyplývají i z předchozích poznatků o vývoji systému německého občanského 

vzdělávání v SRN a aktuálních výzvách, kterým čelí – i v těchto případech se 

organizační struktura nijak neproměňuje, základní cíle vycházející z univerzálních 

demokratických hodnot zůstávají také zachovány, obsah a formy se však přizpůsobují. 
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Doporučení pro další výzkum 

Budoucí výzkum občanského vzdělávání dospělých na podobném poli může 

navázat přenesením záběru do současnosti. Stávající debata totiž naznačuje, že „mladé“ 

centrály ve východních spolkových zemích jsou více otevřeny novým přístupům, než 

„staré“ západní centrály. Zvláštní situace v nových spolkových zemích a vzestup 

extremistických hnutí nutí aktéry občanského vzdělávání v čele se zemskými centrálami 

více experimentovat, a to jak obsahem, tak formou. Tento trend je patrný například u 

saské a braniborské centrály, které vzbuzují zvýšenou mediální pozornost a zájem 

veřejnosti.
 159

 

Pro případný budoucí výzkum se také jeví vhodnější zvolit nějakou z úžeji 

definovaných cílových skupin místo celé populace. Občanské vzdělávání dospělých se 

totiž stále výrazněji zaměřuje na vybrané skupiny obyvatel. Dlouhodobě kladlo důraz na 

multiplikátory (především učitele) a osoby ovlivňující ve vyšší míře veřejné mínění 

(zejména novináře), s přelomem tisíciletí se do popředí zájmu dostávají především 

skupiny mladistvých, migrantů, nebo sociálně slabších, pro něž aktéři občanského 

vzdělávání připravují zvláštní nabídky. 

 

  

                                                
159 Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus, „Mitschnitt der Diskussion zwischen Dr. Martina 

Weyrauch, Dr. h.c. Siegfried Schiele und Dr. Gudrun Kruip zum Thema „Politikverdrossenheit? 

Nein, danke! Politische Bildung als Feuerwehr?“, 14. Mai 2013, Theodor-Heuss-Haus"; Sächsische 

Landeszentrale für politische Bildung, „Zweiter Dialog-Anlauf mit Pegida-Anhängern", Sächsische 

Landeszentrale für politische Bildung, 2015, https://www.slpb.de/blog/zweiter-dialog-anlauf-mit-

pegida-

anhaengern/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8

9d426e9a584475e78ae2fec74525940; Deutsche Presse-Agentur, „Sigmar Gabriel in Dresden: 

Überraschender Auftritt vor Pegida-Anhängern", Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. leden 2015, 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sigmar-gabriel-in-dresden-ueberraschender-auftritt-vor-

pegida-anhaengern-13388119.html. 
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6. Summary 

 

Civic education is an indispensable part of the modern German democracy. 

Following the intensive and negative experience with the gradual collapse of the 

Weimar Republic and the cruelties that followed until 1945, Germany acknowledged 

that peace and democracy are not to be taken for granted. After World War II a broad 

and complex system of adult civic education has thus evolved in the Federal Republic of 

Germany, supported initially by the re-education policy of the allies and later by the 

Federal Republic itself. German civic education is based on the fundamental rights and 

values guaranteed in the Basic Law (German Constitution) such as human dignity, 

human rights or plurality. Its general mission is to strengthen democracy. It supports the 

development of individual intellectual autonomy and maturity as well as it fosters 

individual awareness for political participation. 

Adult civic education in Germany is traditionally backed by a great number of 

various organisations.  Its plurality is granted by many free organisations as well as by 

so-called political foundations that are very close to major political parties. Universality 

is expressed by the Federal Agency for Civic Education and State Agencies. These 

institutions support the acknowledged free organisations, but act independently of their 

own accord without inclining to one or another party or interest group. The special 

status of the Federal Agency is well expressed by its subordination to the ministry of 

interior. The State Agencies are acting independently on the Federal Agency, being part 

of the federal states – there is no supreme body deciding about German civic education. 

