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1. Úvod
Toto téma jsem si vybrala, protože mě velmi zajímá. V současnosti je to téma velmi
aktuální. Moje ročníková práce se bude zaměřovat na historii rasismu, jeho vývoj a
současnost. Dále se moje ročníková práce bude věnovat rozlišení rasismu a také na
tomu, jak může působit na člověka.
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2. Historie
V historii se říkalo, že nesmí dojít k míšením ras z důvodu zachování pokroku
civilizace. Rasismus má také kořeny v kolonialismu počínajícím zamořskými objevy a
tedy obchodu s otroky. Rasismus vychází z domění, že některé rasy jsou biologicky
podřadné rasám jiným, díky jejich rozdílů "lze" vyvodit sociální důsledky a rozdíly. V
té době se věřilo, že Indové a černoši nebyli jen lidé, ale dokonce i pod zvířaty. Z
tohoto základního důvodu byli během evropské kolonizace podrobeni otroctví. Tímto
způsobem rasismus po staletí sloužil jako nástroj sociálního rozdělení. Dominantní
skupinou byla často bílá rasa (v západním světě), podřadnou tedy rasa černá.

3.Základní pojmy
Rasa
Rasa

bývá

definována

jako

varianta

lidského

druhu,

jejíž

příslušníci

se

vyznačujícharakteristickými tělesnými znaky genetického původu. Z biologického
hlediska se jedná o dělení lidského druhu na rozdílné skupiny na základě
biologických znaků. Rasou lze obecně rozumět soubor lidí, jež mají společné
eventuálně podobnéfyzické znaky, jako forma lebky, nosu, barva očí, kůže, výška
postavy, typ vlasů, případně krevní skupina.

4.Rasismus
Podstata rasismu je v určité nenávisti člověka k člověku. Rodí se z nedostatku
tolerance, lásky, pochopení a porozumění. Je důsledkem zjednodušených představ
lidí, ale může být i výsledkem netolerance, nebo pocit nadřazenosti, neporozumění,
ale stejně tak i náboženské nebo politické zatvrzelosti. Výsledkem je vždy ignorování
a odmítání vědeckých argumentů nebo jejich zkreslování a přizpůsobování
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představám lidí. Rasismus a rasistické teorie vyzdvihují jenom určité lidi a určité
etnické a jazykové skupiny s určitými tělesnými a psychickými vlastnostmi a tito lidé
jsou obvykle pokládáni za vyvolené a za jediné představitele nejvyšší lidské kultury a
lidstva.Za základ rasismu bývá označováno dílo francouzského autora Arthura
"Pojednání o nerovnosti lidských ras", ve které byla založena myšlenka vývoje
lidských dějin jako vzájemného působení tří ras. Bílá, černá a žlutá, z nichž podle něj
"nejlepší" by měla být bílá.

5.Rasistické postoje
Rasistické postoje jsou představy. Jinak řečeno předsudky vůčí některé menšině.
Šíření lživých informací určených k ovlivnění názoru společnosti na nějakou menšinu.
Takovým

případem

bylo

například

obvinění

Židů

jako

viníků

světového

ekonomického krachu. Nebo například soudní proces za 1.republiky. Židovský občan
Leopold Hilsner byl neprávem obviněn za vraždu Anežky Hrůzové. Tento proces
provázela velká mediální kampaň. V tomto procesu se Hilsnera zastával
T.G.Masaryk.

6.První americký prezident (Barack Hussein Obama)
Barack Obama je americký právník a politik, v letech 2009-2017 prezident Spojených
států amerických, jakožto první Afroameričan v tomto úřadu. Roku 1992 vstoupil do
Demokratické strany, za kterou zasedal v senátu státu IIInois a později v Senátu
Spojených států amerických.
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7. Rasy člověka – kolik jich je?
Nikdy se nedospělo a asi ani nikdy nedospěje ke shodě, kolik je vlastně lidských ras.
Nejčastěji se uvádí 3 základní rasy:

-

Europodní (bílá)

-

Mongoloidní (žlutá)

-

Negroidní (černá)

8.Black Lives Matter
Black Lives Matter (BLM) je decentralizoané politické a sociální shrnutí, které
protestuje

proti

policejní

brutalitě,

rasové

nerovnosti,

nespravedlnosti

a

systematickému rasismu vůči černochům. Začalo být aktivní ve Spojených státech
v roce 2013.
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9.Historie BLM
Hnutí vzniklo v souvislosti s případem stát versus George Zimmerman z roku 2013,
kdy se začalo šířit na sociálních sítích pod hastagem BlackLIvesMatter. Floridský
koordinátor

místí

domobrany

George

Zimmerman

tehdy

zastřelil

17letého

neozbrojeného černocha Trayvona Martina. Zimmerman byl vzat do vazby, avšak po
pěti hodinách výslechu propuštěn s odůvodněním, že se jednalo o sebeobranu. Další
podmět a zvýšení povědomí o tomto hnutí následovalo po zastřelení Michaela
Browna ve Fergusonu v roce 2014. Na základě tohoto případu se jedním ze sloganů
hnutí stalo ,,hands up, don’t shoot!,, (ruce vzhůru, nestřílejte!) což je signál který měl
Michaele Brown ukazovat před svým zastřelením.
V první polovině června 2016 bylo v rámci hnutí BLM uspořádáno více než 112
celostátních protestů v 88 amerických měst, které byly odpovědmi na policejní
zásahy končící fatálně pro občany tmavé pleti. Hnutí uspořádané také na rasové
profilování, které ústí v nepoměrně vyšší zastavování Afro- a Latinoameričanů
policisty v ulicích amerických měst, policejní brutalitu a obecně dvojí metr, který
údajně policie aplikuje vůči Američanům na základě jejich barvy kůže.
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Člověk má přirozenou nedůvěru v něco odlišného, na co není zvyklý. U nás třeba
Romové, je to jiná kultura a jiná mentalita lidí, které doba donutila usadit se a
přizpůsobit svůj kočovný život běžnému usedlému způsobu života nás ,,normálních,,
lidí. U někoho můžou Romové vzbuzovat nedůvěru třeba oblečením, chováním,
mluvou, a tak podobně. Prostě se od nás liší a to nejen barvou kůže.

Někdo má špatné zkušenosti s některými příslušníky jiných skupin a bohužel to
vztahuje i na ostatní. Někdo byl třeba okraden romskou kapsářskou, a proto tvrdí, že
Romové jsou zloději. Jenže to takhle říci nejde. Dotyčný mohl být zrovna tak
okraden, ,,bílou českou,, kapsářskou, ale to už neřekne, že Češi jsou zloději. Řekne,
že ho okradla nějaká zlodějka. Nesmíme tedy zapomínat na to, že každá osobnost je
nějaká, a nelze tedy tak obšírně charakterizovat celou skupinu podle jedné osoby.
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Závěr
Řekla jsem vám něco málo o rasismu, dále jsem vás seznámila s brutalitou rasismu,
která se děje. Díky téhle práci jsem se dozvěděla spoustu nových informací a získala
další zkušenosti s prací s Wordem a internetovými stránkami, i přes všechny protesty
proti ročníkové práci jsem ráda za nové zkušenosti.

Resumé
Racism is a very interesting and developed issue and needs to be adressed. I have
learned a lot of interesting things and I would like to pass them on to you as well,
people should not be judged by their skin color, we are all the same. I think all people
should have the same rights and not better and worse according to skin color.
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
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