
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pojmy, jako je diskriminace, rasismus, xenofobie a stereotypy si můžeme spojit pod spojující téma formy 
netolerance. Podle Všeobecné deklarace lidských práv má každý všechna práva a všechny svobody, bez jakéhokoli 
rozdílu rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního 
původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. Nesmí být činěn rozdíl z důvodu politického, právního nebo 

mezinárodního postavení země nebo území, k nimž osoba náleží. 
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Název: SOMETIMES IT TAKES A WOMAN…  
Popis: Video zobrazuje ženy, které z různých koutů světa bojují proti nerovnostem ve společnosti a za svá práva. 
Jazyk: Anglický, anglické titulky 
Délka: 2:04 
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=8Ut8UGqjS4k  
 
Název: HUG ME 
Popis: Video zobrazuje situaci na Ukrajině v roce 2018. Znázorňuje LGBTI osoby a další aktivisty bojující za lidská 
práva.  
Jazyk: Anglický – bez titulek. Ruský – s anglickými titulky  
Délka: 4.38  
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=g8Xelik-EVs  
 
Název: WE CAN CHANGE THE WORLD  

Popis: Video krátce znázorňuje činnosti porušující lidská práva a na druhou stranu poukazuje na činnosti, 

prostřednictvím kterých můžeme za lidská práva společně bojovat a předejít tak různým formám netolerance.  

Jazyk: anglické titulky  

Délka: 1:05  

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=N3TA7mJqN08&list=PLYFf1wOwAZJDzO8JoQitsn5sSImS4jB3I&index=2 

 

 

 

Legislativa a základní informace: 

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace byla přijata Valným shromážděním OSN dne 21. 
prosince 1965. Znění této úmluvy naleznete zde: 
http://www.lidskaprava.cz/uploads/03_dokumenty/07_diskriminace/Umluva_o_odstranni_vech_forem_rasove_disk
riminace.pdf  

Informační centrum občanského sektoru – ICOS Český Krumlov, o.s. vydalo manuál pro zvídavé občany pro snadnou 
orientaci v oblasti diskriminace. Průvodce naleznete zde: 
http://www.lidskaprava.cz/uploads/03_dokumenty/07_diskriminace/Pruvodce_diskriminacni_problamatikou.pdf  

Další podrobné informace o tématu diskriminace jsou rozpracovány zde: 
http://www.lidskaprava.cz/student/diskriminace/clanky/obecne-o-diskriminaci  

Česká republika 2030 – společně a udržitelně. Klíčový je udržitelný rozvoj k budoucnosti České republiky. Klíčem 
k udržitelnému rozvoji je Strategický rámec Česká republika 2030. Aktuální informace a strategické plány naleznete 
zde: https://www.cr2030.cz/    

Formy netolerance z praxe: 

Velkým tématem v České republice je diskriminace Romů v oblasti vzdělávání. Úřadům se stále nedaří řádně začlenit 
romské děti do běžných základních škol. Více informací o historii, příčinách a aktuální situaci této problematiky 
naleznete zde: http://www.lidskaprava.cz/student/diskriminace/clanky/diskriminace-romu-v-ceskem-vzdelavani  

VIDEA K TÉMATU 

 

CHCI TÉMA VÍCE PROZKOUMAT  
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Na této stránce naleznete další informace, zejména pro učitele, o vzdělávání Romů v České republice: 
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/ikvz/podkapitoly/b02romove/18.pdf  

Dalším příkladem může být diskriminace z důvodu sexuální orientace. Ještě v 60. letech 20. století byl konsenzuální 
homosexuální styk v České republice trestným činem. Více informací naleznete zde: 
http://www.lidskaprava.cz/student/diskriminace/clanky/diskriminace-z-duvodu-sexualni-orientace  

Na otázky institucionálních a strukturálních podmínek pro existenci rasismu, otázku politické korektnosti v českém a 
komparativním evropském a americkém kontextu se zaměřuje webová stránka migraceonline.cz. Pod velkým 
tématem Rovné příležitosti a rasismus najdete spoustu aktuálních článků s danou problematikou. Více 
informací naleznete zde: https://migraceonline.cz/cz/temata/rovne-prilezitosti-a-rasismus  

Další internetovou stránku, na které naleznete aktuální informace týkající se rasismu u nás i ve světě, naleznete zde: 
http://www.romea.cz/cz/stitek/rasismus-2  

Stereotypy jsou také součástí naší společnosti a mohou být definovány jako zjednodušené a zobecněné vnímání věcí 
či člověka. Více podrobných informací o stereotypech naleznete zde: 
http://www.lidskaprava.cz/student/diskriminace/clanky/stereotypy-odkud-se-berou-a-lze-jim-predejit  

 

ZDROJE:  

http://www.lidskaprava.cz/uploads/03_dokumenty/07_diskriminace/Co_je_to_diskriminace.pdf  
 
http://www.nicm.cz/xenofobie-a-rasismus-charakteristika  
 
http://czechkid.cz/si1230.html  
 
http://www.lidskaprava.cz/uploads/03_dokumenty/07_diskriminace/Socialni_vylouceni_predsudky_a_diskriminace.pdf 
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