Nevertheless, the public agencies cooperate together and have a major influence 

in the field, as the Munich Manifest of 1997 has shown, in which the agencies sum up 

the major problems and goals of civic education on the edge of 20
th

 and 21
st
 century.  

The basic values are not subject to a change, but the programme-makers have to deal 

with the societal changes, new ways of participation on politics and not lastly with the 

decreasing comprehensibility of politics in general. Civic education, which has so far 

been mostly focusing on national states and inner politics, therefore has to address 

international issues and it has to increase its interdisciplinarity as well. Facing the ever-

growing stream of information, it has to find new ways how to reach its recipients, 

therefore it tends to tailor the offer for pre-defined groups of recipients in order to catch 

their interest and meet their demands. 
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Following the reunification, the public institutions for civic education were 

established as a part of the institution transfer to the new federal states. Thus, the 

organisational structure in the new states corresponds to the old states – the western 

model has spread, but without being accompanied by a broader network of free 

organisations.  

Looking at the objectives, contents and forms of civic education in the new 

federal states, it is the later that was most customized. The institutions of adult civic 

education mostly offered easy-to-understand and practical information to help the 

citizens of the new federal states. The main objectives remained the same: primarily 

fostering democratic values, providing information about the way the (West-German) 

democracy functions and supporting individual Mündigkeit. The specific objectives 

were mostly connected with strengthening citizens’ identification with the newly 

established federal states and dealing with the past – even though this task was taken 

over by other specific institutions. 

Coming to the hypothesis: Based on the research of the new federal states and 

the previous overview of the Federal Republic of Germany, we can conclude: Adult 

civic education in Germany does not change its organisational structure and the main 

objectives don’t change either. It is the contents and forms that mostly adjust to the 

changed societal and political landscape. 
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8. Přílohy 

8.1. Konsens à la Beutelsbach? 

 

I. Überwältigungsverbot. 

 

Es ist nicht erlaubt, den Schüler - mit welchen Mitteln auch immer - im Sinne erwünschter 

Meinungen zu überrumpeln und damit an der "Gewinnung eines selbständigen Urteils" zu 

hindern . Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen Politischer Bildung und 

Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer 

demokratischen Gesellschaft und der - rundum akzeptierten - Zielvorstellung von der 

Mündigkeit des Schülers. 

 

2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers 

erscheinen. 

 

Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche 

Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert 

bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Zu fragen ist, ob der Lehrer nicht sogar eine 

Korrekturfunktion haben sollte, d. h. ob er nicht solche Standpunkte und Alternativen besonders 

herausarbeiten muss, die den Schülern (und anderen Teilnehmern politischer 

Bildungsveranstaltungen) von ihrer jeweiligen politischen und sozialen Herkunft her fremd 

sind. 

 

Bei der Konstatierung dieses zweiten Grundprinzips wird deutlich, warum der persönliche 

Standpunkt des Lehrers, seine wissenschaftstheoretische Herkunft und seine politische Meinung 

verhältnismäßig uninteressant werden. Um ein bereits genanntes Beispiel erneut aufzugreifen: 

Sein Demokratieverständnis stellt kein Problem dar, denn auch dem entgegenstehende andere 

Ansichten kommen ja zum Zuge. 

 

3. Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene 

Interessenlage zu analysieren, 

 

sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner 

Interessen zu beeinflussen. Eine solche Zielsetzung schließt in sehr starkem Maße die Betonung 

operationaler Fähigkeiten ein, was eine logische Konsequenz aus den beiden vorgenannten 

Prinzipien ist. Der in diesem Zusammenhang gelegentlich - etwa gegen Herman Giesecke und 

Rolf Schmiederer - erhobene Vorwurf einer "Rückkehr zur Formalität", um die eigenen Inhalte 

nicht korrigieren zu müssen, trifft insofern nicht, als es hier nicht um die Suche nach einem 

Maximal-, sondern nach einem Minimalkonsens geht. 

