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Abstrakt 

Německo disponuje unikátní sítí státem zřizovaných institucí, zaměřujících se na občanské 

vzdělávání dospělých, které vznikly po druhé světové válce za účelem podpory demokratic-

kého smýšlení v zemi. Na principu nadstranickosti zde působí Spolková centrála a Zemské 

centrály pro občanské vzdělávání. Tato práce si klade za cíl porozumět fenoménu institucí 

univerzálního občanského vzdělávání dospělých v Německu, a to na příkladu Saské centrály 

pro občanské vzdělávání. Cílem bude porozumění jejímu fungování a přínosu v kontextu 

současné společensko-politické situace. První část práce se bude zabývat historickými a kon-

cepčními východisky občanského vzdělávání dospělých v Německu a jeho institucionálním 

rámcem. Druhá část bude případovou studií, která se zaměří na aktuální společensko-poli-

tickou situaci v Sasku, a na činnost Saské centrály pro občanské vzdělávání v souvislosti s 

výzvami vyvstávajícími ze současné situace. V práci budou využity převážně informace z 

elektronických i tištěných zdrojů v němčině; některé z nich poskytnuté Saskou centrálou. 

Doplňujícím zdrojem je přepis dvou rozhovorů, které autorka vedla se třemi představiteli 

centrály.  

Klíčová slova: Saská zemská centrála pro občanské vzdělávání, Reakce na migrační krizi, 

Občanské vzdělávání dospělých, Spolková republika Německo 

Germany draws on a unique net of state-founded institutions operating in the adult civic 

education field established after the Second World War to promote democratic values in the 

society. These Agencies for Civic Education work at state and federal level and are non-

partisan. This thesis seeks to grasp the phenomenon of universal adult civic education in 

Germany, while focusing on The Saxon State Agency for Civic Education; on how is it or-

ganized, and whether and how its activities proved beneficial in the context of the current 

socio-political situation. The first part will elaborate on historic, conceptual and institutio-

nal background of adult civic education in Germany. The second part, a case study, will 

focus on the current socio-political situation in Saxony, and the reaction of The Saxon State 

Agency for Civic Education to the challenges arising especially from the current migration 

crisis. The thesis will be based on the information from electronic and printed sources pri-

marily in German; some of them provided by the Saxon State Agency. The complementary 

source will be an interview, which was conducted with three representatives of the Agency. 

Key words: The Saxon State Agency for Civic Education, Reaction to migration crisis, Civic, 

Citizenship Education, Adult Education, Federal Republic of Germany  
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Úvod 

V současné době dochází k velkým politickým a společenským změnám po celém světě. Ať 

už se jedná o dezintegraci Evropské unie v podobě BREXITu, teroristické útoky, migrační 

krizi a s ní nastupující rozkol mezi státy západní a východní Evropy, postupující globalizaci 

či vojenské nepokoje na Ukrajině, Sýrii a Libyi, související s rostoucí politickou mocí 

Ruska. Právě těchto změn, které v mnoha lidech vyvolávají pocit strachu a neklidu, využívají 

nově nastupující populistické strany, které nabízejí jednoduchá a rychlá řešení, mnohdy za-

ložená na radikálních pravicových či dokonce nacionalistických myšlenkách. Upadající vo-

lební účast ve většině zemí, odcizení a ztráta důvěry v politiku a demokratické zřízení jako 

takové jsou dalšími rysy současné socio-politické situace. Mluví se o krizi liberální demo-

kracie. 

Významný vliv na současný politický a společenský vývoj mají také sociální média, která 

slouží jako důležitý zdroj informací pro čím dál tím větší skupinu lidí. Tento jev vede k rych-

lému názorovému štěpení společnosti skrze tzv. „sociální bubliny“, posiluje šíření mylných 

zpráv a vytváření konspiračních teorií.  

V rámci tohoto vývoje je stále jasnější, že demokracie není samozřejmostí a je třeba ji neu-

stále hájit, střežit a posilovat. Právě posilování demokratického smýšlení si klade za úkol 

občanské vzdělávání. Na jeho důležitosti a významu se shodly všechny státy Evropské unie, 

a to v době společenské krize, po útocích v Paříži v roce 2015. Ministři školství členských 

zemí sepsali tzv. Pařížskou deklaraci, která chápe občanské vzdělávání jako důležitý nástroj 

k posilování demokratického občanství a demokratických hodnot jak mezi dětmi, tak mezi 

dospělými. Deklaraci předcházelo podepsání Charty o demokratickém občanství, která 

mimo jiné zdůrazňuje i roli neformálního vzdělávání.  

V České republice není doposud stále vypracován systematičtější koncept občanského vzdě-

lávání (OV) dospělých, přestože je (a především v uplynulém roce bylo) toto téma velmi 

diskutované především v souvislosti s návrhem novely zákona o sdružování v politických 

stranách a v politických hnutích, který byl schválen v září 2016. 1 

                                                 

1 Tato novela umožňuje zakládání tak zvaných politických institutů, které kopírují funkci politických nadací – 

důležitých aktérů občanského vzdělávání dospělých v Německu.  



 

 

Jediná organizace, která se tomuto tématu věnuje hlouběji, je Centrum občanského vzdělá-

vání (COV) – vědecko-pedagogické pracoviště. Tento nadstranický institut vznikl v roce 

2009 jako nezávislé pracoviště Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2014 se přesunulo 

pod záštitu Katedry studií občanské společnosti na UK v Praze. COV se zasazuje o systé-

mové změny v oblasti OV, kdy jako důležitou inspiraci pro zavedení konceptu OV dospě-

lých v ČR chápe systém OV v cizině, obzvláště pak v Německu.  

V Německu funguje v této oblasti jedinečná široká síť státních i nestátních aktérů, kteří se 

OV dospělých věnují již od druhé světové války, kdy byla jejich hlavním cílem denacifikace 

společnosti. Unikátní je především činnost nadstranické Spolkové centrály pro občanské 

vzdělávání, zřizované státem na úrovni federace, a 16 Zemských centrál pro občanské vzdě-

lávání, které jsou zaštítěny jednotlivými spolkovými zeměmi 

V tomto kontextu, po konzultaci s ředitelem Centra občanského vzdělávání, jsem se roz-

hodla věnovat se v této diplomové práci právě občanskému vzdělávání dospělých v Ně-

mecku. Hlavním důvodem je fakt, že o německém systému veřejného OV, který může slou-

žit jako inspirace i pro případné zavedení institucionálního rámce OV dospělých v ČR, do-

posud v češtině neexistuje v podstatě žádná literatura. Jediným odborným zdrojem v češtině 

je diplomová práce Bc. Martina Landy z roku 2016, která se zčásti věnovala veřejnému ob-

čanskému vzdělávání dospělých v Německu – jednalo se ale spíše o historickou analýzu 

s důrazem na rozdíly v systému občanského vzdělávání mezi bývalým Východním a Západ-

ním Německem. Tato práce se ovšem nezabývala tím, jak je teoretický rámec aplikován 

v praxi. Právě proto jsem se rozhodla zaměřit se v empirické části na Saskou zemskou cen-

trálu.  

Důvodů pro výběr právě této zemské centrály je několik. Sasko je zemí, kde se politická 

diskuze ve společnosti v souvislosti s migrační krizí (tedy od roku 2014 do současnosti) 

velmi vyostřuje. Na pozadí ekonomicko-společenského vývoje a migrační krize se postupně 

podařilo krajní pravici v čele s hnutím Pegida především v roce 2015 získat velkou podporu 

tisíců saských obyvatel. Nabízí se tedy otázka, jak na toto přiklonění velké části obyvatelstva 

k pravicově populistickým názorům reagují instituce občanského vzdělávání a jaký má je-

jich počínání mediální ohlas. Dalším důvodem, proč jsem se rozhodla věnovat se v této práci 

občanskému vzdělávání dospělých a činnosti Zemské centrály právě v Sasku, je společná 

minulost v podobě komunistického režimu. Období totality se vrylo do charakteru české i 



 

 

saské společnosti a ovlivňuje mentalitu obyvatel obou zemí dodnes. Sasko má mnohem sla-

bší ekonomiku než západní spolkové země a účast ve volbách a obecná důvěra v politiku 

jsou také nižší než v jiných spolkových zemích, čímž se České republice také podobá. Dů-

ležitým důvodem pro výběr Saska je také geografická blízkost, která umožnila osobní ná-

vštěvu Zemské centrály autorkou a sběr primárních dat. 

Práce se tak bude věnovat této, doposud opomíjené kapitole vzdělávání dospělých, na pří-

kladu činnosti jedné ze Zemských centrál pro občanské vzdělávání, které jsou v Německu 

považovány za důležitou součást demokratického systému a jeho politické socializace. Cí-

lem práce bude porozumět fungování a přínosu státem zřizovaných institucí občanského 

vzdělávání dospělých v Německu, a to skrze případovou studii zaměřenou na analýzu inter-

ních a externích faktorů ovlivňujících činnost Saské zemské centrály pro občanské vzdělá-

vání. Hlavním přínosem práce tak bude nejen informování české veřejnosti o systému ob-

čanského vzdělávání v Německu v historickém i institucionálním kontextu s důrazem na stá-

tem zřizované instituce, ale zároveň hlubší analýza činnosti konkrétního aktéra OV v sou-

vislosti s jeho reakcí na aktuální společensko-politickou situaci.  

Práci je rozdělena do třech kapitol. První kapitola vytváří pojmový teoretický rámec, který 

slouží jako pozadí pro pochopení širšího kontextu občanského vzdělávání v Německu, do 

kterého bude případová studie zasazena. Kapitola zkoumala, proč je oblast vzdělávání, která 

je v České republice nazývána občanským vzděláváním v Německu označována za politické 

vzdělávání. V důsledku nedostatečných česko-jazyčných zdrojů pojednávajících o tématu 

občanského vzdělávání v Německu, se jevilo jako důležité vyložit také historický kontext a 

institucionální a koncepční rámec s důrazem na veřejné občanské vzdělávání dospělých v 

Německu. Dále se kapitola snažila odpovědět na následující výzkumné otázky: Existuje ně-

jaký jednotný všemi uznávaný koncept/definice OV dospělých v Německu? Pokud ano, na 

čem je tento koncept založen? Jaká jsou specifika OV dospělých oproti jiným formám OV? 

Existuje nějaká hierarchie aktérů OV? Tato část práce bude založena především na dvou 

knihách významných německých autorů, které jsou jako jediné k dispozici v českých kni-

hovnách. První z nich je Handbuch der politischen Bildung Wolfaganga Sanderse, sociolog 

a pedagog, který se zabývá didaktikou OV. Tato kniha vychází jako čtvrté přepracované 

vydání – sborník poprvé vyšel v roce 1997 jako součást série knih zaměřených na OV vyda-

ných Spolkovou centrálou. Zachycuje současný stav vědeckého poznání, teorií a kontroverz-

ních otázek týkající se občanského vzdělávání. Věnuje se také institucionálnímu rámci, his-

torii a didaktice. Dalším důležitým zdrojem pro mne byla více než pětiset stránková kniha 



 

 

Joachima Detjena Politische Bildung: Geschichte und Gegenwart in Deutschland (Lehr- und 

Handbücher der Politikwissenschaft z roku 2007. Tato publikace se věnuje historickému 

vývoji OV v Evropě i v Německu, a to jak po obsahové, tak po institucionální stránce. Můj 

výzkum v první části čerpal i ze studií OV politických nadací (Konrad Adenauer Stiftung, 

Fridrich-Ebert-Stiftung) v němčině a z relevantních odborných studií a článků k tématu. 

Druhá kapitola se zaměřovala na charakteristiku socio-politické situace v Sasku, jakožto 

prostředí, ve kterém působí instituce OV. Důraz byl kladen především na aktuální společen-

sko-politickou situací v letech 2013-2016 v souvislosti s migrační krizí. Popsány byly 

ovšem jen ty nejvýraznější fenomény a anomálie saské společnosti, které byly umocněny 

migrační krizí, a na které upozorňují odborné studie k dané problematice. Tato kapitola čer-

pala především z dvou publikací. Jednou je brožura vydaná Saským svazem lidových škol s 

názvem Stav a aktuální perspektivy občanského vzdělávání dospělých v Sasku. Jedná se o 

stručnou kritickou analýzu především legislativního a finančního rámce OV v Sasku prove-

denou profesorem Klausem-Peterem Huferem, který je předním odborníkem na OV dospě-

lých v Německu. Dále text čerpal z knihy Občanské vzdělávání v Sasku vydané Saskou zem-

skou centrálou pro OV. Jedná se o sborník krátkých příspěvků, kde se významní zástupci 

saské politické a vzdělávací scény vyjadřují ke stavu OV v Sasku. Důležitým zdrojem byly 

také data saského, ale i spolkového statistického úřadu, průzkum Sachsen Monitor, který 

mapuje vnímání politiky, a občanského vzdělávání veřejností či studie Die enthemmte Mitte, 

monitorující xenofobní tendence ve společnosti. Práce se opírá také o studie nejrůznějších 

aktérů občanského vzdělávání ze Saska, ale i jiných východoněmeckých zemí. Dále bylo 

přihlédnuto k zákonům a směrnicím vydaných v souvislosti s OV dospělých. Dalším dopro-

vodným zdrojem byly jak pro první, tak pro druhou kapitolu webové stránky Spolkové cen-

trály pro občanské vzdělávání. Jakožto zastřešující státní organizace na svém portálu uvádí 

studie předních expertů k tématům OV.  

Třetí kapitola je případovou studií, která si kladla za cíl analyzovat to, jak aktéři veřejného 

OV fungují v praxi. Nešlo o snahu závěry, ke kterým kapitola dospěla, zobecňovat, ale uká-

zat jak konkrétní instituce OV vypadá a funguje. Tato kapitola se také pokusila zodpovědět 

následující výzkumné otázky: Jaké jsou cíle činnosti Zemské centrály? Odpovídají akade-

mickému pohledu na cíle občanského vzdělávání, který bude uveden v první kapitole? Exis-

tuje mezi cíli nějaká hierarchie? Jak jsou cíle naplňovány? Existují nějaké principy či kon-

cepce, kterými se centrála při své činnosti řídí? Jakým způsobem je zajištěna nadstranickost 

centrály? Jak probíhají rozhodovací procesy v rámci centrály? Jaký je vzájemný vztah mezi 



 

 

činností centrály a aktuální společensko-politickou situací? Jaká je role Zemské centrály ve 

vztahu k ostatním aktérům OV dospělých v Sasku a jaké je její finanční a personální zázemí? 

Klíčovou součástí analýzy potom bylo zkoumání toho, jak probíhala reakce centrály na udá-

losti spojené s migrační krizí. Právě skrze odezvu centrály na aktuální dění ve společnosti 

bylo možné zhodnotit její roli a postavení a přispět tak k lepšímu porozumění fungování 

systému OV celkově. 

Výše uvedené výzkumné otázky jsem se pokusila zodpovědět skrze analýzu webových strá-

nek centrály, jejích ročenek, dokumentů a článků dostupných na tomto portálu, ale i v jiných 

médiích. Klíčovým zdrojem této části byly dva rozhovory. Dvouhodinový expertní rozhovor 

autorky s ředitelem centrály, Frankem Richterem a doplňkový párový rozhovor s vedoucími 

projektu Kommune im Dialog, s panem Lutzem Tittmannem a paní Heike Nothnagel.  

Zjištěné poznatky potom byly použity pro tvorbu SWOT analýzy postavení Saské zemské 

centrály. SWOT analýza je původně spíše marketingovým nástrojem, který v současné době 

stále více využívá i veřejný a neziskový sektor. Tento nástroj se velmi dobře hodí pro hod-

nocení postavení subjektu skrze analýzu interních a externích faktorů, které ovlivňují jeho 

působení. V této kapitole jsou tedy uvedeny silné a slabé stránky centrály, jakožto veřejného 

aktéra OV, které jsou vztaženy k hrozbách a příležitostem, jež vyvstávají ze současné socio-

politické situace v Sasku.  

Je třeba podotknout, že zpracování tématu této diplomové práce naráží na jistá omezení. 

Prvním z nich je pouze omezený přístup ke knižní literatuře týkající se tématu. Tento nedo-

statek jsem se snažila kompenzovat doplněním zdrojů o odborné studie dostupné na inter-

netu a především ústním rozhovorem se zaměstnanci centrály. Další úskalí, které s sebou 

téma přináší je skutečnost, že v Drážďanech nemohu z finančních důvodů pobýt delší dobu 

a provést tak rozhovory se zástupci více organizací, případně důkladněji nahlédnout do 

činnosti centrály prostřednictvím účasti na nějaké z jejich akcí. Jako doplněk tedy využiji 

videa centrály dokumentující různé její akce. 

Práce také nezabíhá hlouběji do detailů přenosu konceptu občanského vzdělávání dospě-

lých ze Západního do Východního Německa po znovusjednocení. Tomuto se věnovala již 

zmíněná diplomová práce na toto téma z pera studenta Univerzity Karlovy. Práce by přesto 

měla podat zajímavý pohled na jednu z cest, jak podporovat demokratické smýšlení v širo-

kých společenských vrstvách v době, kdy podle mnohých dochází k úpadku liberální de-

mokracie.  
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1 Občanské vzdělávání dospělých v Německu: jeho role 

a vývoj 

Občanské vzdělávání (OV) dospělých v Německu je velmi unikátním systémem vzdělávání, 

který se vyznačuje institucionalizací, velmi širokou škálou aktérů, jak státních, tak nezávis-

lých a jejich pluralismem. Nikde ve světě není možné nalézt tak široké spektrum institucí 

OV dospělých s tak dlouhou tradicí. Tato oblast vzdělávání je ale specifická i svým zaměře-

ním. OV dospělých samozřejmě existuje ve spoustě dalších zemí, nikde ale není nazýváno 

politickým vzděláváním. Za tímto pojmenováním stojí několik skutečností, které budou v ná-

sledující kapitole nastíněny. Bude také objasněno, proč se autorka rozhodla pro účely této 

práce mluvit o občanském a ne o politickém vzdělávání v Německu. Dále budou také objas-

něny pojmy, které je nezbytné při snaze o porozumění systému OV v Německu vzít v potaz, 

a to vzdělávání, výchova, socializace a politika.  

Občanské vzdělávání dospělých není systémem, který by fungoval odděleně od jiných druhů 

vzdělávání. V této kapitole bude tak OV dospělých zasazeno do rámce celoživotního vzdě-

lávání, jak je definované Evropskou unií. Dále budou v této kapitole představeni jednotliví 

aktéři OV dospělých s důrazem na Zemské centrály pro občanské vzdělávání (ZCOV), kte-

rými se tato práce zabývá v rámci druhé části – případové studie. 

Na působení a činnost ZCOV a další instituce činné na poli OV dospělých – Spolkové cen-

trály pro občanské vzdělávání – je třeba nahlížet z historické perspektivy. Součástí této ka-

pitoly je tedy i krátký historický exkurz do vývoje institucí OV dospělých a nejdůležitějších 

událostí, které ovlivnily jejich činnost v současnosti. 

1.1 Pojem občanské vzdělávání v mezinárodním kontextu 

Pokud chceme mluvit o občanském vzdělávání v mezinárodním kontextu, je třeba mít na 

paměti komplikace, které existují na tomto poli v oblasti překladu jednotlivých pojmů a de-

finic.  
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Faktem zůstává, že ve většině států EU neexistuje jednotná definice týkající se občanského 

vzdělávání. Tato oblast je natolik široká, že je velmi složité podchytit všechny aspekty ob-

čanského vzdělávání (mimo jiné i různorodost vzdělávacích cílů vyplývající z jeho formální 

i neformální podoby) jedním unifikovaným pojmem či definicí. V jednotlivých zemích 

ovšem existují termíny, které při označování tohoto typu vzdělávání převažují. Chápání 

těchto termínů vychází z historického a společenského kontextu té které země, neboť sys-

témy občanského vzdělávání byly vyvinuty pro potřeby národních států (Smékal, a další, 

2010).  

V současné době probíhají snahy o sjednocení terminologie, definic a chápání role občan-

ského vzdělávání na evropské úrovni, neboť cílem Evropské Unie je právě i politická inte-

grace a posílení ducha evropského občanství. K tomu přispívá řada institucí a organizací.  

Nejdůležitějším aktérem v tomto ohledu je Rada Evropy, která vydává doporučení a nejrůz-

nější dokumenty zaměřené na oblast občanského vzdělávání. Koncepčně ovšem vychází 

z dokumentů UNESCO, které již v druhé polovině 90. let položilo základy univerzálně po-

jatého občanského vzdělávání, které by mohlo být akceptováno všemi státy. Mezi nejvý-

znamnější dokumenty Rady Evropy patří charta s názvem Výchova k demokratickému ob-

čanství (Eduaction for democratic citizenship) z roku 2010. Tato Charta je založena na „roz-

sáhlých jednáních mezi členskými zeměmi“, a výsledkem je konsensus, který v teoretické 

rovině ukotvil chápání občanského vzdělávání, vymezil jeho cíle a formy a popsal jeho pří-

nosy (Ministerstvo školství ČR, 2016). Problémem ovšem zůstává implementace těchto 

standardů do praxe.  

Myšlenku evropského občanského vzdělávání, větší kooperaci na tomto poli a vzájemné po-

rozumění kontextu občanského vzdělávání v jednotlivých členských zemích podporují také 

další organizace a iniciativy. Jedná se zejména o mezinárodní fóra jako je NECE 

(Networking citizenship education in Europe), zastřešené německou Spolkovou centrálou 

pro občanské vzdělávání, které vydává nejrůznější komparativní studie, kde se právě věnuje 

i různosti termínů používaných v této oblasti. Dalšími aktéry jsou také organizace zaměřující 

se na evaluaci občanského vzdělávání ve školách, jako je Eurydice, či CRELL (Eis, 2015). 

Problémem zůstává, že ani výše zmíněné instituce se nedrží anglického termínu Education 

for democratic citizenship, který byl ukotven v Chartě z roku 2010. Organizace Eurydice či 

NECE používají výraz Citizenship education. Spolková centrála pro občanské vzdělávání 
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v Německu (Bundeszentrale für politische Bildung), která je velmi důležitým aktérem na 

tomto poli i v mezinárodním měřítku zase používá pojem civic education v anglickém pře-

pisu svého názvu (Sanders, 2009).  

Tento „terminologický chaos“ vychází ze skutečnosti, že v globálním diskurzu občanského 

vzdělávání jsou široce využívány oba zmíněné anglické termíny civics a citizenship educa-

tion2; ty ovšem původně označovaly občanské vzdělávání v Británii a USA, a nesou si s se-

bou proto také různý historický kontext a i významové rozdíly. Podle britského autora 

Alreda Geofa má civic education, které vychází z amerického vzdělávacího systému, blíže 

k patriotismu, zatímco citizenship education, které je odvozeno z britského modelu, má ten-

denci zaměřovat se více na podporu rozvoje role občana ve společnosti, jeho účast v organi-

zacích občanské společnosti a zároveň na kultivaci chování občanů a vytváření hodnot (Geof 

Alred, 2006). Původní rozdílný kontext a význam těchto pojmů se ovšem postupně vytrácí, 

s tím, jak jsou tyto pojmy stále více používány pro označování občanského vzdělávání i v ji-

ných zemích. Mezinárodní organizace IEA, zpracovávající ročenky Eurydice, tvrdí, že širší 

pojem citizenship education v sobě civic education zahrnuje. Civic education je podle ní 

omezeno především na „ pochopení fungování formálních institucí a procesů souvisejících 

s občanskými právy (jako jsou volby).“ Zatímco citizenship education se zaměřuje jak na 

znalosti a porozumění výše zmíněného, tak na příležitosti participace a zapojení se, jak pro-

střednictvím aktivního využívání občanských práv, tak skrze občanskou společnost 

(Wolfram Schulz, 2010).    

Stěžejní pro tuto práci je, že oblast vzdělávání, která je v mezinárodním diskurzu (kde je 

angličtina hlavním dorozumívacím jazykem) označována dvěma výše zmíněnými pojmy, je 

v německém kontextu nejčastěji pojmenovávána jako politische Bildung (Sanders, 2009), 

tedy v doslovném překladu „politické vzdělávání“.  

V Německu ovšem existuje vedle pojmu politische Bildung ještě dalších několik termínů, 

které označují tento typ vzdělávání. Šestnáct spolkových zemí provozuje vlastní vzdělávací 

politiku, země mají i vlastní školní osnovy, a rozhodují i o pojmenování a obsahu předmětů 

                                                 

2 V češtine jsou oba pojmy překládány v oficiálních dokumentech jako „občanské“ vzdělávání, viz: (MŠMT, 

2010). 
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týkajících se občanské výchovy. Synonymy pro Politische Bildung pak jsou termíny Sozial-

kunde, Gemeinschaftskunde, Politik, Staatsbürgerkunde3, které jsou podle zvyklostí použí-

vány v jednotlivých spolkových zemích. Pro tuto práci je ale relevantní pojem Politische 

Bildung, neboť ten dominuje v oblasti vzdělávání dospělých a v neformálním vzdělávání 

obecně, a také ve vědeckých a didaktických textech (Kalina, 2014).   

Do jiných jazyků (včetně angličtiny) je tento termín většinou překládán nepřímo. To souvisí 

především s negativní konotací slova politický v souvislosti se vzděláváním, což zejména 

v post-komunistických státech evokuje indoktrinaci provozovanou státem (Lösch, 2009). 

Vzhledem k chybějící literatuře k tématu občanského vzdělávání v Německu v češtině, nee-

xistuje ustálený překlad tohoto pojmu. Nejlépe je vidět tento problém na překladu názvu 

Bundeszentrale für politische Bildung (doslovně: Spolková centrála pro politické vzdělá-

vání), která je mezinárodně nejvýraznější organizací působící v této oblasti v Německu, již 

se tato práce v dalších kapitolách bude také věnovat. Můžeme se setkat jak s přímým4, tak 

nepřímým5 překladem jejího názvu. Samotná Spolková centrála pak na svých webových 

stránkách uvádí dokonce kompromisní verzi překladu v češtině, a to: Spolkové centrum ob-

čansko-politického vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung, 2006). V praxi se 

ovšem tento termín nepoužívá. 

Autorka velmi dlouho uvažovala o tom, jakou verzi označení zvolit pro účely (a název) této 

práce. Nakonec se rozhodla pro oblast vzdělávání nazvanou v Německu politische Bildung 

použít český ekvivalent občanské vzdělávání, neboť je používaný i ministerstvem školství a 

Centrem občanského vzdělávání pro označování této sféry vzdělávání v ČR ve strategických 

dokumentech, a je tak pro čtenáře z širší veřejnosti uchopitelnější6.  

                                                 

3 Česky: občanská nauka, případně nauka o státu, nebo politika. 
4 Viz zmínka o „Spolkové centrále pro politické vzdělávání“ v souvislosti s portálem Eurotopics na webu Vel-

vyslanectví SRN (Velvyslanectví Spolkové republiky Německo), a zmínky v médiích. 
5 Překlad názvu Spolkové centrály, jako „Spolkové centrály pro občanské vzdělávání“ na webu Mladí sociální 

demokraté (Oellermann, a další, 2014); dále brožura od KAS Vyplatí se rozumět politice používá spojení ob-

čanské vzdělávání  (Kalina, a další, 2013), a jiné.  
6 Jediná odborná práce na téma OVD v ČR, kterou napsali autoři spolupracující s Centrem občanského vzdě-

lávání, používají pro tuto oblast označení „občanské vzdělávání dospělých“ (Smékal, a další, 2010). 
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1.2 Důležité pojmy 

Diskuze nad tím, jaký význam má pojem politika, probíhá několik staletí. Cílem této kapitoly 

není analyzovat tento diskurz, ale stručně nastínit perspektivy, ze kterých je možné na poli-

tiku nazírat. V následujících kapitolách pak bude upřesněno, z jakého pohledu je na ni nazí-

ráno v Německu v souvislosti se spojením Politische Bildung, který v sobě pojem politika 

obsahuje.  

1.2.1 Politika 

Na politiku je podle Andrew Heywooda, autora knihy Politologie, možné nahlížet ze čtyřech 

hlavních úhlů: 

1) Politika jako umění vládnout 

2) Politika jako věci veřejné 

3) Politika jako kompromis a konsensus 

4) Politika jako moc a rozdělování příjmů 

Politika jako umění vládnout je nejužší koncepcí politiky. Tento pohled spojuje politiku 

pouze se státními institucemi a politickými opatřeními, tj. formalizovanými či autoritativ-

ními rozhodnutími, které vydávají a kterými se stanoví, jak bude určité společenství postu-

povat. Toto chápání pojmu politika, který zahrnuje pouze jistou skupinu lidí, zejména poli-

tiků, lobbistů a úředníků, ovšem nebere v potaz další aktéry, kteří jsou v současné době dů-

ležitými politickými činiteli: podniky, mezinárodní organizace, občanská sdružení apod. Po-

litika je pak chápána čistě jako činnost politických stran. V tomto důsledku vzniká negativní 

konotace pojmu politika, neboť se ztotožňuje s činností politiků (Heywood, 2008). 

Politika jako věci veřejné 

Stěžejním krédem tohoto konceptu, který je již trochu širší než první, je vymezení politiky 

jako oblastí života, které nejsou osobní, soukromé; jednotlivci je nemohou spravovat sami 

za sebe čistě pro své vlastní zájmy. Veřejný život je vytvářen a veden s cílem uspokojit zá-

jmy společnosti. Existuje i jiný pohled na věc, který do pole „veřejného života“ zahrnuje i 

ekonomiku a její subjekty. Podle něj jsou tedy podniky a odbory považovány za politické.  

Pojetí politiky jako veřejné činnosti může být považováno za negativní, neboť lidem zabra-

ňuje jednat tak, jak si přejí, zasahuje do jejich soukromého života (Heywood, 2008).  
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Politika jako kompromis a konsensus 

Toto poměrně široké pojetí politiky vychází z fungování současných pluralitních demokra-

cií, a vyjadřuje se spíše k formě, jakou je v nich politika realizována nežli ke sféře, kde pro-

bíhá. Politika je z pohledu jednoho ze zastánců tohoto pohledu, Bernarda Circka, chápána 

jako „činnost, jejímž prostřednictvím se slaďují různé zájmy v rámci určité jednotky, ve které 

se vládne, a to tak, že se jim poskytne podíl moci, který je úměrný jejich významu pro blaho 

a samo přežití společnosti jako celku.“ (Heywood, 2008). V didakticky orientovaném doku-

mentu, který vydala Společnost pro politickou didaktiku a občanské vzdělávání mládeže a 

dospělých, se uvádí následující definice politiky, která je uváděna v souvislosti s výukou 

předmětu občanská výchova na školách: „Politikou je chápán kolektivní, konfliktní a demo-

kratický proces, který vede k závazným rozhodnutím.“ (Gesellschaft für Politikdidaktik und 

politische Jugend und Erwachsenbildung, 2004) Současné demokracie staví na „otevřené 

soutěži o nejlepší řešení“ a na „legitimitě tohoto řešení“ (Kalina, 2014 str. 18.). Neexistuje 

žádná předem daná vize, jde o to, dojít ke konsensu, a to skrze „cyklický proces řešení pro-

blémů“, neboli politický cyklus (Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend und 

Erwachsenbildung, 2004 str. 10).7  

Konsensem je míněna obecná minimální a všeobecně akceptovaná shoda na základních prin-

cipech a hodnotách dané společnosti – v současné době je tím v západních společnostech 

míněna ústava, nebo Listina základních práv a svobod. Spor, konflikt, konsensus a usmíření, 

jsou tedy brány jako neoddělitelné složky politiky.  

Současná nespokojenost s demokratickou politikou vyplývá zřejmě z toho, že lidé výše zmí-

něný proces legitimizace politických rozhodnutí nechápou, přijde jim zdlouhavý a zbytečný.  

Politika jako moc 

Poslední koncept je velmi široký, vyjadřuje ho následující definice Adriana Leftwicka: „Po-

litika je u kořene veškeré kolektivní společenské činnosti, formální i neformální, veřejné i 

soukromé, a je přítomna ve všech skupinách, institucích a společnostech.“ Politikou je zde 

vlastně míněna moc, tedy „schopnost dosáhnout požadovaného výsledku, a to jakýmikoliv 

                                                 

7 Politika je vnímána pozitivně, jako civilizovaná síla, která nahradila násilné vynucování požadavků zájmo-

vých skupin.  
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prostředky“. Tím, že někdo moc v rukou má a někdo ne, se vytváří mocenské vztahy v kaž-

dodenním životě lidí. A právě tyto „mocensky strukturované vztahy, jako uspořádání, v dů-

sledku něhož je jedna skupina kontrolovaná druhou“ můžeme podle zastánců této koncepce 

chápat jako politiku (Heywood, 2008).   

Tři dimenze politiky 

Pojem politika je vysvětlován také skrze tři dimenze politiky (Weisseno, 2010): 

- Polity = řád, forma (ústava, právní řád, dohody mezi státy), 

- Policy = obsah, cíle (návod na řešení problémů, programy politických stran), 

- Politics = proces jednání (akt vyjednávání konsensu) 

Toto pojetí vychází ze skutečnosti, že politika je dění, které se řídí určitým daným řádem, a 

sleduje určitý cíl. Všechny tři dimenze platí pro všechny aktéry, jak jednotlivce, tak strany, 

firmy a další. 

Tyto tři dimenze vypovídají o formě a podobě politiky, zatímco Heywoodovi definice se 

více zaměřují na aktéry politiky. 

Shrnutí 

Co rozumíme pod pojmem politika se podle výše uvedeného textu odvíjí od toho, jak moc 

zeširoka se na něj díváme. Pod politiku můžeme buď zařadit téměř všechny činnosti spada-

jící do našeho každodenního života, anebo naopak pouze činnost státu a politických stran.   

V diskurzu politische Bildung (občanského vzdělávání) v Německu ale jasná definice pojmu 

politika chybí, jak o tom bude ještě řeč v další kapitole. Právě podle toho, jakou optikou se 

na pojem díváme, pak můžeme říci, co ještě do politische Bildung patří a co už ne.   

1.2.2 Vzdělávání, výchova a socializace 

V následujícím textu se budeme věnovat triádě pojmů, které jsou základem většiny pedago-

gických disciplín a které nám pomohou v další části práce lépe pochopit, jaká je podstata 

občanského vzdělávání v Německu.  

Nejširším pojmem je termín socializace. V knize Úvod do sociální pedagogiky uvádí autorka 

následující definici: „Socializace je komplexním celoživotním procesem, kterým si člověk 
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osvojuje kulturu a formuje se jako sociální a individuální bytost. Jedná se o začleňování je-

dince do systému společenských vztahů a postupné vytváření vazeb s jinými lidmi.“ 

(Knotková, 2014) 

Autorka dále uvádí základní rysy socializace. Jedná se o proces celoživotní, oboustranný, 

hodnotově normativní, plánovitý, ale i nahodilý.  

Proces formování a začleňování se jedince do společnosti probíhá nahodile a nevědomky 

skrze interakci s okolním prostředím – jedná se o socializaci. Pokud je proces plánovitý a 

vědomý, nazýváme tento typ socializace vzděláváním a výchovou. 

Vzdělávání a výchova jsou tedy podsložkou socializace, která probíhá podle společensky 

daných norem. Tato funkce vzdělávání a výchovy může být využívána jako politicko-ideo-

logický instrument různých společenských skupin – především těch, které jsou u moci, a 

dané normy vytváří.  

Pod výchovou (latinsky educatio) je podle Joachima Detjena chápána „disciplinace a civili-

zování člověka.“ Výchova podle něj ovlivňuje chování jedince.  Robert Becke ve své učeb-

nici výchovu definuje jako: „Cílené formování dospívajících za účelem integrace ve společ-

nosti.“ A jako: „osvojení si společensky žádaných vlastností skrze interakci s dalšími 

osobami.“ (Becker, 2011 str. 63)“ Ideálem pak je kultivace člověka skrze etická a morální 

pravidla, a jeho osvojení si společenských norem.   

Z výše zmíněné definice vyplývá, že výchova v užším slova smyslu je zaměřena na dospí-

vající jedince, a je tak časově omezená. 

Pod vzděláváním (latinsky formatio, eruditio, což je možné přeložit jako formování) rozu-

míme kultivaci a formování myšlení, praktických znalostí, hodnotových vzorců, společen-

ských vztahů a kulturních praktik člověka. Toto formování ale vědomě usměrňuje sám ob-

jekt vzdělávání. Vzděláním můžeme tak rozumět individuální rozvoj osobních praktických 

znalostí člověka skrze sociální interakci8.  

                                                 

8 I přes výše uvedené významové vymezení, jsou ale pojmy výchova a vzdělávání často zaměňovány, a to 

především v překladu anglických dokumentů týkajících se občanského vzdělávání do češtiny a němčiny. Pro-

blémem totiž zůstává, že je v angličtině pro označování všech forem učení využíván jediný termín education. 

Do češtiny i němčiny je podle daného kontextu tento pojem překládán buď jako výchova (Erziehung) nebo 

vzdělávání (Bildung). Příkladem je překlad oficiálního dokumentu EU: Charter on Education for Democratic 
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Vzhledem k důrazu na individuální zpracování nabytých vědomostí a s nimi spojenou re-

flexi, má vzdělávání i politickou funkci. Jeho ideálem je již od dob osvícenství rozvoj samo-

statného, autonomního, politicky zralého a vzdělaného jedince, který touží po svobodě a 

pokroku. Tento ideál vzdělanosti doprovází vývoj občanské společnosti (Detjen, 2013 

stránky 3-4) (Becker, 2011 str. 71).   

Původně dominantní osvícenský ideál vzdělaného člověka ale v souvislosti s vývojem mo-

derních západních společnost, fungujících především na ekonomických imperativech, po-

stupně ztrácí na významu. Vzdělávání totiž má, díky jeho důrazu na osobní rozvoj skrze 

sbírání znalostí a zkušeností, rostoucí společenský význam jako jedna z klíčových kvalifi-

kací, která otevírá přístup ke společenským zdrojům, uznání, bohatství a statusu. Vzdělávání 

se tak v současné době stává hlavním selektivním instrumentem moderních společností 

(Becker, 2011 str. 72).  

1.2.3 Politické vzdělávání (Politische Bildung) 

V návaznosti na vysvětlení dvou důležitých pojmů – politika a vzdělávání – se tato kapitola 

bude zabývat významem německého spojení Politische Bildung (doslovně: politické vzdělá-

vání), který se používá pro označování občanského vzdělávání, jeho definicí, a jeho cíli. 

Wolfgang Sanders uvádí ve své knize citát: „Občanské vzdělávání je staré jako samo lid-

stvo.“ Každá společnost má tendenci vyvíjet snahy o řízení společných záležitostí, čímž 

k dochází k vytváření politických struktur. Aby tyto struktury byly udržitelné, je třeba to, jak 

fungují, zprostředkovávat dalším generacím (Sanders, 2005 str. 13).  

Nejobecnějším pojmem, jímž můžeme popsat proces, kterým je jedinec uveden do politic-

kého kontextu dané společnosti, je politická socializace. Můžeme ji opět dělit na cílenou a 

nevědomou. Politická socializace, která probíhá nevědomě, má několik instancí: rodinu, vrs-

tevníky, přátele, média, pracoviště, veřejné instituce aj. Velmi významnou roli v procesu 

                                                 

Citizenship and Human Rights Education, který je do češtiny překládán jako Výchova k demokratickému ob-

čanství a lidským právům (Ministerstvo školství ČR, 2016). V češtině je v kontextu občanského vzdělávání 

pojem výchova spojován především s předměty ve škole. Vzhledem k absenci koncepce celoživotního vzdělá-

vání v oblasti občanského vzdělávání v ČR, byl pro oficiální překlad použit právě tento výraz, přestože se 

Charta věnuje občanskému vzdělávání v celoživotním kontextu. Naproti tomu v němčině je v oficiálním pře-

kladu použito spojení Politische Bildung, které, jak již bylo řečeno, v překladech mezinárodních dokumentů 

dominuje. To souvisí s tím, že v Německu je státem poskytované občanské vzdělávání zaměřeno nejen na 

mládež, ale i na dospělé. Pojem Bildung (vzdělávání) je tak výstižnější. 
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politické socializace hraje rodina. Již od narození dítěte dochází k převážně nevědo-

mému předávání hodnot, postojů, znalostí a kompetencí, které jsou nezbytné k zachování 

politického řádu společnosti. V tomto širokém pojetí je občanské vzdělávání staré jako samo 

lidstvo (Detjen, 2013 str. 3), (Sanders, 2005 str. 13).  

