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Tolerance k národnostním menšinám  

Na světě se nachází 206 států/státních celků. Okraje těchto států na mapě vidíš jako 

černou čáru, která je od sebe odděluje a ukazuje, kde jaký národ žije. Skutečnost 

není ale tak jednoduchá, a tak lidé z různých států mohou žít ve státech jiných. 

Členství v Evropské unii nám navíc umožňuje se volně pohybovat po tzv. 

Schengenském prostoru, kde nejsou střežené hranice. Lidé se ale v jiných státech 

setkávají s nepochopením a nenávistí, protože tam jsou národnostní menšinou.  

I) Znáš ve svém okolí někoho, kdo je jiné národnosti, nepochází z Čech nebo mluví 

jiným jazykem?  

 

 

II) Setkal/a ses někdy naživo, na internetu, ve filmu/seriálu nebo kdekoliv jinde 

s tím, že by se někdo k někomu choval špatně na základě rozdílu v národnosti?  

 

 

III) Proč si myslíš, že někomu může vadit „cizinec“ v jejich zemi?  

 

 

 

IV) Vyjmenuj co nejvíce národnostních menšin, které se vyskytují na území České 

republiky nebo si myslíš, že by zde mohli žít. Kterých si myslíš, že je nejvíce? Pokus 

se je seřadit od nejvíce k nejméně početné menšině (podle tvého uvážení).  
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V) Nyní si prohlédni tabulku vlevo, kde je 

zaznamenán přehled národnostních menšin v ČR 

v roce 2001 (prostřední sloupec je celkový počet 

osob, pravý sloupec označuje stejný údaj 

v procentech). Jak přesně jsi se trefil/a 

v předchozí úloze?  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI) Setkal/a ses někdy naživo v ČR 

s příslušníkem některé z těchto národností?  

 

 

 

 

 

VII) Byl/a jsi někdy v nějaké cizí zemi? Pokud ano, jak se tam k tobě chovali? 

Choval/a by ses k nim v České republice stejně?  

 

 

VIII) Dokážeš si představit, že bys žil/a v nějakém jiném státě? Co bys dělal/a, kdyby 

se k tobě lidé tam chovali špatně?  

 

 

 

 

 

Obyvatelstvo 

celkem 

10 230 

060 
100,0 

česká 9 249 777 90,4 

moravská 380 474 3,7 

slezská 10 878 0,1 

slovenská 193 190 1,9 

polská 51 968 0,5 

německá 39 106 0,4 

romská 11 746 0,1 

maďarská 14 672 0,1 

ukrajinská 22 112 0,2 

ruská 12 369 0,1 

rusínská 1 106 0,0 

bulharská 4 363 0,0 

rumunská 1 238 0,0 

řecká 3 219 0,0 

vietnamská 17 462 0,2 

albánská 690 0,0 

chorvatská 1 585 0,0 

srbská 1 801 0,0 
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IX) S tématem souvisí několik důležitých pojmů. Pokus se s pomocí Wikipedie 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana nebo i https://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/) vyhledat jejich význam a následně ho k nim svými slovy zapiš.  

a) Tolerance  

 

b) Intolerance  

 

c) Diskriminace  

 

d) Rasismus  

 

e) Předsudek  

 

f) Xenofobie  

 

g) Antisemitismus  

 

X) Níže jsou vypsány příklady, kdy se projevuje nebo neprojevuje nenávist/odpor 

vůči národnostním menšinám. Na tobě nyní bude rozhodnout (ANO/NE), zdali se 

v příkladu skrývá nenávist vůči národnostním menšinám.  

a) Ve vesnici pana Františka se nachází malý obchod, kde prodává prodavač 

z Vietnamu. Pan František onoho obchodníka nezdraví a chová se k němu 

velmi nevlídně, protože se mu nelíbí jeho přízvuk a původ.   ANO/NE 

b) Pan Karel je příslušníkem křesťanské církve a jeho soused, pan Josef je 

ateista. Pan Josef se s panem Karlem nestýká, důvodem je jeho vyznání, 

které panu Josefovi vadí.        ANO/NE 

c) Mladíci napadli v Praze studenta z Německa, když se jich v jeho jazyce ptal na 

cestu, neboť ještě neumí česky.       ANO/NE 

d) Ve státu Wakanda existuje početná skupina přistěhovalců ze sousední 

Wadiye. Wakanda ale neuznává jakákoliv jejich práva, a tak jsou policií 

pronásledováni a utlačováni.       ANO/NE 

e) Na Facebooku proběhla před začátkem mistroství světa v hokeji 

„komentářová přestřelka“ mezi Čechy a Slováky o tom, který z týmu je lepší a 

má větší šanci toho druhého porazit.      ANO/NE 

Pamatuj si: Každý národ/skupina je jedinečná svou historií, chováním, jednáním a 

zvyky, vždy jsou to ale na prvním místě lidé a poté až příslušníci nějakého státu.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