 

Zdroj: Hans-Georg Wehling, „Konsens à la Beutelsbach?", in Das Konsensproblem in der politischen Bildung, ed. Siegfried Schiele 

a Hebert Schneider (Stuttgart: Klett, 1977), 179–80.
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8.2. Mnichovský manifest 

 

DEMOKRATIE BRAUCHT POLITISCHE BILDUNG 

 

Zum Auftrag der Bundeszentrale und der Landeszentralen für politische Bildung 

 

An der Schwelle des 21. Jahrhunderts stehen die Menschen national wie international vor 

grundlegenden politischen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen, die 

existentiell in das Leben gegenwärtiger und zukünftiger Generationen eingreifen. Im Übergang 

von der Industrie- in die postindustrielle Gesellschaft werden durch technologische 

Entwicklungen und globale ökonomische Transfers in fast allen gesellschaftlichen und 

politischen Bereichen gravierende und sich ständig beschleunigende Veränderungsprozesse 

ausgelöst. Soziale und ökologische Effekte folgen. Die Veränderungen in der postindustriellen 

Gesellschaft sind äußerlich vor allem gekennzeichnet durch eine multimediale Informationsflut 

von unterschiedlichen Nachrichten", denen der einzelne ausgeliefert ist 

(Informationsgesellschaft). Chancen und Risiken sind nicht mehr regional eingrenzbar. Sie 

werden verteilt und wirken auf alle zurück. Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung 

z.B. bei der drastischen Reduzierung der Arbeitsplätze und den damit verbundenen 

einschneidenden Veränderungen in der Lebenssituation der Menschen. 

 

Diese technischen Veränderungsprozesse scheinen aufgrund ihrer langfristigen Wirkungen und 

globalen Orientierung unumkehrbar und korrespondieren u.a. mit einer zunehmenden 

Verunsicherung der Menschen angesichts der unüberschaubaren und zeitgleich angebotenen 

Fülle von Daten, Fakten und Informationen. Der einzelne entwickelt sich zum 

Informationsriesen, bleibt aber ein Bildungszwerg. Denn innerlich hat sich parallel ein 

gewaltiger Wertewandel vollzogen, der gleichsam Voraussetzung zur Beschleunigung dieses 

Prozesses war und nun im Ergebnis selbst von dieser multimedialen Flut befördert wird: 

Individualismus, Egoismus, Entsolidarisierung, Auflösung von generationsübergreifenden 

Wertmaßstäben der christlich-abendländischen Tradition, bedingungslose Konsumorientierung 

und -haltung sind Stichworte, die diesen Prozeß beschreiben. Die damit einhergehende 

Pluralisierung der Gesellschaft mündet in eine wachsende Ablehnung dauerhafter Bindungen (in 

den individuellen Beziehungen genauso wie in Parteien, Verbänden, Kirchen usw.) und einer 

ausgeprägten Distanz zu der Welt der Politik (s. z.B. Wahlverhalten). Wenn auch diese Distanz 

zu spezifischen Formen der Politik und Parteienwelt nicht mit politischem Desinteresse 

überhaupt verwechselt werden darf, so ist sie dennoch eine Herausforderung für die politische 

Bildung. 

 

Zur gleichen Zeit muß weiter an der inneren Einheit Deutschlands gearbeitet werden. Viele 

Menschen haben einen Systemwechsel zu verkraften, der generell neue Antworten und 

Lösungen erforderlich macht. Die Menschen spüren, was ihnen abverlangt wird, und da sie sich 

oft nicht wirklich vorbereitet, sondern überfordert fühlen, reagieren nicht wenige mit Ängsten, 

mit Orientierungslosigkeit und Aggressivität. In Ost und West muß engagiert an der inneren 

Einheit Deutschlands weitergearbeitet werden. 

 

Der demokratische Rechtsstaat lebt vom mündigen Mitdenken und Mittun seiner Bürgerinnen 
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und Bürger und ihrer Bereitschaft, sich selbst- und sozialverantwortlich ein Urteil zu bilden, in 

der Verfassung normierte Regeln und Werte zu respektieren und sich für sie zu engagieren. 