V moderní době je ale politická socializace převážně spojována s výchovnými institucemi, 

které jsou součástí formálního a neformálního vzdělávání (viz Kap. 1.3.1). Cílenou politic-

kou socializaci, kterou se tyto instituce vyznačují, můžeme nazvat občanským vzděláváním 

nebo výchovou.  

V německých zemích byl v minulosti9 pro oblast formálního OV používán termín Staatsbür-

gerliche Erziehung, v překladu výchova ke státnímu občanství. Ta měla především vést 

k tomu, aby si mladí lidé osvojili politické chování; jejím cílem je, aby jedinec v dospělosti 

znal jednak svá práva, zároveň však vykonával i své občanské povinnosti. Ústředním téma-

tem občanské výchovy v tradičním pojetí je proto stát a jeho zachování v budoucnosti, a 

jejím cílem pak fungování jedince v rámci daného „politického řádu“. Spojení Staatsbür-

gerliche Erziehung se v německých zemích do akademické a politické debaty dostalo poprvé 

v období Německého císařství, které se ke konci 19. století postupně začalo transformovat 

do národního státu – zavedení samostatného školního předmětu, který by upevňoval národní 

identitu tak bylo politicky velmi žádané. Tento předmět měl také působit proti vlivu občan-

ských socialistických hnutí a odborů, které začaly v druhé polovině 19. století vytvářet 

vlastní síť neformálního OV, byl tedy silně instrumentalizován10. Spojení Staatsbürgerliche 

Erziehung dominovalo označování formálního OV nejen v období Německého císařství, ale 

i po druhé světové válce jako název předmětu zaměřeného na občanskou výchovu v bývalé 

NDR. Po sjednocení v 90. letech se od používání tohoto pojmu, který byl v minulosti nede-

mokratickými autoritami zdiskreditován, téměř zcela upustilo (Sanders, 2009), (Sanders, 

2005) (Sanders, 2014 stránky 16-17).   

Naproti tomu stojí termín politische Bildung, který vstoupil jako teoretický podklad pro 

školní výuku ve všeobecnou známost teprve v roce 1908 skrze stejnojmennou knihu Paula 

Rühlmanna, jednoho z nejvýznamnějších obhájců občanského vzdělávání Výmarské repub-

                                                 

9 V období Německého císařství a NDR (Sanders, 2009). 
10 Více k historickému kontextu OV dospělých viz kap. 1.4. 
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liky. Paul Rühlmann ve svém výkladu politische Bildung vyzdvihnul principy, které charak-

terizují moderní OV dodnes, a které se o několik desetiletí později staly součástí Beutlesbaš-

ského konsensu11. V jeho pojetí se do centra politische Bildung dostalo posilování politic-

kého myšlení, s důrazem na schopnost kriticky analyzovat politické procesy a odmítnutí in-

strumentalizace OV vládnoucími politickými autoritami (Detjen, 2013 stránky 63-65).  

Termín politische Bildung, který nebyl zatížený minulostí tak jako do druhé světové války 

dominující pojem staatsbürgerliche Erziehung, se začal také díky demokratickým princi-

pům, které za ním podle výkladu Paula Rühlmanna stály, plošně používat pro označení vět-

šiny aktivit spadajících pod občanské vzdělávání po druhé světové válce. Především se však 

ujal pro sféru neformálního OV (Sanders, 2009). 

Politische Bildung usiluje, jako vzdělání všeobecně, o formování a kultivaci myšlení (viz 0). 

Jeho hlavním cílem není zaměřovat se na to, jestli daný jedinec naplňuje své občanské po-

vinnosti. V jeho hledáčku je sám člověk a jeho rozvoj. Myšlenkově je moderní chápání Po-

litische Bildung v německých zemích odvozeno od teorií osvícenství a neohumanismu. Je-

den z nejvýznamnější německých filosofů tohoto období, Immanuel Kant, položil demokra-

tickému občanskému vzdělávání základy svým citátem, který byl odpovědí na otázku, co je 

to osvícenství: „Die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seinen selbst verschul-

deten Unmündigkeit. Die Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines eigenes Verstandes 

ohne Leitung eines anderen zu bedienen“ (Detjen, 2013 str. 211). Do češtiny se tato věta dá 

volně přeložit následovně: „Osvícenství je vystoupení člověka z nesvéprávnosti, kterou si 

sám způsobil. Tato nesvéprávnost je neschopnost použít svého rozumu bez vedení jiných 

lidí.“ Pojem Mündigkeit (tedy opak slova Unmündigkeit) je ústředním principem občan-

ského vzdělávání v Německu, je zabudován do učebních plánů v některých spolkových ze-

mích a odkazují na něj instituce občanského vzdělávání, jako třeba i Spolková centrála pro 

občanské vzdělávání, a to proto, že dobře vystihuje podstatu občanského vzdělávání (Kalina, 

2014 str. 18) (Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend und Erwachsenbildung, 

2004 str. 9) (Sanders, 2005 str. 17).  

                                                 

11 Jedná se o dokument, sepsaný ke konci 70. let, který představuje minimální konsensus o tom, jaké jsou 

ústřední principy OV v Německu. Pojednává o něm Kap. 1.4.4. 
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Termín Mündigkeit je ve slovnících překládán jako dospělost, zletilost, v právním kontextu 

svéprávnost (Lingea s.r.o., 2008 str. 470). Tento výraz má v Německu především dva vý-

znamy, a to formální a obsahový. Formální význam je odvozen od pojmu svéprávnost v češ-

tině a vztahuje se k právům, která jsou jedincům přidělována po dosažení určitého věku. 

Obsahový význam je v obecné rovině možno označit jako schopnost kritického myšlení. 

Pokud zůstaneme u kontextu vzdělávání, znamená tento pojem „možnost a povinnost využití 

vlastního úsudku, a převzetí odpovědnosti za své činy.“ (Manns, 2003 str. 35). Dále také: 

„schopnost orientovat se v moderní společnosti a ekonomice, posuzovat politické otázky a 

problémy na základě demokratických principů, a zapojovat se aktivně do veřejného života.“ 

(Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend und Erwachsenbildung, 2004 str. 9). 

Joachim Detjen ve své knize uvádí tři složky – Mündigkeit, jedná se o: „Znalosti a chápání 

politických souvislostí, morální zodpovědnost za společenské blaho a kompetence ke kriticky 

zdůvodněné participaci jedince na politickém dění.“ (Detjen, 2013 str. 215).  

Jedinec, který je mündig (v češtině by se hodilo spíše slovo zralý), tedy nesleduje pouze 

slepě konvence, ale kriticky na ně nahlíží, a rozhoduje se podle toho, co je morálně správné 

(Manns, 2003 str. 35) a odpovídá demokratickým principům. 

Schopnost Mündigkeit  je z pohledu jednotlivce chápána jako podmínka pro jeho participaci 

na politickém životě, a z pohledu společnosti je nezbytným základem pro udržení a rozvíjení 

demokratické kultury (Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend und 

Erwachsenbildung, 2004). Právě rozvoj Mündigkeit je nejzákladnějším cílem občanského 

vzdělávání v Německu. 

Podle tohoto principu se tedy počítá s tím, že účastník občanského vzdělávání může při kri-

tickém hodnocení kontroverzních politických otázek dojít k jiným výsledkům, než byl záměr 

učitele. V tom tkví velká zodpovědnost vyučujících na poli občanského vzdělávání a tlak na 

jejich profesionalitu (Sanders, 2005 str. 17). 

Tomuto pohledu na občanské vzdělávání s jeho ideálem kriticky smýšlejícího občana, který 

v Německu dominuje, konkurují ještě další teorie, které ve své knize pojmenoval Joachim 

Detjen. Jednotlivé proudy politických didaktiků, vědců i nejrůznějších zájmových skupin 

měly v průběhu vývoje občanského vzdělávání nejrůznější pohledy na to, jak má vypadat 

ideální občan a na co by se v souvislosti s tím mělo OV zaměřovat. Jedná se o: Entusiasticky-
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idealistický pohled na ideál občana z perspektivy politické pedagogiky, Ideál politického ak-

tivisty emancipačního občanského vzdělávání a Diferencovaně-realistický pohled na občana 

současného občanského vzdělávání (Detjen, 2013 stránky 215-226). Tyto proudy budou na-

stíněny v Kap. 1.4. 

Definice občanského vzdělávání 

Oficiální všeobecně uznávaná definice občanského vzdělávání v Německu neexistuje. Dů-

vody pro to jsou podle názoru autorky následující: 

1) Občanské vzdělávání probíhá na několika úrovních, a to na úrovni formální, nefor-

mální a informální, které zahrnují jak vzdělávání dospělých, tak vzdělávání mládeže. 

Celý systém občanského vzdělávání se vyznačuje pluralismem a ideologickou roz-

manitostí (Kalina, 2014). Každá z těchto forem občanského vzdělávání se profiluje 

trochu jiných způsobem12, a není proto možné cíle jednotlivých typů občanského 

vzdělávání shrnout do jedné definice. 

2) Občanské vzdělávání v Německu je organizováno silně decentralizovaně. Každá 

spolková země je autonomní v rozhodování o osnovách předmětů ve škole a o cílech 

státem zřizovaných aktérů občanského vzdělávání (Kalina, 2014 stránky 21-22). 

3) Dalším problémem při definování občanského vzdělávání je fakt, že tato oblast čerpá 

obsah z nejrůznějších přidružených vědních disciplín, jako jsou: politologie, socio-

logie, ekonomie, environmentální vědy, mediální vědy, historie aj., přičemž na tuto 

oblast každá z těchto disciplín nahlíží z jiného úhlu (Sanders, 2014). 

Různé pohledy na Politische Bildung 

I přes absenci jednotně uznávané definice je ovšem možné uvést definice jednotlivých důle-

žitých aktérů OV. 

Na stránkách Spolkového ministerstva vnitra je zmíněno, že podstatou občanského vzdělá-

vání jsou dva póly, mezi kterými se pohybuje: „Jeho cílem je zaprvé rozvinutí schopnosti a 

znalostí vedoucí k vytvoření vlastního úsudku, díky kterému se jedinec může samostatně roz-

hodovat. A dále předat lidem schopnost reflektovat vlastní situaci, rozpoznat zodpovědnost 

                                                 

12 K tomuto tématu více v následující kapitole. 
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za sebe sama a za společnost, a umožnit jim společenské procesy aktivně ovlivňovat.“ 

(Bundesministerium des Inneren, 2017). 

V obsáhlé studii Konrad Adenauer Stiftung o občanském vzdělávání se uvádí, že OV je: 

„Proces učení, jemuž náleží úkol upevňovat a hájit hodnoty a společenský konsensus 

v podobě Ústavy ve společnosti, zprostředkovávat systematicky znalosti o demokratickém 

pořádku, jeho fungování a souvislostech, a posilovat kompetence pro demokratické jednání 

a aktivní se zapojení do politických záležitostí.“ (Kalina, 2014 str. 19) 

Tyto dva pohledy na úlohu občanského vzdělávání jsou stěžejní – jedná se o to, do jaké míry 

by OV mělo politický status quo stabilizovat a obhajovat a do jaké míry na něj nahlížet 

kriticky a vybízet k jeho změně – zde je mez daná ústavou a demokratickými hodnotami.  

Další údernou definici uvádí Spolková centrála pro občanské vzdělávání: „Občanské 

vzdělávání je v německy mluvících zemích označení pro nabídku vzdělávání, která 

z pedagogického hlediska rozvíjí schopnosti a znalosti lidí ve vztahu k politice.“ (Sanders, 

2009) 

Není v možnostech této práce provádět důkladnou analýzu definice OV v Německu. Většina 

definic se liší v drobných nuancích v souvislosti s výše zmíněnými třemi aspekty. Je možné 

ovšem vytýčit hlavní body, na které se německé občanské vzdělávání nejčastěji odkazuje, 

zmiňované jak v těchto třech, tak i dalších definicích jiných aktérů. Jsou to: 

- Rozvoj kritického myšlení (které je součástí Kantovy Mündigkeit), které má jedinou 

hlavní mez a to je minimální demokratický konsensus, tedy Ústava. 

- Předání vědění o fungování demokratických politických institucí.  

- Posilování zodpovědnosti za vlastní činy a výzva k politické aktivitě. 

Z toho tedy vyplývá důležitý a úzký vztah občanského vzdělávání v Německu s politologií 

a politikou obecně. V Německu se v něm, narozdíl třeba od Ameriky, neklade takový důraz 

na morální stránku, či kulturní, národní nebo dokonce patriotické hodnoty. 

Důležitá je také otázka, co se vlastně rozumí pod pojmem politika. Jak již bylo řečeno, 

z důvodu absence jednotné definice (v souvislosti s občanským vzděláváním), záleží i toto 

na výkladu v daném kontextu. Z výše zmíněných bodů ovšem, podle názoru autorky, 

vyplývá, že občanské vzdělávání v Německu se odkazuje spíše na užší chápání tohoto 

pojmu. Zdá se, že politika je chápána jako činnost demokratických institucí a zároveň jako 
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proces rozhodování těchto institucí na pozadí minimálního konsensu. V kapitole 1.2.1 se 

tedy jedná o body Politika jako umění vládnout, Politika jako věci veřejné a Politika jako 

kompromis a konsensus. Občanské vzdělávání v Německu si také klade za cíl účastníkům 

předat kompetenci k tomu, aby tyto jednotlivé složky politiky uměli kriticky zhodnotit. 

Výsledkem tohoto typu vzdělávání je tak de facto politická gramotnost.  

1.3 OV jako součást celoživotního vzdělávání  

Občanské vzdělávání je vedle všeobecného, profesního a kulturního vzdělávání součástí ce-

loživotního vzdělávání, jak je definováno Evropskou unií. Občanské vzdělávání proto dě-

líme na formální, neformální a informální (Sanders, 2014 str. 137). V současné době probíhá 

trend k menší institucionalizaci této oblasti vzdělávání, a k růstu významu jeho informální 

složky. 

Formální občanské vzdělávání probíhá ve vzdělávacích institucích, a je zakončeno kvalifi-

kačními certifikáty. Jeho navštěvování je většinou povinné. Je součástí školních sylabů, vý-

cviku vojáků v Bundeswehr nebo Spolkové dobrovolné služby13. 

Neformální občanské vzdělávání není součástí formálního vzdělávacího kontextu, nevede 

automaticky k získání formálního titulu a probíhá většinou na dobrovolné bázi. Není věkově 

ohraničeno. Je nabízeno nejrůznějšími organizacemi, spolky, odbory aj.  

Informální občanské vzdělávání probíhá mimo tuto institucializovanou formu a to cestou 

společenské a politické aktivity a interakce jednotlivých lidí.  Jedná se vlastně o politickou 

socializaci (viz 0.). Význam této formy občanského vzdělávání nabývá v současnosti na vý-

znamu, a to v kontextu rozmachu sociálních médií jakožto nového informačního kanálu 

(Kalina, 2014 str. 21). 

1.3.1 Neformální OV 

Tato část se bude zabývat neformálním občanským vzděláváním a jeho formami. Cílem bude 

stručně charakterizovat hlavní aktéry tohoto typu vzdělávání a jejich pojetí občanského 

vzdělávání.  

                                                 

13 Jedná se o variaci Evropské dobrovolné služby.  
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Neformální občanské vzdělávání se dělí na vzdělávání mládeže a vzdělávání dospělých, dále 

pak na vzdělávání státem zřizovanými institucemi a skrze tzv. Freie Träger, tedy v překladu 

nezávislé aktéry.  

Občanské vzdělávání mládeže je součástí mimoškolního vzdělávání mládeže, které za-

střešují Rady dětí a mládeže v jednotlivých obcích a zemích. Rady dětí a mládeže koordinují 

činnost nezávislých aktérů – k těm patří Svazy dětí a mládeže, nejrůznější iniciativy aj. Stra-

nické organizace mládeže jsou potom sdruženy v tzv. Ring politischer Jugend (Svazu poli-

tické mládeže) (Detjen, 2013 str. 10). Další text níže informuje o občanském vzdělávání 

dospělých. 

1.3.2 OV dospělých, jeho specifika a aktéři 

Systém občanského vzdělávání dospělých má své kořeny v druhé polovině 20. století, kdy 

Spojenci ve snaze denacifikovat německé obyvatelstvo iniciovali zřízení institucí podporu-

jících demokratické smýšlení ve společnosti. Od té doby ale zvolna dochází k přerodu uni-

verzálně (a na principy osvícenství) orientovaného OV k účelovému, na pracovním trhu vy-

užitelného vzdělávání (Bundesausschuss für Politische Bildung, Evangelische Akademien 

Deutschland, 2014 str. 37). Jeho specifická role se tak rozpouští v konkurenci s ostatními 

typy vzdělávání na trhu celoživotního vzdělávání, neboť se jejich nabídky tematicky často 

překrývají. Proto je velmi těžké občanské vzdělávání klasifikovat a evaluovat. Joachim 

Detjen ve své knize uvádí, že se občanského vzdělávání dospělých podle hrubého odhadu 

účastní ročně zhruba 1,5 milionů, což jsou 2% všech účastníků celoživotního vzdělávání 

(Detjen, 2013 str. 175).  

Přesto má OV dospělých ve společnosti v Německu své opodstatněné místo. Jednou z jeho 

důležitých funkcí je jeho informační role – spousta institucí jako např. Spolková centrála a 

Zemské centrály pro občanské vzdělávání či politické a církevní nadace vydávají nezávislé 

studie a literaturu, či provozují webové stránky s cílem kriticky, a co nejobjektivněji, infor-

movat v širším kontextu o aktuálním, nejen politickém, dění.  

Další jedinečnou funkcí je jeho role moderátora politické komunikace při společensko-poli-

tických změnách. Vytváří prostor pro diskuzi a porozumění. 

Navíc různorodost aktérů OV dospělých odráží společenskou diverzitu a také názorovou 

rozmanitost politické kultury a zajišťuje vyváženost vzdělávacího sektoru  (Detjen, 2013 str. 
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267), (Bundesausschuss für Politische Bildung, Evangelische Akademien Deutschland, 

2014 str. 38). 

Specifika neformálního občanského vzdělávání dospělých  

Jak již bylo zmíněno, vyznačuje se i pole OV dospělých velikou diverzitou aktérů a jejich 

nabídek. Poskytovatelé OV dospělých využívají nejrůznější formy vzdělávání a zabývají se 

velkou škálou témat. Je tedy nemožné jednotně popsat obsah jejich činnosti. Existuje ovšem 

několik specifik, kterými se činnost institucí neformálního občanského vzdělávání vyzna-

čuje oproti formálnímu vzdělávání. 

Klíčovou charakteristikou je orientace na účastníka. Většina institucí OV dospělých tak při 

stanovování obsahu své činnosti přihlíží především k očekávaným požadavkům zájemců. 

Účastníci jsou dokonce častokrát do plánování jejich programu aktivně zapojeni. Instituce 

jsou odkázány na poptávku po jejich nabídce a na to, že účastníci „přijdou znovu“, neboť 

přicházejí dobrovolně. Jejich nabídka proto musí být co nejatraktivnější a musí využívat co 

nejkreativnějších metod. 

Kromě tradičních forem jako jsou přednášky, semináře, kurzy, exkurze, studijní cesty a 

workshopy, jsou nabízeny pódiové diskuze a využívány osobní příběhy v souvislosti s his-

torickými a politickými souvislostmi (Sanders, 2014 stránky 235-237). 

Při občanském vzdělávání dospělých hrozí menší riziko indoktrinace, než při formálním 

OV, již proto, že účastníci přicházejí na akce dobrovolně a mohou také podle své vůle odejít 

(Hufer, 2015). 

Důležité je také zmínit, že OV dospělých není žádné školení, které by bylo založeno na 

vědecky podložené teorii didaktiky (Sanders, 2014 str. 237). Žádná taková teorie by zřejmě 

ani nemohla vzniknout, neboť didaktika lektorů OV dospělých nevychází z vědecké diskuze, 

ale z orientace na očekávání účastníků, jež vyplývá z jejich každodenních potřeb. Orientace 

na každodennost ovšem musí být vždy doprovázena kritickou reflexí a vztažením na širší 

společenské souvislosti, aby se jednalo o občanské vzdělávání (Detjen, 2013 str. 407).  

Další specifika tohoto typu vzdělávání vycházejí také z charakteristiky jeho cílové skupiny, 

tedy dospělých lidí. Většina z účastníků akcí má za sebou dlouholetou politickou socializaci 

a zastává určité politické názory. OV dospělých tedy nemůže být založeno na pouhém zpro-

středkovávání vědecky podložených faktů, protože si je každý účastník vyloží podle vzorce 
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svého konstruktu reality. Cílem by tedy měla být spíše reflexe postojů, na základě faktů 

(Detjen, 2013 str. 407). 

S tím souvisí také heterogennost skupin účastníků co se týče věku, úrovně vzdělání a stupně 

politické socializace a především různých naučených vzorců zpracování informací. Tyto 

rozdíly mohou být při vzdělávacích aktivitách výhodou, pokud se při řešení problémů do-

stávají napovrch a jsou ve výsledku vzájemně korigovány (Detjen, 2013 str. 407).   

V neformálním OV dospělých navíc hraje roli aktivizace účastníků. Například odbory 

v rámci svého OV dospělých vycházejí právě z principu aktivizace. Naopak Lidové vysoké 

školy nebo Centrály pro občanské vzdělávání od tohoto principu spíše odstupují. 

1.3.3 Instituce neformálního OV dospělých 

Instituce OV dospělých je možné rozčlenit podle níže uvedeného schématu, které bylo zpra-

cováno autorkou na základě tabulky uvedené v knize Wolfanga Sanderse (Sanders, 2014 

stránky 138-143) a brožury Konrad Adenauer Stiftung, a dále na základě informací získa-

ných v průběhu práce.14  

Na základě nastudované literatury došla autorka k závěru, že existují tři základní způsoby 

dělení. Nejzákladnější dělení je na instituce veřejné (zřizovány a financovány státem na 

úrovni Spolku, zemí, či obcí) a takzvané Freie Träger, tedy instituce nezávislé (nejsou zři-

zovány státem, mohou jím být však financovány). Další dělící linkou je potom skutečnost, 

jestli existuje dozor nad nadstranickostí aktérů nebo jestli naopak zastávají různé politické 

postoje. Následně pak instituce můžeme roztřídit podle toho, do jaké míry se věnují OV 

v rámci své činnosti. 

Pod instituce veřejné, které podléhají dozoru státu nad nadstranickostí skrze kuratoria, a vě-

nují se čistě OV, řadíme Centrály pro občanské vzdělávání. Mezi instituce veřejné většina 

autorů řadí i Lidové vysoké školy, které ale nepodléhají dozoru nad nadstranickostí. 

Organizace nezávislé jsou zřizovány zájmovými skupinami a zastávající nejrůznější poli-

tické názory. Tyto organizace většinou na svou činnost v rámci OV pobírají dotace od státu, 

                                                 

14 Oficiální státem daná klasifikace institucí neformálního OV neexistuje.  
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dále se financují ze soukromých zdrojů či příspěvků členů, či účastníků. Buď je zřizují nej-

různější organizace, jako jsou odbory, církevní OV či jiné spolky, nebo je zaštiťují soukromé 

firmy a sdružení – sem se řadí nejrůznější podnikové nadace apod.  

Tab. 1 Přehled aktérů OV dospělých 

 

Pramen: (Sanders, 2014 stránky 138-143), (Hufer, 2015), (Kalina, 2014), (Detjen, 2013) a další 

zdroje viz další část této kapitoly; vlastní zpracování 

Snaha o klasifikaci institucí OV naráží na hlavní překážku, kterou je nejasná definice Poli-

tische Bildung, která vyplývá z problémů s vymezením šíře pojmu politika. Počet institucí, 

které pod OV zahrneme tak závisí na tom, jestli je na politiku nazíráno v úzkém kontextu 

jako na činnost politických institucí, nebo naopak jako na součást našeho každodenního ži-

vota (viz kap. 1.2.1.).  

Nezávislé/volné instituce OV 

Nezávislé instituce se podílejí z velké většiny na celkovém objemu aktivit OV dospělých. 

Studie Konrad Adenauer Stiftung uvádí čísla z roku 2010, která vychází ze statistik svazů, 

které nezávislé instituce OV zaštiťují. V roce 2010 nezávislé instituce OV dospělých uspo-

řádaly 38 407 samostatných akcí, v objemu 706 938 hodin se 769 966 účastníky15.  

                                                 

15 Tato čísla nejsou ale úplná, neboť nezahrnují všechny spolky a kluby, které nejsou členy žádných svazů. 

Typ instituce

Zajištění 

nestrannosti

Snaha o 

nestrannost, 

žádný dozor

význam OV 

v rámci 

činnosti 

OV tvoří část 

náplně činnosti

OV tvoří hlavní 

náplň činnosti

OV tvoří  část 

náplně činnosti

OV tvoří část 

náplně činnosti 

spolky

církevní 

Evropské 

akademie

zájmové 

organizace, 

církve, odbory 

Zřizovatel

Aktéři

OV tvoří hlavní náplň činnosti

stát na úrovni 

federace

stát na úrovni 

zemí

Spolková 

centrála pro 

občanské 

vzdělávání

Zemské centrály 

pro občanské 

vzdělávání

veřejné nezávislé

pluralismus politických postojů

politické nadace

stát (na úrovni 

obcí) + zájmové 

spolky

lidové vysoké 

školy

soukromé 

podniky

podniková 

vzdělávací 

oddělení

soukromé 

vzdělávací 

nadace

dozor nad nestranností

politické nadace 

(státem 

financované)

odborové 

vzdělávání
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Tato síť institucí se vyznačuje názorovým pluralismem a didaktickou autonomií a tím, že je 

otevřená každému. Tematicky své vzdělávací aktivity tedy aktéři profilují podle svých spo-

lečenských a politických zájmů. Stát do jejich aktivit koncepčně nezasahuje.  Může je ovšem 

ovlivňovat skrze podmínky pro financování a zákony o celoživotním vzdělávání, které vy-

dávají jednotlivé země nebo jimi zřizované centrály. Skrze tyto nástroje ovšem stát neusiluje 

o zajištění politické neutrality jednotlivých institucí, ale snaží se podpořit pokrytí co nejšir-

šího názorového spektra nezávislými aktéry (Kalina, 2014 stránky 24, 64-65).  

Unikání jsou politické nadace, které jsou specifikem především německy mluvících zemí. I 

přes označení nadace se jedná z právního pohledu o neziskové organizace. Fungují de facto 

jako think-tanky politických stran, které jsou zastoupeny ve Spolkovém sněmu (případně 

jsou zakládány v jednotlivých zemích podle zastoupení v Zemských sněmech). Právo na je-

jich vznik je garantováno německou ústavou. Politické nadace ze své podstaty zastupují 

různé ideologické směry. Ačkoli mají nadace ideologicky blízko k jednotlivým stranám, 

jsou od nich striktně organizačně, finančně a personálně odděleny. Ty největší z nich působí 

i mezinárodně (viz pobočky nadací v Praze). Nejvýznamnější nadace, fungující na úrovni 

federace jsou: Friedrich-Ebert-Stiftung (ideologicky blízká SPD), Friedrich-Naumann-Stif-

tung für die Freiheit (ideologicky blízká FDP), Hanns-Seidel-Stiftung (ideologicky blízká 

CSU), Heinrich-Böll-Stiftung (ideologicky blízká straně Zelených), Konrad-Adenauer-Stif-

tung (ideologicky blízká CDU) und Rosa-Luxemburg-Stiftung (ideologicky blízká straně Die 

Linke) (Massing, 2015). 

Významným aktérem na poli OV dospělých jsou odbory. Jimi poskytované OV je oriento-

váno na aktivizaci jejich členů za účelem hájení jejich zájmů jakožto zaměstnanců. Deut-

scher Gewerkschaftsbund (DGB), tedy Německý odborový svaz je jednou z největších orga-

nizací poskytujících OV. Jejich činnost je unikátní v tom, že přitahuje účastníky ze všech 

společenských vrstev, ke kterým si jiné instituce OV zpravidla těžko hledají cestu. Vzdělá-

vací aktivity odborů jsou většinou zaměřené prakticky na každodenní potřeby zaměstnanců, 

zároveň ale rozvíjejí jejich kritické myšlení a vědomí vlastních práv a možnosti věci kolem 

sebe měnit. Tím tedy naplňuje jejich funkce principy OV (Wentzel, 2015). 

Jedním z klíčových poskytovatelů OV dospělých jsou v Německu i církve. Jak katolická tak 

evangelická církev v Německu chápe převzetí společenské odpovědnosti jako jeden ze svých 

úkolů – v tomto kontextu provozují mimo jiné i OV, a to především prostřednictvím tzv. 

Akademií, kde probíhají nejrůznější debaty, zasedání a i vícedenní akce. Církve chápou 
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v kontextu OV samy sebe jako obhájce křesťanských hodnot ve společenských procesech. 

Akademie a organizace působící v jednotlivých zemích se sdružují do Svazů na federální 

úrovni: Die Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (Německé 

evangelické pracovní společenství pro vzdělávání dospělých); Die Katholische Bundesar-

beitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung (Katolické spolkové pracovní společenství pro 

vzdělávání dospělých). 

Velmi významnou činnost v oblasti občanského vzdělávání vyvíjí sdružení Arbeit und Le-

ben, které je stejným dílem financováno odbory a Lidovými vysokými školami. Jeho cílem 

je rozvíjet demokratickou kulturu participace, rovnoprávnost, solidaritu a rovné příležitosti, 

jak v pracovním, tak v osobním životě lidí, a to skrze občanské vzdělávání. Sdružení má své 

pobočky v jednotlivých spolkových zemích. 

V neposlední řadě je třeba zmínit soukromé nadace napojené na firmy, jako je například 

Robert Bosch Stiftung. Ta finančně podporuje v kooperaci s jinými aktéry OV nejrůznější 

projekty, iniciativy a také studijní pobyty. Můžeme sem zařadit také Hertie-Stiftung nebo 

Bertelsmann Stiftung. 

Výše zmínění aktéři se potom sdružují do svazů jako je BAP Bundesausschuss für politische 

Bildung (Spolkový výbor pro občanské vzdělávání, či ADB Arbeitskreis Deutscher Bil-

dungsstätten (Pracovní spolek německých vzdělávacích institucí). 

Veřejné instituce 

Do této skupiny v první řadě patří Spolková centrála pro občanské vzdělávání a dále 15 

Zemských centrál pro OV, které se zabývají čistě Politische Bildung. Dalšími veřejnými 

institucemi jsou pak Lidové vysoké školy16. 

 

 

                                                 

16 Přestože jsou zřizovány obcemi a z části jsou jimi i financovány, jsou vedeny většinou jako veřejně prospěšné 

organizace a nepodléhají žádnému dozoru ze strany státu, což je podle některých autorů řadí do nezávislých 

aktérů. Tento názor zdůrazňuje například Andreas Kalina ve studii KAS. Wolfgang Sanders je naopak díky 

jejich vazbě na obce jako jejich zřizovatele a poskytovatele finančních zdrojů řadí mezi veřejné instituce. V této 

práci jsou veřejné instituce vymezeny právě takto, proto se autorka při klasifikování institucí přiklonila k San-

dersovu pohledu.    
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Lidové vysoké školy 

Lidové vysoké školy (LVŠ) jsou jedny z tradičních aktérů OV dospělých. Vznikaly již v 19. 

století, a to podle vzoru dánských klasických internátních Lidových škol. V Německu se ale 

postupně vyvinul i model tzv. večerních lidových škol, které nenabízely celodenní výuku s 

ubytováním, ale pouze kratší kurzy a semináře, které tak mohli navštěvovat i pracující.  Cíle 

jejich vzdělávacích aktivit leží od doby jejich vzniku na rozhraní mezi emancipačními sna-

hami a zvyšováním kvalifikace účastníků. Toto dilema provází LVŠ dodnes (Nandzik). 

Hlavním specifikem LVŠ je jejich regionální působení, hustá síť a jejich potenciál oslovit 

všechny skupiny obyvatelstva srze široké spektrum témat, kterými se zabývají. 

V Německu momentálně funguje 905 německých Lidových vysokých škol (Der 

Volkshochschul-Verband, 2015). Tematicky se zaměřují na následující základní okruhy: 

práce a povolání, zdraví, integrace, interkulturní vzdělávání, občanské vzdělávání, jazyky. 

Občanské vzdělávání (pokud pojem politika definujeme úžeji) tvoří ale spíše menší část je-

jich nabídky – v roce 2013 obnášel podíl akcí na téma Politika, přírodní prostředí, společ-

nost 13,5 % všech akcí, kterých se zúčastnilo 1 889 412 účastníků (tedy 21 % všech návštěv-

níků LVŠ) (Statistischer Landesamt Sachsen, 2013).  

Téměř 60 % LVŠ je zřizováno obcemi a kraji a řídí se zákonem o dalším vzdělávání, vydá-

vaného jednotlivými zeměmi – náplň jejich činnosti ale nepodléhá žádné kontrole. Školy se 

financují ze 40 % z účastnických poplatků, z 27 % z veřejných peněz od obcí a z 14 % od 

spolkových zemí a z 19 % plynou prostředky ze Spolku nebo EU (Der Volkshochschul-

Verband, 2015).   

Spolková centrála pro občanské vzdělávání  

Tato státem zřizovaná instituce je v mezinárodním srovnání unikátní. V Německu má dlou-

holetou tradici. Do jisté míry navazuje svou činností na tzv. Reichszentrale für Heimatdienst 

(Říšskou centrálu pro domácí službu), která vznikla již po první světové válce.  

Je zřizována ministerstvem vnitra a nemá právní subjektivitu. Rámec její činnosti je stano-

vován výnosem. Poslední výnos z roku 2001 její úkol definoval následovně: „Spolková cen-

trála má za úkol skrze metody občanského vzdělávání posilovat porozumění politickým sou-

vislostem, upevňovat demokratické smýšlení ve společnosti, a podporovat politickou parti-

cipaci.“ (Der Bundesminister des Innern, 2013). Toho dociluje skrze vlastní činnost a dále 
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také ve spolupráci s ostatními aktéry. Klíčovou pravomocí centrály je pak možnost financo-

vání jednotlivých aktérů OV – v současné době existuje zhruba 100 uznaných aktérů, kteří 

mají nárok na financování – a podílí se společně se zemskými centrálami na přípravě didak-

tických materiálů a podkladů, a na dalším vzdělávání učitelů působících na tomto poli. Dále 

pořádá řadu zasedání a konferencí, které propojují profesionály z nejrůznějších oblastí. Jed-

ním z klíčových přínosů jejího působení je vytvoření sítě NECE (Networking citizenship 

education in Europe), jejímž cílem je propojení aktérů občanského vzdělávání napříč Evro-

pou, ale i dalšími kontinenty. NECE pořádá každoročně konference zaměřená na aktuální 

problémy na poli OV. Přispívá tak k výměně best-practice mezi organizacemi a institucemi 

působícími v různých zemích, ale i kontinentech17.   

To jakým směrem se centrály budou ubírat, a jak získají demokratickou legitimitu, je vždy 

výsledkem politického konsensu. Na základě výsledků ve volbách do Spolkového sněmu 

získají strany podle počtu svých poslanců také počet míst v kuratoriu centrály, které kontro-

luje politickou vyváženost její činnosti. Poradním orgánem je pak vědecká rada, která při-

spívá k tomu, že je vzdělávací činnost centrály založena na vědeckých poznatcích.  

Spolková centrála je financována jak Spolkovým ministerstvem vnitra, které ji zaštiťuje, tak 

Spolkovým ministerstvem pro rodinu, seniory, ženy a mládež. V roce 2015 se její výdaje 

pohybovaly ve výši 46 mil. EUR, na rok 2016 byly pak naplánovány ve výši 49 milionů 

EUR a tento rok se počítá s 54 mil. EUR. Finanční podpora se tedy spíše zvyšuje 

(Bundesministerium der Finanzen, 2016). Centrála momentálně zaměstnává téměř 200 osob.  

Zemské centrály pro občanské vzdělávání 

Zemské centrály mají podobně jako Spolková centrála dlouhou historii, která začíná dena-

cifikací po druhé světové válce, vedené Spojenci a založením první centrály v Severním Po-

                                                 

17 Autorka se zúčastnila konference NECE v Záhřebu na téma "Crossing Borders. Migration and Citizenship 

Education in Europe". Z jejího pohledu byla tato konference velmi přínosná, neboť propojuje nejen evropské, 

ale i africké a asijské neziskové organizace zaměřující se na OV, které působí v méně rozvinutých demokraci-

ích, a dává jim takto možnost získat jak obsahovou, tak případně i finanční podporu. V rámci konference bylo 

zřetelné, že německá Spolková centrála není jen finančním patronem této platformy, ale že je brána i za mezi-

národně uznávaný vzor pro ostatní organizace OV. Právě díky tomu se i v zahraničí dostává do povědomí 

německý koncept OV. 
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rýní-Vestfálsku. Tyto centrály působí na rozhraní mezi státem, politickou, vzdělávací a vě-

deckou sférou a médii. Jejich činnost zahrnuje jak neformální OV, tak i nejrůznější nabídky 

pro školy či pro mládež.  

Organizačně podléhají centrály jednotlivým zemským ministerstvům, a to převážně minis-

terstvům školství (tak je tomu např.: v Bavorsku, Sasku a dalších zemích), Zemským parla-

mentům (jako např.: Šlesvicko-Holštýnsko) nebo Zemským kancléřstvím (Badensko-Würt-

tembersko, Durynsko). Ve většině zemí funguje jako kontrolní orgán kuratorium, které je 

podle různých klíčů složeno ze zástupců stran zastoupených v parlamentu. Stále ovšem pro-

bíhá diskuze o tom, jak správně nastavit poměr mezi nadstranickostí a autonomií centrál a 

dozorem nad jejich činností, která je nutná kvůli financování čistě z veřejných zdrojů  (2 

Massing, 2015).   

Zemské centrály sledují v podstatě stejné cíle jako Spolková centrála, fungují ale nezávisle 

na ní. Vzájemně se ovšem ve své práci doplňují a zůstávají v kontaktu skrze každoroční fóra 

a také online platformu www.politische-bildung.de, která mimo jiné nabízí přehled jejich 

činnosti. Svou roli a funkci v OV sféře definovaly centrály skrze Mnichovský manifest 

z roku 1997 (viz kap. 1.4.5 Od sjednocení po Mnichovský manifest). 

Jejich vzdělávací činnost nabývá různých forem. Nejčastěji se jedná o zasedání, semináře, 

fóra, konference, studijní cesty, výstavy a soutěže. Dále publikují časopisy a knihy na nej-

různější témata včetně učebnic pro školy a vyvíjejí nové metody zprostředkování informací. 

Budují a koordinují síť aktérů OV a dohlížejí na pluralitu jejich aktivit (Landeszentrale für 

politische Bildung Nordhein-Westfallen, 2017).  

1.4 Historický kontext OV dospělých s důrazem na státem zřizo-

vané instituce 

Kapitola bude sledovat klíčové momenty, které v průběhu 20. století ovlivnily podobu ob-

čanského vzdělávání dospělých a vedly k etablování současné škály institucí OV dospělých 

v Německu. Na historický kontext bude nazíráno i skrze prisma školního občanského vzdě-

lávání, neboť formální i neformální sektor se vzájemně ovlivňovaly a vyvíjely paralelně.  

http://www.politische-bildung.de/
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1.4.1 Počátky OV v německých zemích 

Občanské vzdělávání dospělých má v Německu silnou tradici, jejíž počátky sahají až do 18. 

století, kdy společnost přecházela postupně od zemědělství k průmyslu a myšlenky osvícen-

ství nabývaly na popularitě.  

V průběhu 18. a 19. století se objevily nejrůznější názory na podobu cílů občanského vzdě-

lávání jak školního, tak mimoškolního. Především ve školní oblasti převažovaly patriotis-

ticky založené formy učení, které byly zaměřené na nauku o státu, která měla vést k výchově 

dobrých občanů národního státu. Humanistické učení a snaha o dosažení Mündigkeit bylo 

tak upozadněno (Geof Alred, 2006 stránky 78-79).  