Demokratie muß in jeder Generation neu erworben werden: gerade in Deutschland aufgrund der 

Erfahrungen der jüngsten Geschichte. Politische Bildung im öffentlichem Auftrag leistet 

insbesondere hier einen fortdauernden und unverzichtbaren Beitrag zu persönlicher und 

gesellschaftlicher Orientierung sowie zur Entwicklung und Festigung demokratischer 

Einstellungen und Verhaltensweisen. 

 

Angesichts der umfassenden gesellschaftlichen, ökonomischen und technischen Veränderungen 

steht die politische Bildung vor neuen Aufgaben und Herausforderungen. Der 

Zukunftsorientierung der politischen Bildung kommt insbesondere auf dem Hintergrund sich 

verändernder Rahmenbedingungen eine große Bedeutung zu. 

1. Politische Bildung im öffentlichen Auftrag arbeitet pluralistisch, überparteilich und 

unabhängig. 

 

Die Bundeszentrale und die Landeszentralen für politische Bildung erbringen auf dem 

dargestellten Hintergrund Leistungen, die von keiner anderen Einrichtung übernommen werden 

können. Andere Träger der schulischen und außerschulischen politischen Jugend- und 

Erwachsenenbildung sind in der Bildungslandschaft von größter Bedeutung und leisten wichtige 

Beiträge für die politische Bildungsarbeit. Sie können in die Arbeit der Landeszentralen sinnvoll 

und effektiv einbezogen werden und ergänzend zum Angebot der Landeszentralen und der 

Bundeszentrale zu einer pluralistischen politischen Bildung beitragen. Den Landeszentralen 

kommt dabei eine originäre Schlüsselfunktion zu, indem sie die Einbindung dieser 

Bildungsträger in ihre Arbeit koordinieren und damit die Vielfalt politischer Deutungsmuster 

und Handlungsmöglichkeiten sowie die Ausgewogenheit des Angebots garantieren. Durch 

Beratung, Unterstützung und Förderung kann die Qualität und Effektivität des 

Bildungsangebots anderer Träger gesteigert und die Pluralität gesichert werden. 

 

Die aufgrund der jeweiligen Gesetze bzw. Erlasse überparteilich arbeitenden Zentralen bieten 

das ideale Forum, um alle demokratischen Kräfte zusammenzuführen. Sie erreichen auch 

Menschen, die dem mitverantwortlichen Handeln in Parteien und anderen gesellschaftlichen 

Organisationen zurückhaltend gegenüberstehen. Die inhaltliche Arbeit der Zentralen vollzieht 

sich unabhängig und ohne Weisungen. Das ist ein entscheidendes Element für die Akzeptanz 

ihrer Arbeit. 

 

Die Arbeit der Bundeszentrale und der Landeszentralen ergänzen sich optimal. Bei der 

föderalen Struktur ist es möglich, auf die Bedürfnisse der Menschen auch in ihrem heimatlichen 

Bereich einzugehen und so die Arbeit den jeweiligen Gegebenheiten der verschiedenen 

Bundesländer anzupassen. 

 

Politische Bildung im öffentlichen Auftrag ist unverzichtbar und darf nicht dem Markt 

überlassen werden. Vielmehr muß sie als Gemeinschaftsaufgabe aller Beteiligten angesehen und 

weiterentwickelt werden. 

2. Die Zentralen für politische Bildung fördern die politische Partizipation der 

Bürgerinnen und Bürger 
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Unsere moderne Gesellschaft im Umbruch - zumal in einem zusammenwachsenden Europa - 

fordert die Demokratiekompetenz der Bürgerinnen und Bürger auf eine besondere Weise 

heraus. Sie müssen sich auf Neues und Fremdes einlassen. Das gilt besonders für die 

Jugendlichen, die sich nicht in großer Zahl am politischen Leben beteiligen. Durch Tagungen, 

Wettbewerbe und jugendgemäße Aktivitäten eröffnen die Zentralen Zugänge zum 

demokratischen Mitmachen. Besonders Frauen sind nach wie vor zu wenig in der Politik 

vertreten. In vielen Projekten fördern die Zentralen daher das politische Engagement von 

Frauen. Darüber hinaus sprechen sie mit einem breiten Seminar- und Publikationsangebot 

verschiedene Zielgruppen - insbesondere Mittlerinnen und Mittler - an und motivieren und 

befähigen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Beteiligung an politischen Prozessen. 