Po roce 1848 se postupně etablovaly odbory, které fungovaly jako politická fóra, vydávaly 

nejrůznější publikace a pořádaly členská setkání zaměřené na politická témata. Odbory se 

snažily působit proti patriotisticky orientovanému formálnímu OV. Ke konci období Vý-

marské republiky již odbory disponovaly moderní sítí vzdělávacích zařízení s profesionál-

ním personálem (Wentzel, 2015).  

Jedněmi z nejvýznamnějších aktérů OV dospělých před druhou světovou válkou byly také 

Lidové vysoké školy, jejichž kořeny se datují již do 18. století. Po tom, co v období Výmar-

ské republiky bylo vzdělávání dospělých zakotveno do ústavy, vzrostl počet LVŠ skokově. 

Zatímco v roce 1917 existovalo pouze 18 LVŠ, v roce 1922 jejich počet narostl na 853. 

Postupně se vyvinuly dva typy LVŠ: Abendschule (večerní škola) a LVŠ dánského typu   

(Hufer, 2015).  

Důležitou funkci měla před druhou světovou válkou předchůdkyně dnešní Spolkové centrály 

pro občanské vzdělávání Reichszentrale für Heimatdienst (Říšská centrála pro domácí 

službu). Jejím úkolem bylo informovat co nejobjektivněji o politickém dění a vychovávat 

občany loajální k státu. Kontroverzní témata neměla žádné místo v její agendě, neboť cílem 

bylo nejednotný mladý stát sjednocovat a upevňovat, ne v něm rozdmýchávat konflikty. O 

vzdělávání k demokratickým hodnotám tak nemohla být zatím řeč (Musterle, 2012).  

Začátek války předznamenal zrušení většiny aktérů občanského vzdělávání dospělých, 

v horším případě pak jejich nahrazení institucemi operujícími pod diktátem nacistického re-

žimu. Především v neformálním vzdělávání mládeže docházelo k indoktrinaci dětí naciona-

listickou propagandou.  
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1.4.2 Reeducation a 50. – 60. léta.  

Po druhé světové válce se Spojenci shodly na tom, že vybudování demokratické kultury 

v Německu je jednou z hlavních priorit. Nutné tedy bylo obyvatelstvo denacifikovat a polo-

žit základy pro demokratický politický život. Jedním z prostředků vedoucích k tomuto cíli 

bylo vzdělání. Každá ze čtyř mocností měla ovšem odlišný názor na to, jak by denacifikace 

a demilitarizace skrze vzdělávání měla probíhat (Detjen, 2013 str. 99.).  

Nejradikálnější postoj měli Američané, kteří přišli s konceptem re-education (česky převý-

chova), postaveném na vzoru amerického školství a hodnot, jakožto ideálu, a dále na myš-

lenkách amerického pragmatismu v otázkách OV18. Historicky můžeme na politiku převý-

chovy nahlížet jako na ojedinělý experiment. Nejednalo o nic méně než o transfer demokra-

tické politické kultury do země, kde k demokracii obyvatelstvo mělo až na výjimky odmí-

tavý postoj. Není divu, že ze strany Němců narážela tato strategie zpočátku na odpor19. 

Tato forma denacifikace nabyla oproti britské či francouzské strategii nevměšování se díky 

silnému americkému vlivu na dominanci. Se založením Spolkové republiky Německo 

(SRN) se přístupy Británie, Francie a USA k obnovení vzdělávacího systému postupně sjed-

notily. Ruská okupační zóna šla již od počátku vlastní cestou a po vzniku Německé demo-

kratické republiky se vzdělávací systém stal prostředkem k upevňování moci.  

První fází této strategie byl intenzivní zásah do vzdělávacího systému s cílem vymýtit jaké-

koli pozůstatky nacistické ideologie. Školy pak měly zavést co nejdemokratičtější praktiky 

a procesy v rámci svého fungování (viz Americký pragmatismus) (Detjen, 2013 stránky 100-

106).  

Spojenci si uvědomovali, že kromě formálního vzdělávání je třeba se zaměřit i na práci s do-

spělou populací. V roce 1947 tak byly ustanoveny Směrnice pro vzdělávání dospělých, které 

definovaly cíl tohoto typu vzdělávání, což mělo být: „vzdělávání občanů, kteří se budou 

                                                 

18 Americký pragmatismus, který vycházel z myšlenek filosofa Johna Deweye, kladl důraz na argument, že 

demokracie není pouze forma vládnutí, ale především životní styl. Demokracie je podle něj tedy „soužití lidí“, 

které je organizováno ve formě vlády. V rámci školství Dewey prosazoval zavedení demokratických škol po 

vzoru amerických „high schools“ otevřených pro všechny vrstvy a etnika namísto ukotvení elitních gymnázií. 

Vzorem tedy měly být americké high-schools (Detjen, 2013 stránky 100-101).   
19 Už jen samotné označení tohoto procesu, tedy převýchova, bylo vnímáno negativně, neboť povyšovalo Ame-

riku na vzor, ke kterému by se německá společnost měla přiblížit. Především německá střední vrstva ale vní-

mala německou kulturu jako mnohem vyspělejší než byla americká antikultura Yankeeů. 
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aktivně podílet na rozvoji demokratické výchovy v Německu, a to skrze poskytování těch nej-

novějších sociálních, politických a vědeckých poznatků veřejnosti.“ Tento cíl byl v pováleč-

ném Německu konfrontován s obecnou antipatií vůči politice, která ve společnosti po pádu 

nacismu převládala (Detjen, 2013 str. 138). 

Pro 40. a 50. léta byla charakteristická akademická debata o formě demokratického občan-

ského vzdělávání, která probíhala paralelně ve formálním i neformálním vzdělávacím sek-

toru a vzájemně se prolínala na pozadí výše zmíněného celospolečenského naladění. Část 

akademiků zastávala názor, že by se mělo OV řídit americkým pragmatismem, který čerpal 

ze sociálních věd a byl orientovaný spíše na poznání skrze prožitek, než na klasické metody 

učení. Druhá strana zase prosazovala OV v podobě, jak bylo chápáno v době Výmarské re-

publiky, tedy s důrazem na nauku o státu a výchovu občanů uvědomujících si svá práva a 

povinnosti vůči státu (Sanders, 2014 str. 21).  

V průběhu 50. a 60. let došlo postupně v jednotlivých zemích k začlenění občanského vzdě-

lávání do výuky, což ve svém důsledku vedlo k profesionalizaci oblasti a vytvoření teore-

tické základny20. Na vysokých školách začaly vznikat první katedry zaměřené na občanské 

vzdělávání a začínala se tak postupně rýsovat samostatná vědní disciplína, která nebyla již 

pouze kombinací poznatků z politologie a pedagogiky, ale přinášela nový pohled na didak-

tiku OV.  

Co se týče neformálního sektoru OV rozhodli se Spojenci upustit od přílišné organizace a 

nastavení struktury OV z pozice státu, a to s odkazem na nacistický vzdělávací monopol 

předchozích let. Spoléhali tak na to, že organizace neformálního OV vzniknou na základě 

potřeb společnosti. Navíc bylo možné navázat na tradici širokého spektra aktérů, kteří fun-

govali již v rámci Výmarské republiky. 

Nakonec opravdu došlo k oživení a obnovení sítě nezávislých aktérů neformálního vzdělá-

vání dospělých. Byly znovuotevřeny Lidové vysoké školy, které se snažily zastřešit činnost 

nejrůznějších zájmových skupin a spolků. Klíčové bylo zahájení spolupráce s odbory 

                                                 

20 Kuriozitou zůstává, že pojmenování nového předmětu nebylo zákonem jednoznačně definováno, což vedlo 

k jeho nejednotnému označování (Gemeinschaftskunde, Sozialkunde, Staatsbürgerkunde, Politischer Unter-

richt), které je používáno dodnes. Pojmem politische Bildung se v té době rozuměl princip, který měl každý 

předmět (ne jenom předměty zaměřené čistě na občanské vzdělávání) vyučovaný ve škole sledovat (Detjen, 

2013 stránky 111-113). 
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v rámci pracovní skupiny Arbeit und Leben (práce a život), která si kladla za cíl zavést de-

mokratické principy do všech sfér života. Expertiza K situaci a úkolům OV dospělých z roku 

1960, zdůraznila, že je zcela zásadní poskytnout OV všem vrstvám společnosti.  

Důraz v rámci neformálního OV byl kladen na mobilizaci mravních sil občanů, posilování 

kritického úsudku a na striktní nadstranickost. Výjimku v souvislosti s výše uvedeným po-

žadavkem na nadstranickost ze své podstaty tvořily nově vznikající politické nadace. Jejich 

zakládání bylo reakcí na selhání politického systému Výmarské republiky, kdy se stranám 

nepodařilo získat dostatečnou důvěru občanů a strany tak ztratily na legitimitě. Existence 

nadací měla přispět ke stabilizaci nově vzniklé demokracie skrze šíření povědomí o hlavních 

ideologických směrech stran, což mělo podle očekávání vést ke zvyšování stranických člen-

ských základen (Detjen, 2013 stránky 138-139).   

Kromě nezávislých aktérů OV začaly vznikat i veřejné instituce OV dospělých. Zlomové 

bylo vytvoření Spolkové centrály v roce 1952, jejíž hlavním cílem (oproti její předchůdkyni 

z období Výmarské republiky) již byla podpora demokratického a evropského smýšlení ve 

společnosti. Centrála si vzala za úkol šířit informace o nově založeném demokratickém státu, 

jeho hodnotách a institucích a také se snažila iniciovat vypořádání se s nacistickým režimem. 

Na ministerské konferenci v roce 1954 bylo také dohodnuto vytvoření Zemských centrál 

v jednotlivých zemích. Centrály ale vznikaly postupně s rozestupem několika let (Musterle, 

2012). 

1.4.3 60. – 70. léta   

Na počátku 60. let se v SRN  stala oblast vzdělávání polem pro konfrontaci mezi politickými 

stranami. Samotná didaktika občanského vzdělávání pak procházela obdobím silných roz-

kolů ohledně svého obsahu a cílů. Na výrocích jednotlivých teoretiků didaktiky OV té doby 

bylo zřejmé, jaké politické názory zastávají. K postupnému uklidnění a zvěcnění diskuze 

došlo až v druhé polovině 70. let. Ohledně obsahu OV panuje mezi akademiky od té doby 

relativní shoda (Detjen, 2013 str. 169).    

V období 60. let se diskuze o OV polarizovala na zástupce levicových hnutí a strany Die 

Linke a obhájce nového konzervatismu. První tábor, který sestával mimo jiné ze student-

ských levicových spolků, brojil proti establishmentu, kapitalismu, demokracii elit a jakým-

koliv formám autorit. Tato skupina bojovala za zintenzivnění důrazu na participaci a demo-

kratizaci všech složek života v rámci OV. Naopak konzervativci viděli funkci OV v ochraně 
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stávajícího ústavního právního pořádku a sociální tržní ekonomiky. Z tohoto diskurzu tak 

vyvstávaly následující otázky: Má OV stávající politický systém stabilizovat nebo se snažit 

o jeho obnovu? Chápe OV demokracii úzce jako státní zřízení realizované institucemi nebo 

se má zasazovat o demokratizaci co nejširší škály společenských oblastí? 

V průběhu 70. let nakonec levicový pohled na věc tím tak převážil. OV se tak přestalo za-

měřovat tolik na objasňování a informování o fungování demokracie a začalo klást větší 

důraz na kritický pohled na společnost a rozvíjení kritického myšlení. Funkcí OV byla v té 

době misionářská – cílem bylo zlepšení společensko-politické situace (Detjen, 2013 stránky 

176-177).  

V neformálním sektoru probíhala 70. léta ve znamení budování širokého spektra institucí, 

jejichž vznik byl zastřešován přijetím zákonů o dalším vzdělávání v jednotlivých zemích. 

Kromě výše zmíněné polarizace politicko-didaktické scény, která v neformální oblasti pro-

bíhala v podobné intenzitě21, byla témata vzdělávacích akcí OV dospělých ovlivněna také 

nově vznikajícími sociálními hnutími, zaměřýni na gender, mír, životní prostředí a globální 

rozvoj pod sloganem, že osobní je politické (Hufer, 2015).  

Významný vliv na neformální sektor měly myšlenky Oskara Negta22. Negt zdůrazňoval dů-

ležitost odborů jakožto vzdělávacích institucí, které mají možnost oslovit i nižší vrstvy oby-

vatelstva, což rezonovalo u levicového názorového tábora. Odborové vzdělávání tak zaží-

valo rozkvět (Hufer, 2015). I Lidové vysoké školy byly ovlivněny levicovým emancipačním 

hnutím a jeho zástupci byly v roce 1974 veřejně označeny za „nástroj pro změnu společ-

nosti.“ (Hufer, 2015). 

Co se týče institucionální stránky neformálního vzdělávání dospělých, stojí zajisté za zmínku 

vytvoření zastřešující organizace Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (Pracovní skupina 

                                                 

21 V této době Zemské centrály musely zajistit nejen tematickou nadstranickost jimi pořádaných akcí, ale zá-

roveň zastoupení jak pravicových, tak levicových referentů při jejich plánování.  
22 Oskar Negt je jedním z nejuznávanějších německých sociologů 20. století a zároveň dlouholetý praktik OV 

dospělých. Věnoval se především vzdělávání pracovníků, ze kterého přenesl poznatky do občanského vzdělá-

vání. Obhajoval OV, které by rozvíjelo kritické a racionální myšlení, a bylo by vyučováno exemplárně skrze 

příklady a souvislosti.   
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německých vzdělávacích institucí) v roce 1966, která měla hájit zájmy nezávislých organi-

zací OV23.  

1.4.4 Beutlesbašský konsensus 

Teprve na konci 70. let se rozkol v diskurzu didaktiky OV mohl alespoň částečně zacelit 

skrze Beutelsbašský konsensus. V roce 1976 sezval tehdejší ředitel Zemské centrály 

v Baden-Württembersku, Siegfried Schiele, nejdůležitější představitele scény OV na konfe-

renci do města Beutelsbach. Jejím hlavním cílem byla diskutovat nad otázkou, zdali v OV 

existuje alespoň nějaký minimální konsensus. Přestože nedošlo ke vzniku žádného prohlá-

šení či oficiálního stanoviska, zaznamenal jeden ze zaměstnanců centrály nejdůležitější body 

debaty v rámci zprávy, kterou nazval „Konsens ala Beutlesbach?“. V ní zmínil tři základní 

principy OV, které byly v rámci konference představeny (Sanders, 2014 stránky 20-22): 

1) Überwältigungsverbot (Volně přeloženo: Zákaz indoktrinace) 

Do češtiny se tento princip dá přeložit jako zákaz indoktrinace. Indoktrinací je mí-

něno zaplavení účastníka OV jednostrannými informacemi, a to skrze jakékoli pro-

středky, s cílem vnutit mu určité názory. Jedná se o omezení rozvoje jeho Mündig-

keit. Indoktrinace je neslučitelná s demokratickým OV.  

2) Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kon-

trovers erscheinen (To co je v akademické sféře či politice vnímáno jako kontro-

verzní, musí být jako kontroverzní prezentováno i ve výuce). Tento požadavek je 

s prvně zmíněným úzce provázán, neboť pokud nebudou aktuální témata, která jsou 

ve společnosti kontroverzní ve výuce probírána tak, aby jejich kontroverznost byla 

zřejmá, může to vést k indoktrinaci. To tedy klade velký důraz na profesionalitu uči-

tele. 

3) Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und se-

ine eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu su-

chen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflus-

sen (Účastník OV by měl rozvinout jak schopnost analyzovat politickou situaci a své 

                                                 

23 Základními principy, které Svaz od té doby prosazuje, jsou: autonomie na poli neformálního OV, svoboda 

účasti (účastníci chodí na akce z vlastní vůle, ne v důsledku nějakého pocitu povinnosti se jich účastnit), svo-

boda učení (neexistují žádné jednotné osnovy, témata odrážejí potřeby společnosti). 
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vlastní zájmy, tak schopnost hledat prostředky a cesty, kterými danou politickou si-

tuaci může ovlivňovat ve svůj prospěch.)  

Tyto tři principy byly původně formulovány především pro školní OV, postupně si ale našly 

cestu do světa neformálního OV a jsou široce akceptovány. Ředitel Saské zemské centrály 

pro OV v rozhovoru s autorkou uvedl: „Beutlesbašský konsensus je naše evangelium. Pokud 

byste se zeptala mých kolegů, všichni Vám to potvrdí. Nadstranickost, kontroverze, zákaz 

indoktrinace, spravedlnost. To jsou základní principy OV. Samozřejmě, není možné je sys-

tematicky promítnout do všech našich činností. Jsme lidé, ne bozi. To musí člověk sem tam 

zopakovat, protože občas se na nás valí kritika, která je přehnaná. Ale těmito principy se 

řídíme.“ (Richter, 2017) Tyto tři principy se tak v neformální oblasti promítají především 

v činnosti nadstranických centrál pro OV. Přesto se ozývají hlasy po doplnění těchto prin-

cipů čtvrtým bodem, kterým podle některých autorů jsou „demokratické hodnoty“, které by 

měly být žákům zprostředkovávány učitelem, v souvislosti s důrazným odmítnutím extre-

mismu (Sachsische Zentrale für politische Bildung, 2011 stránky 96-97).  

1.4.5 Od sjednocení po Mnichovský manifest 

Dalším zlomovým bodem pro OV dospělých bylo sjednocení Německa. V NDR (Německé 

demokratické republice) bylo OV pevně v rukou státu a sloužilo k budování loajality k mar-

xistické ideologii. Po převratu nebylo na čem stavět, a proto došlo postupně ve všech nových 

spolkových zemích k převzetí západoněmeckého modelu OV za podpory Spolkové centrály 

a dalších centrál OV, a to jak ve formální, tak neformální oblasti. V Braniborsku, Durynsku, 

Sasku, Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku tak vznikly zemské centrály založené na nadstra-

nickosti podle západního vzoru. Tyto centrály sice přejaly jak organizační strukturu, tak i 

rozsah činnosti od svých západních kolegů, ale zároveň přišly s novými tematickými im-

pulsy24.  

Hlavním cílem nově vznikající infrastruktury OV bylo předat občanům informace o složitém 

fungování demokracie a rozhodovacím procesu, podpořit kritické myšlení a především po-

vzbudit zájem o politiku. Organizace OV v nových zemích SRN se musely vypořádat s před-

                                                 

24 Východoněmecké zemské centrály začaly zpracovávat téma komunistické diktatury, a to nejen ve vztahu 

k Německu, ale i k dalším středoevropským zemím. Věnovaly se také intenzivně tématu přímé demokracie 

v souvislosti s politickou aktivitou obyvatel v průběhu roku 1989.  



32 

sudky, které vyplývaly z téměř půl století prožitého v diktatuře – politika a občanské vzdě-

lávání byly lidmi stále ztotožňovány s pokusem o indoktrinaci (Künzel, 2011 stránky 1-3). 

Dalšími překážkami v jejich činnosti byl nedostatek kvalifikovaného personálu a finančních 

zdrojů a také větší hierarchie rozhodovacích procesů v komunální politice, která má největší 

potenciál motivovat občany k participaci (Selinger, 2008). 

V didaktickém diskurzu se v 90. letech v nově sjednoceném SRN začaly objevovat nové 

koncepty a principy OV. Na významu nabývala jak ve formálním, tak neformálním sektoru 

orientace na participaci, důraz na předávání hodnot skrze OV a téma demokracie jakožto 

jádro Politische Bildung, které se stalo konkurentem doposud v OV dominujícímu pojmu 

politika, jejíž význam se rozšiřoval.25  

Se vzrůstající konkurencí na trhu vzdělávání dospělých, které se postupně začalo čím dál 

více profilovat jako kvalifikační vzdělávání zaměřené na zlepšování statutu účastníků na 

pracovním trhu, začaly Zemské centrály (jak na západě, tak na východě Německa) pociťovat 

potřebu legitimizovat své působení jakožto instituce nabízející universální občanské vzdělá-

vání, nesloužící pouze potřebám ekonomiky. V souvislosti s výše zmíněnou debatou o důle-

žitosti demokracie jakožto klíčového pojmu pro OV vydaly Centrály v roce 1997 prohlášení 

nazvané Mnichovský manifest (Gauger). 

  

                                                 

25 Pojem politika nabýval čím dál tím širšího významu – od 70. let se pod něj postupně zařazovala nová témata, 

jako je životní prostředí, gender, interkulturní učení. V 90. letech se pak přidala globalizace, mediální gramot-

nost související s online prostředím aj (Gauger).  
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Mnichovský Manifest 

Mnichovský Manifest z roku 1997 s podnázvem „Demokracie potřebuje občanské vzdělá-

vání“ je doposud nejdůležitějším společným prohlášením všech centrál (včetně Spolkové 

centrály), který ukotvuje jejich poslání a funkci ve společnosti v několika bodech.  

Prvním z nich je vytýčení směřování OV centrál na přelomu tisíciletí. Centrály si na pozadí 

globalizace a utvářející se informační společnosti dávají za cíl zaměřovat se na budoucnost 

a na aktuální změny ve společnosti. V dalším bodě je zdůrazněna klíčová role centrál, ja-

kožto poskytovatele garance plurality nabídky OV v daných zemích skrze jejich koordinační 

funkci a skrze poskytování nadstranických informací formou publikací, a jejich role stabili-

zátoru demokracie v těžkých časech skrze finanční podporu nezávislým aktérům OV. Dále 

jsou vytýčena témata, na která je kladen důraz, jako: participace, podpora kritického myš-

lení, reflexe minulosti a autoritativních režimů celkově ve spolupráci s Památkovými nada-

cemi a podpora přechodu k demokracii v nových spolkových zemích. Na závěr prohlášení 

je zmíněno, že OV „není možné měřit skrze vzorec input-output, krátkodobou výkonnost či 

efektivitu, neboť vzdělání mění myšlení a chování lidí dlouhodobě“ (Landeszentrale für 

politische Bildung Nordhein-Westfallen, 2017). Tento Manifest je platným dokumentem, 

který se váže k činnosti centrál dodnes. 

To, jak vypadá činnost centrál v současnosti na konkrétním případě nastíní další část práce 

– případová studie zaměřená na činnost Saské zemské centrály. 

1.4.6 Současné trendy v OV dospělých 

Občanské vzdělávání dospělých prochází v současnosti, tak jako jiné oblasti vzdělávání, vý-

vojem v souvislosti se změnami ve společnosti. Spolková centrála pro občanské vzdělávání 

ve své poslední ročence z roku 201326 vymezuje několik klíčových trendů, které je ve veřej-

ném občanském vzdělávání dospělých možné vysledovat (Bundeszentrale für politische 

Bildung, 2014). 

Jedním z nich je propojení občanského vzdělávání s dalšími oblastmi, jako je kultura, sport 

a sociální pedagogika. OV se stává tedy více interdisciplinárním. Jako prioritu Spolková 

                                                 

26 Toto je nejnovější ročenka Spolkové centrály uvedená na jejím webu. 



34 

centrála vidí online kanály, které by měly v budoucnu převážit nad offline-kanály. K tomu 

je zapotřebí radikální změny v organizační a personální struktuře institucí OV. 

Z masivního rozšíření aktivit lidí v online prostředí a z charakteristik tohoto prostředí vy-

plývá, že z dřívějších klientů OV se postupně stanou spolutvůrci OV – toto prostředí vybízí 

k většímu zapojení na formátech OV.  

Sociální média jsou také novou výzvou institucí OV. Zde bude kladen důraz na otevřenou a 

osobnější komunikaci s uživateli – což může klást velké nároky na zástupce institucí OV, na 

druhou stranu toto může zvýšit jejich legitimitu. 

Spolková centrála zdůrazňuje potřebu doprovázet debatu o aktuálních tématech ve společ-

nosti činností OV a to na základě bodů daných Beutelsbašským konsensem. Akce by měly 

být více nabídkově-orientované a konat se mimo budovu institucí.  

Občanské vzdělávání by také mělo usilovat o propojení se zahraničním skrze nejrůznější 

projekty a nezůstávat pouze v národním rámci.  Mělo by se také snažit zasáhnout znevýhod-

něné sociální skupiny, které se o politiku a dění kolem sebe nezajímají z různých důvodů. 

O tom, jak se tyto trendy daří naplňovat ve skutečnosti, podá obraz další část práce, která se 

zaměřuje na konkrétní projekty Saské zemské centrály jakožto jednoho ze státem zřizova-

ných nadstranických aktérů (Bundeszentrale für politische Bildung, 2014).  
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2 Vnější podmínky pro působení Saské zemské centrály  

V následující kapitole bude Sasko stručně představeno z politické, ekonomické a demogra-

fické perspektivy jakožto jedna z východních spolkových zemí. Následně se text bude vě-

novat nejvýraznějším aspektům současné situace ve společnosti a politice, s cílem zasadit 

působení Zemské centrály pro občanské vzdělávání do širšího kontextu. Důraz bude kladen 

především na migrační krizi, která se Saska v současnosti dotkla. Kapitola také nabídne 

stručný přehled ostatních aktérů OV dospělých v Sasku. Autorka při psaní této části čerpala 

především z aktuálních studií politických nadací, Saského průzkumu veřejného mínění s ná-

zvem Sachsen-Monitor, článků v médiích a publikací Saské zemské centrály.  

2.1 Stručný úvod k Sasku 

Sasko, založené v roce 1989, je jednou z 16 spolkových zemí SRN. Se svými čtyřmi miliony 

obyvateli je 6. nejlidnatější zemí SRN.  Podle rozlohy se řadí na 10. místo. Hraničí s Pol-

skem, Českou republikou, Bavorskem, Durynskem, Saskem-Anhaltskem a Braniborskem 

(Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2015). 

Jakožto člen federativní republiky má Sasko svůj vlastní parlament (Landtag – Zemský 

sněm), vládu a kancléře. V současnosti jsou v Zemském sněmu zastoupeny následující 

strany: CDU27 (59 mandátů), Die Linke28 (27 m.), SPD29 (18 m.), AfD30 (14 m.), Zelení31 (8 

m.) (Sächsischer Landtag, 2014). 

Sasko se dělí na 13 krajů, přičemž tři jsou tvořeny městskými celky – jedná se o Drážďany, 

Lipsko a Saskou Kamenici. Nejvíce obyvatel žije v Lipsku. Právě velká města jsou ekono-

mickými centry země, která nabízejí dostatek pracovních míst. Menší města a vesnice jsou 

mnohem více postiženy nezaměstnaností, odchodem mladší generace do měst a stárnutím 

obyvatel (Sächsische Staatskanzlei, 2014) 

                                                 

27 Christlich Demokratische Union Deutschlands (Křesťasnkodemokratická unie Německa). 
28 Die Linke (Levice). 
29 Socialdemokratische Partei Deutschlands (Sociálnědemokratická strana Německa). 
30 Alternative für Deutschland (Alternativa pro Německo). 
31 Německy: Die Grüne. 
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V Sasku k 31. 12. 2015 žilo 3,9 % cizinců, tedy 158 743, což je výrazně méně, než je celo-

německý průměr 10 % (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2015).   

 Od roku 1990 do roku 2013 ale Sasko zaznamenalo odchod  444 659 obyvatel, většina 

z nich byli mladí lidé do 35 let  (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2015)32
.  

HDP v roce 2015 dosahovalo 112,7 miliardy EUR – pohybovalo se tedy kolem německého 

průměru. Co se týče disponibilního příjmu na hlavu, ten řadí Sasko s 18 158 EUR až na 13. 

místo mezi ostatními spolkovými zeměmi (Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, 2014).  

Míra nezaměstnanosti se pohybovala v roce 2015 na 8,2 %, čímž značně převyšovala prů-

měrnou hodnotu 6,4 % (Statista). Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (15-64 let) obnášel 

v roce 2015 62,2 %. Průměrný věk saského obyvatelstva je 46,6 let. Od roku 1990 stoupl o 

7 let (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2015). 

2.2 Sasko a migrační krize 

Sasko zažilo v průběhu migrační krize v roce 2014 a 2015 poměrně velký příliv uprchlíků, 

kteří v Sasku následně také z velké části požádali o azyl33. V roce 2014 přišlo do Saska 

11 789 uprchlíků, v roce 2015 potom 69 000, v roce 2016 14 860, kteří byli registrování 

v přijímacích zařízeních. V roce 2015 pocházela většina uprchlíků ze Sýrie (42%), další 

z Afganistánu, Iráku a Pákistánu. V roce 2016 přišlo ze Sýrie pouze 19 %, ostatní byly z Af-

ganistánu (13,3 %) a z dalších zemí (Sächsische Staatskanzlei, 2017).  

Co se týče počtů žadatelů o azyl, ten především v roce 2015 rapidně vzrostl: v roce 2014 

bylo podáno 6 930 žádostí o azyl, v roce 2015 28 317, v roce 2016 24 684 žádostí. Právě 

v roce 2015 bylo v Sasku podáno výrazně nejvíce žádostí o azyl než v jiných východoně-

meckých zemích – Meklembursko-Přední Pomořany, která byla druhou východoněmeckou 

zemí s největším počtem žadatelů o azyl, jich mělo pouze 18 851. Například oproti roku 

2011, kdy žádostí bylo pouze 2 475 je to velký nárůst (Sächsische Staatskanzlei, 2017) 

(Bundeszentrale für politische Bildung, 2017). V roce 2015 přibylo v Sasku 41 688 cizinců, 

                                                 

32 Kapitola obyvatelstvo se nachází pod tímto odkazem  https://www.statistik.sachsen.de/html/369.htm. 
33 V Německu fungují tzv. Königssteiner Schlüssel, což je kvóta vypočítaná na základě HDP a počtu obyvatel 

jednotlivých spolkových zemí, která se každý rok mění. Podle ní jsou potom spolkové země povinné přijmout 

stanovený počet uprchlíků. Nejvíce uprchlíků obvykle přijímá Severní-Porýní Vestfálsko. Sasko například 

v roce 2016 přijalo 6,7 % z celkového počtu uprchlíků (Sächsische Staatskanzlei, 2017).  
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tedy lidí bez německého pasu (jejich počet stoupl tedy o 35,6 %), a ubylo 12 109 Němců, 

celkově tedy počet obyvatel vzrostl (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2015).  

Sasko zvolilo decentrální rozmisťování žadatelů o azyl, a to podle podílu obyvatel dané obce 

na celkovém obyvatelstvu Saska. V roce 2015 bylo nejvíce žadatelů o azyl ubytováno 

v Drážďanech a Lipsku, dále v Saské Kamenici a potom do jednotlivých krajů. Kvůli po-

měrně velkému počtu nově příchozích migrantů bylo v roce 2015 nutné rychle reagovat a 

jednotlivé obce tak musely být schopné svým občanům vysvětlit situaci a obhájit výstavbu 

nových uprchlických zařízení a příjem uprchlíků podle výše uvedené kvóty.  

2.3 Aktuální společensko-politická situace  

Tato kapitola nabídne pohled na nejvýraznější fenomény společensko-politické situace 

v Sasku, které představují výzvu pro činnost institucí OV. Zaměří se především na téma 

pravicového extremismu, vzestup Pegidy, rostoucí nedůvěru v systém a polarizaci společ-

nosti. 

2.3.1 Vzestup pravicového extremismu a populismu 

Sasko si v průběhu posledních let vysloužilo pověst jako země, která má velké problémy 

s agresivním rasismem a násilnými činy a s neonacistickým podhoubím. Politická scéna pro-

blémy s extremismem poprvé přiznala teprve na začátku roku 2016, kdy ministerský před-

seda Stanislav Tillich v Saském zemském sněmu pronesl: „Radikálně pravicové a proti ci-

zincům namířené činy se řetězí a mě a nás zahanbují. Ano, je to tak: Sasko má problém 

s pravicovým extremismem a je větší, než mnozí z nás – a budu upřímný, mě nevyjímaje – 

chtěli kdy připustit (Locke, 2016).“   

Kořeny těchto problémů se dají vystopovat v minulosti. V Sasku, jakožto v ostatních výcho-

doněmeckých zemích NDR, nedošlo v průběhu komunistické diktatury k žádné sebereflexi 

druhé světové války a s ní spojených zločinů. Přestože antifašismus byl klíčovým elementem 

politického diskurzu, k sebekritickému vyrovnání se s minulostí nedošlo. Namísto toho zís-

kala ohlasy původně nacistická propaganda, vyzdvihující ztráty, které Sasko utrpělo při jeho 
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bombardování Američany 13. února 194534. Po převratu přitahovaly Drážďany neonacis-

tické organizace a radikální pravici, a byly tak považovány za „hlavní sídlo hnutí“ (Konrad 

Adenauer Stiftung, 2017), (Demuth, 2016).  

V současnosti došlo k různým událostem a vzniku nejrůznějších uskupení, která jsou příkla-

dem rostoucího vlivu radikální pravice. Příkladem může být v Sasku po dlouhá léta operující 

teroristická organizace Nazionalsozialistischer Untergrund (Nacionálně-socialistické pod-

zemí), která je spojována se smrtí několika lidí. Velmi znepokojující byly také výsledky 

dvou minulých voleb do saského parlamentu, ve kterých získala hlasy v Německu nejsilnější 

nacionalistická strana NDP35 (v roce 2009 získala 9 mandátů, v roce 2004 12 mandátů). 

V současné době popularita NDP u voličů klesá. Stranu nahradila částečně AfD36 (Alterna-

tiva pro Německo) na politické scéně a hnutí Pegida na scéně občanské a další řada spolků 

a nacionalisticky laděných iniciativ (Fridrich-Ebert-Stiftung, Kulturbüro Sachsen, 2016).  

Nejvýraznějším saským fenoménem poslední doby je hnutí Pegida (zkratka: Vlastenečtí Ev-

ropané proti islamizaci Západu), které od roku 2014 pořádá i vícekrát do měsíce demonstra-

tivně laděné pochody skrze Drážďany, které nazývá „procházkami“, a kterých se účastní 

tisíce lidí. 

Na toto hnutí, jehož hlavním bodem programu je zastavení migrace, je nazíráno různě. Ně-

kteří za ním vidí jeho organizátory v čele s Lutzem Bachmanem37, kteří mají sklony k čím 

dál tím větší radikalizaci. Je možné pod ním chápat pondělní demonstrace, kterých se pro-

kazatelně účastní velká část neonacistických organizací. Dalším vysvětlením toho, co je Pe-

gida, je její evropský kontext a napojení na pravicově populistické nálady hmatatelné v Ma-

ďarsku, Francii a dalších zemích. V neposlední řadě je Pegidou označována široká skupina 

                                                 

34 13. únor se stal dnem uctění památek více než 25 000 obyvatel Drážďan, kteří padli za oběť bombardování. 

Těsně po události přišla nacistická propaganda s alternativním příběhem, a vytvořila obraz Drážďan, jakožto 

kulturního města, které nemělo žádný význam jakožto aktér války a zněkolikanásobila pravý počet obětí. Na 

tento výklad navázaly nacistická hnutí po převratu a začaly pravidelně organizovat krajně pravicové demon-

strace s velikou účastí. Odezvou jsou jim antifašistické protidemonstrace konané ve stejný den (Neutzner, 

2017). 
35 Národnědemokratická strana Německa. 
36 Podle expertů je AfD stranou pravicově populistickou. Přestože se od neonacistů distancuje, zastává islamo-

fóbní, rasistické či homofóbní názory. 
37 Lutz Bachmann se před tím než se stal hlavní autoritou Pegidy živil obchodem s drogami. Zveřejňuje výroky 

jako „v Sýrii neexistuje válka“, „Je čím dál více cítit, že cílem je naprostá kontrola občanů, aby v případě 

nutnosti mohl být konkrétní neoblíbenec vystopován a případně odsunut. Chtějí naprostou kontrolu a vynuce-

nou konformitu všech lidí“. Jako jiní pravicoví populisté šíří spiklenecké teorie, a brojí proti oficiálním médiím 

a politikům (Demuth, 2016 str. 12).    
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obyvatel, která se pondělních demonstrací účastní od roku 2015, a která je chápe jako pro-

jekční plochu pro své obavy a úzkosti. Mluví se o tzv. „besorgte Bürger“, tedy starostlivých 

občanech, kteří tvrdí, že „Pegida je momentálně jedinou možností, jak mohou vyjádřit svou 

nespokojenost.“ (Demuth, 2016 str. 2). Pravicoví konzervativci vidí Pegidu jako „hnutí proti 

levicovému mainstreamu“. Faktem zůstává, že se demonstrací Pegidy především v roce 2015 

účastnila heterogenní skladba obyvatel, od vysokoškoláků přes učně, od voličů CDU po vo-

liče AfD. Ze sociodemografického pohledu tvořila skladba demonstrantů obrázek spíše 

„běžného občana, ale podle jejich politického přesvědčení se jedná spíše o pravicové kon-

zervativce.“ (Demuth, 2016) Skrze Pegidu došlo ale k radikalizaci některých účastníků de-

monstrací, kteří se následně zapojili do neonacistických skupin. Pegida navíc vyvíjí velké 

úsilí na získávání příznivců skrze sociální sítě, kde vytváří svou „sociální bublinu“. Její fa-

noušci (momentálně ji sleduje 41 807 lidí38) tak mohou nabýt dojmu, že jsou součástí názo-

rové většiny, což zpětně vede k upevňování radikálních názorů (Fridrich-Ebert-Stiftung, 

Kulturbüro Sachsen, 2016 str. 24).   

Kulturbüro Sachsen39, které vydává studie s cílem zachytit vývoj extrémistické a naciona-

listické scény tak na Pegidu na jaře roku 2016 nahlíží radikálněji, a to jako na katalyzátor 

radikalizace v Sasku: „V zimě roku 2014 jsme popsali Pegidu jako šovinistické hnutí, které 

zaujímá autoritářský pohled na demokracii a vytváří prostor pro rasistické postoje. Tuto 

analýzu je třeba po 18 měsících zrevidovat a zostřit. Ukázalo se, že Pegida sice vystupuje 

jako součást konformní pravice, ale postupně se z ní stalo národně-rasistické hnutí.“  

Právě působení Pegidy a dalších radikálních pravicových skupin posílilo u saského obyva-

telstva odpor k migraci. Sasko se tak stalo zemí s největším počtem (595) proti-migračních 

demonstrací v roce 2015, zhruba z třetiny organizovaných neonacisty. Zároveň se po pře-

počtu na obyvatele v roce 2015 Sasko stalo spolkovou zemí s největším počtem rasisticky 

orientovaných činů. Došlo k 477 útokům, které měly za cíl 654 lidí, z toho se jednalo v 74 

případech o útoky na azylové domy (Fridrich-Ebert-Stiftung, Kulturbüro Sachsen, 2016 str. 

12).   

                                                 

38 Viz Facebookové stránky Pegidy - https://www.facebook.com/pegidaevofficial/ 
39 Veřejně prospěšná organizace, která se snaží podporovat rozvoj demokratické občanské společnosti s cílem 

vytvořit protiváhu proti extrémistickému podhoubí v Sasku. 
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Tématu radikalizace mezi saským obyvatelstvem se věnuje i nově vzniklý průzkum z roku 

2016 nazvaný Sachsen-Monitor40, který nechala sestavit saská vláda a jenž zjišťuje mimo 

jiné míru skupinové nenávisti41. Na základě výzkumu 44 % dotázaných splňuje kritéria pro 

střední míru skupinové nenávisti, 14 % dotázaných vykazuje vysokou míru skupinové nená-

visti. Zarážející může být také souhlasná odpověď 18 % dotázaných Sasů na otázku, zdali si 

myslí, že „Jsou Němci vlastně ostatním národům od přírody nadřazeni“42, stejné procento 

dotázaných souhlasí s výpovědí „zločiny nacistů jsou historiky přeháněny43“, ve věkové sku-

pině 18-29 let s tímto souhlasí 29 % dotazovaných. 69 % dotázaných tvrdí, že „zde žijící 

Muslimové neakceptují jejich hodnoty“, a 39 % respondentů uvedlo, že by „Muslimům měl 

být přístup do Německa znemožněn“ (Das Institut für Makrt und Politikforschung, 2016).   