Nur eine Bürgerschaft, die auf qualifizierte Weise am Zustandekommen dessen teil hat, worüber 

entschieden wird, steht auch in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche zur Demokratie. 

3. Die Zentralen für politische Bildung bereiten auf die globalen Zukunftsaufgaben vor 

 

Da sich der Wandel in unserer Gesellschaft so dramatisch und rasant vollzieht, muß man den 

Menschen Hilfestellung anbieten. Die Zentralen stellen sich den gesellschaftlichen, 

ökologischen und politischen Umbrüchen und setzen sich mit den damit verbundenen 

Problemen auseinander. Sie nehmen neue Themenstellungen in ihre Bildungsarbeit auf und 

müssen auch zukünftig für neue Inhalte offen sein (z.B. Globalisierung und ihre wirtschaftlichen 

und sozialen Folgen, Europa, Technikfolgen, Ökologie). Ihnen kommt darüber hinaus die 

Aufgabe zu, ggf. auch unpopuläre Themen zu besetzen und in die politische Bildung 

einzubringen. Die Arbeit der Zentralen für politische Bildung trägt dazu bei, komplexe 

Zusammenhänge besser zu verstehen und verschiedene Lösungsansätze kritisch zu diskutieren. 

Neben der Öffnung für neuartige Inhalte ist die Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung neuer 

Methoden und Beiträge zur Didaktik der politischen Bildung von großer Bedeutung. Hierzu 

gehört neben der Nutzung neuer Techniken und Medien im Bildungsbereich (z.B. Internet) auch 

die Erprobung neuer Arbeitsweisen und Vermittlungsformen (z.B. Einbeziehung externer 

Kompetenz aus Wissenschaft, Politik, Praxis; Kooperationen mit anderen Trägern). 

 

Politische Bildung steht nicht im Gegensatz zur beruflichen Qualifikation, sondern ist 

Voraussetzung für ein erfolgreiches berufliches Handeln. In einer veränderten Arbeitswelt, in 

der das Gebot der ökonomischen Rationalität längst an ihre Grenzen stößt, sind vom einzelnen 

neue Qualitäten gefordert, die Kreativität, Urteilsfähigkeit und Verantwortungsbewußtsein 

einschließen. Die politische Bildung stellt mit der Heranbildung und Förderung politischer 

Urteilsfähigkeit eine wichtige Schlüsselqualifikation dar, die auch in der Arbeits- und 

Wirtschaftswelt zunehmend gefragt ist. 

4. Die Zentralen für politische Bildung arbeiten für die Stabilität der Demokratie auch in 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten 

 

Eine wetterfeste" Demokratie muß auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabil bleiben. Die 

Zentralen tragen im Zuge der Globalisierung der Wirtschaft und ihrer Folgen zur 

Versachlichung der politischen Auseinandersetzung bei und verhelfen der Einsicht zum 

Durchbruch, daß die Demokratie dann sicherer ist, wenn eine Gesellschaft nicht über ihre 

Verhältnisse lebt. Sie arbeiten für eine aktive Bürgergesellschaft, die den Staat als Summe aller 

Bürgerinnen und Bürger begreift und nicht als ein dienstleistendes Gegenüber. 
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Die finanzielle Unterstützung der Bemühungen der vielen freien Träger politischer Bildung muß 

staatlich garantiert und verantwortet werden, damit die Arbeit gerade in schwierigen Phasen 

nicht gefährdet wird. 