2.3.2 Nespokojenost s demokracií, nedůvěra v politiku a média 

V Sachsen-Monitoru vyšlo najevo, že 51 % dotazovaných je spokojeno s tím, jak funguje 

demokracie v Sasku (německý průměr je 56 %) a 83 % (německý průměr je 90 %) z nich ji 

vnímá jako obecně dobrou formu vládnutí. Horší výsledky vyšly u skupiny mladých lidí v 

Sasku ve věku 18-29: 76 % z nich hodnotí demokracii jako vhodnou formu vládnutí, a 17 % 

jako špatnou (Das Institut für Makrt und Politikforschung, 2016 stránky 19-20). V Sachsen-

monitoru je dále uvedeno, že 75 % dotazovaných věří veřejným médiím a regionálnímu tisku 

a pouze 36 % vidí účast Německa v EU negativně. Tyto výsledky nepůsobí v současném 

politickém kontextu v Evropě natolik překvapivě. Jiný pohled nabízejí ale dvě studie, které 

jsou založené na dotazování účastníků demonstrací Pegidy v Sasku. 

Studie účastníků demonstrací Pegidy od Institutu v Göttingenu44 uvádí, že 59 % dotazova-

ných je velmi nespokojeno s demokracií tak, jak funguje v SRN, 28 % je spíše nespokojeno 

a pouze přibližně 10 % z nich je jakž takž spokojeno (Finkbeiner, a další, 2016).  

                                                 

40 Na průzkumu se podílelo 1013 saských obyvatel.  
41 Při zjišťování nenávisti mezi lidmi vůči určité skupině osob bylo stavěno na předpokladu, že se jedná o 

nenávist namířenou vůči jiným osobám pro jejich příslušnost k určité skupině, ať už k ní přistoupili vědomě, 

nebo jsou do ni zařazováni. Tento koncept vychází z metod stanovených Wilhelmem Heitmeyerem a je zalo-

žený na několika dimenzích. V Sachsen-Monitoru bylo zkoumáno 12 dimenzí, příkladem jsou: nacionalismus, 

rasismus, homofobie, sexismus, antisemitismus aj. (Das Institut für Makrt und Politikforschung, 2016). 
42 Viz Sachsen-Monitor strana 31 (Das Institut für Makrt und Politikforschung, 2016). 
43 Viz Sachsen-Monitor strana 34.  
44 Této studie se účastnilo 610 respondentů. 



41 

Podle této studie vyjadřovali dotazovaní velkou nedůvěru vůči následujícím institucím a 

osobám: přes 90% dotázaných uvedlo malou či žádnou důvěru ve spolkovou kancléřku, spol-

kového prezidenta, spolkovou vládu, parlament, Evropskou unii a veřejná média (zde 93,4 

% dotázaných). Instituce, kterým dotázaní věří nejvíce, jsou: policie (58,7 %), alternativní 

média (23,1 %) a vědci (42,1 %) (Finkbeiner, a další, 2016). 

Průzkum mínění účastníků demonstrací Pegidy, nazvaný Protestforschung am Limit45 

(Zkoumání protestů na hraně) z roku 2015 zase došel k závěru, že nejvíce respondentů (20,1 

%) se účastní demonstrací Pegidy kvůli „selhání politiky“. Až potom následoval motiv po-

žadavku „kontroly migrace“. 

Nedůvěra v systém je ve východním Německu díky komunistické diktatuře silně zakoře-

něná. Společenské ale i osobní problémy jsou připisovány na účet „těch nahoře“, aniž by 

byla zohledněna vlastní odpovědnost nebo jiné faktory. Studie Fridrich-Ebert-Stiftung 

uvádí, že několik saských politiků dostalo dopisy, ve kterých stálo, že pokud daný politik 

nezačne řešit daný problém XY (silnice, ochrana před povodněmi), přejdou jejich odesílatelé 

k Pegidě. (Demuth, 2016 str. 23). Pegida se tak dostává do role „spasitele“ starostlivých 

občanů. 

Další již zmíněný bod, na kterém především Pegida, ale i AfD staví, je rozdmýchávání ne-

důvěry ve veřejnoprávní média. Média jsou „podle nich instrumentem v rukou státní moci, 

která se snaží potlačit vůli lidu s ohledem na údajně nezdařenou uprchlickou politikou.“ Šéf 

hnutí Pegida, Lutz Bachmann, skrze mainstreamová média vůbec nekomunikuje. Žurnalisté 

jsou jím a přívrženci jeho názorů označování jako „Lügenpresse“46 (prolhaný tisk). Další 

představitelka Pegidy, Tatjana Festerling, na jedné z demonstrací prohlásila: „Kdyby byla 

většina občanů ještě při smyslech, chopila by se vidlí a ty elity, zrádce národa a demagogy 

by hnala z parlamentů, soudů, kostelů a mediálních domů.“, za což ji Německý svaz žurna-

listů zažaloval za popouzení lidu (Niewendick, 2016).  

                                                 

45 Jedná se jednu z mála studií zkoumajících Pegidu. Byla provedena na velmi malém vzorku 123 osob, které 

byly ochotny odpovídat, proto nemá velkou vypovídací hodnotu, přesto dává alespoň určitou představu o po-

hnutkách účastníků demonstrací. 
46 Tento pojem pochází z 19. století, kdy byl používán konzervativními katolíky v boji proti liberálnímu tisku. 

Dále se rozšířil po první světové válce, kdy jim byl nazýván tisk nepřátel. K znovuobjevení termínu došlo 

v průběhu druhé světové války, kdy byl používán k očerňování Židů a komunistů (Niewendick, 2016).  
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Pegidisté spoléhají tedy na vlastní zdroje informací jako je zpravodajský web PI (Politically 

Incorrect), který je jakýmsi think-tankem Pegidy (Demuth, 2016 str. 25).  

Co se týče nespokojenosti s demokracií a nedůvěrou v politiku, je třeba v této souvislosti 

zmínit také rozdílné vnímání těchto skutečností mezi venkovem a velkými městy. Jak bylo 

zmíněno výše, mezi městy a venkovem existují velké demografické i ekonomické rozdíly. 

Na venkově zůstávají staří lidé a zvyšuje se počet nezaměstnaných. Právě tato skupina oby-

vatel se podle Franka Richtera, ředitele Saské zemské centrály cítí být politiky opuštěna. 

Pokud se toto dá do souvislosti se zklamáním, které pro mnohé znamenal transformační pro-

ces po revoluci, je podle Richtera zřejmé, že se mezi těmito lidmi „nastřádaly problémy a 

spousta negativních emocí.“ (Das Erste, 2016). 

Studie politické nadace Fridrich Ebert Stiftung potom poukazuje na to, že ve východním 

Německu a v Sasku obzvláště neproběhla žádná diskuze či reflexe posledních 25 let, kdy 

Sasko prošlo transformací, převzalo tržní hospodářství a demokratické hodnoty, což podle 

Richtera byla pro obyvatele „drastická změna poměrů, která vedla k tomu, že se spousta lidí 

přestala cítit ve své vlastní zemi jako doma.“ (Das Erste, 2016). To, že se veřejně o těchto 

tématech nemluví, je pak kompenzováno „nespokojeným mrmláním starší generace“, která 

v tomto duchu vychovává své potomky (Demuth, 2016 str. 32).   

2.3.3 Nedůvěra ve státní instituce, a veřejné instituce OV 

Jak již bylo řečeno výše (viz kap. 1.4.5), přetrvává v Sasku, stejně jako v dalších východo-

německých zemích, i po více než 25 letech po pádu komunistického režimu nedůvěra v de-

mokratické státní instituce, kam se řadí i veřejné instituce OV. Werner J. Patzelt, který stál 

při zrodu OV v Sasku, k tomu to prohlásil: „Ačkoliv v nových spolkových zemích jsou demo-

kratické instituce založeny, jsme ve východním Německu teprve na začátku budování demo-

kracie. Nestačí totiž, že máme nové zákony, volené parlamenty a vlády, a vnější okolnosti 

nám dávají zapomenout, na jakých základech náš právní stát stojí. Teprve až budou pocho-

peny principy, na kterých demokratický stát stojí, jeho struktury, a šance i rizika, teprve pak 

bude lidmi opravdu přijat, a bude vycházet ne ze souhlasu, který je založen na absenci al-

ternativy, ale na svobodně učiněném konsensu“ (Sächsische Landeszentrale für politische 

Bildung, b2017).  
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2.3.4 Polarizace společnosti 

V Sasku, jako v celém Německu, došlo díky migrační krizi k silné polarizaci společnosti. 

To, že jsou témata spojená s migrační krizí hlavním dělítkem společnosti, ukazuje výsledek 

Sachsen-Monitoru: jako největší problémy v zemi jsou chápány Azylová politika/Příliš 

mnoho cizinců (19 %), dále nezaměstnanost 14 %, a na třetím místě respondenti uváděli 

naopak starosti o rostoucí nenávist vůči cizincům (14 %) (Das Institut für Makrt und 

Politikforschung, 2016 str. 13).  Ročenka Saské centrály z roku 2015 začíná větou: „Rok 

2015 byl charakteristický do té doby nevídanou polarizací společnosti.“, která se podle au-

tora, ředitele centrály, Franka Richtera projevuje především narůstajícím počtem demon-

strací Pegidy a proti-demonstracemi (Richter, b2016).  

V rámci rozhovoru s autorkou zmínil problém rozštěpení společnosti, a to i v malých obcích, 

i vedoucí projektu Kommune im Dialog47 pan Tittmann ze Saské Zemské centrály: „Situace 

v obcích byla taková, že se v nich vytvořily dvě skupiny lidí, mezi kterými vznikla propast. 

Jednu z nich tvořili ti, co souhlasili s politikou otevřenosti vůči uprchlíkům, a také se i dob-

rovolně velmi aktivně podíleli na pomoci uprchlíkům, druhou skupinu tvořili lidé, kteří toto 

z nejrůznějších důvodů odmítali. Tam byla pak komunikace dlouhodobě omezená. Lidé spolu 

nemluvili věcně, a pokud spolu již dialog navázali, jednalo se spíše o nadávky než obsahovou 

diskuzi.“ 

2.4 Infrastruktura OV dospělých v Sasku 

V následující kapitole bude uveden rámec občanského vzdělávání v Sasku s důrazem na OV 

dospělých, s cílem ukázat, v jakém prostředí Zemská centrála pro OV v Sasku působí. Bu-

dou zmíněny zákony, věnující se OV, uvedeny státní instituce, které OV zaštiťují. Dále ka-

pitola zmíní systém financování institucí OV. Následně budou jmenováni hlavní aktéři OV. 

                                                 

47 Infromace o projektu viz další kapitola. 
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2.4.1 Legislativní ukotvení OV dospělých a jeho financování 

Vzdělávání dospělých je v Sasku ukotveno jednak v Ústavě, tak v Zákoně o dalším vzdělá-

vání. V saské Ústavě48 je zmíněno, že „vzdělávání dospělých je třeba podporovat“, „insti-

tuce vzdělávání dospělých mohou být provozovány buď státem, nebo mohou fungovat nezá-

visle.“ (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung).  

V Zákoně o dalším vzdělávání stojí, že všeobecným cílem dalšího vzdělávání je pomoct li-

dem ve „zdolávání profesních a osobních problémů“ a přispět „k prohlubování, rozšiřování 

a obnovování znalostí, schopností a dovedností potřebných k aktivnímu podílení se na de-

mokratickém životě“.  

V další části Zákona o dalším vzdělávání jsou explicitně uvedeny cíle jednotlivých typů 

vzdělávání dospělých, jako je kulturní, profesní, akademické a občanské. U občanského 

vzdělávání stojí následující: „Občanské vzdělávání by mělo rozvíjet schopnost vnímání ob-

čanských práv a povinností, podporovat schopnost kritického zhodnocení společenských 

souvislostí. Mělo by přispět k rozvoji tolerance vůči jinak smýšlejícím lidem.“ (Sächsischer 

Landtag, 1998). V Saském pojetí, alespoň v teorii je tedy opět zdůrazněno kritické zhodno-

cení reality, tedy ve své podstatě již zmiňovaná Mündigkeit a politická gramotnost, o pod-

poře participace se zde jmenovitě nemluví.  

V Zákoně o dalším vzdělávání je také zmíněno financování pod něj spadajících aktivit. Stojí 

zde „Sasko podporuje finančně další vzdělávání podle tohoto zákona a podle státního roz-

počtu. Udílení podpory vychází z kritérií, které stanovuje pravidelně vláda. Neexistuje 

právní nárok na podporu.“ Z toho vyplývá, že nezávislé organizace OV nemohou počítat 

s jistotou finančního příspěvku. To hodnotí akademik Klaus Hufer, ve své kritické analýze 

občanského vzdělávání dospělých jako velkou slabinu. Srovnává saský přístup s přístupem 

k financování v Severním-Porýní Vestfálsku, kde instituce OV mají na příspěvek ze zákona 

nárok (Hufer, 2016). 

Zákon stanovuje, že instituce, které jsou uznané státem podle určitých kritérií49, pak mohou 

požádat o paušální příspěvek. Podle směrnice Ministerstva kultury, které je za financování 

                                                 

48 Viz Paragraf 108.  
49 Kritéria jsou: jsou veřejně prospěšné organizace, mají sídlo v Sasku, cíle aktivit instituce musejí být v sou-

ladu s Ústavou, aktivity přístupné každému, disponuje finančním, materiálním a pedagogickým zázemím pro 
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DV zodpovědné, získají příspěvek ty instituce, které vykážou ročně „2000 vyučovacích ho-

din“ nebo vykážou „akce, které se konaly v rámci 210 dnů za rok s 3 300 účastník/dny50.“ 

Finanční prostředky, které by byly vázány na konkrétní projekt, sice mohou být také poskyt-

nuty, ale pouze pokud „projekt odpovídá veřejnému zájmu a žadatel se přiměřeně podílí na 

nákladech.“ Podle směrnice Ministerstva kultury je možné financovat akce, které „obnášejí 

minimálně 8 vyučovacích hodin, a mají minimálně 8 účastníků.“ Z toho vyplývá, že kratší 

akce, jako jsou pódiové diskuze a přednášky financovány být nemůžou (Hufer, 2016).  

Podle výše zmíněného zákona bylo v roce 2012 financováno 26 institucí dalšího vzdělávání. 

Z toho 18 Lidových vysokých škol, které v tomto roce získaly 5, 5 mil. EUR. Otázkou je, 

kolik akcí s tématem OV výše zmíněné instituce uspořádaly. Klaus Hufer uvádí ve své ak-

tuální analýze, že počet akcí OV v Sasku klesá. Zatímco v roce 2010 se jednalo o 3 095 akcí 

OV dospělých podle definice výše zmíněného zákona, v roce 2015 jich bylo již pouze 2 397 

(Hufer, 2016 str. 13). Velká část LVŠ ani žádné semináře OV totiž nenabízí, neboť jim to 

zákon nepřikazuje.  

Jak již bylo řečeno, ostatní aktéři OV, jako jsou politické nadace, odbory, soukromé nadace 

jsou financovány z jiných prostředků. O financování Zemské centrály bude řeč v další části 

této práce. 

Pokud je řeč o zákonech, které jsou pevně spjaty s občanským vzděláváním dospělých, je 

třeba v této souvislosti zmínit tzv. „Bildungsurlaubgesetz“, tedy „Zákon o vzdělávací dovo-

lené“, který spadá pod pravomoci jednotlivých spolkových zemí. Díky němu mají zaměst-

nanci obyčejně nárok na deseti denní dovolenou za dva roky, kterou využijí k dalšímu vzdě-

lávání. Takto stát může cíleně propagovat občanské vzdělávání. Sasko a Bavorsko jsou je-

dinými spolkovými zeměmi, které tento zákon nemají (Info Web Weiterbildung).    

2.4.2 Aktéři OV dospělých v Sasku  

Celkový počet všech institucí OV dospělých v Sasku je velmi těžké odhadnout, neboť ně-

kteří aktéři nejsou členy žádných svazů a nepobírají dotace od saského Ministerstva kultury 

ani od Spolku. Na základě rešerše, textu Klause Hufera, webových stránek Zemské centrály 

                                                 

dlouhodobou činnost a systémem evaluace kvality, je připravena zveřejnit své cíle, organizační cíle, počty 

účastníků apod. (Sächsischer Landtag, 1998).  
50 Podle Zákona je účastník/den jedním dnem, v rámci kterého se účastník stravoval a případně nocoval v in-

stituci.  
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pro OV, stránek Spolkové Nadace pro zpracování komunistické diktatury a knihy Občanské 

vzdělávání v Sasku, sestavila autorka tabulku níže, která zachycuje nejvýznamnější instituce 

OV dospělých v Sasku, jež se alespoň zčásti OV věnují.  

Tab. 2 Přehled aktérů OV v Sasku 

Přehled aktérů občanského vzdělávání v Sasku 

Veřejné instituce 

Saská zemská centrála pro OV - 

Lidové vysoké školy 29 Lidových vysokých škol 

Nadace památková místa Nadace Saská památková místa51 

Nezávislé instituce 

Politické nadace5253 Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU), Rosa-Luxem-

burg-Stiftung (Die Linke), Friedrich-Ebert-Stiftung 

(SPD), Herbert-Wehner-Bildungswerk (SPD), 

Wilhelm-Külz-Stiftung (FDP), Heinrich-Böll-Stif-

tung (Die Grüne) 

Církevní organizace54 Saské evangelické vzdělávání dospělých, Katolické 

vzdělávání dospělých  

Odbory55 DGB-Bildungswerk Sachsen 

Arbeit und Leben Arbeit und Leben Sasko 

                                                 

51 Nadace Saská památková místa je státem zřizovanou institucí, která upomíná na zločiny komunistické a 

nacistické diktatury. Je považována za oficiálního aktéra historického občanského vzdělávání. Pořádá nejrůz-

nější programy pro mládež i dospělé, které se vážou k historicky významným místům. Podobná nadace existuje 

také v Bavorsku.  
52 Politické nadace jsou v Sasku financovány Státním kancléřstvím. Každá politická strana, která je zastoupena 

buď ve Spolkovém, nebo Saském zemském sněmu více jak dvě volební období, má právo iniciovat vznik 

spřízněné ale na straně nezávislé politické nadace. Nadace bude ale financována pouze tehdy, když doloží, že 

tři roky, které předcházejí rozpočtovému období, provozovala v Sasku občanské vzdělávání.  Paušální finanční 

podpora na fungování nadace se vyplácí vždy i ještě jedno volební po tom, co strana spřízněná s danou nadací 

opustila Zemský sněm. Částka dotace se vypočítá z 50 % podle počtu míst, které strana spřízněná s nadací, 

obsadila na dané období v Zemském či Spolkovém sněmu a z 50 % se jedná o pevnou částku, která je přidělo-

vána jednotlivým politickým ideologickým směrům. Např.: sociálně orientované nadace Friedrich-Ebert-Stif-

tung a Herbert-Wehner-Bildungswerk se budou v roce 2017 dělit o 100 000 EUR  (Staatskanzlei, 2016).  
53 Díky systému přidělování dotací získala možnost vytvořit si svou nadaci po dvojnásobném zvolení do Sas-

kého zemského sněmu i strana NPD, která v roce 2006 založila Bildungswerk für Heimat und die nationale 

Identität e.V. (Vzdělávací institut pro vlast a národní identitu). Jedná se o „pravicový think-tank“, který šíří 

myšlenky NPD (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung). 
54 Jedná se o Svazy, které pod sebe začleňují nejrůznější spolky, pracovní skupiny nebo i tzv. Akademie, jako 

je například Evangelická akademie v Míšni, které se věnují OV. 
55 Pořádá vzdělávací aktivity převážně pro své členy. 
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Ostatní56 Kulturbüro Sachsen57, Stiftung Friedliche Revolu-

tion58, Gut Gödelitz59 a další 

V Sasku je přítomna většina politických nadací, které působí celorepublikově. Působí zde i 

církevní sdružení a sdružení Arbeit und Leben. A fungují zde i instituce, které jinde nefigu-

rují, jako Kulturbüro či Nadace Saská památková místa aj. 

  

                                                 

56 Viz seznam organizací uvedených na stránkách Bundesstiftung Aufarbeitung (Spolková Nadace pro zpraco-

vání komunistické diktatury): https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/institutionen-der-politischen-bil-

dungsarbeit-1565.html#A1568 
57 Viz zmínka v poznámce pod čarou 39) na straně 34. 
58 Nadace Mírová revoluce. Byla založena 9. října 1989 v Lipsku, má připomínat myšlenky revoluce. Webové 

stránky: http://www.stiftung-fr.de/Stiftung.11.0.html 
59 Jedná se o nadstranický spolek, jehož cílem bylo a stále je rozvíjet pochopení mezi obyvateli bývalého Zá-

padního a Východního Německa. Webové stránky: http://gut-goedelitz.de/gut-goedelitz/ueber-gut-goedelitz/ 
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3 Saská zemská centrála a její reakce na aktuální výzvy 

ve společnosti 

Následující kapitola si klade za cíl analyzovat činnost Saské zemské centrály (SZC) jakožto 

veřejného aktéra OV dospělých v Sasku v kontextu současné společensko-politické situace, 

která byla nastíněna v předchozí kapitole, a v souvislosti s působením ostatních aktérů. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná literatura v češtině, která by o působení zemských 

centrál pojednávala, je snahou autorky čtenáře informovat o tom, jaké je pole působnosti 

této unikátní instituce v praxi, jak centrála operuje v souvislosti se zajištěním své nadstra-

nickosti a jakým způsobem postupuje při reakci na aktuální situaci ve společnosti. Tato ka-

pitola je případovou studií, která se týká speciálně Saska – cílem práce tedy není získané 

poznatky zobecňovat. Jde o to ukázat, co konkrétně může vyplynout z role centrály, jakožto 

instituce zřizované státem, a to v konkrétních podmínkách a prostředí. 

Kapitola odpovídá na následující výzkumné otázky: Jaké jsou cíle činnosti Zemské centrály? 

Odpovídají akademickému pohledu na cíle občanského vzdělávání, který bude uveden 

v první kapitole? Existuje mezi cíli nějaká hierarchie? Jak jsou cíle naplňovány? Existují 

nějaké principy či koncepce, kterými se centrála při své činnosti řídí? Jakým způsobem je 

zajištěna nadstranickost centrály? Jak probíhají rozhodovací procesy v rámci centrály? Jaký 

je vzájemný vztah mezi činností centrály a aktuální společensko-politickou situací? Jaká je 

role Zemské centrály ve vztahu k ostatním aktérům OV dospělých v Sasku a jaké je její fi-

nanční a personální zázemí? 

Informace pro tuto kapitolu byly čerpány z ročenek SZC, dvou osobních rozhovorů prove-

dených v SZC s jejím ředitelem Frankem Richterem a vedoucím projektu K!D panem 

Tittmannem, knihy „Občanské vzdělávání v Sasku“ a dalších studií.  
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3.1 Analýza fungování Saské zemské centrály pro občanské 

vzdělávání 

SZC vznikla v roce 1991 rozšířením saské pobočky Zemské centrály partnerské západoně-

mecké země Bádenska-Würtenberska60. Na konci prvního roku činnosti centrála zaměstná-

vala už 6 pracovníků. Vznikla jako veřejnoprávní instituce bez právní subjektivity pod Stát-

ním kancléřstvím. V roce 1994 došlo k jejímu přeřazení pod Saské ministerstvo kultury. 

V roce 1996 centrála již měla 20 zaměstnanců. Od roku 1991 se prezentuje na svých webo-

vých stránkách a od roku 2002 provozuje také webové stránky s názvem Infoseiten, které 

podávají informace o historii, občanském vzdělávání a politice.  V současnosti má centrála 

24 zaměstnanců. Sídlí v Drážďanech, ve čtvrti Trachau (Sächsische Landeszentrale für 

politische Bildung, 2011). Cíle a organizační struktura Saské Zemské centrály jsou ukotveny 

ve správním předpisu Saského ministerstva kultury z roku 2000.    

3.1.1 Cíle její činnosti 

Výše zmíněný právní předpis poměrně podrobně rozepisuje výčet cílů a principů občanského 

vzdělávání provozovaného centrálou. Takovéto předpisy, které fungují jako podklad tvoření 

obsahu jejich činnosti, mají všechny centrály. Frank Richter v souvislosti s otázkou závaz-

nosti tohoto předpisu při rozhovoru s autorkou uvádí, že centrála: „musí samozřejmě dbát na 

to, aby vše, co je v něm obsaženo, také zařadila do své činnosti.“ Sestavení konkrétní hie-

rarchie cílů pak „závisí na aktuální situaci, takže každý rok je jiná.“ (Richter, 2017) 

Jako hlavní rámec pro činnost centrály vymezuje předpis demokratické principy a hodnoty 

ukotvené v německé a saské Ústavě, které by měla skrze svou činnost „posilovat a upevňo-

vat“. Dalším zmíněným klíčovým bodem je pak požadavek na to, aby „centrála byla 

schopná reagovat rychle a přiměřeně na změnu názorů ve společnosti“.  

Předpis pak uvádí výčet 8 konkrétních bodů toho, na co se centrála při své činnosti zamě-

řuje.61 Ty se dají shrnout do čtyř oblastí (Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2000):  

                                                 

60 Západoněmecké nadace si ve východním Německu po znovusjednocení většinou otevíraly své pobočky a 

snažili se místnímu personálu předat know-how o své činnosti. 
61 Celé znění předpisu Zemské centrály v němčině je možno nalézt v přílohách. 
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- nejvíce je zdůrazněna její role zprostředkovatele vědomostí a hodnot (znalosti o 

politických institucích; informace o společenských procesech, souvislostech; pří-

prava na budoucí vývoj situace a události na regionální, národní, evropské a globální 

úrovni; předávání demokratických hodnot; rozvoj vnímání souvislostí mezi osobním 

a veřejným zájmem), 

- dále je zmíněna podpora Mündigkeit (rozvoj kritického myšlení, schopnosti samo-

statně jednat a rozhodovat se), 

- a podpora dialogu (o politických tématech ve skupinách). 

 

Zajímavé je porovnat znění předpisů s jinými zemskými centrálami. Mezi úkoly většiny cen-

trál patří podobné body, jako je například šíření demokratických hodnot. Dalším aspektem 

je potom zdůraznění role centrál, jakožto „hasičů požáru“. To se objevuje v různých podo-

bách v předpisech velké části z nich, kde je zmíněno, že centrály by měly působit proti ne-

gativním jevům ve společnosti, jako je extremismus, rasismus, pravicový populismus a další. 

Příkladem může být předpis Bavorské zemské centrály, kde stojí, že nejdůležitějším úkolem 

centrály je její „působení proti extrémistickým postojům ve společnosti skrze vzdělávání“ 

(Bayrische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit). I předpis centrály v Sasku-Anhalt-

sku, která s pravicovým extremismem bojuje podobně jako Sasko, tento aspekt zmiňuje: 

„centrála se zasazuje o vypořádání se s antidemokratickými formami politického extre-

mismu“. (Sachsen-Anhalt) 

Zde narážíme na téma, které vyvolává silné emoce na poli občanského vzdělávání. Zástupci 

centrál si stojí za tím, že veřejné občanské vzdělávání by nemělo být pouze instrumentem 

politické scény k řešení již vzniklých společenských problémů. Tato role je jim ovšem 

v praxi přisuzována, a někdy je vnímání jejich činnosti v očích politiků pouze na tuto funkci 

zúženo (Kalina, 2014 str. 126). 

Zástupci centrál zdůrazňují preventivní roli centrál. Dr. Martina Weyrauch, ředitelka Zem-

ské centrály pro občanské vzdělávání v Braniborsku, nebo ředitel SZC Frank Richter, pova-

žují schopnost centrál pružně a rychle reagovat na aktuální jevy ve společnosti za velkou 

přednost, kterou se odlišují od ostatních aktérů OV. (Schiele, a další, 2013), (Richter, 2017).  

Jak jíž bylo zmíněno výše, v předpise Saské centrály je na požadavek na prevenci společen-

ských problémů kladen velký důraz: „centrála musí být schopna rychle a přiměřeně reago-
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vat na změnu názorů ve společnosti“. Tento úkol má být přitom společně s orientací na de-

mokratické hodnoty ústředním motivem práce centrály. Nabízí se tedy otázka, jakým způ-

sobem Zemská centrála reagovala na aktuální události roku 2014 a 2015 spojené s migrační 

krizí. Analýza její reakce je uvedena v další části této kapitoly. 

Dalším významným bodem je požadavek na rozvoj kritického myšlení a Mündigkeit obecně. 

Tento bod je také uveden v různých formulacích ve většině předpisů centrál. V předpise 

Saské centrály je ale navíc zmínka o podpoře dialogu o politických tématech ve skupinách, 

která ve své podstatě s předchozím bodem těsně souvisí. Tento velmi konkrétně definovaný 

požadavek je poměrně unikátní. Například Bavorská centrála ani Sasko-anhaltská ve svém 

předpisu bod, který by se týkal konkrétně podpory dialogu občanů, nemají.  

Pokud rozbor oficiálně stanovených cílů Saské zemské centrály shrneme, můžeme podtrh-

nout dva specifické cíle, které vyplývají napovrch ve srovnání s jinými centrálami. Jedná se 

zaprvé o požadavek na sledování aktuálního dění, a na přiměřenou a rychlou reakci na aktu-

ální události, což má fungovat jako preventivní opatření, a zadruhé o požadavek na rozvoj 

dialogu občanů na politická témata. Tím, jak jsou tyto cíle naplňovány v praxi, se budeme 

zabývat v další části této kapitoly. 

Metody dosahování cílů 

Ve správním předpisu centrály je také stanoveno, jakými metodami centrála těchto cílů má 

dosahovat: 

- Skrze působení na státní orgány, které jsou zodpovědné za rozhodování ohledně do-

tací pro občanské vzdělávání v Sasku. 

- Skrze spolupráci s nezávislými aktéry OV. 

- Skrze pořádání veřejných akcí. 

- Skrze vzdělávání prostřednictvím publikací, knih a filmů mimo jiné i na školách 

- Skrze sbírání zkušeností a poznatků v rámci její činnosti, které zpracuje tak, aby se 

daly využít pro občanské vzdělávání (Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 

2000). 
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Na tomto místě je třeba připomenout, že Saská centrála nemá mezi svými úkoly dotování 

nezávislých aktérů občanského vzdělávání62, tak jako velká řada jiných centrál. Frank Rich-

ter to ale považuje spíše za výhodu: „Já to například vidím jako výhodu, protože čisté dotační 

programy jsou byrokraticky náročné a vytvářejí byrokratickou kulturu. Je třeba psát žádosti 

o granty, je třeba je vyhodnocovat, dokumentovat je, pak sedí referenti pouze za stolem.“ 

(Richter, 2017). SZC je tak mnohem více vzdělávací institucí, než úřadem, který se stará o 

dotace a přerozdělování peněz jiný aktérům.  

Co se týče bodu, který zmiňuje „působení na státní orgány, které jsou zodpovědné za rozho-

dování ohledně dotací pro OV v Sasku“, k tomu zmínil pan Richter v rozhovoru, že toto 

centrála neprovozuje.  

Dále na to navázal poznámkou ohledně koordinace nezávislých aktérů: „To je velmi těžké 

zorganizovat. V Německu existuje velká pluralita veřejných aktérů. Máme velké státní insti-

tuce, jako je škola, univerzity, akademie. Ti nás nepotřebují. To by bylo také trochu zvláštní, 

když bychom jako centrála s 23 zaměstnanci začali tyto velké hráče koordinovat. To souvisí 

také s politickou situací v Sasku. Máme zde dvě velká města: Drážďany a Lipsko. V těchto 

městech je velmi silná vzdělávací infrastruktura: Politické nadace, Lidové vysoké školy. Ty 

nás nepotřebují, a my je také ne. Samozřejmě, že musíme něco podnikat v obou velkých měs-

tech. Ale převážně bychom se měli soustředit na menší obce, kde je vzdělávací infrastruktura 

slabá. V komunách pak jsou malí aktéři, jako třeba drobná muzea, kulturní domy. Ti jsou 

zase někdy moc malí na to, abychom je nějak propojili vzájemně. Snažíme se mít přehled o 

celkové situaci v oblasti vzdělávání a organizovat partnerství, kde existují nějaké synergie. 

Ale daří se nám to jen omezeně. Není to také náš primární úkol. Co bych ještě zmínil je, že 

existuje tzv. Zemský poradní sbor pro další vzdělávání, jehož jsme také součástí. Členové 

tohoto orgánu se ale setkávají, pouze pokud se něco řeší, ne pravidelně.“ (Richter, 2017). 

Pokud tedy srovnáme pravomoci SZC s tím, co je řečeno v Mnichovském manifestu63, ja-

kožto dokumentu shrnujícím roli centrál na poli OV, je možné konstatovat následující: 

- SZC má koordinační roli na poli OV v Sasku pouze do určité míry (viz výpověď p. 

Richtera). 

                                                 

62 Dotačním místem je Ministerstvo kultury (viz Kapitola 2.3). 
63 Viz kapitola 1.4.5. 
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- SZC může fungovat jako stabilizátor demokracie pouze omezeně, neboť nedisponuje 

finančními prostředky, které by přerozdělovala a tím mohla usměrňovat činnost dal-

ších aktérů.  

3.1.2 Princip nadstranickosti 

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, je princip nadstranickosti hlavní aspekt, který 

odlišuje centrály od dalších aktérů. Jejich nadstranickost je ukotvena v zřizovacích předpi-

sech. V tom Saském stojí: „Centrála na principu nadstranickosti rozvíjí a zlepšuje občanské 

vzdělávání v Sasku.“ (Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2000).   

Nadstranickost není ale v tomto kontextu chápána jako absence jakéhokoli postoje či hodnot. 

Hodnoty, které mají centrály zastávat, jsou ty dané Ústavou (Bundesministerium des 

Inneren, 2017).  

Na nadstranickost Saské zemské centrály dohlíží kuratorium, které zároveň navrhuje rozpo-

čet centrály a plán činnosti. Kuratorium čerpá informace o činnosti centrály z výročních 

zpráv a kdykoli se může dovolat bližších informací o konkrétních projektech a krocích cen-

trály u jejího ředitele. Kuratorium sestává z 21 členů. Z toho deset z nich jsou odborníci 

z nejrůznějších profesních oblastí, kteří mají vazbu na OV – ty jmenuje ministr kultury. Dále 

ministr kultury jmenuje dalších 11 zástupců Zemského sněmu na návrh Sněmu. Na zasedání 

kuratoria se účastní i ředitel centrály a zástupce ministerstva kultury. Kuratorium rozhoduje 

prostou většinou (Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2000).  Frank Richter v rozho-

voru uvedl, že centrála sice kuratoriu podléhá, ale o konkrétním obsahu činnosti rozhoduje 

on (Richter, 2017).   

V současné době se kuratorium skládá z následujících zástupců stran: 6 poslanců CDU, 3 

poslanci Die Linke, 1 poslanec SPD, 1 poslanec AfD. Dále jsou v kuratoriu přítomni osob-

nosti z následujících pozic: univerzitní profesoři, manažer firmy, ředitel veřejného rozhlasu, 

ředitel opery, učitel gymnázia, zástupce evangelicko-luteránské církve, zástupce ekumenic-

kého informačního centra a další (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, g2017). 

Toto složení kritizuje strana Zelených, která má v Zemském sněmu 8 poslanců (o 6 méně 

než AfD), v kuratoriu ale zastoupená není kvůli jistému klíči, podle kterého jsou hlasy v ku-

ratoriu stranám přidělovány (Zais, 2016).  
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3.1.3 Finanční zajištění Zemské centrály 

Saská zemská centrála je financována Ministerstvem kultury, které ji zaštiťuje. Rozpočet 

stanovuje centrála společně s kuratoriem. Saský stát operuje s rozpočtem na dva roky, což 

poskytuje centrále větší finanční stabilitu, a tím pádem možnost dlouhodoběji plánovat její 

aktivity.  

Níže je tabulka s rozpočtem centrály za posledních pět let. Data je možné zhlédnout na we-

bových stránkách Ministerstva financí. Autorce se bohužel na základě dostupných informací 

nepodařilo najít skutečné náklady pro všechny níže uvedené roky. Čísla pro roky 2012, 2014, 

2016 a samozřejmě také 2017 a 2018 jsou pouze očekávané výdaje a mohou se tak lišit od 

reálných výdajů. Tabulka přesto vypovídá o trendu souvisejícím s financováním jednotli-

vých oblastí činnosti Zemské centrály. 

V tabulce jsou uvedeny největší a nejvýznamnější položky rozpočtu jako jsou personální 

náklady, náklady na akce, publikace, PR a správu mediálních kanálů a na speciální projekty. 

Vymezené náklady není možné mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu přesouvat. 

Tab. 3 Vývoj výdajů SZC 2011-2018 

 

Pramen: Rozpočty Saského zemského ministerstva kultury pro dvouleté období viz: 

(Staatsministerium für Kultus, 2014) (Staatskanzlei, 2016) (Richter, 2014); vlastní zpracování 

Největší položkou rozpočtu jsou personální náklady. Zemská centrála počítá s 22 pracov-

ními místy pro zaměstnance a s jedním pro ředitele. Tito pracovníci jsou zaměstnání na plný 

úvazek.  Ředitel Frank Richter v rozhovoru s autorkou v souvislosti s personálními náklady 

uvádí, že se stát tyto náklady snaží držet nízko, právě díky velikosti této položky, což vidí 

ředitel jako problematické. V následujícím rozpočtovém období 2017/2018 ale plánované 

výdaje na zaměstnance výrazně povyrostly. 

personální 

náklady
akce publikace

PR, správa 

webu

projekt 

K!D
Ostatní

celkové 

výdaje
poznámka

2018 1 642 000 € 524 000 € 344 200 € 93 000 € 163 800 € 2 767 000 € plán

2017 1 606 700 € 527 000 € 349 400 € 93 000 € 169 500 € 2 745 600 € plán

2016 1 429 400 € 410 000 € 320 000 € 43 000 € 166 500 € 2 368 900 € plán

2015 1 273 100 € 407 800 € 314 100 € 43 000 € 105 200 € 2 143 200 € skutečnost

2014 1 428 600 € 320 000 € 315 000 € 35 000 € 182 400 € 2 281 000 € plán

2013 1 346 200 € 325 300 € 316 100 € 34 700 € 120 000 € 16 600 € 2 158 900 € skutečnost

2012 1 261 000 € 257 000 € 305 000 € 29 000 € 121 900 € 1 973 900 € plán

2011 1 207 100 € 254 700 € 310 500 € 29 000 € 120 500 € 1 921 800 € skutečnost

Vývoj výdajů Saské zemské centrály pro občanské vzdělávání - výběr nejdůležitějších položek
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Druhou největší položkou jsou výdaje na akce. Patří sem jak náklady na vlastní akce cen-

trály, tak na tzv. kooperační akce, které centrála pořádá s jinými nezávislými aktéry. Z této 

kapitoly jsou čerpány náklady na jízdné, honoráře a ubytování při studijních cestách, semi-

nářích a jiných akcích (Staatsministerium für Kultus, 2014). Z tabulky můžeme vyčíst, že od 

roku 2011 došlo k navýšení plánovaných výdajů (na rok 2018) na akce o více než 50 %. 

Další část výdajů tvoří náklady na tvorbu odborných publikací. Je počítáno s náklady na 

vytvoření, nákup a šíření publikací a audiovizuálních učeních pomůcek (Staatsministerium 

für Kultus, 2014). Oproti rychle rostoucím plánovaným výdajům na akce vzrostla částka 

plánovaná na produkci publikací od roku 2011 ve srovnání s plánem na rok pouze zhruba o 

10 %. Je tedy zřejmé, že produkce publikací není prioritou centrály v současnosti. 

Dále je v rozpočtu počítáno s náklady na předávání informací o činnosti centrály médiím, 

veřejnosti a nezávislých aktérům (Staatsministerium für Kultus, 2014). Zde došlo k nárůstu 

téměř o 48 % od roku 2011 oproti výdajům pro rok 2015. Největší změna je pozorovatelná 

ve srovnání očekávaných výdajů za rok 2016 a 2017, kde došlo k nárůstu v plánované částce 

o 116 %. Centrála se tedy chce do budoucnosti soustředit více na svou propagaci.  

Pokud se podíváme na celkové výdaje centrály, je zřejmé, že objem finančních prostředků, 

které má k dispozici neklesá, ba naopak. Její ředitel k jejímu finančnímu zajištění v rozho-

voru uvedl, že je „centrála rozumně vybavená finančními prostředky i personálem“ (Richter, 

2017). Větší problémy s financováním tedy centrála zřejmě nepociťuje.  

Na její financování je ale možné nahlížet i z širšího kontextu. Porovnáme tedy výdaje Saské 

centrály s výdaji centrály v Sasku-Anhaltsku a Bavorsku64. V roce 2011 dosahovaly v 

Sasku-Anhaltsku skutečné výdaje tamější ZCOV 1 982 000 EUR, v Bavorsku 2 389 000 

EUR v Sasku 1 207 100 EUR (Kalina, 2014 str. 73). Pokud čísla ale vydělíme počtem oby-

vatel, zjistíme, že Bavorsko vydává nejméně (0,17 EUR/osoba), následuje ho Sasko (0,47 

EUR/osoba) a Sasko-Anhaltsko (0,86 EUR/osoba).  

                                                 

64 Autorka se rozhodla uvést srovnání s Bavorskou zemskou centrálou, jakožto představitelem centrál Západ-

ního Německa a zemskou centrálu v Sasku-Anhaltsku, která působí v podobných podmínkách jako centrála 

saská. 
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3.1.4 Organizační struktura Zemské centrály 

Zemská centrála sestává ze třech hlavních oddělení, které jsou podřízeny jejímu řediteli. Jsou 

to: Online-oddělení, Oddělení publikací a Programové oddělení. Tato oddělení fungují ne-

závisle na sobě, ovšem, snaží se na spoustě projektů kooperovat. 

Oddělení Publikací 

Publikační činnost je významnou složkou činnosti většiny centrál. Oddělení publikací má 7 

zaměstnanců (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, a2017). SZC v současnosti 

nabízí 180 knih, které jsou pro obyvatele Saska zdarma k rozebrání. Knihy je možné objed-

návat online, nebo si je vyzvednout na adrese centrály. Každý půlrok 

vyjde zhruba 20 nových titulů. Zemská centrála také navíc provozuje 

vlastní knihovnu, kde je možné si zapůjčit publikace týkající se ob-

čanského vzdělávání, politické situace a podobně. 

V tabulce výše je uvedena statistika ukazující počet publikací za mi-

nulé tři roky. Je zde vidět, že počet rozdaných publikací rychle 

vzrůstá. 

Programové oddělení 

Programové oddělení hospodaří s největším rozpočtem (viz kap. 

3.1.3).  Momentálně toto oddělení zaměstnává 5 lidí.  

Co se týče cílové skupiny akcí SZC, uvedl Frank Richter v rozho-

voru, že se centrála zaměřuje na všechny občany, to ale neznamená, že by všechny akce 

cílily na všechny. Snaha je spíše o to pokrýt akcemi co největší spektrum účastníků ze všech 

vrstev společnosti. V ročenkách z roku 2013 a 2012 je potom uveden výčet jednotlivých 

sociálních/profesních/demografických skupin, na které centrála cílila65. V roce 2013 bylo 

nejvíce akcí zaměřeno na širokou veřejnost, a to 44,10 %, dále na žáky (23,1 %), učitele 

(25,6 %), studenty (6,3 %), seniory (5,5 %), multiplikátory pracující v oblasti OV (5,5 %). 

Další skupiny, na které se centrála zaměřovala, byl například Bundeswehr, komunální správa 

                                                 

65 V aktuálnějších ročenkách tato statistika chybí. 

2015 101168

2014 126170

2013 87937

2012 79000

Celkový počet 

rozdaných publikací

Pramen: Výroční 

zprávy SZCOV 2015, 

2012 (Richter, 2016), 

(Sächsische 

Landeszentrale für 

politische Bildung, 

2014) 

Tab. 4 Počet distribu-

ovaných publikací 

SZC 2012-2015 
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či policie (Richter, 2014 str. 12). Skupinou, se kterou centrála v roce 2013 vůbec nepraco-

vala, jsou uprchlíci.  

Centrála se snaží také nabízet poměrně pestrou škálu formátů svých akcí. Nejaktuálnější 

podrobnější statistika je uvedena v ročence z roku 2014. V tomto roce proběhlo 274 akcí. 

Nejvíce akcí66 bylo pořádáno formou přednášky a diskuze (75), další významnou položku 

tvořily projektové dny, simulační hry a workshopy (38), prohlídky (24), čtení (22), studijní 

cesty/exkurze (16), pódiové diskuze (14), promítání filmů s diskuzí (12), semináře (12), za-

sedání (7), soutěže (5), zahájení výstav (4). Položka „Ostatní“ zahrnuje akce typu oslav, 

vzpomínkových ceremonií, výjezdy Infomobilu67 a prezentace formou infostánku (45) 

(Richter, 2015 str. 9).  

V jednotlivých ročenkách je také uvedeno, kolik akcí bylo nově koncepčně navrženo každý 

rok. V roce 2015 bylo například nově představeno 94 typů akcí z celkového počtu 277 (viz 

Tab. 5). Mezi inovativní formáty z roku 2015 se řadí například Poetry Slam na téma svo-

boda, který probíhal na školách (Richter, 2016 str. 11).  

Co se týče počtu akcí, jak je vidět z Tab. 5, došlo od roku 2011 k poklesu (z 364 na 277 

v současnosti), který je ale zřejmě z části zapříčiněn tím, že se centrála při stejném počtu 

zaměstnanců soustředila i na projekt K!D68, který byl především v letech 2014 a 2015 velmi 

náročný na přípravu i personální zajištění. Důležitým ukazatelem je také počet účastníků. 

Ten se dlouhodobě pohybuje kolem 18 000.  

Jak již bylo řečeno v kap. 3.1.1, nemá centrála sice takovou kompetenci koordinační, zato 

se ale snaží o intenzivní kooperaci s jinými institucemi v pořádání akcí. Každý rok tak spo-

lupracuje s desítkami partnerů. V prostorách samotné centrály se koná minimum akcí – prů-

měrně cca 10 % (viz Tab. 5). Mezi její partnery v roce 2015 patřily vysoké školy, gymnázia, 

Lidové vysoké školy, nadace, knihovny, města, akademie, spolky, církve, muzea, ale i sou-

kromé firmy (Richter, 2016 str. 27). Pracovníci centrály jsou velmi často také zváni na akce 

při nejrůznějších příležitostech, kde přednášejí či moderují diskuze.  

                                                 

66 Jsou zde zmíněny pouze akce, které organizovala centrála sama bez dalších partnerů. 
67 Infomobil je jedním z projektů centrály. Jedná se de facto o mobilní informační stánek Zemské centrály, se 

kterým zaměstnanci objíždějí nejrůznější akce, diskutují s náhodnými kolemjdoucími o politických tématech, 

rozdávají publikace SZC, nebo informují o aktuální programové nabídce. 
68 Projektu K!D se věnuje další kapitola. 
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Tab. 5 Statistika akcí (spolu)pořádaných centrálou 

 

Pramen: (Richter, 2013), (Richter, 2014), (Richter, 2015), (Richter, 2016); Pro některé roky nebyla 

data k dispozici, což je označeno písmenem X; vlastní zpracování 

Tematicky se akce v roce 2015 týkaly následujících kategorií: Občanské vzdělávání (89), 

Zpracování diktatury, srovnání režimů (58), Evropa a svět (51), Německé dějiny a dějiny 

obecně (51), Politický systém a řád (23), Vnitřní politika (15), Saská historie (5). V ročence 

se ovšem nepíše, co je pod jednotlivými pojmy konkrétně míněno.  

Co se týče geografického rozmístění akcí SZC, odehrálo se jich v roce 2015 nejvíce v Dráž-

ďanech (142), následně v Lipsku (56), Saské Kamenici (26), Zwickau (19) a Budyšíně (17). 

Je zde tedy patrné silné zaměření na dvě největší města69, což vyplývá především z umístění 

centrály. 

Online oddělení 

Od roku 2014 existuje vedle dvou výše zmíněných oddělení nově i online oddělení, které se 

zaměřuje na nová média. Centrála si od zavedení nového oddělení slibuje především oslo-

vení mladších cílových skupin. V oddělení pracují v současnosti 4 zaměstnanci (Sächsische 

Landeszentrale für politische Bildung, a2017).  

Oddělení se stará o Twitterový, Youtube a Facebookový účet centrály. Videa publikovaná 

centrálou se většinou vážou k aktuálním otázkám nebo k zastřešujícímu tématu, které cen-

trála každý rok vyhlašuje. U aktuálních témat je vidět výrazně vyšší sledovanost (například 

video: Proč (nejít) k Pegidě? má 4 828 zhlédnutí, zatímco Židé v Sasku: pronásledování a 

                                                 

69 Tato statistika ale nezahrnuje akce, organizované v rámci projektu K!D. 

 

Rok

Celkový 

počet akcí 

pořádaných 

SZC

Celkový 

počet 

účastníků  

akcí SZC

Akce 

vzniklé 

kooperací 

s partnery 

Počet 

účasníků 

těchto akcí 

počet 

partnerů

Počet akcí 

mimo 

centrálu 

Nově 

koncipované 

formáty akcí 

Akce 

otevřené 

všem 

zájemcům

2015 277 19332 81 8727 X 78% 94 X

2014 274 18972 62 5808 73 88% 57 X

2013 281 17412 60 3941 102 93% 82 44%

2012 290 18011 74 5725 89 92% 107 48%

2011 364 18366 X X 95 94% X X
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jejich likvidace vidělo 222 lidí. V roce 2015 zveřejnila centrála 27 videí – nejsledovanější 

byl Test na udělení občanství – video, které s nadsázkou představuje, jak záludné otázky 

musí zájemci o občanství v Německu zodpovídat. Momentálně má 23 847 zhlédnutí70. 

Každý první čtvrtek v měsíci centrála na Youtube zveřejňuje i tzv. Čtvrteční hovory, kde se 

formou rozhovoru s významnými osobnostmi na aktuální téma snaží ukázat, jak funguje po-

litika. Tyto záznamy potom vysílá i saská veřejnoprávní televize. Počty zhlédnutí u těchto 

pořadů jsou ale poměrně nízké  (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, h2017).  

Návštěvnost webových stránek Zemské centrály byla v posledních letech následující: 77 937 

zhlédnutí (2015), 53 613 (2014), 11 550 (2013). V roce 2014 došlo tedy k rapidnímu nárůstu. 

Co se týče Facebookového profilu, má centrála momentálně 3 47971 fanoušků, v roce 2015 

to bylo 2 88572. Průměrně její příspěvky zasáhnou měsíčně 51 000 lidí. Redaktorka profilu 

velmi aktivně a důsledně reaguje na všechny komentáře fanoušků (Richter, 2016 str. 13) 

Centrála má také Twitterový účet: v současné době má 93373 sledujících, což je nevíce ze 

všech centrál (Richter, 2016 str. 14). Příspěvky většinou odkazují na zajímavosti z oblasti 

politiky, nebo na probíhající diskuze na online diskuzní platformě centrály. 

Online oddělení ve spolupráci s dalšími odděleními spustilo v roce 2016 projekt #wtf. Cílo-

vou skupinou jsou mladí lidé, především žáci základních a středních škol. Cílem je odbou-

rání předsudků a klišé ohledně témat spojených s politikou a médii, které jsou spjaté se 

vzrůstající nedůvěrou v systém. Jádrem projektu je 5 videí, která se vyjadřují k tématům jako 

EU diktatura?, #wtf politici, Lži-tisk74“. K videím jsou potom zpracované časopisy a meto-

dické podklady pro učitele, kteří s nimi mohou pracovat ve výuce. 

Online oddělení spravuje také online diskuzní platformu Lasst uns streiten! (Pojďme disku-

tovat), o které bude řeč v další kapitole.  

  

                                                 

70 Viz https://www.youtube.com/watch?v=WcqCWh4iziI 
71 Viz https://www.facebook.com/slpb1/?fref=ts 
72 To bylo nejvíc v porovnání s ostatními centrálami (Richter, 2016 str. 13). 
73 Viz https://twitter.com/slpb_dd?lang=cs 
74 Hanlivé označení pro tradiční média, které používají především zastánci Pegidy. 

https://www.youtube.com/watch?v=WcqCWh4iziI
https://www.facebook.com/slpb1/?fref=ts
https://twitter.com/slpb_dd?lang=cs


60 

Vedení Zemské centrály 

Ve vedení centrály je momentálně sedm zaměstnanců a ředitel. Pod vedením pracuje napří-

klad pracovník PR, projektoví manažeři a manažeři speciálních projektů. Centrálu vede ře-

ditel, který má odpovědnost za její řádné fungování a naplňování bodů daných správním 

předpisem a také usnesením kuratoria, kterému se zodpovídá. Ředitel reprezentuje také cen-

trálu navenek v médiích a na nejrůznějších akcích, má tedy velmi významnou funkci.  

Od roku 2009 do února 2017 zastával funkci ředitele Frank Richter. Vzhledem k význam-

ným pravomocem, které má ředitel centrály v rukou, je třeba zmínit alespoň něco k jeho 

osobě. Zde je třeba uvést, že text níže si neklade za cíl detailně zanalyzovat působení Franka 

Richtera a vnímání jeho činnosti veřejností, měl by ale sloužit k tomu, aby čtenáři ukázal, 

jakou roli může ředitel centrály hrát v souvislosti se svou funkcí.  

Frank Richter se narodil v Míšni, v Sasku. Stal se katolickým knězem, neboť mu v bývalé 

NDR bylo zakázáno stát se učitelem, jak si přál. V průběhu Mírové revoluce v roce 1989 v 

Lipsku se proslavil tím, že dokázala navázat dialog mezi protestujícími a zastupiteli města, 

čímž bylo zabráněno násilí. V Sasku byl tedy velmi známou postavou. Následně opadají jeho 

iluze ohledně prostředí v katolické církvi, která se podle něj po revoluci velmi přimkla ke 

státu. Richter se tedy rozhodl konvertovat ke starokatolické církvi a přestěhoval se do Zá-

padního Německa. Vzdal se celibátu a oženil se. Profesně zde ale neuspěl (zřejmě i kvůli 

svému „východnímu“ původu). Ztratil práci, po několika letech se následně rozvedl. Kon-

vertoval k evangelické církvi. Poté se rozhodl vrátit se zpět do Drážďan a nastoupil na místo 

ředitele centrály (Schmalenbach, 2016), (Richter, 2017).   

Frank Richter se dostal do povědomí celoněmeckých médií jako „Ten, kdo Sasku rozumí“ 

(Schmalenbach, 2016) nebo také „Ten, kdo rozumí Pegidě“ (Nagel, 2017) díky jeho snaze 

navazovat dialog mezi odlišnými politickými tábory. Toto označení okomentoval slovy: „S 

tím můžu klidně žít.“ (Nagel, 2017), což objasňuje v jiném rozhovoru: „To, že někomu ro-

zumíme, neznamená, že s ním souhlasíme.“ (Schmalenbach, 2016). Jeho přesvědčení o tom, 

že je třeba „politickým nepřátelům“ porozumět, abychom mohli něco změnit, vychází z jeho 

křesťanského založení, jeho porevolučních zkušeností a ze studia teologie. Richter tuto tezi 

převedl do praxe v saském prostředí: „Sasko potřebuje místo, kde spolu lidé mohou otevřeně 

komunikovat, bez toho, aniž by je u toho někdo přepadl.“ (Schmalenbach, 2016).  
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V Sasku je Richter ovšem kontroverzní osobou75. V průběhu své kariéry se snažil v rámci 

činnosti centrály zdůraznit význam dialogu pro demokracii. V průběhu roku 2015, tedy na 

vrcholu uprchlické krize, se snažil vyslechnout zástupce Pegidy a dát jim jako moderátor 

nejrůznějších diskuzí a shromáždění, které centrála organizovala, slovo, neboť vnímal Pe-

gidu jako „symptom společnosti, která již není otevřená upřímné diskuzi“ (Büschel, 2016). 

Jeho kroky mnozí vnímají pozitivně – a centrále připisují zásluhy za to, že prolomila komu-

nikační blokádu, mnozí však mají opačný názor (Schmalenbach, 2016), (Nagel, 2017), 

(Gathmann, 2015).  

V tom samém roce zakázala policie Pegidě pořádat demonstrace z důvodu obav z násilností. 

Město ani žádná jiná instituce nechtěly zástupcům Pegidy poskytnout prostory ke konání 

rychlé tiskové konference, kde by mohli situaci okomentovat. Richter byl Pegidou také oslo-

ven. Po tom, co zjistil, že by se k věci jinak Pegida nemohla vyjádřit, se rozhodl jim poskyt-

nout prostory centrály po souhlasu kuratoria. Mnozí toto vnímají jako překročení červené 

linie – jedním z kritiků byl i ředitel Spolkové centrály Thomas Kruger (Schmalenbach, 

2016). Richter k tomu dodal: „Zajisté to nepatří k našim klíčovým úkolům, v tomto výjimeč-

ném stavu to ale náš úkol byl, za tím si stojím.“.  (Gathmann, 2015). V roce 2016 Richter 

ovšem již dodává, že s hlavními představiteli Pegidy se mluvit nedá: „Pokud si poslechnu 

řeč paní Festerling nebo pana Bachmanna, vidím u nich nulovou ochotu vstoupit s někým 

do dialogu. Ti opravdu pouze hecují davy, využívají k tomu emoce a snaží se je převést na 

agresi. Ti nejsou aktuálně cílovou skupinou akcí občanského vzdělávání.“ (Das Erste, 2016).  

Další úhel pohledu na Franka Richtera je pohled na něj jakožto ředitele. Vedoucí projektu 

K!D pan Tittmann a referentka, paní Notnagel, se kterými autorka prováděla rozhovor vidí 

Richtera jako výraznou osobnost, která velmi pozitivně ovlivnila fungování centrály. Jako 

klíčové vidí to, že Richter viděl v Zemské centrále vždy spíše vzdělávací instituci než úřad, 

s plochou hierarchií (Lutz Tittmann, 2017).  

Frank Richter se rozhodl v únoru 2017 změnit pracovní místo a přejít do církevní nadace, od 

tohoto roku tedy bude centrála mít nového ředitele.  

                                                 

75 Na to autorka narazila i při návštěvě Drážďan, kde se o Zemské centrála bavila s několika saskými občany. 
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Co se týče činnosti ostatních zaměstnanců vedení centrály, můžeme zmínit vydávání ne-

wsletterů, ročenek a brožur, které má na starosti šéf PR a dále především organizace speci-

álních projektů, což je v režii pana Lutze Tittmanna – sem patří například projekt K!D, In-

fomobil a další (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, a2017). 

3.1.5 Proces vytváření obsahu činnosti centrály 

Vzhledem k poměrně velkému počtu zaměstnanců, a zároveň požadavku na striktní nadstra-

nickost se autorka snažila lépe porozumět tomu, jak centrála postupuje při naplňování svých 

cílů daných předpisem, jak probíhá proces zvolení témat pro činnost centrály, vytvoření kon-

krétního obsahu programu a jeho evaluace. Na tyto body se ptala pana Richtera v rámci roz-

hovoru.  

První dotaz směřoval na to, jakým způsobem Zemská centrála monitoruje aktuální dění ve 

společnosti, jak ji nařizuje předpis. Frank Richter zmínil čtyři informační kanály: partnery 

centrály, výsledky voleb, poznatky z každodenní činnosti centrály, a v současnosti také stu-

dii Sachsen-Monitor a další studie a průzkumy veřejného mínění.  

Vyhodnocování informací z těchto kanálů pak probíhá spíše neformálně. Richter jako jeden 

z formalizovaných postupů jmenoval měsíční setkání všech zaměstnanců od správce po ře-

ditele, kde jsou potom probírány nejdůležitější záležitosti včetně aktuální situace. 

Další otázka mířila na samotný proces rozhodování ohledně vytváření programu. Uvedl, že 

má centrála plochou hierarchii, jednotlivá oddělení pracují samostatně: „Sám si přeji eman-

cipované zaměstnance, a i by takoví měli z podstaty věci být, neboť to jak člověk občanské 

vzdělávání provozuje, musí odpovídat cíli tohoto vzdělávání. Tyto procesy, na které jste se 

ptala, běží zčásti beze mě v jednotlivých odděleních.“  

Z toho vyplývá, že rozhodovací procesy většinou neprobíhají centralizovaně. Autorka proto 

zjišťovala, jak je to s kontrolou kvality vzdělávacích programů a kontrolou nadstranickosti 

při větší volnosti, která je zaměstnancům poskytována. Richter jmenoval několik bodů. Prv-

ním z nich je povinnost zaměstnanců centrály se dále vzdělávat. Dalším bodem je systém 

zpětné vazby a to jak od účastníků (formou dotazníků), tak od novinářů (formou článků 

v médiích). Dále jsou akce centrály filmovány a záznamy akcí zveřejňovány v rámci nejrůz-

nějších médií, dalšího feedbacku se jí tak dostává v online podobě. Přesto Richter dodává: 

„Ale možná jste narazila na naši slabinu. Pravidelná, kvalifikovaná, komplexní, hloubková 
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sebereflexe vlastní práce by mohla být lepší. V tom musíme být lepší. Lidé dělají spoustu věcí 

ze zvyku nebo proto, že to prostě funguje. To není v zásadě špatně, ale někdy je třeba se nad 

tím více zamýšlet.“ 

Další dotaz se vázal na předchozí otázku. Autorka chtěla vědět, jestli probíhá také nějaká 

evaluace jednotlivých projektů. Richter uvedl, že mají k dispozici dva druhy nástrojů: ex-

terní a interní. Mezi ty externí patří výroční zpráva. Mezi interní například digitální online 

nástroje, kde si zaměstnanci vzájemně sdělují úspěchy, neúspěchy a hodnotí se navzájem.  

„Dále centrála využívá také dotazník před a po setkání, který zahrnuje představy a cíle da-

ného setkání a hodnocení toho, do jaké míry těchto cílů bylo dosaženo. Část hodnocení běží 

ale i neformálně. Referenti se hodnotí navzájem také jednoduše tak, že si řeknou, co se jim 

na vystupování toho druhého líbilo, a co ne. Co je dáno, je ale příprava na setkání. Máme 

pravidlo čtyř očí. Před danou akcí se vždy sejde referent s vedoucím oddělení. Nebo vedoucí 

oddělení s ředitelem. To zaručuje aktuálnost a rychlost reakce.“ 

Frank Richter v rozhovoru zdůraznil, že: „aktuálnost je v občanském vzdělávání princip, 

který je třeba využít.“, přičemž centrála vypozorovala, že u účastníků „zvyšuje ochotu k dob-

rovolné účasti na akcích.“  Zároveň ale dodává, že požadavek na aktuálnost vede většinou 

ke kompromisu ohledně kvality akcí. Připomíná ale, že centrála nabízí občanské vzdělání 

pro všechny vrstvy obyvatel „a nepotřebuje čistě akademicky laděné akce, kde sedí jen vy-

sokoškoláci.“  

Po akci platí pravidlo „osmi očí“. Na něm 

se sejde referent, vedoucí oddělení, zá-

stupce oddělení financí a ředitel. Po akci 

tedy dochází k hloubší reflexi. Před akcí je 

to volnější.  

Další dotaz se týkal toho, jestli centrála 

monitoruje, kdo dochází na její akce. 

„Velmi zřídka. Sporadicky. Není to proto, 

že by nás to nezajímalo. Zajímá nás to 

velmi. Ale považujeme vyhodnocování ta-

kovýchto statistik za velkou zátěž. U běžných akcí to děláme velmi málo. U studijních cest, 

Roky Témata 

2017 Má tolerance hranice?

2016 Válka a mír.

2015 Svoboda - rizika a vedlejší účinky. 

2014 Moc. Náboženství. Politika.

2013
Rychlejší. Vyšší. Starší: Sasko a 

demografické změny
2012 Pojďme diskutovat!

2011
Informační svoboda. Ochrana údajů. 

Datová bezpečnost.

Pramen: (Richter, 2013), (Richter, 2014), 

(Richter, 2015), (Richter, 2016),  

Obrázek 1 Zastřešující témata roku 
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například do Osvětimi nebo Izraele, které trvají tři a více dnů, už je jednodušší takovéto 

dotazníky rozdat. Ale my pořádáme hlavně denní nebo večerní akce, a při těch to neděláme.“   

Klíčový byl pak dotaz ohledně procesu realizace projektů/akcí v reakci na aktuální dění ve 

společnosti. Richter uvedl, že: „Pro to neexistují žádná pravidla. Pracujeme v návaznosti 

na konkrétní podnět.“ Zastřešujícím tématem je pak téma roku, které je zvoleno všemi za-

městnanci. K tomuto tématu se pak váže obsahově většina projektů a akcí. Richter vyzdvih-

nul téma „Pojďme diskutovat“, které prý mělo velký ohlas: „S tím jsme se trefili do černého, 

neboť máme v Sasku zakrnělou diskuzní kulturu. A my potřebujeme hádku, diskuzi. Je to 

element demokracie.“  

3.2 Reakce na aktuální dění ve společnosti: 2013-2016 

Pod heslem „Kommunikation kann schiefgehen. Nichtkommunikation wir schiefgehen.“ 

(volný překlad: „Komunikace se nemusí zdařit, nekomunikace znamená neúspěch.“) cen-

trála v rámci migrační krize jasně vymezila svou roli zprostředkovatele dialogu o aktuálních 

kontroverzních tématech a získala tím v tomto kontextu u široké skupiny lidí důvěru. Na 

druhou stranu byly její snahy z mnoha stran také silně kritizovány kvůli tomu, že dala prostor 

pro vyjádření i extremistickým názorům.  

V této kapitole budou popsány nejdůležitější projekty, které byly odpovědí centrály na so-

cio-politickou situaci ve společnosti, neboť reakce na aktuální změnu názorů ve společnosti 

patří mezi její klíčové úkoly dané jejím správním předpisem. Bude rozebrán postup vzniku 

projektů, jejich slabé a silné stránky. Z důvodu nedostatku prostoru se autorka rozhodla více 

do hloubky rozebrat pouze některé z nich.  

3.2.1 Projekt K!D 

Jedním z nejvýraznějších projektů SZC, kterým vešla do povědomí v celoněmeckém mě-

řítku, je projekt Kommune im Dialog (volný překlad: „Obce diskutují“), který vznikl již 

v roce 2013. Tento projekt se snažil reagovat na názorovou polarizaci ve společnosti v sou-

vislosti s migrační krizí, a zároveň na vzrůstající nedůvěru občanů ke státním institucím 

s ohledem na migrační krizi a pocit, že nejsou politiky vyslyšeni. Dalšími podněty byla ne-

dostatečně rozvinutá diskuzní kultura v Sasku, a také nedostatek nabídek občanského vzdě-

lávání v menších obcích a vesnicích.  
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Projekt vznikl v návaznosti na účast centrály v AG 13. Februar (Pracovní skupina 13. 

únor)76, a to nejdříve jako zvláštní projekt pod taktovkou hlavního vedení centrály. Centrála 

po zkušenostech s moderací AG 13. Februar došla k zjištění, že zástupci demokratických 

institucí velmi těžko zvládají vypořádání se s extremistickými postoji a činy a že moderace 

diskuzí a debat souvisejících s těmito tématy je především v menších obcích velmi potřebná. 

Na těchto poznatcích byl tedy postaven projekt K!D. 

Na webových stránkách centrály je uvedeno, že cílem projektu je skrze „věcnou, nezávislou 

a nadstranickou“ moderaci a navázání spolupráce s místními aktéry podnítit participaci a 

debatní kulturu v saských obcích. K!D vychází z předpokladu, že „vzájemné předsudky je 

možné odbourávat pouze společně“ a zároveň, že řešení problémů na lokální i zemské úrovni 

prostřednictvím státních institucí je možné jen skrze kooperaci mezi občany a institucemi 

(Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, c2017).  

V letech 2014-2016 došlo k poměrně velkému přílivu uprchlíků, na které nestačily stávající 

kapacity azylových zařízení, a proto se měla budovat i v menších obcích celá řada nových 

azylových domů. Tento krok se u obyvatel menších obcí setkal se silným nesouhlasem, 

velmi často také s protesty. Na mnoha místech, jak již bylo řečeno, docházelo k útokům na 

stávající azylové domy. Právě z menších obcí proto začaly chodit žádosti od starostů, kteří 

vycítili, že je třeba s obyvateli otevřeně o věci diskutovat. Téma azylu a migrace se tak stalo 

také ústředním tématem projektu K!D (Richter, 2015).  

K!D má tak vytvářet podpůrné prostředí pro řešení kontroverzních otázek v obcích. Cílem 

projektu ale není nabídnout obcím řešení problémů, jak uvádí pan Tittmann, současný ve-

doucí projektu (Lutz Tittmann, 2017). Velmi důležitým bodem je zprostředkování pravdi-

vých informací a fakt k tématu azylu a migrace a působení proti falešným zprávám kolujícím 

na sociálních médiích. Centrála, jakožto aktér občanského vzdělávání, se navíc do diskuzí 

                                                 

76 Tato pracovní skupina byla vytvořena v roce 2009 v návaznosti na pochody, které z velké většiny pořádali 

pravicoví extremisté každý rok 13. února – tedy v den, kdy byly Drážďany vybombardovány v průběhu 2. 

světové války. Starosta Drážďan požádal v roce 2011 zástupce SZC o moderaci setkání této pracovní skupiny, 

jejíž členy jsou nejrůznější společenské zájmové skupiny (církve, zástupci politických stran, občanské spolky 

a další). Cílem této skupiny je společně se dohodnout na programu pro 13. únor, a zároveň působit společně 

proti tlaku extremistů. O optimálním postupu 13. února se jednotlivé skupiny přou roky – zdali by mělo násle-

dovat pouze tiché uctění památek obětí anebo by se měly tvrdě blokovat pochody extremistů. Starosta si od 

moderace vedené centrálou sliboval vyvinutí jednotného postupu, jak reagovat na zneužití svátku extremisty a 

jak zamezit roztržkám mezi pravicovými a levicovými radikály. V letech 2012 a 2013 se podařilo akci ukočí-

rovat. Velká spousta politických aktérů potom potvrdila, že moderace přispěla k sjednocení postojů členů AG 

a ke společnému postupu (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, c2017).  
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snaží zařadit i základní informace o azylovém právu, o fungování institucí zaměřujících se 

na tuto oblast, o základních bodech ústavy aj. (Heim, 2017). Unikátní na projektu K!D je 

skutečnost, že je čistě poptávkově orientovaný. Centrála tak nepřichází sama s tématy, která 

by občanům ve spolupráci s obcí předkládala, ale reaguje na požadavky obcí.  

Prakticky vzato se jedná o setkání občanů, které je organizováno většinou starosty obcí, 

v některých případech ale i zástupci nejrůznějších spolků apod., které je organizačně připra-

vováno v kooperaci s centrálou – jedná se tedy o otevřenou nabídku podpory, která je indi-

viduálně upravena podle potřeb žadatele. Centrála se zástupci obce v rámci přípravného za-

sedání připraví plán setkání, kdy zástupcům navrhne ideální formát setkání (doba trvání, 

setting akce, návrh na hosty z řad odborníků na dané téma, cíl setkání, role centrály při se-

tkání), který je pro daný účel setkání podle zkušeností centrály nejvhodnější. Organizačně 

se vše musí přizpůsobit místním podmínkám. Některé obce setkání pořádaly dokonce opa-

kovaně (Lutz Tittmann, 2017). 

V Tab 6 vidíme, jak se 

vyvíjel počet akcí a po-

čet účastníků. Je z ní 

zřejmé, že poptávka po 

setkáních občanů 

v rámci K!D oproti roku 

2014 silně vrostla. 

V roce 2015 bylo pro-

střednictvím K!D oslo-

veno téměř 9 000 lidí. 

Pokud akce přepočítáme 

na počet dní v roce a 

odečteme od něj prázdniny, „jedná se téměř o 2 akce týdně.“, jak zmiňuje vedoucí projektu 

Lutz Tittmann (Lutz Tittmann, 2017). To vyžaduje velmi intenzivní organizaci a přípravu. 

Centrála se tak musela průběžně připravovat třeba i na více setkání najednou.  

Co se týče personálního zajištění, jsou v projektu momentálně (2017) zaměstnáni dva pra-

covníci centrály, a to pan Lutz Tittmann a paní Heike Nothnagel, kteří projekt vedou. Ná-

sledně centrála ale zaměstnává poměrně velký počet moderátorů, kteří na projektu pracují 

Pramen: vlastní zpracování, (Richter, 2014), (Richter, 2015), 

(Richter, 2016),  (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, 

c2017); data pro rok 2016 jsou dopočítána z celkových údajů o pro-

jektu, X = data nejsou dostupná 

 

Roky
Počet 

účastníků
Počet akcí

Počet 

zasedání 

ohledně akcí

Počet 

účastníků 

zasedání

2016 6794 40 X X

2015 8780 60 X X

2014 2346 25 131 X

2013 2080 35 51 208

 

Tab. 6 Statistika projektu K!D 
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jako externisté. Jsou z řad historiků, profesionálních moderátorů, studentů politologie aj. Se-

tkání byla zpravidla moderována dvěma moderátory: jeden moderuje, druhý sleduje reakci 

publika. Zaškolení moderátorů probíhalo tak, že noví zájemci většinou přišli na několik se-

tkání vedených zkušenějšími lektory a tam postupně přebírali roli moderátora.  

Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, projekt byl financován ze zvláštní položky 

rozpočtu vytvořené čistě pro tyto účely. Jednalo se o částku 120 000 EUR (Richter, 2014). 

V roce 2015 z ní bylo například vyčerpáno pouze 30 000 až 32 000 EUR. Projekt byl podle 

obou jeho zástupců dobře profinancovaný. Žádná žádost nemusela být odmítnuta kvůli ne-

dostatku finančních prostředků. Z projektových peněz jsou placeni moderátoři a jejich ces-

tovné, náklady na uspořádání informační schůzky před setkáním bylo hrazeno z 50 %. Ža-

datel (obec) pak musí zajistit prostory pro setkání a propagaci.  

Propagování akce a informování o ní převzaly na svá bedra starostové obcí. Většinou tak o 

setkání informoval místní tisk nebo starosta rozesílal pozvánky lidem, nebo o setkání infor-

moval farář. Přišli tak potom lidé, kteří se o témata zajímají. „Většinou jsme zaregistrovali 

velmi silnou poptávku po informacích. (…) Spousta lidí přišla prostě jen proto, že jim ko-

nečně byl dán prostor na to, aby své obavy, které v nich migrace vzbuzuje, jednoduše nahlas 

vyslovili. Ne před zrcadlem, ale před ostatními lidmi. Nevybavuji si opravdu žádný případ, 

kdy by kolegové zmínili, že nikdo nepřišel. Zpravidla to bylo tak, že sály byly přeplněné.“, 

uvedla v rozhovoru Nothnagel.  

Ohledně průběhu setkání pan Tittmann zmínil, že nejprve byla pronesena krátká úvodní řeč 

k tématu, potom jeden z moderátorů nastínil pravidla komunikace v rámci setkání, a ná-

sledně byly sbírány otázky z publika. Na ty reagoval buď starosta nebo další kompetentní 

osoby z řad hostů jako například policisté či zástupci azylových domů. 

K!D v současnosti 

V současné době probíhá mezi centrálou a zástupci obcí v Sasku (církevních představitelů, 

starostů, nejrůznějších spolků) diskuze o tom, jak využít poznatky a zkušenosti z projektu 

k podpoře diskuzní kultury. Cílem do budoucna je iniciovat pozitivně laděné diskuzní akce, 

a především vymýšlet nové formáty akcí, které budou ušity obcím na míru (Sächsische 

Landeszentrale für politische Bildung, 2017). 

  



68 

Přínosy a stinné stránky projektu K!D 

O projektu K!D informují především ročenky, newslettery a webové stránky centrály. Au-

torka pro shrnutí hodnocení projektu využila informace nasbírané v rámci rozhovoru s před-

staviteli centrály a také z knihy Pegida als Spiegel und Reflexionsfläche, vydané v roce 2017 

drážďanskou Technickou univerzitou, kde je zveřejněn rozhovor s prvním vedoucím pro-

jektu K!D, panem Justusem H. Ulbrichtem. Zdá se ale, že zaměstnanci centrály se nesnaží o 

zkrášlování výsledků projektu, a ve výše uvedených zdrojích se vyskytují jak pozitivní, tak 

negativní body.  

Na základě shrnutí výše uvedených zdrojů, uvádí autorka níže nejdůležitější přínosy a sla-

biny projektu, tak jak je vnímají jeho organizátoři. 

Přínosy: 

- Jako pozitivní hodnotí paní Nothnagel rychlé připravení projektu, které reagovalo na 

konkrétní silnou poptávku ve společnosti (Lutz Tittmann, 2017). Tato schopnost 

rychlé odezvy ale podle pana Tittmanna souvisí s tím, jak centrála momentálně fun-

guje pod taktovkou Franka Richtera, který se snažil setřít z centrály nálepku úřadu a 

spíše ji profilovat jako vzdělávací instituci: „Tento již několik let směr udávající prin-

cip, který se zde prosadil, vlastně vůbec umožnil, že něco takového vůbec mohlo 

vzniknout. V dřívějších podmínkách by to bylo nepředstavitelné. V tomto kontextu 

musím dodat: ano, jedná se o úspěch, který ale musíme připsat tomu, že centrála 

prošla velmi pozitivní a přínosnou změnou. Za jiných okolností by to mohlo vypadat 

také úplně jinak.“ (Lutz Tittmann, 2017) 

- Za nejdůležitější přínos zástupci centrály považují nabourání polarizace společnosti 

a vytváření názorových skupin skrze sociální média prostřednictvím poskytnutí rele-

vantních informací založených na faktech. „V mnoha případech došlo k přehodno-

cení úhlu pohledu, a co jsme sledovali hlavně intenzivně na začátku, že došlo k pro-

hloubení vztahů v komunitách obcí. Uvědomili jsme si, že právě nedostatek informací 

vedl ke konfliktům a protestům. I když zní banálně, že poskytování a výměna infor-

mací je právě to nejdůležitější, bylo zřejmé, že k tomu bohužel v mnoha obcích vůbec 

nedochází. (…) Pokud k výměně informací dojde, tak to v mnoha případech pomáhá 

konflikty deeskalovat.“ (Lutz Tittmann, 2017). Paní Nothnagel zdůraznila jako velký 
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úspěch to, že spolu lidé s různými politickými názory v rámci setkání navázali dia-

log: „Pro mě bylo ale především měřítkem úspěšnosti akce také to, co se dělo bez-

prostředně po akci. A velmi často se stávalo, že ještě v prostorách konání akce nebo 

venku před dveřmi se lidé shromažďovali v malých skupinkách, ve kterých spolu 

(podle toho, co člověk zaslechl, když šel okolo), diskutovali lidé s různými názory. 

Mluvili spolu opět. To je zajisté jeden z největších úspěchů těchto setkání.“  

- Jako velmi přínosné vidí zástupci centrály také to, že se většinou podařilo přenést 

diskuzi do věcné a racionální roviny, což si, podle jejich slov, pochvalovali zástupci 

obcí. Věcnost diskuze zajistila podle zkušeností centrály především účast hostů, kteří 

se tématem azylu profesně v dané obci zabývají. Starostové se podle slov paní No-

thnagel dříve stavěli před občany sami a „nechali se zahrnout jejich výčitkami a obec-

ným rozhořčením.“ (Lutz Tittmann, 2017). 

Pan Ulbricht zmiňuje, že se podle jeho názoru podařilo změnit úhel pohledu na téma 

azyl a migrace u části účastníků z politického středu: „Tito lidé nám začnou naslou-

chat a stává se pak, že jsou schopni své postoje, které do té doby zastávali, přehod-

notit.“ (Heim, 2017 str. 197) 

- Dalším přínosem externí moderace setkání skrze centrálu bylo, jak uvádí pan 

Tittmann, že moderátoři nebyli zatíženi vazbami na dané místo. Několikrát se stalo, 

že publikum obrátilo své rozhořčení ze situace na moderátora: „To byla vlastně sou-

část myšlenky projektu, že my jakožto externí moderátoři přijdeme zvnějšku do ko-

munity, s jejími zraněními a vnitřními dlouhodobě přetrvávajícími konflikty, a část 

té rozmrzelosti a frustrací vezmeme na svá bedra, a po setkání je sebou odneseme. 