5. In den neuen Bundesländern hat die politische Bildung besondere Aufgaben 

 

In den neuen Bundesländern fällt der politischen Bildung die wichtige Aufgabe zu, im Umbruch 

von Diktatur und zentralistischer Planwirtschaft zu Demokratie und sozialer Marktwirtschaft die 

Bereitschaft der Bürger für eigenverantwortliches politisches Handeln zu wecken und zu 

fördern. Über die Vermittlung von Kenntnissen über demokratische Institutionen und 

rechtsstaatliche Strukturen hinaus sind Angebote für die Einübung in eine demokratische 

Streitkultur und Meinungsvielfalt notwendig. Zugleich muß die Achtung vor anderen 

Einstellungen geweckt werden. Nur so können Bürgerinnen und Bürger für politische 

Aktivitäten befähigt werden. Zugleich kann politische Bildung den Verantwortlichen in 

Verwaltung und Parteien den Bürgerwillen nahebringen, die Nöte der Menschen und ihre 

Erwartungen nach bürgernahen und transparenten Entscheidungen thematisieren und in diesem 

Sinne vermittelnd und mobilisierend in Entscheidungsfindungen eingreifen. 

 

Es ist darüber hinaus eine zentrale Aufgabe politischer Bildung, den Vereinigungsprozeß für die 

Menschen in Ost und West begreifbar zu machen. Das erfordert ein aktives und verstärktes 

Aufeinander-Zugehen. 

6. Die kritische Aufarbeitung der deutschen Geschichte ist eine zentrale Aufgabe der 

politischen Bildung. 

 

Politische Bildung muß sich mit den totalitären Erfahrungen intensiv auseinandersetzen, damit 

durch die Erinnerungsarbeit die Irrtümer der Vergangenheit künftig vermieden werden können. 

Die Zentralen für politische Bildung arbeiten eng mit den Gedenkstätten zusammen. 

7. Die politische Bildung verfügt über vielfältige Methoden und Arbeitsweisen 

Das Profil der Arbeit der Zentralen ist gekennzeichnet durch 

 Tagungen, Seminare, Foren, Kongresse und Studienfahrten 

 Publikationen zu wichtigen Themen 

 Lehr- und Lernmittel zur politischen Bildung 

 Entwicklung neuer Methoden und Nutzung neuer Informationsvermittlungstechniken 

 Ausstellungen und Wettbewerbe 

 Aufbau und Koordination eines Netzwerks der politischen Bildung" 

 Unterstützung und Förderung eines pluralistischen Bildungsangebots 

 

Den Zentralen für politische Bildung kommt mit der Vielfalt ihrer Methoden und Arbeitsweisen 

sowie ihren Möglichkeiten, diese auch künftig weiterzuentwickeln, eine unverkennbare 

Funktion zu, die nur von ihnen erfüllt werden kann. 

 

Auf der Basis dieses Positionspapiers leisten die Landeszentralen und die Bundeszentrale für 

politische Bildung eigenverantwortlich ihre gemäß den jeweiligen rechtlichen Grundlagen 
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spezifische Arbeit. 

 

Gewiß läßt sich der Ertrag politischer Bildungsarbeit nicht mit ökonomischen Kategorien von 

Input und Output berechnen. Ebenso können kurzfristige Effizienzüberlegungen kein taugliches 

Kriterium für politische Bildungsarbeit sein. Dennoch ist sicher: Bildung verändert Denken und 

Verhalten der Menschen, vermittelt Orientierung und ist damit eine Investition für die Zukunft. 

Bildungsarbeit - d.h. Entwicklung von Materialien, die Bereitstellung eines pluralen 

Informationsangebots, die Durchführung vielzähliger und verschiedener 

Bildungsveranstaltungen - erfordert einen hohen finanziellen Aufwand. Eine ausreichende 

materielle Ausstattung ist daher Voraussetzung für eine erfolgreiche politische Bildungsarbeit in 

öffentlicher Verantwortung. Gelder, die in die politische Bildung investiert werden, tragen gute 

Zinsen. 

 

Zdroj: Bundeszentrale für politische Bildung a Landeszentralen für politische Bildung, 

„Münchner Manifest", 1997, https://www.lpb-bw.de/muenchner_manifest.html. 

 