Abychom se pokusili v komunitě, kterou po setkání opouštíme, vytvořit atmosféru re-

lativního míru. V této souvislosti ale bylo pak moudré říci si, že je lepší aby ten který 

moderátor do daného regionu již opět nejel.“ 

- V neposlední řadě je třeba zmínit růst povědomí o centrále mezi lidmi, díky čemuž 

si u lidí získala větší důvěru, jak tvrdí paní Nothnagel: „Pokud to shrnu, tak zájem o 

činnost centrály díky tomuto vzrostl. Znám spoustu lidí, kteří nám po našich akcích 

doslova tahali lněné ruksaky s logem centrály z ruky, protože to vnímají, jako něco, 

co je šik, nosit třeba něco takového, jako je lněný vak s naším logem. To by bylo před 

pár lety téměř nemyslitelné.“ 
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- V rámci setkání se na povrch dostávají také témata, která se netýkají azylu, ale 

obecně občanského života v Německu, což je součást občanského vzdělávání 

(Richter, 2016 str. 21). 

Slabiny: 

- Je třeba uvést, že centrála za svůj přístup k situaci související především s migrační 

krizí byla sice širokou skupinou politiků i lidí chválena, na druhou stranu stála ale 

také před silnou kritikou. Nejvýrazněji zaznívala výtka, že v rámci setkání se ke 

slovu dostávají extrémisté, kteří chtějí akci pouze využít k agitaci a šíření svých ná-

zorů, což se ne vždy podařilo eliminovat, jak přiznává Richter i Nothnagel. Ve dvou, 

maximálně třech případech pak musela dokonce zakročit policie (Lutz Tittmann, 

2017): „Tam je pak třeba si uvědomit, že hlavním pozadím pro naše setkání a pro 

vzájemný dialog bylo, že se musely držet demokratického, ústavou daného řádu. 

V tomto ohledu moderace nebyla vždy jednoduchá. Aby člověk měl stále pod kontro-

lou to, jestli něco již nemůže být označováno za nenávistné projevy. Máme zde také 

nejrůznější hnutí třetí třídy, která vždy chytře zjišťují, co ještě není považováno za 

nenávistné projevy a co už je.“ Přesto se všichni zaměstnanci centrály drží hesla, že 

komunikace je lepší než nekomunikovat vůbec. Paní Nothnagel k tomu dodává: „Je-

nom proto, že lidem nedovolíme něco vyslovit, neznamená, že si to nebudou myslet. 

Jsou jednoduše součástí společnosti. A to, že to prostě budeme ignorovat a odmys-

líme si to, jsme nikdy nevnímali jako řešení.“  

- Přestože se skrze fakta a čísla a moderaci daří přimět některé účastníky k reflexi, 

radikálněji smýšlející účastníky se většinou oslovit nedaří: „Ty s radikálními postoji, 

kteří jsou silně proti, a ty pravicové radikály, ty člověk nemá šanci nějak zasáhnout, 

argumenty na ně neplatí. Člověk pak může přednášek fakta a čísla do soudného dne.“ 

(Heim, 2017 str. 198). 

- Hlavní negativní kritika se na projekt snesla po setkáních v Drážďanech, kde pro-

jektu bylo vytknuto, že se setkání účastní i lidé, kteří se hlásí k Pegidě. Diskuze velmi 

rychle nabraly ideologický kurz, na rozdíl od spíše pragmatičtější diskuzní atmo-

sféry, která vládla v menších obcích, kde se obyvatele znají a vědí, že spolu budou 

muset nějak žít i do budoucna (Richter, 2016 str. 9). 
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Shrnutí 

Pokud shrneme výše uvedené body, je možné konstatovat, že o projekt byl díky jeho nača-

sování velký zájem a byl tedy velmi úspěšný z hlediska počtů realizací jednotlivých setkání. 

Díky projektu tak vzrostlo povědomí o činnosti centrály a částečně i její image díky pozitiv-

nímu reportování místního tisku. Projekt byl velmi dobře zafinancován. Stal se opěrným 

bodem především pro menší obce a jejich představitele při řešení emocionálně nabitých té-

mat, které se díky externí moderaci a dobře zvolenému konceptu povedlo v mnoha případech 

prezentovat věcně a zároveň o nich vést racionální diskuzi. Projekt přispěl ke zvýšení infor-

movanosti obyvatel v oblasti azylové a migrační politiky a zároveň se podařilo do diskuze 

vnést i jiná témata z oblasti občanského vzdělávání. K!D také zmenšil propast mezi názoro-

vými skupinami v obcích.  

Naopak největším problémem byly občasné případy nenávistných projevů některých účast-

níků z řad radikálního tábora, které moderátoři nebyli schopni včas utnout a kteří dokonce 

ve dvou případech překročily hranice zákona a musela být tedy zavolána policie. Pokud se 

ale jednalo pouze o dva případy a celkově se setkání zúčastnilo téměř 20 000, jedná se o 

výjimku. Přestože setkání spoustu účastníků přiměli alespoň k částečné reflexi postojů, u 

radikálněji názorově založených lidí, se toho nedařilo. Lze jen těžko odhadnout do jaké míry 

tak setkání jednotlivé skupiny účastníků názorově ovlivnilo. V samotných Drážďanech, kde 

je přítomnost příslušníků Pegidy největší pak setkání tak úspěšná nebyla. 
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3.2.2 Příklady projektů jednotlivých oddělení v návaznosti na aktuální si-

tuaci v letech 2013-2016 

Centrála ale kromě K!D spustila i další projekty v rámci let 2013-2016, a to jak online, tak 

off-line, v rámci jejích třech oddělení, které se více méně držely motta, že komunikace a 

sdílení postojů napříč názorovými skupinami ve společnosti může být tou správnou cestou 

v reakci na situaci ve společnosti v souvislosti s migrační krizí.  

Online-oddělení 

Velmi zajímavý a inovativní je projekt „Lass uns streiten!“ (Pojďme diskutovat!“) – tedy 

diskuzní online-platforma, organizovaný online oddělením. Projekt vznikl v návaznosti na 

zkušenosti z projektu K!D, kdy centrála vnímala velmi silnou potřebu lidí se k tématu azyl 

a migrace vyjádřit v nějakém chráněném prostředí. Spousta lidí ale nemá odvahu své názory 

vyjadřovat před velkým publikem – online prostředí tak může k diskuzi povzbudit širší ok-

ruh lidí (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, d2017).  

Projekt byl spuštěn na podzim 2016. Jedná se o moderované online diskuzní fórum provo-

zované centrálou, kde se jednou za čtvrt roku objeví aktuální téma, přičemž je dané téma 

rozděleno do několika tezí – cílem je tak ukázat, že je na aktuální problémy třeba pohlížet 

komplexně. Ke každé tezi jsou k dispozici doplňující informace a zároveň odkazy na další 

literaturu. Na jedno téma se diskutuje zhruba jeden měsíc. Do platformy se může přihlásit 

kdokoli, a to buď tak, že se registruje, nebo anonymně.77  

Pro diskutující existují pravidla, která musí dodržovat při vyjadřování svých postojů. Nej-

důležitější kritéria jsou tak „věcnost, pravdivost, respekt a vazba na téma“. Tyto aspekty 

potom berou v potaz moderátoři při revizi komentářů. Komentář nesmí přesáhnout 1 500 

znaků a může být buď neutrálním, souhlasným nebo nesouhlasným vyjádřením ve vztahu 

k dané tezi. Komentáře ostatních je možné hodnotit (Sächsische Landeszentrale für 

politische Bildung, e2017).  

  

                                                 

77 Registrovaní uživatelé mají výhodu – mohou lépe sledovat reakce ostatních uživatelů na jejich komentáře 

v rámci jejich účtu a chodí jim navíc newsletter, který informuje o případných doplňkových akcích k jednotli-

vým tématům. 
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Tab. 7 Statistika k projektu "Lasst uns streiten!" 

 

Pramen: informace k vyhodnocení jednotlivých témat dostupné na: (Sächsische Landeszentrale für 

politische Bildung, e2017); vlastní zpracování; X = data nebyla k dispozici 

Na moderaci dialogu se momentálně podílí 5 zaměstnanců (ne současně), z toho dva stu-

denti, kteří pracují pouze brigádně. Moderace probíhá o pracovních dnech od 10 do 20 h, ve 

dvou směnách a to vždy v průběhu měsíce, kdy dialog běží. Moderátoři mají za úkol přečíst 

všechny komentáře a buď je schválit, nebo okomentovat, nebo vymazat. Pokud dojde k po-

rušení pravidel a účastník diskuze je registrovaným uživatelem, vyzve ho moderátor k pře-

pracování komentáře. 

Když se podíváme na statistiku příspěvků a komentářů k jednotlivým tématům v Tab. 7, je 

vidět, jak o téma azylu a migrace na jaře roku 2016 byl veliký zájem. Vysoké číslo originál-

ních příspěvků a komentářů k nim je toho dokladem. Za úspěch je také možné považovat to, 

Roky Téma Teze
Počet 

příspěvků

Počet 

komentářů 

Počet 

smazaných 

komentářů

Počet 

zhlédnutí 

stránky

leden-únor 

2017

Tolerance a 

její hranice.

"Islám patří do Německa." 

"Velké příjmové rozdíly 

společnosti neprospívají." "Na 

saských školách se musí mluvit 

německy." "Starší řidiči jsou 

nebezpečím pro dopravu."

246 266 3 3089

září-říjen    

2016

Jak vnímáme 

sjednocení 

Německa?

"Výhody sjednocení převažují 

nad nevýhodami." "Západ 

dominuje Východu." "V NDR 

nebylo vše špatné." "Sjednocení 

již není aktuálním tématem."

173 164 5 3311

srpen-září 

2016

Pravicový 

radikalismus a 

pravicový 

extremismus v 

Sasku

"Pravicový extremismus má v 

Sasku dlouhou tradici." "Svoboda 

slova dává prostor pravicově 

radikálním postojům." "V Sasku 

je pravicový extremismus často 

zlehčován." "Pravicový populisté 

z pravicového extremismu dělají 

společensky akceptovanou věc."

357 380 X 5249

duben-květen 

2016

Společenská 

krize: útěk

"Uprchlíci jsou pro Sasko 

obohacením." "Tolik uprchlíků 

nemůžeme přijmout." 

"Momentálně se ukazuje, že 

Německo není zemí do 

nepohody." "Díky uprchlíkům se 

Sasové více zajímají o politiku."

990 1295 257 18000
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že stránka byla zhlédnuta až 18000krát. Dialog neprobíhal ovšem zcela férově, moderátoři 

tak museli zakročit ve 257 případech.  

Centrála na svých stránkách také zmiňuje zcela nový projekt, který ještě není spuštěný a 

nachází se ve fázi testování. Jedná se o projekt online simulační hry na téma migrační poli-

tiky, která vyhrála zároveň první cenu a odměnu 10 000 USD v soutěži Games 4 Change 

vyhlašované v americkém Washingtonu (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung 

, f2017). 

Oddělení publikací 

Co se týče oddělení publikací, to reagovalo především tematickým zaměřením vydaných 

titulů. Zajímavé je potom porovnání tematického zaměření publikací yydaných v roce 2015 

a 2012. Zatímco v roce 2012 mezi rozdanými výtisky převažovaly především témata týkající 

se Saska a jeho historie, v roce 2015 převažuje v první pětce titulů téma Islámu a migrace, o 

které byl velký zájem78. Je tedy vidět, že centrála velmi rychle pokryla informační poptávku. 

Přehled nejoblíbenějších titulů za rok 2015 s počtem rozebraných výtisků (Richter, 2016): 

 Mírová revoluce v Lipsku (grafický román): 1 531 výtisků 

 Islámský stát: 1 456 výtisků 

 Islámská kultura a historie: 1 446 výtisků 

 Exodus (Proč musíme regulovat imigraci?): 1 333 výtisků 

 Saská historie – přehled 1 099 výtisků 

 Mírová revoluce v NDR: 1 044 výtisků 

Přehled nejoblíbenějších titulů za rok 2012 s počtem rozebraných výtisků (Richter, 2013): 

 Sasko – jeden malý příběh: 1640 výtisků 

 Historie Saska: 1380 výtisků 

 Vynalezení junkerů: 1138 výtisků 

 Saské mýty: 1087 výtisků 

 Stasi: 970 výtisků 

                                                 

78 To je způsobeno také částečně tím, že centrála výtisky svých knih rozdávala při setkáních v rámci K!D, které 

probudily v účastnících větší zájem o jednotlivá témata. 
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 Hnědá kariéra: 885 výtisků 

 Hospodářské dějiny Saska: 870 výtisků 

Programové oddělení 

Programové oddělení uspořádalo v reakci na migrační krizi a v předchozích kapitolách zmí-

něné celospolečenské doprovodné jevy, které se v Sasku projevily, celou řadu akcí. Níže 

jsou zmíněny pro příklad pouze dvě přednáškové/diskuzní série. 

Přímou reakcí centrály na sílící protesty Pegidy v roce 2014 byla diskuze s názvem „Wie 

verteidigen wir das Abendland?“ („Jak ubráníme Západ?“), která se konala 3. 12. 2014 

v prostorách katedrály v Drážďanech. Diskuze, moderované Frankem Richterem, se zúčast-

nili představitelé politických stran SPD a Die Linke a jeden z předních saských politologů 

W. Patzelt. Pozváni byli i zástupci Pegidy, kteří ale účast těsně před začátkem konání akce 

zrušili. Na videu natočeného televizí Dresdner Eins79 je vidět, že sál byl přeplněn posluchači. 

V roce 2015 pak centrála spolupracovala na uspořádání několika shromáždění občanů na 

téma azylu a migrace v drážďanském kostele Panny Marie, kam průměrně přišlo 1 000 lidí. 

Diskuze byly moderované Frankem Richterem. Těchto setkání se účastnily i zástupci z ve-

dení Pegidy. Tisk o nich informoval veskrze pozitivně (Tag 24, 2015). 

Za zmínku stojí také série přednášek, která vznikla ve spolupráci s Lidovými vysokými ško-

lami. Cílem přednášek bylo poskytnout informace bez předsudků o islámu jakožto nábožen-

ství, o jeho různých výkladech. Velký důraz byl kladen na to, aby se přednášky konaly pře-

devším v menších městech.  

Předseda Svazu lidových vysokých škol v Sasku, Gerd Kurdbjuhn, v příspěvku do ročenky 

centrály velmi pozitivně hodnotí synergie, které vyvstaly z kooperace mezi centrálou a LVŠ. 

Spojení silné stránky centrály, která spočívá v „obsahovém, finančním a organizačním know-

how“ se silnou stránkou LVŠ, kterou je „jejich široká síť a úzké napojení na cílové publi-

kum“, vede podle autora příspěvku k velmi efektivní spolupráci (Richter, 2016 str. 6). 

  

                                                 

79 Možno zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=-aMvuV0SvJU 
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3.3 SWOT analýza postavení Saské zemské centrály pro občan-

ské vzdělávání 

Předchozí části 2. a 3. kapitoly se zabývaly jednak externími podmínkami pro působení cen-

trály, a to jak z hlediska socio-politického, tak z hlediska institucionálního a legislativního, 

dále se potom věnovaly vnitřnímu fungování centrály – její organizační struktuře, rozhodo-

vacím procesům, principům a cílům, a konečně konkrétnímu obsahu její činnosti a jednotli-

vým projektům, kterými se snaží tyto cíle ve vztahu k externím podmínkám naplňovat. 

V rámci této kapitoly by autorka chtěla shrnout všechny načerpané poznatky uvedené 

v předchozích kapitolách, a to skrze metodu SWOT80 analýzy.  

Tento typ analýzy se nejčastěji používá pro hodnocení postavení a role podniků na komerč-

ních trzích a pro plánování strategií pro jejich činnost do budoucnosti. Původně se tedy jedná 

spíše o strategický marketingový nástroj, který je ale možné aplikovat i na neziskové orga-

nizace a organizace veřejného sektoru. Jedná se o analýzu slabých a silných stránek subjektu 

ve vztahu k hrozbám a příležitostem a o navrhnutí čtyřech typů strategií, které mohou zlepšit 

postavení subjektu (Strategic management insight, © 2013-2017), (Wikipedia.de, 2017).  

SWOT analýza Zemské centrály pro občanské vzdělávání se bude zaměřovat na hodnocení 

postavení centrály, jakožto nadstranické organizace, ve vztahu k hrozbám a příležitostem, 

které vyplývají z aktuální socio-politické situace v Sasku a prostředí OV.  

Jejím cílem bude zhodnotit, jaké jsou hlavní výhody plynoucí z jejího postavení, a jak těchto 

výhod a svých kompetencí využívá v současnosti v souvislosti s příležitostmi, které ji ote-

vírá současné situace v Sasku. Dále bude poukázáno na slabé stránky vyplývající z její role. 

Analýza se zaměří také na hrozby, kterým centrála musí čelit.  To bude popsáno a zhodno-

ceno skrze čtyři typy analýz: S-O, W-O, T-S, W-T.  

V tabulce níže jsou nejprve informace nasbírané autorkou při zpracování této práce rozčle-

něny do čtyř polí, a to pod silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti81. Jednotlivé body jsou 

seřazeny podle důležitosti. 

                                                 

80 Zkratka vychází ze čtyřech anglických pojmů: strengths, weaknesses, opportunities, threats. 
81 Autorka při rozčlenění informací do jednotlivých políček brala v potaz to, jak si centrála ze své podstaty 

v dané věci stojí v porovnání s jinými aktéry OV, pokud to bylo možné. 
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Tab. 8 SWOT analýza postavení a role SZC 

SWOT Analýza postavení Zemské centrály pro občanské vzdělávání 

Silné stránky  Slabé stránky 

 Velmi dobré stabilní finanční zajiš-

tění centrály obecně a obzvláště je-

jich projektů. 

 Díky finančnímu zajištění možné 

experimentování s formáty akcí – 

viz online projekty. 

 Skrze kontrolní mechanismy zajiš-

těná nadstranickost – možný důraz 

na kontroverznost témat projektů. 

 Velká inovativnost projektů – každý 

rok celá řada nových akcí. 

 Podpora od zástupců politické 

scény. 

 Odborné zázemí – poskytování od-

borných rad centrále vědci a členy 

poradního sboru kuratoria.  

 Dobré personální zajištění. 

 Poskytování kvalitních informací o 

aktuálních tématech dostupných pro 

všechny obyvatele Saska skrze pu-

blikační činnost. 

 Poměrně dobré PR, návštěvnost we-

bových stránek a provázanost ka-

nálů. 

 Několikaleté působení, kontinuita. 

 Vyrovnaný poměr poptávkově-na-

bídkově orientovaných akcí. 

 Sběr know-how a možnost jeho ší-

ření. 

 Pouze omezená schopnost koordi-

novat aktéry OV v Sasku. 

 Není monitorováno, kdo přesně (ve 

smyslu sociální skupiny) a proč na-

vštěvuje akce centrály. 

 Negativní mediální ohlasy na cen-

trálu. 

 Centrála se tolik nezaměřuje na za-

jištění systémových změn v OV 

v Sasku. 

 Sídlo v Drážďanech bez dalších po-

boček v menších městech. Sídlo na 

okraji Drážďan. 

 Menší finanční zajištění ve srovnání 

s ostatními centrálami. 

 Relativně malá čtenost Facebooko-

vých stránek. 

 Chybí důkladnější a systematická 

reflexe vlastní činnosti ve vztahu 

k cílům centrály. 

 Fungování centrály se silně odvíjí 

od osoby ředitele. 

 Nemožnost přidělovat dotace ostat-

ním aktérům občanského vzdělá-

vání v Sasku a tím zvětšit svůj vliv. 
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 Široká síť kooperačních partnerů. 

 Díky síti partnerů, finančnímu zajiš-

tění a nadstranickosti možné zamě-

ření na kontroverzní témata, využití 

jejich aktuálnosti k zvýšení dopadu 

akce. 

 Spolupráce s veřejnoprávními mé-

dii. 

 Plochá organizační struktura. 

 Pozitivní ohlasy na projekt K!D ze 

strany zástupců obcí.  

 Centrála je silně spojována s osobou 

F. Richtera, který získal pověst 

„Toho, kdo Sasku/Pegidě rozumí.“ 

 Centrála získala pověst instituce, 

která se snaží dát slovo každému – 

získala si důvěru části občanů, kteří 

se cítili být politiky nevyslyšeni. 

 Zaměření se na všechny občany 

Saska. 

 Zkušenosti s nadstranickou mode-

rací. 
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Příležitosti Hrozby 

 Razantní zvýšení zájmu obyvatel o 

politická témata v minulých letech. 

 Možné rozšíření sítě partnerů cen-

trály – zintenzivnění kooperace. 

 Růst počtu migrantů v Sasku. 

 Nerozvinutá diskuzní kultura 

v Sasku. 

 Pocit spousty občanů, že nejsou po-

litiky vyslyšeni. 

 Ochota zástupců obcí spolupracovat 

s centrálou – cílová skupina: ven-

kovské oblasti. 

 Polarizace společnosti. 

 Zájem politické scény o občanské 

vzdělávání jako „hasiče požáru“. 

 Saské společnosti chybí reflexe 

transformačních procesů a 25 let 

zkušeností s demokracií. 

 Akce centrály jsou dobrovolné – to 

vede k vyššímu tlaku na inovativ-

nost jejich akcí. 

 Získání zvláštní dotace na online si-

mulační hru na téma Azyl & mi-

grace.  

 Politizace online prostředí.  

 

 

 

 

 

 Narušení doktríny nadstranickosti 

v očích některých lidí skrze poskyt-

nutí prostor centrály Pegidě. 

 Zvětšování vzdělanostní propasti 

skrze OV mezi již vzdělanými 

lidmi, kteří na akce chodí a těmi, co 

informace k dispozici nemají, ale na 

akce stejně nedorazí. 

 Neexistující vzdělávací dovolená 

v Sasku. 

 Částečná obsahová závislost na ak-

tuální politické scéně skrze kurato-

rium. 

 Stále přetrvávající vnímají centrály 

jako instituce spojené se systémem. 

 Nedůvěra vůči elitám, médiím a 

státním institucím ve společnosti. 

 Vzestup pravicového extremismu, 

radikalizace obyvatelstva – ne-

schopnost centrály oslovit tuto sku-

pinu lidí. 

 Negativní demografický a ekono-

mický vývoj ve venkovských oblas-

tech Saska – z toho pramenící pesi-

mismus obyvatel. 

 Online-propaganda Pegidy na soci-

álních sítích.  
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Shrnutí 

Centrála je dobře etablovanou nadstranickou institucí, která má podporu politické scény na 

státní i lokální úrovni, těší se finanční stabilitě a personálnímu zajištění, spolupracuje s ve-

řejnoprávními médii a má po ruce poradní tým odborníků. Získala důvěru širokých vrstev 

obyvatel, a to i ve venkovských oblastech. Centrála dosahuje velké inovativnosti projektů, 

což vede k zajištění stabilního publika. Velkého počtu účastníků dosahuje také díky princi-

pům aktuálnosti a kontroverznosti, a vytváření nabídkově-orientovaných akcí. Centrála se 

snaží být aktivní v online-prostředí, skrze které zasahuje nové cílové skupiny a zároveň pro-

vozuje své PR. Má velmi širokou síť partnerů z řad nezávislých aktérů OV, vysokých škol a 

knihoven. Díky současnému řediteli F. Richterovi má v současnosti centrála velmi plochou 

organizační strukturu, což dává jednotlivým zaměstnancům velký prostor ke kreativitě při 

vymýšlení akcí. Centrála je také důležitým zdrojem kvalitních informací o aktuálních téma-

tech, které poskytuje skrze své bezplatné publikace. Pokud zhodnotíme činnost centrál ve 

vztahu k hlavním cílům činnosti, které ji udává její správní předpis – tedy požadavek na 

reagování na aktuální vývoj ve společnosti a vedení dialogu o politických tématech ve sku-

pinách, můžeme říci, že je naplňuje, a to skrze projekty zmíněné výše. 

Na druhou stranu je její působnost do jisté míry omezená, neboť není v její kompetenci při-

dělovat dotace nezávislým aktérům a skrze to ovlivňovat celou sféru neformálního OV 

v Sasku. Její koordinační role je také omezena – centrála koordinaci nevidí jako svou prio-

ritu, a navíc, jak uvedl F. Richter v rozhovoru, je velmi těžké v Sasku jednotlivé aktéry pro-

pojit. Centrála také nesleduje, kdo přesně a proč se účastní jejích akcí. Frank Richter uvedl 

v rozhovoru, že by to bylo časově a organizačně moc náročné a proto jsou tato data sledo-

vána pouze u vícedenních akcí. Centrála se také nezaměřuje na prosazování systémových 

změn ohledně OV v Sasku na vládní úrovni, jak by teoreticky mohla díky svému postavení. 

Aktuálně je i přes získanou důvěru u spousty lidí a její veskrze pozitivní reputaci, image 

centrály mediálně poškozen kvůli incidentu s přenecháním prostor centrály Pegidě pro tis-

kovou konferenci. To, jakým způsobem centrála funguje, je do jisté míry závislé na osobě 

jejího ředitele. Pozitivní změny, kterými centrála prochází tak mohou odeznít s příchodem 

jiného ředitele. 

Příležitosti, které centrála může využít, spočívají především v aktuální socio-politické situ-

aci, díky které došlo ke zvýšení zájmu Sasů o politiku a to jak v online, tak v off-line pro-

středí, ke zvýšení počtu migrantů v Sasku a k polarizaci společnosti. Jako příležitost pro 
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centrálu je také možné vidět dosud společensky nezpracované téma popřevratové transfor-

mace. Centrála se tak na tato témata a cílové skupiny může zaměřit při své činnosti. Může 

také do jisté míry využívat podporu, kterou ji poskytuje politická scéna jako „hasiči požáru“, 

a zároveň ochotu zástupců obcí kooperovat s ní na různých projektech i do budoucna. Jako 

příležitost pro udržení zájmu účastníků o akce centrály je možné vidět to, že akce centrály 

jsou dobrovolné, je tedy nucena k velké inovativnosti. 

Největší hrozbou pro centrálu je možnost narušení její nadstranickosti a tím ztráta image, 

k čemuž také v praxi již došlo. Centrála stále musí obhajovat svou legitimitu a také obsaho-

vou nezávislosti na současné politické scéně, neboť finanční i organizační závislost existuje. 

Dále se jedná o riziko ještě většího zvětšování propasti mezi těmi, kdo jsou vzdělaní a poli-

ticky gramotní a těmi, kdo nejsou, skrze akce centrály. To souvisí s tím, že centrála není 

schopná zasáhnout radikálněji smýšlející obyvatele z řad Pegidy a dalších uskupení, kteří 

většinou postrádají kvalitně zpracované informace k aktuální tématům. Další hrozby vyplý-

vají z aktuální situace ve společnosti, jako je nedůvěra ve státem zřizované instituce, všeo-

becný pesimismus vyplývající z demografického vývoje na venkově. Velkou hrozbou je pak 

také vytváření sociálních bublin na sociálních médiích Pegidou a dalšími hnutími. 

Čtyři pohledy na možné zlepšení postavení centrály 

Další fáze analýzy naproti sobě klade jednotlivé složky SWOT a nabízí tak čtyři pohledy na 

to, jak se subjektu případně daří zlepšovat jeho postavení v rámci jeho pole působnosti. První 

částí je S-O analýza, která je založena na zdůraznění metod, které by organizace mohla vy-

užívat pro rozvoj svých silných stránek. Dále W-O analýza, která ukazuje, jak se organizaci 

daří odstranit slabé stránky pro vznik nových příležitostí. Strategie S-T se dívá na to, jak 

silné stránky mohou být použity k omezení hrozeb. V neposlední řadě pak následuje analýza 

W-T, která poukazuje na metody, které mohou omezit hrozby, které mohou mířit na slabiny 

organizace (Wikipedia.de, 2017). 

Vztah silných stránek a příležitostí, analýza S-O: 

Díky tomu, že je centrála etablovanou nadstranickou institucí, která má podporu politické 

scény na státní i lokální úrovni, těší se finanční stabilitě a personálnímu zajištění, spolupra-

cuje s veřejnoprávními médii a že má po ruce poradní tým odborníků, může velmi rychle 

reagovat na aktuální situaci ve společnosti, čímž může dosahovat většího zájmu o občanské 

vzdělávání obecně. Aktuálnost je princip, který jiní aktéři občanského vzdělávání většinou 
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nevyužívají, protože za sebou nemají výše zmíněné zdroje (LVŠ) a protože cílí velmi často 

převážně na studenty/akademiky (politické nadace), kteří jsou velmi nároční na zpracování 

obsahu akcí. Centrály cílí na široké publikum, které podle slov Franka Richtera ocení aktu-

álnost akcí i přes drobné snížení kvality. Jedná se tedy o konkurenční výhodu centrál.  

Velmi pozitivní je snaha centrály o inovaci formátů projektů a akcí, která vede ke stabilnímu 

počtu účastníků – tuto inovativnost je třeba udržet i v nadcházejících letech. Nové projekty 

v online-prostředí mohou centrále zajistit sledovanost u dalších cílových skupin. 

Nabízí se také využití know-how s nadstranickou moderací k tvorbě dalších projektů na pod-

poru rozvíjení diskuzní kultury v Sasku – například na téma „zpracování negativních zkuše-

ností vyplývajících z transformačních procesů v 90. letech.“. 

Je třeba neztratit důvěru u občanů, kteří se názorově kloní k Pegidě a mají pocit, že je politici 

ignorují a kteří pozitivně hodnotili snahy Zemské centrály o to, je vyslyšet v souvislosti 

s migrační krizí.  

Centrála by měla také využít svého silného postavení a zároveň kompetence, která jí je daná 

správním předpisem a snažit se lobovat za občanské vzdělávání u státních orgánů – výsled-

kem by mohlo být zavedení „vzdělávací dovolené“, která by mohla přispět k podpoření 

účasti saských občanů na vícedenních projektech/workshopech/studijních cestách různých 

aktérů OV a tím rozšíření možností  

Vztah slabých stránek a příležitostí, analýza W-O 

Jak zmínil ředitel centrály v rozhovoru s autorkou, chybí důkladnější strategická reflexe 

vlastní činnosti – toho, jakým způsobem a jestli naplňuje své cíle a kam se chce centrála 

vyvíjet. Centrála by tak mohla možná lépe strategicky řídit svou činnost a korigovat to, aby 

se nestala v budoucnu pouze „hasičem požáru“, k čemu ji mohou tlačit politici, ale aby pro-

vozovala především preventivní všeobecné OV. 

Pokud by centrála získala více finančních prostředků, mohla by své aktivity rozšířit i na 

pokrytí poptávky po občanském vzdělávání ze strany azylových domů a další její cílovou 

skupinou by se tak mohli stát příjemci azylu v Sasku. Na vzdělávání migrantů se některé 

centrály zaměřují. 
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Centrála by měla dobře zanalyzovat své možnosti v souvislosti s koordinací nezávislých ak-

térů OV – pokud by to bylo jen trochu možné, posílit svou koordinační roli a napomáhat 

jednotlivým aktérům OV k vytváření partnerství, která mohou přispět k efektivnější realizaci 

OV. 

Vztah silných stránek a hrozeb, strategie S-T 

Centrála by se měla snažit co nejvíce budovat image vzdělávací instituce, sice zřizované 

státem, obsahově ale nezávislé na politických stranách. Ke komunikaci tohoto image by 

měla využít své četné kanály, které má k dispozici. 

Centrála by měla v rámci svého PR zdůrazňovat svou nadstranickost, a dokládat ji reálnými 

projekty a jejím posláním daným zákonem, a vykompenzovat tím tak mediálně negativní 

obraz, který vytvořil „incident s poskytnutím prostor Pegidě“, který je v širokých kruzích 

vnímán jako chyba v režii Franka Richtera a porušení doktríny nadstranickosti. To se cen-

trále do jisté míry daří, přestože v mnoha článcích především na jejích Facebookových strán-

kách je ji právě tento incident jako důkaz absence nadstranickosti předhazován. 

Centrála by měla působit proti online-propagandě Pegidy na sociálních sítích skrze své on-

line-kanály. Snažit se kontrovat konspirační teorie, prolamovat nepravdy, které hnutí šíří 

ohledně tradičních médií a především narušovat sociální bublinu zesilovanou Facebooko-

vými stránkami Pegidy, která přispívá k polarizaci saské společnosti.  

Centrála tyto snahy převedla do projektů Lasst uns streiten! a wtf!. Projekt Lasst uns streiten 

zaznamenal veliký zájem a ohlasy na jaře roku 2016, kdy stránku navštívilo až 18 000 uži-

vatelů, v dalších měsících zájem již klesal. Přesto se ale jedná o úspěšný projekt, který vy-

tváří bezpečný prostor pro diskuzi o kontroverzních tématech pro každého a pomáhá tak 

k narušení sociálních bublin.  

Vztah slabých stránek a hrozeb, strategie W-T 

Zaměření se na odlehlé oblasti s malým ekonomickým potenciálem, kde obyvatelé nemají 

dobrý přístup ke vzdělávacím aktivitám, a cítí se být politiky opuštěni, což může vést k jejich 

radikalizaci – se kterou centrála neumí a zřejmě ani nechce pracovat, neboť jejím cílem je 

prevence a ne potírání radikalismu a extremismu – centrála by se tak mohla více snažit předat 

know-how místním aktérům v souvislosti s pořádáním akcí OV moderací kontroverzních 

diskuzí a debat. Toto se již děje v rámci další fáze projektu K!D, kdy probíhá diskuze mezi 
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centrálou a zástupci obcí o další budoucnosti projektu K!D a využití zkušeností a poznatků 

nasbíraných v rámci něj. 

Přestože je velmi těžké sledovat, kdo a proč přesně se akcí centrály účastní, mohla by cen-

trála lépe vyhodnocovat, kdo je její cílovou skupinou, a kdo naopak jejími akcemi zasažen 

není vůbec. Centrála ve svých statistikách má sice uvedeno pro koho jsou jednotlivé akce 

určeny – již ale není zřejmé, kdo se akcí ve finále zúčastnil, a jaké jsou pohnutky těchto lidí 

k účasti. Centrála by tak potom mohla oslovit cíleně skupiny obyvatel, kteří na její akce 

momentálně nechodí, a tím zamezit nebezpečí zvětšování vzdělanostní propasti.



 

Závěr 

Cílem práce bylo porozumět fungování a přínosu státem zřizovaných institucí občanského 

vzdělávání dospělých v Německu, a to skrze případovou studii zaměřenou na analýzu inter-

ních a externích faktorů ovlivňujících činnost Saské zemské centrály pro občanské vzdělá-

vání. Práce mimo jiné hledala odpověď na následující výzkumné otázky: Existuje nějaký 

jednotný všemi uznávaný koncept či vymezení občanského vzdělávání (OV) dospělých v 

Německu? Pokud ano, na čem je tento koncept založen? Jaká jsou specifika OV dospělých 

oproti jiným formám OV? Čím je německý systém OV dospělých unikátní oproti pojetí OV 

v jiných zemích? Existuje nějaká hierarchie aktérů OV? 

V první řadě byl v práci kladen důraz na porozumění fungování OV dospělých v Německu 

v institucionální rovině. Hlavní pohnutkou k takovémuto zaměření práce byla především ab-

sence českojazyčných zdrojů k tomuto tématu. Zájem o porozumění tomu, jak systém OV 

v naší sousední zemi funguje, přitom jak ze strany občanských uskupení, tak ze strany aka-

demické sféry, ale i politiků, roste. Dokladem může být diskuze nad novelou Zákona o 

sdružování v politických stranách a v politických hnutích, která nabyla účinnosti od 1. 1. 

2017. Tato novela zahrnuje možnost vzniku politických institutů po vzoru německých poli-

tických nadací. Některá občanská sdružení ale poukazovala v průběhu schvalování zákona 

na velké odchylky od německého vzoru, které vedou k tomu, že zákon nezaručuje nezávis-

lost těchto institutů. Pokud se chceme německým modelem OV dospělých inspirovat, je 

třeba na něj nahlížet v celé jeho komplexnosti. Tato práce tedy vyplnila jistou znalostní me-

zeru, které v česky mluvícím prostředí v souvislosti s jednou složkou pole OV dospělých 

v Německu přetrvává a to v souvislosti s nadstranickou povahou veřejného OV. Zvětšující 

se zájem akademické sféry o téma je znatelný z přibývajícího počtu diplomových prací, které 

se zaměřují na další aktéry OV působící v Německu, jako jsou Lidové vysoké školy či Poli-

tické nadace (viz diplomová práce (DP) Markéty Soukupové z roku 2015 napsaná na Kate-

dře andragogiky a personálního řízení UK či DP Sebastiana Paula z roku 2016 na téma Fi-

nancování politických nadací, psaná na VŠE nebo již zmíněná DP Martina Landy z roku 

2016, která pojednávala o veřejném OV z historického a teoretického pohledu).   

Práce se v kapitole 1.1 věnovala terminologii OV v jednotlivých kulturních evropských kon-

textech. Ukázalo se, že napříč angličtinou, němčinou a češtinou neexistuje jednotná verze 



 

překladu spojení občanské vzdělávání, což ztěžuje analýzu toho, co je pod jednotlivými po-

jmy v různých zemích chápáno. V České republice je pro oblast OV dospělých klíčový po-

jem občanské vzdělávání, který je uváděn především v dokumentech vydaných vládou a 

Centrem občanského vzdělávání, jež mapují současnou situaci v této oblasti. V Německu je 

pro oblast OV dospělých nejčastěji používán termín politische Bildung, v překladu tedy po-

litické vzdělávání. Toto spojení se objevuje i v názvech samotných zkoumaných centrál (ně-

mecky Landeszentralen für politische Bildung). Dlouho jsem zvažovala, jaký překlad tohoto 

termínu pro účely práce zvolit, nakonec jsem se rozhodla pro užití českého ekvivalentu.  

Samotnému termínu politische Bildung a především snaze o pochopení konceptu, který se 

za ním skrývá, se věnovala kapitola 1.2. Tato kapitola nejprve vysvětluje důležité pojmy, 

jako je politika a vzdělávání, výchova a politická socializace. Právě pojem politika je zde 

více rozveden, a to proto, aby si čtenář uvědomil možnost jeho velmi široké interpretace. To, 

co chápeme a co ještě zahrneme pod politische Bidlung, se totiž odvíjí od toho, jak široce 

pojem politika vymezujeme. To je jedním z důvodů, proč neexistuje jednotná definice poli-

tische Bildung. Dalším důvodem pro absenci jednotné definice je charakter systému OV do-

spělých. Jeho hlavním rysem je pluralismus – jednotliví aktéři OV dospělých tak mohou OV 

pojímat různě a autonomně rozhodovat o obsahu své činnosti. I přes absenci jednotné defi-

nice OV, jsem došla k závěru, že se mezi hlavními cíli většiny aktérů OV objevuje několik 

společných bodů. Jsou to: rozvoj kritického myšlení ve vztahu k politickému dění, předání 

znalostí o fungování demokratických politických institucí, posilování odpovědnosti za vlastní 

činy a výzva k politické aktivitě. Na základě informací nasbíraných v průběhu práce se do-

mnívám, že OV v Německu se odkazuje spíše na užší pojem politiky. Politische Bildung 

neklade tolik důraz na sociální, morální, ekologický a kulturní aspekt lidského soužití, ale 

právě na rozvoj zájmu o politiku jako o „kolektivní, konfliktní a demokratický proces, který 

vede k závazným rozhodnutím.“ Kapitola také zmiňuje dva možné důvody, proč je OV v Ně-

mecku nazýváno politickým vzděláváním.  

V kapitole 1.2 je také představen termín Mündigkeit, který poukazuje na hlavní myšlenkový 

základ politische Bildung, který je odvozen od myšlenek osvícenského filosofa Immanuela 

Kanta. Mündigkeit v sobě zahrnuje: „Znalosti a chápání politických souvislostí, morální zod-

povědnost za společenské blaho a kompetence ke kriticky zdůvodněné participaci jedince na 

politickém dění“, a je ústředním principem OV v Německu. 



 

Kapitola 1.3 odpověděla na to, jaká jsou specifika OV dospělých oproti jiným formám OV, 

kdo jsou hlavní aktéři OV dospělých v Německu a zdali mezi nimi existuje nějaká hierarchie. 

OV dospělých v Německu je součástí celoživotního vzdělávání, které vychází z koncepce 

definované Evropskou unií. Dělí se na formální, neformální a informální. Neformální OV 

dospělých se vyznačuje následujícími specifiky: orientací na účastníka, heterogeností 

účastníků, orientací na každodennost, menším rizikem indoktrinace a cílem aktivizovat 

účastníky. Co se týče dělení aktérů neformálního OV dospělých, neexistuje pro ně 

v teoretickém pojetí jednotná oficiální klasifikace, proto v jejich označování občas dochází 

k odchylkám. Přesto převládá ustálená konvence, jak na instituce nahlížet. Po zohlednění 

několika klíčových zdrojů, jsem zvolila následující tři dělící linky: instituce veřejné / 

nezávislé; závazně nadstranické / instituce s volným politickým zaměřením; a instituce, u 

kterých OV tvoří většinu náplně činnosti / instituce, které se OV věnují pouze okrajově. Na 

základě těchto aspektů jsem vytvořila tabulku, kam jsem zařadila jednotlivé aktéry OV, tedy: 

politické nadace, odbory, církve, soukromé nadace, Lidové vysoké školy a Zemské centrály 

pro občanské vzdělávání. Většina těchto organizací má své pobočky v jednotlivých 

spolkových zemích a zároveň se sdružuje do nejrůznějších svazů a zastřešujících seskupení. 

Nezávislé instituce jsou při vykonávání své činnosti autonomní. Jejich působení je 

ovlivňováno pouze skrze dotace od Zemských centrál, jejichž přidělení závisí na splnění 

konkrétních požadavků na obsah jejich činnosti v rámci OV. Cílem takového přístupu je 

zajistit, aby aktéři OV pokrývali co nejširší názorové spektrum.  

Pro pochopení role a postavení Centrál pro občanské vzdělávání je nezbytné podívat se na 

jejich historický vývoj. To bylo cílem kapitoly 1.4, která se stručně věnovala vývoji OV od 

19. století po současnost s důrazem na poválečné období. Počátky OV dospělých sahají až 

do dob osvícenství a především pak do 19. století, kdy byly zakládány odbory a také Lidové 

vysoké školy po vzoru dánských Abendschule. Klíčové bylo pak založení předchůdkyně 

Spolkové centrály v době Výmarské republiky, který nesl název Reichszentrale für Heimat-

dienst (Říšská centrála pro domácí službu). V této době občanské vzdělávání sloužilo spíše 

k upevnění moci státu, cílem byla výchova občanů loajálních ke státu. Následovala léta na-

cionálně-socialistické diktatury, v rámci které se OV proměnilo v mocenský propagandis-

tický nástroj. 

Období, které následovalo po druhé světové válce, je pro porozumění roli OV v Německu 

zásadní.  Toto období je v Německu nazýváno reeducation, tedy převýchovou, jejíž cílem 



 

byl rozvoj chybějící demokratické kultury a smýšlení. Prostředkem byla denacifikace, která 

měla být provedena částečně také skrze vzdělávání. Občanské vzdělávání bylo v té době 

silně ovlivněno myšlenkami Americké pragmatické pedagogiky.  

V 50. a 60. letech došlo také k oživení a obnovení sítě nezávislých aktérů neformálního 

vzdělávání dospělých. Postupně byly zakládány politické nadace, které měly posílit zájem a 

účast lidí v politice a zamezit tak poklesu legitimity politických stran, ke kterému v období 

Výmarské republiky docházelo. V roce 1952 vznikla v SRN Spolková centrála pro občanské 

vzdělávání a v těsném závěsu za ní bylo rozhodnuto i o vzniku Zemských centrál.  

Na počátku 60. let se v SRN vzdělávání stalo polem pro konfrontaci mezi politickými stra-

nami – levicí a konzervativci. Můžeme shrnout, že v té době mělo OV funkci spíše misio-

nářskou (šlo tedy o zlepšení společensko-politické situace). V neformálním sektoru probí-

hala 70. léta ve znamení budování širokého spektra institucí, jejichž vznik byl zastřešován 

přijetím zákonů o vzdělávání dospělých v jednotlivých zemích.  

Velký politicko-didaktický rozkol, který OV zažilo v 60. a 70. letech, byl ukončen doku-

mentem zvaným Beutelsbašský konsensus. Jak zmínil ředitel Saské Zemské centrály, Frank 

Richter, v rozhovoru s autorkou, je Beutlesbašský konsensus jakýmsi „evangeliem“ přede-

vším Zemských centrál dodnes. Shrnuje principy OV do třech bodů: Zákaz indoktrinace; 

Kontroverzní témata musí být také kontroverzně prezentována ve výuce; Účastník OV by měl 

rozvinout jak schopnost analyzovat politickou situaci a své vlastní zájmy, tak schopnost hle-

dat prostředky a cesty, kterými danou politickou situaci může ovlivňovat ve svůj prospěch. 

Dalším zlomovým bodem pro OV dospělých bylo sjednocení Německa. Po převratu došlo 

ve východním Německu postupně k převzetí západoněmeckého modelu OV. Na Východě 

tak vznikly zemské centrály založené podle západního vzoru. Z důvodu postupného poklesu 

zájmu o OV a jeho nahrazování profesním vzděláváním dospělých vydaly centrály v roce 

1996 prohlášení nazvané Mnichovský manifest, které je doposud nejdůležitějším společným 

prohlášením všech centrál (včetně Spolkové centrály), ukotvující jejich poslání a funkci ve 

společnosti.  

Druhá kapitola se zabývala charakteristikou Saska, jakožto prostředí, ve kterém instituce OV 

operují. Cílem byla analýza nejdůležitějších rysů společnosti, které vyplývají napovrch 

mimo jiné kvůli současným politickým a ekonomickým problémům. Důraz byl kladen na 

okolnosti spojené s migrační krizí. Mezi nejvýraznější socio-politické rysy saské společnosti 



 

patří přetrvávající pravicový extremismus, silná nedůvěra ve státní instituce a média a pola-

rizace společnosti. Co se týče migrační krize, ta východoněmecké Sasko zasáhla výrazně 

méně než například Bavorsko či Severní-Porýní Vestfáslko. V porovnání s ostatními ze-

měmi východního Německa, se ale jednalo o poměrně velký příliv cizinců. Velkou výzvou 

pro saskou společnost v roce 2015 byla potřeba odsouhlasit v jednotlivých obcích výstavbu 

nových uprchlických zařízení z důvodu jejich nedostačující kapacity. 

V průzkumu veřejného mínění zvaného Sachsen-Monitor uvedlo 18 % dotázaných Sasů sou-

hlasnou odpověď na otázku, zdali si myslí, že „Jsou Němci vlastně ostatním národům od 

přírody nadřazeni“. Stejné procento dotázaných souhlasilo pak s výpovědí, že „zločiny na-

cistů jsou historiky přeháněny“. Ve věkové skupině 18-29 let s tímto souhlasí dokonce 29 % 

dotazovaných. V roce 2015 se Sasko v souvislosti se vzrůstajícím extremismem a vypjatou 

situací v rámci migrační krize stalo zemí s největším počtem protiimigračních demonstrací. 

V roce 2015 zde došlo k 477 rasově-motivovaným útokům, které měly za cíl 654 lidí, z toho 

se jednalo v 74 případech o útoky na azylové domy. 

Ze vzrůstající nedůvěry ve státní instituce těží především hnutí Pegida (zkratka: Vlastenečtí 

Evropané proti islamizaci Západu), které od roku 2014 pořádá i vícekrát do měsíce demon-

strativně laděné pochody skrze Drážďany s účastí až tisíců lidí. Kapitola také představila a 

rozebrala několik pohledů na povahu tohoto hnutí. Jedním ze závěrů je, že se pravicově po-

pulistické výroky zástupců Pegidy postupně vyostřují. Na jaře roku 2016 ji Kulturbüro 

Sachsen (Kulturní institut Saska) označilo za „katalyzátor radikalizace v Sasku“.  

Kapitola 2.4 se zaměřila na institucionální, legislativní a finanční rámec OV v Sasku. OV 

v Sasku je ukotveno Zákonem o dalším vzdělávání. Sasko ale na rozdíl od jiných spolkových 

zemí nepřikládá OV takovou váhu. To vyplývá z toho, že nezávislé instituce OV nemají 

automaticky nárok na finanční příspěvek, nemohou tedy počítat se stabilní finanční podpo-

rou. V Sasku také neexistuje Zákon o vzdělávací dovolené, který by mohl podpořit zvýšení 

účasti obyvatel na OV.  

Třetí kapitolu tvoří případová studie, ve které jsem se věnovala analýze fungování veřejné 

instituce OV v Sasku a to Saské zemské centrále pro OV (SZC). Kapitola odpovídala na 

následující výzkumné otázky: Jaké jsou cíle činnosti Zemské centrály? Odpovídají akade-

mickému pohledu na cíle občanského vzdělávání, který byl uveden v první kapitole? Exis-



 

tuje mezi cíli nějaká hierarchie? Jak jsou cíle naplňovány? Existují nějaké principy či kon-

cepce, kterými se centrála při své činnosti řídí? Jakým způsobem je zajištěna nadstranickost 

centrály? Jak probíhají rozhodovací procesy v rámci centrály? Jaký je vzájemný vztah mezi 

činností centrály a aktuální společensko-politickou situací? Jaká je role Zemské centrály ve 

vztahu k ostatním aktérům OV dospělých v Sasku a jaké je její finanční a personální zázemí? 

Můžeme shrnout, že SZC je etablovanou nadstranickou institucí, která má podporu politické 

scény na státní i lokální úrovni, těší se finanční stabilitě a dobrému personálnímu zajištění, 

spolupracuje s veřejnoprávními médii a má k dispozici poradní tým odborníků. SZC získala 

důvěru občanské veřejnosti, a to i ve venkovských oblastech. Na druhou stranu část obyvatel 

Saska ji odsoudila kvůli jejím kontroverzním krokům v souvislosti s migrační krizí. Kritika 

zaznívá především z opoziční strany Die Grüne, jež není zastoupena v jejím kuratoriu. Cen-

trála dosahuje velké inovativnosti projektů, přičemž se drží principů aktuálnosti a kontro-

verznosti a vytváření nabídkově-orientovaných akcí, což vede k zajištění stabilního publika 

– počet návštěvníků akcí centrály se ročně pohybuje kolem 18 000. Pokud ovšem toto číslo 

vztáhneme k počtu obyvatel Saska ve věku 15-64 let, jedná se o zlomek obyvatelstva. Na 

druhou stranu centrála operuje i skrze jiné kanály, a to online platformy (až 18 000 zhlédnutí 

měsíčně), projekty a distribuci bezplatných publikací na aktuální témata (až 100 000 rozda-

ných publikací ročně). V rámci svých akcí cílí také na učitele, představitele nezávislé sfény 

OV a zástupce státní správy. Její dopad je tak širší.  Jako problém vnímám, že centrála přesně 

nesleduje, kdo konkrétně se jejich akcí účastní a nemůže tak lépe zacílit na skupiny obyvatel, 

které se akcí centrály nikdy neúčastní. Centrála má velmi širokou síť partnerů z řad nezávis-

lých aktérů OV, vysokých škol a knihoven. S těmito partnery spolupracuje při organizaci 

akcí, které se většinou konají mimo budovu centrály. Na rozdíl od jiných centrál není rolí 

SZC tyto aktéry koordinovat, či regulovat oblast nezávislého OV skrze dotace, ale spíše 

s nimi vytvářet kooperační vazby. Tyto omezené kompetence mohou snižovat vliv centrály 

na sféru OV. Díky řediteli Franku Richterovi má v současnosti centrála velmi plochou orga-

nizační strukturu, což dává jednotlivým zaměstnancům velký prostor ke kreativitě při vytvá-

ření akcí SZC. Fungování centrály bylo velmi ovlivněno právě působením Franka Richtera, 

jak v rozhovorech uvedli zaměstnanci centrály. Je tedy otázka, jak bude SZC  fungovat po 

jeho odchodu. Pokud zhodnotíme činnost centrál ve vztahu k hlavním cílům činnosti stano-

vených správním předpisem – tedy požadavku na pružnou reakci na aktuální vývoj socio-

politické situace v zemi a upevňování hodnot daných Ústavou – je možné konstatovat, že se 



 

ji daří naplňovat především bod první. Co se týče upevňování hodnot daných saskou ústa-

vou, mnozí centrále vyčítají, že na svých akcích, na kterých umožňuje vyjádřit se všem zú-

častněným, dává zároveň prostor pravicovým extremistům  prezentovat své názory, které 

však ústavě odporují. Zástupci centrály sami uznali, že toto nejsou schopni zcela podchytit, 

ale údajně se jedná o výjimky. Pokud zhodnotíme to, zdali SZC zastává roli, jež si centrály 

vytýčily v Mnichovském manifestu, můžeme konstatovat, že SZC převážně neoperuje jako 

koordinátor aktérů na poli OV a ani nezastává roli stabilizátoru demokracie v období spole-

čenských krizí, neboť neposkytuje dotace nezávislým institucím OV. Pokud se na činnost 

centrály podíváme z teoretického pohledu ohledně rozvoje Mündigkeit, můžeme říci, že toho 

se centrála snaží docílit skrze své projekty a moderaci občanských shromáždění.      

Kapitola 3.2 se věnovala tomu, jak centrála konkrétně reagovala na migrační krizi v Sasku. 

Bylo postupováno formou SWOT analýzy. Pro analýzu byly vybrány dva nejvýraznější pro-

jekty centrály, které vznikly v  kontextu migrační krize. Prvním z nich byl poptávkově-ori-

entovaný projekt K!D, Kommune im Dialog, (Obce diskutují), který byl odezvou na  potřebu 

obyvatel menších saských měst a obcí veřejně diskutovat o zřízení azylových domů v místě 

jejich bydliště. Projektu se od roku 2013 zúčastnilo přes 20 000 lidí. Dalším projektem bylo 

„Lasst uns streiten!“ (Pojďme diskutovat!) – online diskuzní platforma moderovaná zástupci 

centrály, která funguje od roku 2016. Největší úspěch zaznamenala na jaře 2016, kdy na 

téma „Společenská krize – útěk“ přibylo 990 názorově pestrých příspěvků a přes 1200 ko-

mentářů. Diskuze byla zhlédnuta osmnáct tisíc krát. 

Je tedy zřejmé, že v důsledku společenské krize, která byla podnícena migrační vlnou, exis-

tovala v letech 2014-2015 mezi saskými obyvateli velká poptávka po diskuzi a výměně ná-

zorů na aktuální témata. Reakce centrály tak měla především díky svému načasování a rych-

losti provedení velký ohlas. Rozšířilo se povědomí o ní, vzrostl počet distribuovaných pu-

blikací a návštěvnost online kanálů a rozšířila se její působnost i ve venkovských oblastech. 

Je možné konstatovat, že se SZC dařilo pružně reagovat na vyvstávající hrozby.  

Závěrem kapitoly 3.3 je shrnutí poznatků získaných v rámci SWOT analýzy postavení a role 

SZC. Jako slabina analýzy se může jevit fakt, že jsem hlouběji neanalyzovala i fungování 

jiných aktérů v Sasku, abych měla srovnání při hodnocení postavení SZC. Takováto kom-

plexní analýza by ale vyžadovala dlouhodobější pobyt v Drážďanech. Slabé a silné stránky 

centrály jsem tak stanovila především na základě sebe-evaluace centrály skrze ročenky, dva 



 

osobní rozhovory a v úvodu zmíněné odborné publikace týkající se témata OV v Sasku. Pří-

ležitosti a hrozby pak vycházejí z externího prostředí, ve kterém centrála působí. Tyto složky 

analýzy jsem provázala a rozvedla je do čtyř pohledů na možný způsob omezení hrozeb a 

využití příležitostí, které by umožnily posílení postavení centrály. Výsledkem je zhodnocení 

postavení centrály, jakožto instituce, která svým působením nepochybně může přispět 

k upevňování demokratického smýšlení a řádu.  

Práce zachytila nejdůležitější souvislosti a kontext občanského vzdělávání dospělých v Ně-

mecku a zároveň se na tento fenomén podívala  prizmatem praxe. Ukázala také, že zatímco 

v Německu je systém velmi rozvinutý a nikdo nepochybuje o relevantnosti existence nad-

stranických institucí, v České republice se téma OV dospělých teprve velmi pomalu dostává 

do politické a akademické diskuze.  

Téma občanského vzdělávání v Německu ale nabízí celou řadu dalších aspektů ke zkoumání. 

V kontextu aktuálních politických událostí se občanské vzdělávání nejenom v zahraničí, ale 

i v České republice, dostává stále více do popředí zájmu. Politici za ním vidí způsob, jak 

vyléčit společnost z příklonu k pravicovým, radikálním a extremistickým postojům, které 

zesilují především v souvislosti s migrační krizí. Je otázka, do jaké míry tyto představy po-

litiků občanské vzdělávání chce a může naplnit a jaké jsou jeho další funkce a role. To je 

jedno z východisek k dalšímu zkoumání, které vyvstaly při zpracovávání této práce. 

Práce by mohla být také doplněna o srovnání více centrál a jejich fungování v jednotlivých 

spolkových zemích, aby tak mohlo být lépe zhodnoceno, jak se takováto instituce přizpůso-

buje různým společensko-politickým podmínkám.  

Dalším návazným tématem by mohlo být zpracování toho, jak reagovaly jednotlivé saské 

instituce OV na fenomén Pegidy. Bylo by také možné detailně analyzovat dopady projektu 

K!D skrze dotazníková šetření se starosty obcí, kde byl projekt veden. 
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Přílohy 

Párový rozhovor s panem Lutzem Tittmannem a paní Heike Nothnagel, vedoucí projektu 

K!D (Kommune im Dialog), Saské zemské centrály pro občanské vzdělávání 11. ledna 

2017 v Drážďanech  

Mohla bych Vás poprosit, zdali byste se mohli představit, a případně uvést jak dlouho již 

na projektu pracujete? 

Nothnagel: Jsem Heike Nothnagel. Jsem původně učitelka dějepisu a němčiny. Od roku 

2007 pracuji jako poradkyně pro rozvojové projekty pro školy a v této souvislosti se na mě 

pan Frank Richter roku 2013 obrátil, zdali bych se nechtěla do projektu zapojit jako mode-

rátorka. Od roku 2014 jsem převzala vedení projektu. V lednu 2015 jsem ale z této pozice 

odstoupila, a to z časových důvodů, protože jsem již neměla kapacitu na to, se na projektu 

dostatečně aktivně podílet. Od listopadu 2015 v projektu opět působím, a to na poloviční 

úvazek, a podílím se na jeho vedení společně s panem Tittmannem. 

Tittmann: Jmenuji se Lutz Tittmannn, jsem od roku 2009 referentem zde v Zemské cen-

trále. Jsem zodpovědný především za tzv. zvláštní akce, což je možné interpretovat nejrůz-

nějším způsobem. Původně se jednalo o akce, které nebylo možné zařadit pod jeden z refe-

rátů, a které zaštiťoval přímo direktorát, nebo se týkaly celé centrály. Měl jsem zde na sta-

rosti nejrůznější věci, až v roce 2015 jsem se do projektu KID zapojil naplno.  Do té doby 

jsem se projektu účastnil spíše jako aktivní posluchač, protože jsem mimo jiné také zodpo-

vědný za tzv. Infomobil, který je samozřejmě vhodnou doplňkovou atrakcí pro naše akce 

mimo centrálu (nevím, jestli to v Česku taky existuje, ale u nás vždycky vesnice objížděl 

řezník nebo zmrzlinář, a my zase objíždíme Sasko s infomobilem, a rozdáváme knížky a 

vedeme s lidmi zajímavé rozhovory). Vedení projektu jsem převzal v roce 2015, po tom, co 

paní Heike musela odstoupit z již uvedených důvodů. V této době ale budoucnost projektu 

byla trochu nejistá, neboť se v rozpočtu centrály počítalo původně s tím, že bude projekt 

trvat pouze dva roky. V rozpočtu byla dokonce položka speciálně vyhrazená pro projekt. 

Toto financování ale na konci roku 2015 skončilo, a proto bylo několik týdnů nejasné, jak 



 

to s projektem dopadne. Nakonec jsme se s kolegy po pár týdnech rozhodli, že s projektem 

chceme pokračovat. Já jsem převzal vedení projektu.  

Rok 2015 byl velmi náročný. Z ročenky je možné vyčíst, že jsme uspořádali 60 akcí, kterých 

se zúčastnilo na 9000 uchazečů. Pokud tedy odečteme prázdniny a svátky, mluvíme pak o 

dvou akcích týdně průměrně, což bylo opravdu náročné. Z toho důvodu jsme vlastně v pro-

jektu fungovali čistě formou akce-reakce. Většinou to fungovalo tak, že přišla poptávka od 

obcí, které nás kontaktovali s předstihem zhruba deseti dnů s tím, že zaznamenali poptávku 

po veřejné diskuzi v jejich komunitě. V té době se jednalo z cca 95% o otázku postavení 

azylových domovů pro uprchlíky. Před samotnou diskuzí pak do dané lokality vyrazili spo-

lupracovníci centrály, aby se zástupci obce dojednali formát setkání. Snažili se jim navrh-

nout, jak by mělo setkání proběhnout, s přihlédnutím k místním podmínkám. Následně akci 

uspořádali.    

Můžete, prosím, popsat časový průběh přípravy akcí? Zmínil jste, že někdy se jednalo 

řádově o pár dní. 

Tittmann: To byl extrémní případ. Byly také případy, kdy jsme měli na přípravu téměř čtvrt 

roku. Ale právě v roce 2015, kdy byl tlak opravdu extrémně velký, jsme měli na přípravu 

opravdu pouze zhruba 2 až 3 týdny. Museli jsme se rychle poradit, jestli máme někoho, kdo 

může na akci vyrazit. Ale měli jsme také třeba více poptávek od jedné instituce – například 

kraj Bautzen, kde mělo dojít k zřízení azylových domů na pěti místech, proto jsme nemuseli 

pokaždé znovu řešit formát a obsah setkání, ale prostě jsme se dohodli, že navážeme na 

předchozí akci. Řešili jsme pak jen konkrétní věci, jako bylo zařízení sálu, hosty, kteří budou 

mít co říct. Bylo pár komun, kde jsme uspořádali pouze jednu akci. Práce s některými ob-

cemi byla občas náročná. Protože tak úplně nekooperovaly. Byl méně flexibilní, nechtěly 

přistoupit na naše návrhy. Například si stály za tím, že chtějí mít frontální přednášku, kdy 

by se prostor rozčlenil tak, že by někdo seděl na podiu, a shlížel na ostatní shora, což je pro 

občanský dialog zcela nevhodné. Pak chtěli, aby kolega od policie, zástupce stavebního 

úřadu či pořádkového výboru měli nejdříve úvodní slovo tak na čtvrt hodiny, což je zrovna 

tak fatální. Protože lidé nechodí na takovéto akce proto, aby si takového věci poslechli, ale 

proto, že mají již konkrétní otázky, které chtějí pokládat, a chtějí na ně konkrétní otázky. A 

když ji dostanou ve formě tři-čtvrthodinové intenzivní přednášky na úvod, tak jim to na 

náladě zrovna nepřidá.  



 

Povedlo se vám tedy ve většině případů zástupce obcí přesvědčit o tom, že takovýto 

formát občanských setkání není vhodný? 

Nothnagel: Většinou ano. U minimálně cca 2/3 případů. Od některých starostů jsme také 

dostali zpětnou vazbu, kdy zmiňovali, že velkým přínosem bylo pro ně poznání, že je smys-

luplné na akce pozvat jednotlivé aktéry, kteří jsou do tématu nějakým způsobem profesně 

zainteresováni, a jsou schopni o tématu odborně mluvit – jako policajti či zástupci azylových 

domů. Starostové se totiž dříve před občany stavěli sami, a nechali se zahrnout výčitkami a 

obecným rozhořčením. Starostové náš návrh proto hodnotili pozitivně také díky tomu, že 

díky našemu návrhu se debata odprostila od emocí, a zůstala věcná. Tato věcnost umožnila 

omezit „rušící elementy“. Takže lidem, kteří přišli pouze proto, aby setkání narušili, jsme 

udělali takříkajíc trochu čáru bez rozpočet.  

Můžete případně popsat formát diskuzí, který považujete za nejúspěšnější z vašich 

zkušeností.  

Tittmann: To záleželo vždy na cíli akce. Každopádně vždy se vyplatilo, uvést diskuzi něja-

kým intrem, v délce zhruba 5-10 minut – vždy bylo třeba dohlédnout na to, aby úvodní slovo 

měl někdo, kdo dokáže mluvit věcně a informovaně. V případě, že by úvod byl delší, tak by 

se publikum přepnulo do protestního módu, protože účastníci přišli klást otázky, ne poslou-

chat. Záleželo potom na velikosti shromáždění. Většinou jsme otázky sbírali, protože nebez-

pečí také tkví v tom, že když bychom reagovali na každou jednotlivou otázku, tak by se to 

mohlo dost protáhnout, protože někteří účastníci jsou schopni včlenit do svých otázek ještě 

i své postoje a potom trvá třeba 5 minut, než se zeptají. Záleželo to také na cílech shromáž-

dění. Měli jsme i specifický formát v Drážďanech v Kreuzkirche, kde jsme uspořádali cel-

kově asi 6 setkání. První v prosinci, poslední v červnu. A část z nich je nafilmovaná. 

V newsletteru je uvedeno, že shromáždění mají za cíl dojít k řešení, aniž by byla forma 

řešení předem daná. Mohli byste, prosím, zmínit, jaké byly tedy závěry, či přínosy jed-

notlivých akcí? 

Nothnagel: Nejdůležitější výsledek byl, že byla uspokojená poptávka po informacích, 

v mnoha případech došlo k přehodnocení úhlu pohledu, a co jsme sledovali hlavně inten-

zivně na začátku, že došlo k prohloubení vztahů v komunitách obcí. Uvědomili jsme si, že 

právě nedostatek informací vedl ke konfliktům a protestům. I když zní banálně, že poskyto-

vání a výměna informací je právě to nejdůležitější, bylo zřejmé, že k tomu bohužel v mnoha 



 

obcích vůbec nedochází. To byl pro zúčastněné velký poznatek. Pokud k výměně informací 

dojde, tak to v mnoha případech pomáhá konflikty deeskalovat. 

Jedním z hlavních přínosů bylo právě poskytnutí relevantních informací. Fámy jsou všudyp-

řítomné, rychle se šíří, a tato forma výměny informací se ukázala jako účinný protijed proti 

nim. Situace v obcích byla taková, že se v nich vytvořily dvě skupiny lidí, mezi kterými 

vznikla propast. Jednou z nich tvořili ti, co souhlasili s „vítací-politickou“ vůči uprchlíkům, 

a také se i dobrovolně velmi aktivně podíleli na pomoci uprchlíkům, druhou skupinu tvořili 

lidé, kteří toto z nejrůznějších důvodů odmítali. Tam byla pak komunikace dlouhodobě ome-

zená. Lidé spolu nemluvili věcně, pokud spolu již dialog navázali, jednalo se spíše o nadávky 

než obsahovou diskuzi. Pro mě bylo ale především měřítkem úspěšnosti akce také to, co se 

dělo bezprostředně po akci. A velmi často se stávalo, že ještě v prostorách konání akce, nebo 

venku před dveřmi se lidé shromažďovali v malých skupinkách, ve kterých spolu (podle 

toho, co člověk zaslechl, když šel okolo), diskutovali lidé s různými názory. Mluvili spolu 

opět. To je zajisté jeden z největších úspěchů těchto setkání. Tendenčně máme momentálně 

problém, který je umocňován sociálními sítěmi, s tím, že se lidé pohybují v tzv. sociálních 

bublinách. Lidé se baví o nejrůznějších problémech pouze s lidi, kteří mají stejný názor. A 

díky těmto setkáním se podařilo tento komunikační vzorec trochu nalomit. 

Jakým způsobem jste o akcích informovali, abyste zasáhli všechny cílové skupiny? 

Tittmann: To jsme nemohli nějak ovlivnit, aby všechny vrstvy společnosti přišly. Co se 

týče setkání na téma azylových domů, tak většinou pozvánky na akci lidem rozesílal sám 

starosta. Nebo to vyšlo v médiích, novinách. Příležitostně o akci informovali také faráři 

v jednotlivých obcích v rámci mší, to byl velmi účinný nástroj. A pak prostě přijdou ti, co 

mají zájem, a to jsou ti, kterých se téma nějakým způsobem dotýká – buď kvůli geografické 

blízkosti, nebo pro politické názory. Nikdy jsme neměli nároky na to, aby přišli účastníci 

z různých sfér, ale aby přišli ti, co mají zájem jednoduše. 

A stalo se někdy také, že přišlo pouze velmi málo lidí. Nebo jste prostory většinou za-

plnili? 

Tittmann: Od kolegů jsem neslyšel, že by se někdy stalo, že by přišlo opravdu velmi málo 

lidí. Většinou jsme zaregistrovali velmi silnou poptávku po informacích. Mimo jiné, to jsme 

ještě nezmínili, přišla spousta lidí prostě jen proto, že měli konečně možnost své obavy, které 

v nich migrace vzbuzuje, jednoduše nahlas vyslovit. Ne před zrcadlem, ale před ostatními 



 

lidmi. Nevybavuji si opravdu žádný případ, kdy by kolegové zmínili, že nikdo nepřišel. 

Zpravidla to bylo tak, že sály byly přeplněné.  

Stalo se také, že v některých menších obcích byly prostory pouze z poloviny plné. Zde jsme 

totiž většinou měli k dispozici pouze kostely, kde jsme neměli takovou volnost v uspořádání 

prostoru. Jinak jsme se vždy dohodli se starostou, odhadli zhruba počet hostů, a podle toho 

jsme v místnosti rozmístili patřičný počet židlí. Lze ale vzpomenout některá setkání, kde i 

při nejlepší vůli, a to i s místy na stání, se lidé dovnitř nevešli. Například v rámci jednoho 

z prvních setkání, ze začátku prosince, ve městě Laudha, jsme připravily 300 židlí, nakonec 

přišlo 400 hostů. Bylo opravdu narváno. Lidé stáli ve foyer, stáli před dveřmi. A vždy si 

nechali vyprávět, co se vevnitř děje. 

Spočívá to přirozeně také v charakteru našich akcí. Vždy jsme samozřejmě přišli tam, kde 

nás starosta sám poprosil, abychom akci uspořádali, protože cítil v obci velké napětí mezi 

lidmi, a potřebuje podpořit. Nebylo to tak, že bychom nahlásili, že uspořádáme to a to, a 

čekali, až někdo přijde, ale většinou akcím přecházel velký zájem ze strany veřejnosti.  

Přesně jak říkáte, v jedné studii Fridrich Ebert Stiftung jsem četla, že hlavním důvo-

dem toho, proč se lidi přidávají k Pegidě je právě to, že neexistuje prostor, kde by mohli 

vyjádřit své frustrace a nespokojenost s politikou – vnímám tedy projekt jako skvělou 

reakci právě na toto. Chtěla jsem se ještě zeptat na financování projektu. V ročence 

z roku 2013 stojí, že pro projekt bylo počítáno v rámci dvouletého rozpočtu s částkou 

120 000 EUR. Chtěla jsem se proto zeptat, co vše mělo být touto částkou financováno. 

Museli se na projektu podílet i žadatelé nějakou částkou? Do jaké míry? 

Tittmann: Pravidlo bylo následující. My jsme se zpravidla nestarali o zajištění prostor, a 

nájemné a podobně. Jen pokud byla obec tak malá, že neměla vůbec prostředky na to, aby 

akci uspořádala, například vesnice Neukirch, tak v tom případě bylo nájemné placeno z pro-

jektu. Normálně ale vybavení prostorů a nájemné hradil žadatel. A co se týče nákladů, které 

vyvstaly nám, šlo většinou o personální náklady na moderátory, kteří nebyly stálými zaměst-

nanci centrály, a peníze na cestovné. Dále schůzky, které se konaly před setkáním či po 

setkání, jsme účtovali žadatelům z 50%. Tam kde bylo zřejmé, že žadatel je dostatečně eko-

nomicky silný, tam platilo toto pravidlo. Dále platilo také to, že vždy první organizační se-

tkání bylo pokryto z našich peněz. Stalo se také ale, že jsme dostali například pozvání od 

velmi malé obce, kde měli starostu pouze dobrovolníka. A najít 150 euro v rozpočtu navíc 



 

bylo pro tuto obci velmi obtížné. Naproti tomu například pro Drážďany takováto částka nic 

neznamená, peníze se zde najdou. V rámci zpracování žádostí právě od malých obcí, jsme 

ale postupovali velmi nebyrokraticky. Bylo zřejmé, že uspořádání setkání i v těchto malých 

komunách má smysl, a proto by byla velká škoda žadateli říci – ano, takže vzhledem k tomu, 

že nemáte k dispozici 150 euro, tak se akce bohužel nemůže konat. Těmto žadatelům jsme 

proto vyšli vstříct, a neaplikovali jsme v tomto případě podílové financování.  

A zmínil jste také, že se na projektu účastnili také externí pracovníci. Ti byli tedy také 

financování z rozpočtu pro projekt. 

Tittmann: Přesně tak. Poslali nám potom fakturu, která byla proplacena z rozpočtu.  

A kolik stálých zaměstnanců má projekt? 

Nothnagel: To je těžké říci. Frank Richter se na projektu například také velmi aktivně po-

dílel. Ten byl tedy placen jakožto stálý zaměstnanec. Já, jakožto stálý zaměstnanec. Z cen-

trály jsme ale v podstatě v projektu my dva.  

Tittmann: Řeknu to takto. V rámci projektu existovalo několik různých konstelací. Před 

paní Nothnagel vedl projekt pan Wolff.  

Kolik bylo celkově externích pracovníků? 

Titmann: Od začátku projektu bych řekl, že tak 12 až 15. Nikdy jsem to přesně nepočítal, 

ale 12 až 15 by to mělo být.  

Vyvinuli jste nějakou metodu moderace, ve které jste nové pracovníky zaškolovali? 

Nothnagel: Na otázku odpovím ve dvou rovinách. Co se týče metodiky, poprosili jsme jed-

noho našeho zaměstnance, aby písemně zaznamenal, jak akce moderujeme, ale tento doku-

ment ještě není určen ke zveřejnění. Co se týká naší kvalifikace. Máme za prvé pravidelná 

setkání, kde se potkávají všichni moderátoři, kde reflektujeme o jednotlivých setkáních, a 

kde si sdělujeme jednotlivé zkušenosti s moderací. Je to velmi zajímavé. Přicházíme všichni 

z různého kontextu. Máme zde historiky, profesionální moderátory, studenty politologie, do-

konce i inženýra. V tomto kontextu jsou setkání velmi přínosná. V listopadu jsme poprvé 

měli setkání, kde jsme reflektovali nad tím, jak si s projektem stojíme, a kam ho chceme 

směřovat. Konečně jsme se nenacházeli čistě ve schématu akce-reakce, ale měli jsme čas 

přemýšlet nad strategiemi.  



 

Tittmann: Abych Vám na Vaši otázku podal trochu přímější odpověď: ne, nebylo k dispo-

zici žádné zaškolení v tomto slova smyslu. Pravidlem bylo, že noví zaměstnanci většinou 

přišli na jedno, dvě setkání a zaujali spíše pasivní roli. Pak převzali moderaci, když to šlo. 

V tomto roce to nebylo vždy možné. Vždy u toho byl pracovník s většími zkušenostmi, který 

zhodnotil to, jestli daný zájemce má adekvátní schopnosti a zvládne to. Pak jsme ho vyslali 

do pole. Ale je třeba podotknout, že ve většině případech vyráželi dva moderátoři. Je to dobré 

už jen proto, že když jeden moderuje, druhý může sledovat reakci publika a má přehled. Ale, 

je třeba dodat, že i když to všechno teď zní hezky, měli jsme zkušenost i se setkáními, kdy 

byla atmosféra přinejmenším na začátku setkání velmi napnutá. Také se stávalo, že k nám 

přicházeli kolegové, které jsme potkali na různých jiných akcích, nebo k nám přišli na do-

poručení. A my jsme je odmítli, protože jsme věděli, že s nimi by to zřejmě nefungovalo. 

Jinak proces zaškolování vypadal tak, že zájemce prošel zkušebním kolem pod vedením ně-

koho se zkušenostmi, a pak jsme ho vypustili. Víc času jsme neměli k dispozici. 

A vyskytly se také případy, že někdo od projektu po pár akcích odstoupil? 

Tittmann: Napadá mě jeden případ. Jedna z našich kolegyň odešla a mi stále nevíme proč. 

Ale důvod je zřejmě ten, že měla úspěch v jiné profesní oblasti a rozhodla se s tímto skon-

covat, to doteď nevíme. Jinak se ale stávalo, že se vyskytly i taková setkání, která nedopadla 

nejlépe, kde se do moderátorů publikum pustilo natolik, že by nebylo nejmoudřejší ho poslat 

znovu do daného regionu. To jsme v projektu zohlednili. Tak jsme řekli „tam už nemůžeš“. 

To byla vlastně součást myšlenky projektu, že my jakožto externí moderátoři přijdeme 

zvnějšku do komunity, s jejími zraněními a vnitřními dlouhodobě přetrvávajícími konflikty, 

a část té rozmrzelosti a frustrací vezmeme na svá bedra, a po setkání je sebou odneseme. 

Abychom se pokusili v komunitě, kterou po setkání opouštíme, vytvořit atmosféru relativ-

ního míru. V této souvislosti ale bylo pak moudré říct si, že je lepší aby ten který moderátor 

do daného regionu již opět nejel. Protože on byl pak považován za toho zlého. 

Nothnagel: Kromě moderace, je ale třeba dopředu také vyjasnit záměr a cíl setkání, a to jaká 

je naše role. Pokud se mi nepodaří dostatečně jasně vymezit především naši roli, dochází 

pak často k nedorozuměním a nesplněným očekáváním.  

Jakým způsobem jste se snažili zajistit nadstranickost? Zvali jste na přípravná setkání 

vždy všechny zúčastněné strany konfliktu a případně všechna zájmová politická usku-

pení zastoupená v dané obci? 



 

Tittmann: Nadstranickost neznamená nutně, že se každá strana konfliktu musí účastnit. 

Nadstranickost znamená to, že se s žádnou zastoupenou zájmovou skupinou neztotožňuji. 

To jsme dodržovali. Ale jak jsem říkal, promování akce měly na starosti žadatelé, tedy zá-

stupci obcí, proto jsme ve finále měli velmi malý vliv na to, kdo na setkání přijde. To, že 

moderace musí být nestranná, k tomu můžu říct, že naši moderátoři jsou všichni natolik pro-

fesionální, že to nikdy nebylo třeba nějak řešit. To je jednoduše řemeslo. 

Nothnagel: V Sasku funguje celá řada politických stran, všechny mají demokratickou legi-

timitu. I ty samozřejmě mohly na naše setkání dorazit. Tam je pak třeba si uvědomit, že 

hlavním pozadím pro naše setkání a pro vzájemný dialog bylo, že se musely držet demokra-

tického ústavou daného řádu. V tomto ohledu moderace nebyla vždy jednoduchá. Aby člo-

věk měl stále pod kontrolou to, jestli něco již nemůže být označováno za nenávistné projevy. 

Máme zde také nejrůznější hnutí třetí třídy, která vždy chytře zjišťují, co ještě není považo-

váno za nenávistné projevy a co už je. To je již v té či oné obci velká změna. 

Titmann: Ještě k samotném průběhu setkání. Vždy na začátku, a to se ukázalo jako velmi 

důležité, moderátor jasně vymezil pravidla následujících hodin, co je a co již není přípustné: 

necháme ostatní domluvit, nekřičíme, neopouštíme demokratický řád, nesmí se jednat o ne-

návistné projevy apod. A musím říct, že ve finále to také fungovalo. Existovalo pár výjimek. 

Na setkání také dorazilo pár účastníků, které výše jmenovaná pravidla prostě nezajímají. Ale 

to jsou opravdu ojedinělé případy. 

Nothnagel: Ve dvou maximálně třech případech muselo dojít k zásahu policie. To bylo ku-

podivu opravdu výjimečné. Ale tím, že setkání byla nadstranická, a každý tak mohl říci svůj 

názor, byly případy, kdy se nás výroky účastníků silně dotýkaly, bylo to velmi těžké unést. 

A i po takových výrocích nikdo neodcházel, byl to důvod k reflexi. Bylo nám jasné, že naše 

role je velmi důležitá. To jsem ještě chtěla říct. 

Mohli byste ještě shrnout největší slabiny a přínosy projektu? Tuto otázku jste již čás-

tečně zodpověděli, mohla bych Vás ale přesto poprosit o shrnutí těch nejdůležitějších  

bodů? 

Tittmann: Za největší překážku vidím velmi krátký čas na přípravu jednotlivých setkání. 

To ale prostě vycházelo z dané situace, to se nedalo změnit. Obce samy měly málo času 

s přípravou prostor. Proto jsme nikdy jejich žádosti neodmítali s tím, že na to máme moc 

málo času, ale určitě to naši práci ztížilo.  



 

Další překážkou bylo to, že se mezi zástupci obce občas našli jedinci, kteří byli velmi sebe-

vědomí a byli přesvědčeni o správnosti svého názoru. Ty bylo někdy velmi těžké, až ne-

možné přesvědčit o našem konceptu. Ti to potom, i přes úvodní přípravné setkání a naše 

doporučení, udělali po svém. To potom dopadlo také hůře, co se týče splnění jejich očeká-

vání.  

Nothnagel: Já bych chtěla ještě podotknout k vaší otázce, že potíže a přínosy se v mnohém 

prolínají. Právě to, že jsme měli krátký čas na přípravu, a že jsme byli schopni ve velmi 

krátkém čase reagovat a to velmi flexibilně, přestože jsme veřejná instituce, tak to byl také 

vlastně úspěch. To je také to, co Frank Richter vždy zdůrazňuje, že jsme právě byli do velké 

míry flexibilní. Protože takový je život, něco se stane a je třeba na to nějakým způsobem 

reagovat. Nemá smysl o tom tři měsíce rokovat. 

Tittmann: To ale také souvisí s tím, jak tato centrála momentálně funguje. Já jsem ještě 

zažil časy, kdy tato centrála byla ještě ovlivněná přechozím ředitelem. A to tato centrála 

vypadala opravdu spíše jako nějaký úřad. A Frank Richter, který v podstatě tady začal pra-

covat ve stejnou dobu jak já, tak poznamenal, že: „jsme sice úřad, této nálepky se asi nikdy 

nezbavíme, patříme do této struktury, ale jsme mimo to také vzdělávací instituce, a jako 

taková bychom i měli vystupovat.“ A tento, již pět let směr udávající princip, který se zde 

prosadil, vlastně vůbec umožnil, že něco takového vůbec mohlo vzniknout. V dřívějších 

podmínkách by to bylo nepředstavitelné. V tomto kontextu musím dodat: ano, jedná se o 

úspěch, který ale musíme připsat tomu, že centrála prošla velmi pozitivní a přínosnou změ-

nou. Za jiných okolností by to mohlo vypadat také úplně jinak.  

Nothnagel: Jako velkou výzvu vidím také to, jak se ostatní dívají na naši doktrínu nestran-

nosti. V tomto kontextu se centrála dostala pod kritiku – nevím, do jak míry jste se již o 

tomto informovala – bylo nám vyčítáno, že jsme nabídli prostor lidem, kteří chtějí demokra-

cii de facto odstranit. To je velmi těžké. A filosofie, kterou se řídíme, zní: „Jenom proto, že 

lidem nedovolíme něco vyslovit, neznamená, že si to nebudou myslet.“ Jsou jednoduše sou-

částí společnosti. A to, že to prostě budeme ignorovat a odmyslíme si to, jsme nikdy nevní-

mali jako řešení.  

Domníváte se, že jste díky tomu získali třeba i důvěru těchto lidí? 

Nothnagel: to je ambivalentní. Co je pro nás důležité, aby důvěru získali lidé, kteří už ji 

vůbec nemají. Co pro nás není důležité, je, abychom darovali důvěru lidem, kteří ji vůbec 



 

nechtějí, kteří ji jen využívají jako instrument. Ale to, co jsme si skrze tato setkání uvědomili, 

byl fakt, že se někteří občani cítí být izolováni a odděleni od politiky, a že nejsou vyslyšeni. 

Cílem projektu bylo tedy získat jejich důvěru opět. 

Ještě bych se chtěla zeptat, jak to vidíte s projektem do budoucna. Zmiňovali jste, že 

budete pořádat setkání pro všechny zúčastněné strany a také partnery v následujících 

měsících. Jak vidíte budoucnost projektu také z finanční stránky? Dostaneme opět ex-

tra zdroje od státu? 

Nothnagel: Vypadá to, že projekt bude i nadále financován, ale není zatím jisté do jaké míry. 

Jak již bylo řečeno, jde nám teď o to si říct, co bychom mohli zlepšit, a to mimo jiné i po 

obsahové stránce. Obecně si myslím, že by i nadále mělo být úkolem občanského vzdělávání 

v demokratickém státě, aby podporovalo komunikační procesy na komunální úrovni. Neboť 

obce jsou nejblíže občanům. Nevidím teď momentálně vysloveně akutní hlad po tomto for-

mátu akcí – jde spíše o to, jestli o něco podobného budou mít obce zájem. Například téma 

azyl se zčista jasna dostal do popředí, celkově jsme ale zhodnotili, že by podpora komuni-

kace a výměny informací v obcích byla smysluplná i v jiných oblastech komunální práce.  

To je krok, který teď chceme udělat. A velmi důležité je také to, abychom tvořili poptávkově 

orientované akce. Ne, abychom si my tady vymysleli, co lidi potřebují, ale abychom ty, kteří 

vědí, co chtějí, podpořili.  

Tittmann: Ještě ohledně financování, které jste se ptala. Od roku 2015 nemáme žádný spe-

ciální zdroj financování, který by byl určen přímo na K!D. Ty prostředky, ve výši cca 

200 000 euro byly plánovány na dva roky. V roce 2015 jsme utratili cca 30 000 až 32 000 

EUR. Takové výdaje jsme pak očekávali i v roce 2016 logicky, neboť v prvním kvartálu 

2015 jsme měli ohromnou vlnu žádostí, a tak člověk předpokládá, že to takto bude pokračo-

vat. Z toho důvodu jsme v roce 2016 počítaly s velmi štědrým rozpočtem. Kvůli velmi ra-

pidně klesající poptávce nakonec rozpočet zdaleka nebyl vyčerpán. Každopádně je třeba 

uvést, že je položka „akcí“ velmi štědře financována od státu, a musím dodat, že i s daným 

počtem zaměstnanců, jsme nemuseli odmítnout žádnou žádost proto, že bychom měli nedo-

statek finančních prostředků.  

Ještě jedna otázka, jak lidé reagovali, když jste řekli, že jste z Centrály pro občanské 

vzdělávání? 



 

Tittmann: Momentálně reagují již velmi pozitivně. Na začátku se trochu distancovali, neboť 

občanské vzdělávání je pojem, který nemá jednoznačně pozitivní konotaci, tak jako politika 

sama o sobě, navíc jsme ještě k tomu státní instituce. Z mých vlastních zkušeností s cesto-

váním po Sasku s Infomobilem mohu říci, že jsou reakce vlažnější, opatrný zájem, který 

přichází ruku v ruce s nižším povědomím o centrále. To se ale změnilo v roce 2014, se vzni-

kem Pegidy, kdy centrála vyslovila jasné stanovisko, s tím, že ať se děje, co se děje, dialog 

musí pokračovat a musíme se o něj pokoušet. Situace byla totiž na začátku taková, že lidé 

prostě šli ven na ulici, ale dále už se nechtěli s nikým bavit – hlavně ne s médii: „My chceme 

prostě jen vyrazit ven a ukázat naši frustraci.“ A to, že jsme jako centrála do tohoto vstoupili, 

a jako instituce vytvořily danou nabídku akcí, to se ukázalo být ku prospěchu. Takže jsme si 

v poměrně širokých společenských kruzích vytvořili dobrou pověst. A lidé nám v tomto kon-

textu již věří.  

Nothnagel: Díky tomu jsme se opravdu dostali do povědomí. Ale co se týče reakce institucí 

v Sasku, tak je třeba říct, že jsou slyšet i kritické hlasy. A to právě kvůli tomu, o čemž jsme 

již hovořili – že dáváme prostor pravicovým radikálům, jak nám někteří vytýkají. No, to se 

prostě musí vydržet. Je mi to stále milejší dostat nějakou kritickou zpětnou vazbu, neboť na 

to můžeme navázat dialogem, než abychom docílili toho, že bude všem občanské vzdělávání 

lhostejné. Pokud to shrnu, tak zájem o činnost centrály díky tomuto vzrostl. Znám spoustu 

lidí, kteří nám doslova tahali lněné ruksaky s logem centrály z ruky, po našich akcích, pro-

tože to vnímají, jako něco, co je šik, nosit třeba takového, jako je lněný vak s naším logem. 

To by bylo před pár lety téměř nemyslitelné. 

Takováto politizace společnosti je pro vás tedy zřejmě nejen hrozbou ale zároveň i pří-

nosem. 

Tittmann: To zajisté.  

  



 

Expertní rozhovor s ředitelem Saské zemské centrály, Frankem Richterem, 11. ledna 2017 

v Drážďanech 

Můžete říci, co byl pro vás hlavní důvod, proč jste se rozhodl nastoupit na místo ředi-

tele Saské zemské centrály pro OV? 

Na místo jsem nastoupil v roce 2009. Teď místo opouštím, takže to jsou mé poslední dny 

zde. V té době jsem žil v západním Německu a dostal jsem informaci, že toto místo v Sasku 

se uvolnilo. Řekl jsem si, že občanské vzdělávání je velmi zajímavou příležitostí pro mě, 

neboť jsem se vždycky chtěl stát učitelem. Nemohl jsem ale v NDR. Původně jsem žil 

v NDR, kde tomu státní bezpečnostní služba zabránila. Já jsem totiž věřící, jsem katolík, a 

v té době jsem svou křesťanskou víru dával najevo, a to stačilo k tomu, aby Státní bezpeč-

nostní služba zamezila tomu, abych se stal učitelem. Ale to jsem si vždycky přál. A pak mi 

bylo nabídnuto toto místo. Přestože tady nepracuji jako učitel, ale jako ředitel, to čemu se 

věnujeme, je vzdělání. To byl tedy první důvod. 

Další důvod. Občanské vzdělávání v demokracii je nestranné. To znamená, že nejsem sekre-

tář strany. A nedělám to, co by ode mě chtěl třeba předseda vlády: když mi zavolá, s tím, že 

by po mě něco chtěl – jednoduše ho odmítnu. Oni mi obsahově nesmí nic předepisovat. 

Organizačně samozřejmě ano, jsem tu zaměstnanec. Pokud se rozhodnu ukrást zlaté lžičky, 

tak mi samozřejmě mohou říci, že to je nepřípustné. Ale co se týče obsahu občanského vzdě-

lávání poskytovaného státem, tak to je nestranné, a to mě zajímá velmi. 

Pokud by se jednalo o politickou reklamu nějaké strany, ať už konzervativní, socialistické 

nebo liberální, tak to by mě nezajímalo. Ale toto nestranné občanské vzdělávání, které má 

vést k tomu, že si lidé vytvoří vlastní názor, to mě zajímá. To je také životně důležité pro 

demokracii, že existují („mündige“) kriticky přemýšlející občané, kteří si vytvořili vlastní 

politický názor. 

Třetí důvod byl následující: v roce 2009 bylo 20-leté výročí Mírové revoluce, v Česku se 

jednalo o Sametovou revoluci, v NDR se jí říká Mírová. A já jsem se do této revoluce osobně 

tady v Drážďanech aktivně zapojil, tak jsem si říkal, že když se koná to jubileum, tak, že 

bych s tím mohl vypomoct – s uspořádáním připomínky této události.   

A čtvrtý důvod, to člověk taky snad může říci: potřeboval jsem prostě práci, byl jsem neza-

městnaný nějakou dobu, potřeboval jsem uživit rodinu. A pevné pracovní místo není určitě 



 

špatné. V Hesensku jsem pracoval jako učitel vždy tak na půlroční smlouvu, to bylo nepří-

jemné. Nevím jak je to teď v Česku, ale my máme na pracovním trhu velmi špatné pod-

mínky. Mladí lidé přežívají od jednoho praktika k druhému, stále se jedná o smlouvy na 

dobu určitou. To je problém právě především pro mladé lidi, kteří plánují rodinu. 

Další otázka, která trochu souvisí již s tou první, zní: proč by mělo existovat OV do-

spělých zřizované státem, když existuje celá řada nezávislých institucí. Co jsou největší 

zásluhy, přínosy tohoto typu vzdělávání? 

Na to se musíme podívat trochu v historickém kontextu. Zemské centrály pro OV a Spolková 

centrála OV vznikly po druhé světové válce, v 50. letech. Západní spojenci to velmi podpo-

rovali, na pozadí nacionalismu, holokaustu a všech těchto věcí existoval názor, že německé 

obyvatelstvo občanské, demokratické vzdělávání opravdu potřebuje. To můžeme klidně 

takto říci – Němci dostali de facto „doučování“ z demokracie. Již ve Výmarské republice 

existovaly instituce, které se OV zabývaly – po válce byly přeměněny na státní centrály pro 

OV. Měly poskytovat nadstranické občanské vzdělávání postavené na principech demokra-

cie; vysvětlovat jak demokracie a politický řád funguje, a tím demokracii posílit. To je kon-

text, ve kterém tyto instituce vznikly. A to se, podle mého názoru, osvědčilo. Demokracie je 

jediná forma vládnutí, kterou se člověk musí naučit. Monarchii a diktaturu se učit nepotře-

bujete. Ale demokracii se učit musíme, a to je nutné i pro dospělé. Máme spoustu dospělých 

lidí v západním i východním Německu, kteří nerozumí tomu, jak demokracie funguje. A 

když nerozumí tomu, jak funguje, nemohou se pak podílet na jejím utváření. Ale v demo-

kracii by se na tom podílet měli. To znamená, že občan chápe vytváření společného bla-

hobytu a pořádku jako svůj úkol. To je ta myšlenka, která stojí za demokracií, a to se musíme 

učit. A proto si myslím, že jsou tyto státní instituce dobré. A společným znakem těchto in-

stitucí zřizovaných státem, je právě to, že odmítají politickou indoktrinaci, a nabízejí zcela 

otevřenou nestrannou kontroverzi. Vzhledem k tématu Vaší práce se musíte zabývat také 

Beutelsbašským konsensem, který se tomuto věnuje. Víte, člověk si vždycky může všechno 

představit i jinak. Vždy existuje nějaká alternativa. V Německu to takto vzniklo, osvědčilo 

se to, je to využíváno. Máme deficity v občanském vzdělávání, které jsou velmi zřetelné.  

Naše akce jsou dobrovolné. To je dost náročné s tím umět pracovat. S mými kolegy se mu-

síme neustále zabývat tím, jak bychom nabídku mohli udělat atraktivnější. Protože my tu 

nemáme žádné studenti, kteří by sem chodili v rámci povinné školní docházky. Lidé, co sem 



 

přijdou, vezmou si naše knihy, nebo navštíví naše webové stránky, přijdou dobrovolně. Ne-

existuje žádný tlak ze strany státu. Nám se podařilo získat důvěryhodnost, a je vidět, že naše 

práce je potřebná. Je otázka takto zodpovězená? 

Ano, děkuji. Vy jste už sám naznačil, že co se týče obsahu občanského vzdělávání po-

skytovaného centrálou, stát do toho nezasahuje. Znamená to tedy, že o náplni vaší čin-

nosti rozhodujete vy. Jak při tom postupujete? 

Je třeba podotknout, že je naše činnost zakotvena ve státní struktuře. Ale do obsahu nám stát 

opravdu nemluví, to by bylo fatální. Každá vláda je ve své podstatě ovládána jednou stranou, 

která by občanské vzdělávání pak ideologicky ovládala. Mám zodpovědnost vůči kuratoriu. 

Kuratorium dohlíží na nestrannost a kvalitu vzdělávání. A kuratorium je nestranné. Jsou 

v něm jednotlivé frakce, které jsou i v Zemském sněmu: CDU, SPD, die Linke, Zelení. Ze-

lení tam vlastně nejsou. 

Tady narážíte na mou další otázku – z jakého důvodu se strana Zelených nepodílí na 

dozoru nad centrálou? 

Je to pouze proto, že je ta strana moc malá. Existuje totiž klausule, která určuje, jaké zastou-

pení musí ta která strana mít v Zemském sněmu, aby mohla vyslat své zástupce do kuratoria. 

Zelení toto kritizují, to je pochopitelné, chtějí být také zastoupeni v kuratoriu. A já bych proti 

tomu nic neměl, aby byl vymyšlen jiný klíč k obsazování kuratoria. Jednoduše to tak je. 

Můžeme tu klausuli změnit samozřejmě.  

Ještě k mé otázce. Existují nějaké principy, na které se odkazujete, když vymýšlíte kon-

cepci Zemské centrály občanského vzdělání? 

Ano, samozřejmě. Existují obecné principy občanského vzdělávání v demokracii, a to je 

Beutelsbašský konsensus. To je naše evangelium. Pokud byste se zeptala mých kolegů, 

všichni Vám to potvrdí. Nestrannost, kontroverze, zákaz indoktrinace, spravedlnost. To jsou 

základní principy OV. Samozřejmě, není možné je systematicky promítnout do všech našich 

činností. Jsme lidé, ne bozi. To musí člověk sem tam zopakovat, protože občas se na nás valí 

kritika, která je nepřiměřená. Ale těmito principy se řídíme. Co se čím dál více řeší, je větší 

důraz na aktivizaci lidí k politickému jednání. Někdo tvrdí, že občanské vzdělávání v Ně-

mecku je moc teoretické, je vzdálené životu, distancované, má v hledáčku pouze ty, kteří se 

již sami od sebe zajímají o občanské vzdělávání. Jsou potřeba silnější podněty k participaci. 



 

S tímto já souhlasím, že by to tak mělo být. Nechceme pouze pisálka, který je zapálený do 

politologie, ale potřebujeme také někoho, kdo ví, jak prosazovat své názory v debatě. Jak se 

to dělá. To jsou ty nejdůležitější principy. 

Tím navazujeme na mou další otázku. Sledovala jsem teď diskurz občanského vzdělá-

vání na úrovni EU, která se jistým způsobem snaží o zavedení evropského občanského 

vzdělávání. V posledních letech vydala deklarace a také například Chartu k tématu 

OV, které podepsalo i Německo. Otázka tedy zní, jestli jako instituce tyto snahy EU 

sledujete, jestli je to pro vás nějakým způsobem směrodatné mimo jiné s ohledem na 

evropské programy s tématikou „Active citizenship“; a jestli jsou tyto snahy pro vás 

využitelné pro případné loby pro OV na politické scéně. 

Zemská centrála tento problém neřeší. Je dobře etablovaná a již nepotřebuje žádnou další 

podporu. To můžu s dobrým svědomím říct. Neznám nikoho relevantního, kdo by si o nás 

myslel, že jsme přebyteční. A tato debata, která se děje na evropské úrovni, a ta deklarace o 

které mluvíte, to je určeno pro větší hráče, jako je Spolková centrála pro občanské vzdělá-

vání. To souvisí s federální strukturou. Bohužel nemůžu sledovat vše, a není a ni mou po-

vinností například toto sledovat. Centrála má teď dobré postavení. Já jsem za tu deklaraci 

velmi rád, potřebujeme evropské občanské vzdělávání, ale není mou prioritou se o to starat. 

My tady v Sasku vnímáme jako prioritu mezinárodní spolupráci s Českem a Polskem: to je 

naše hranice, a naše práce. Máte ale pravdu, že ta deklarace je velmi důležitá, vezměme 

v potaz propast mezi evropskou politickou scénou a její akceptací obyvateli EU – vidím zde 

nedostatek demokratické legitimity. Ale Sasové jsou také Němci, i když si to občas díky 

svému etnocentrismu neuvědomují. 

Teď přejdeme k samotné Centrále. Ve zřizovací vyhlášce centrály stojí, že musí být 

schopna rychle a přiměřeně reagovat na změny veřejného mínění a změny ve společ-

nosti obecně. Jakým způsobem, skrze jaké metody/média monitorujete aktuální změny 

ve veřejném mínění ve společnosti. 

Naštěstí bude teď od roku 2016 vycházet tzv. Sachsen-monitor. Já jsem byl v poradním or-

gánu, který ho zaštiťoval. Jedná se o nástroj, který měří a zkoumá politické názory lidí. To 

je velmi přínosný nástroj. Samozřejmě také sbíráme zkušenosti a informace skrze každo-

denní praxi a vytváříme si na základě našich akcí a projektů v celém Sasku a na základě 

dopisů, na které odpovídám, obraz o náladě a názorech ve společnosti.  Tyto naše dojmy ale 



 

mohou klamat. Sachsen-monitor indikuje přesně co se zde děje. Existují také další prů-

zkumy, které dělají politické nadace, například tzv. Mitte-Studie, která je v Sasku a v Ně-

mecku obecně poměrně etablovaná.  

Máme také volby. Vidíme, co lidé volí, a to je také výpověď o politických postojích lidí. 

Tady jsme zaznamenali velmi výrazný posun doprava, až k extremismu v Sasku. NPD, která 

je považována za protiústavní stranu, se na dvě volební období dostala do Zemského sněmu. 

V minulých volbách měla o 800 hlasů míň, než je požadovaná hranice, jinak by se tam do-

stala znovu. To je jen jeden ze symptomů.  

Máme také partnery. Pracujeme kooperativně. V některých regionech Saska sami nic 

nezmůžeme, potřebujeme lokální partnery. To mohou být komuny, Lidové vysoké školy či 

církve. Od nich se také dozvídáme, co se v daném regionu děje. To jsou zdroje, ze kterých 

čerpáme.  

A co můžeme dělat: máme tři pilíře, na kterých naše práce stojí. Jedná se o publikační čin-

nost, skrze kterou se snažíme o pokrytí témat, které jsou momentálně aktuální. Dále se jedná 

o akce, face-to-face v celé zemi, s velkým regionálním pokrytím. Ten třetí pilíř je online-

sekce. Tu jsme v minulých letech rozšířili. V době, kdy většina lidí je online, musíme být 

schopni s lidmi komunikovat. Máme Facebook, o který se starají čtyři zaměstnanci, Twitter 

a webové stránky. Také jsme vytvořily online-platformu. Pokud naše online-aktivity porov-

náme s jinými centrálami, můžeme říci, že jsme na tom velmi dobře. Je nám jasné, že nemů-

žeme čekat opodál. Potřebujeme sbírat zkušenosti. Funguje to ale spíše jako learning by 

doing. Občanské vzdělávání online je pro nás nové. Tato oblast je velmi citlivá a rychle se 

vyvíjející. Co se nám ale daří, je přivést velký počet fanoušků z našeho Facebooku na náš 

web a naší online-platformu. To, co se děje na Facebooku, je občas necivilizované a banální, 

ale daří se nám vtáhnout část lidí do našeho formátu komunikace. Dále jsme také vytvořili 

projekt K!D, který je čistě poptávkově orientovaný. Obrací se na nás faráři, starostové či 

představitelé spolků, a my reagujeme na jejich požadavky. Našim cílem je mít vyrovnaný 

poměr poptávkově a nabídkově orientovaných akcí.  

Jaký je zhruba poměr mezi těmito typy akcí? 

Můžu Vám sdělit jen svůj kvalifikovaný odhad. Řekl bych, že je to skoro 50:50. Každý rok 

je ale jiný. K nabídkově orientovaným akcím se kromě K!D řadí také semináře či přednášky. 



 

Například minulý rok jsme na jedné technické vysoké škole v Lipsku uspořádali přednáš-

kový cyklus na téma demokracie. Škola nás sama oslovila, že by chtěla tento cyklus zařadit 

do všeobecných předmětů, a že by si přála jeden semestr věnovat tématu demokracie. To jak 

se tyto nabídkově orientované akce vznikají se tedy různí.  

Minulý rok byla poptávka po vašich akcích velká. Když přihlédneme k migrační krizi, 

požadavkům na vznik azylových domů pro uprchlíky a demonstracím Pegidy, zajisté 

existoval potenciál pro poptávkově orientované akce. Chtěla bych se zeptat, protože si 

to nedovedu zcela dobře představit, jak konkrétně probíhá rozhodovací proces ohledně 

adekvátní odezvy na aktuální vývoj v názorech a náladě ve společnosti, tak jak o tom 

mluví předpis, který ukotvuje činnost Vaší instituce?  

Neexistují pro to žádná pravidla. Pracujeme v návaznosti na konkrétní podnět. My v centrále 

pracujeme ve velmi ploché hierarchii. To znamená, že jednotlivé oddělení pracují velmi sa-

mostatně. Ředitel se do mnoha věcí vůbec nevměšuje. Sám si přeji emancipované zaměst-

nance, a i by takoví měli z podstaty věci být, neboť to jak člověk občanské vzdělávání pro-

vozuje, musí odpovídat cíli tohoto vzdělávání. Když někoho po dlouhou dobu držím zkrátka, 

nemůžu se divit, že je nesamostatný. Věřím v to, že je třeba lidem nechat volnost. Tyto pro-

cesy, na které jste se ptala, běží ta zčásti beze mě v jednotlivých odděleních.  

Dále máme ale několik formalizovaných procesů. Jedním z nich je měsíční setkání všech 

zaměstnanců od správce po ředitele. Zde jsou potom probírány nejdůležitější záležitosti. Zde 

také zčásti probíráme aktuální situaci. 

Máme také téma roku, které chceme zdůraznit v rámci naší činnosti. O to se pak všichni 

zasazují. Kolem tohoto tématu se pak naše činnost točí. Nevím, jestli jste už zaznamenala 

letošní téma, to zní „Hranice tolerance“. Měli jsme téma „náboženství a politika“, to souvi-

selo s reformací. Dále jsme měli téma „Pojďme diskutovat“ – to mělo velký úspěch. S tím 

jsme se trefili do černého, neboť máme v Sasku zakrnělou diskuzní kulturu. A my potřebu-

jeme hádku, diskuzi. Je to element demokracie. Potřebujeme opozici. Opozice není špatná. 

Tato témata roku jsou vždy zvolena na základě debaty s kolegy, a někdy i proti vůli ředitele. 

To je jeden z formalizovaných procesů. 

Ale to co jsme v průběhu předešlých dvou let zažili je ještě něco jiného. Díky Pegidě došlo 

k nevídané politizaci obyvatelstva. Dříve jsme měli pocit, že lidé zde jsou apolitičtí, a mrzelo 

nás to, že je politika nezajímá. S Pegidou došlo k politizaci, k vyhroceným emocím až k 



 

hysterii. V lednu 2015 jsme měli 25 000 demonstrantů v ulicích. Město má 500 000 obyva-

tel, takže by to člověk neměl tak zveličovat, ale přesto – 25 000 každé pondělí – je poměrně 

dost. Dále došlo k politizaci na sociálních sítích. To jsou dvě plíce Pegidy. Na jedné straně 

to, co se děje na Facebooku, na druhé straně to, co se děje na Facebooku. Ze začátku nešlo 

pouze o otázku azylu, hrála tam roli celá řada dalších věcí. Tyto věci přišly v době (v roce 

2014 a 2015), kdy jsme tady v centrále již třetím rokem provozovali projekt K!D. To zna-

mená, že jsme měli ponětí o tom co se děje v komunách, co se tam řeší. Co za frustraci se u 

lidí nahromadilo. A jak těžké je vůbec vést politické debaty. O tom jsme už v té době měli 

představu. Měli jsme již určité zkušenosti. Proto jsme byli ti první, co řekli „my v tom umíme 

chodit.“ Zorganizovali jsme diskuzní setkání a fóra. Občas se to povedlo, občas ne. Bylo to 

také velmi kritizováno. Ale víte, to, že jako centrála musíme něco podniknout, to nám bylo 

s kolegy jasné. Přece nemůžeme jako centrála jen tak nečinně přihlížet, když nám před okny 

pochoduje 25 000 lidí, a říci „To se nás netýká“. To nejde. 

Jak tedy vnímáte politizaci obyvatel? Přineslo to s sebou i něco pozitivního? Neviděli 

jste to také i jako příležitost pro to, vaši činnost přinést mezi lidi? 

Na jednu stranu to bylo mnohem jednodušší s lidmi o politice mluvit, protože se najednou 

všichni o politiku začali zajímat. Samozřejmě, dostalo nás to do hry. Samozřejmě to s sebou 

přineslo i problémy – neboť se dostala na povrch nedůvěra a odcizení lidí od politického 

řádu a demokracie. To přetrvává doteď – je to velký problém. Sice mluvím teď za Sasko, ale 

netýká se to jen Saska samozřejmě. Sachsen-Monitor to opět potvrdil, spousta lidí nevěří 

tomu, že by nás demokratický řád uměl řešit problémy. Spousta lidí nevěří politikům. Ne 

všichni sice říkají pravdu, člověk musí průzkumy veřejného mínění brát s rezervou. Přesto 

ale převládá jakýsi negativní trend.  

Jak se vám daří tu důvěru obnovovat? Neboť vaše instituce patří de facto k politic-

kému systému.  

Důvěra může růst, ale také explodovat. Známe to z našich vlastních zkušeností: existují si-

tuace, které jsou velmi těžké, kdy člověk k druhému člověku důvěru velmi těžko buduje, 

neboť se oba chovají zcela odlišně. Neboť dělá něco překvapivého, něco zoufalého. Pak si 

člověk říká – on to dělá z přesvědčení, nebo proto, že chce druhému pomoci. V každém 

případě roste důvěra mezi lidmi velmi pomalu, někdy to jde naopak ale velmi rychle. A 

takovou situaci jsme také měli. A myslím si, že se centrále podařilo u velkého počtu lidí, 



 

když jsme přišli s jasným stanoviskem, že s těmito lidmi musíme mluvit. Nemá vůbec žádný 

smysl, je zaškatulkovat mezi pravicové extrémisty, a říci – nepatří k nám. Ale oni k nám 

patří! Děláme tím vlastně jenom naši práci. Ani člověka, který se sám, ze svého rozhodnutí 

postaví proti demokratickému řádu, nemůžeme jen tak zapomenout. On k nám patří! Do naší 

společnosti. Jinak by nebylo vůbec logické to, že se vězni zavírají do vězení, s cílem polepšit 

je. U těchto vězňů řekneme: „musíme je resocializovat“ to je přeci úkol státu – neboť k nám 

patří. Proto je třeba to samé aplikovat i u lidí, kteří jdou pouze demonstrovat, a ještě ani nic 

protizákonného neprovedli. To odpovídá filosofii naší společnosti, musíme to dělat. Proto si 

toho také lidé vážili, když jsme s projektem K!D začali. Vytvořilo to důvěru, že jsme s lidmi 

začali o jejich frustracích mluvit. Jinak je důvěra otázka důvěryhodnosti, umění lidem na-

slouchat a schopnosti tolerovat názorovou rozdílnost, kterou někteří lidé nemají. Vidí za tím 

hned pouze problém. Spousta lidí se nechce vůbec učit novým věcem a názorům a pohybují 

se pouze ve svých tzv. komnatách ozvěn, tedy pouze mezi lidmi, kteří mají stejný nebo po-

dobný názor a navzájem se v něm utvrzují. To je absurdní. A když to někdo prolomí a vydrží 

to, to vytváří důvěru, i když se to stává zřídka. 

Při zpracovávání témat pro setkání, která mají být takto kontroverzní, aby prolamo-

valy ledy mezi názorovými skupinami, musíte být velmi dobře informováni o aktuál-

ních věcech a situacích. Aby byly tyto informace co nejobjektivnější, je zřejmě třeba 

strávit dlouhou dobu rešeršemi a konzultacemi s odborníky. Vaše centrála ale nemá 

desítky zaměstnanců, kteří by se tímto mohli zabývat. Jak se tedy obsahově na takovéto 

akce připravujete? 

Otázka, kterou mi pokládáte, je také otázkou ohledně dohledu a kontroly. Otázka na to, jak 

vlastně kontrolujeme a evaluujeme naše vlastní aktivity. Součástí náplně práce zaměstnanců 

centrály je, se dále vzdělávat. U nás existuje systém zpětné vazby. Pro mě je velmi důležité, 

abychom při akcích dostávali feedback, ať už od účastníků (formou dotazníku, což děláme 

vždy u větších akcí), či od žurnalistů. Na setkání se vždy snažíme pozvat zástupce médií, 

abychom se dozvěděli, jak to vnímají, co děláme.  

Také jsme vytvořili řadu filmů o našich akcích, které jsme sami natočili. Na youtube.com 

najdete sestřihy záznamů nejrůznějších akcí. Ale možná jste narazila na naši slabinu. Pravi-

delná, kvalifikovaná, komplexní, hloubková sebereflexe vlastní práce by mohla být lepší. 

V tom musíme být lepší. Lidé dělají spoustu věcí ze zvyku, nebo proto, že to prostě funguje. 

To není v zásadě špatně, ale někdy je třeba se nad tím více zamýšlet. 



 

V této souvislosti jsem se chtěla zeptat, zdali provádíte nějaké komplexnější hodnocení 

vašich projektů.  

Máme dva typy nástrojů na evaluaci, a to externí a interní. Mezi ty externí patří výroční 

zpráva. Mezi interní například digitální online nástroje, kde si vzájemně sdělujeme úspěchy, 

neúspěchy a hodnotíme se. Využíváme také dotazník před a po setkání, který zahrnuje mé 

představy a cíle daného setkání a hodnocení toho, do jaké míry těchto cílů bylo dosaženo. 

Část hodnocení běží ale i neformálně. Referenti se hodnotí navzájem také jednoduše tak, že 

si řeknou, co se jim na vystupování toho druhého líbilo, a co ne. Co je dáno, je ale příprava 

na setkání. Máme pravidlo čtyřech očí. Před danou akcí se vždy sejde referent s vedoucím 

oddělení. Nebo vedoucí oddělení s ředitelem. To zaručuje aktuálnost a rychlost reakce.  

Aktuálnost je v občanském vzdělávání princip, který je třeba využít. To představuje ale také 

problém. Když se člověk snaží o co největší aktuálnost, není většinou možné zajistit vysokou 

kvalitu. Na tomto místě je ale třeba opět zmínit, že všechny akce, které pořádáme, jsou dob-

rovolné, a my jsme zjistily, že aktuálnost zvyšuje ochotu k dobrovolné účasti na akcích. 

Můžu vám dát příklad, aby to bylo jasné. Můžeme třeba uspořádat seminář o politickém 

systému Polska. Toho se zúčastní možná tři lidi, kteří zrovna nemají žádný jiný program. 

Ale když v roce 2010 spadlo letadlo s polským prezidentem a dalšími politiky, uspořádali 

jsme akci na téma politická situace v Polsku v průběhu dvou dní, na kterou přišlo 300 lidí. 

Pozvali jsme žurnalistu a profesora z Lipska, a v nejkratší možné době jsme mohli nabídnout 

velmi aktuální a také veskrze kvalitní akci. To jen pro příklad. 

S aktuálností musíte umět pracovat, aby nedošlo k potlačení kvality. Ale v tom jsem po-

měrně mírný. Jsme přeci jenom Centrála pro občanské vzdělávání, jsme tu pro všechny, 

nepotřebujeme žádné akademicky laděné akce, kde sedí jen vysokoškoláci. To není náš cíl. 

To má dělat univerzita. My bychom měli obsáhnout všechny vrstvy obyvatel.  

Před akcí tedy platí pravidlo „čtyřech očí“ a po akci pravidlo „osmi očí“. Na něm se sejde 

referent, vedoucí oddělení, zástupce oddělení financí a ředitel. Po akci tedy dochází k hloub-

kovější reflexi. Před akcí je to volnější.  

Na jaké projekty jste nejvíce pyšný od doby, kdy jste nastoupil na pozici ředitele? Jaké 

byly nejúspěšnější? 



 

To je pro mě velmi těžké zodpovědět. Pýcha je kategorie, se kterou se mi špatně pracuje. 

Velmi mě těší, že jsme rychle reagovali na vývoj v online-oblasti. To jsem se vědomě osobně 

snažil posouvat dopředu. Musíme sbírat zkušenosti. A ta online-platforma, kterou jsme vy-

vinuli, je něco dobrého. K!D je velmi dobrá věc. Myslím, že jsme tím uhodili hřebíčkem na 

hlavičku. O čemž svědčí velká poptávka.  

A co je mým osobním favoritem, o kterém lidé v Sasku doteď mluví, je projekt Dilemma-

Diskussion in Sachsen. Znám autora této metody, je jím profesor Lind z Kostnice, který ji 

vědecky vyvinul. To vám mohu z celého srdce doporučit. Je to jeden z nejlepších konceptů 

demokratického vzdělávání, který znám. Existuje k tomu vědecký podklad a také evaluační 

metoda, má tedy měřitelné výsledky. My jsme tuto metodu adaptovali na saské podmínky. 

Vyškolili jsme kvalifikovaný personál. A následně byla tato metoda aplikována na mnoha 

školách.  

A tito vyškolení lektoři tedy tento projekt realizují dál? Pokračuje to stále?  

Ano, přesně, metoda sněhové koule. 

Podle Předpisu centrály byste měli prosazovat zájmy … u státních orgánů. Mohl byste 

krátce objasnit, jak toto probíhá? 

To je velmi těžké zorganizovat. V Německu existuje velká pluralita veřejných aktérů. Máme 

velké státní instituce, jako je škola, univerzity, akademie. Ti nás nepotřebují. To by bylo také 

trochu zvláštní, když bychom jako centrála s 23 zaměstnanci začali tyto velké hráče koordi-

novat. To souvisí také s politickou situací v Sasku. Máme zde dvě velká města: Drážďany a 

Lipsko. V těchto městech je velmi silná vzdělávací infrastruktura: Politické nadace, Lidové 

vysoké školy. Ty nás nepotřebují, a my je také ne. Samozřejmě, že musíme něco podnikat 

v obou velkých městech. Ale převážně bychom se měli soustředit na menší obce, kde je 

vzdělávací infrastruktura slabá. V komunách pak jsou malí aktéři, jako třeba drobná muzea, 

kulturní domy. Ti jsou zase někdy moc malí na to, abychom je nějak propojili vzájemně. 

Snažíme se mít přehled o celkové situaci v oblasti vzdělávání a organizovat partnerství, kde 

existují nějaké synergie. Ale daří se nám to jen omezeně. Není to také náš primární úkol. Co 

bych ještě zmínil je, že existuje tzv. Zemský poradní sbor pro další vzdělávání, jehož jsme 

také součástí. Členové tohoto orgánu se ale setkávají, pouze pokud se něco řeší, ne pravi-

delně.  



 

Ostatní centrály podporují nezávislé aktéry OV finančně. Nenašla jsem ale žádnou 

zmínku o tom, že by to činila i vaše centrála.  

Přesně tak. To není náš úkol. Nedisponujeme žádnými prostředky. Naším cílem je koope-

race. Takto to bylo na začátku rozhodnuto. Existují výhody i nevýhody, které z toho plynou. 

Já to například vidím jako výhodu, protože čisté dotační programy jsou byrokraticky náročné 

a vytvářejí byrokratickou kulturu. Je třeba psát žádosti o granty, je třeba je vyhodnocovat, 

dokumentovat je, pak sedí referenti pouze za stolem.  

My se snažíme spíše o kooperaci. To se mi také více líbí. Ale vím o tom, že existují další 

centrály, které dotační programy mají, já proti tomu nic nemám, ale naše centrála to má 

nastavené jinak.  

A kdo tedy dotuje nezávislé aktéry?  

Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro vědu, nebo existuje program „Weltoffenes Sachsen“ 

(Sasko otevřené světu), to je dotační program Ministerstva sociálních věcí.  

Ještě zpátky k Předpisu, kterým se centrála řídí. Je tam vyjmenována celá řada úkolů 

a cílů, které byste měli splnit. Existuje nějaká hierarchie mezi těmito cíli ve vztahu 

k finančním prostředkům, které vám jsou přidělovány? 

Daný předpis, na který se odkazujete, je velmi obecný a řekněme etický. To je velmi dobře. 

Je vždy třeba něco takového mít. Je pro nás podkladem pro to, abychom si vytvořili vlastní 

hierarchii cílů. Musíme samozřejmě dbát na to, abychom vše, co je v něm obsaženo, také 

zařazovali do své činnosti. Ale konkrétní plnění cílů pak závisí na aktuální situaci, a každý 

rok je to jiné. 

Můžete se tedy rozhodnout sami, kolik peněz přidělíte na jednotlivé složky vaší čin-

nosti. 

V otázce financí je důležitější rozpočtový plán Ministerstva kultury, než výše zmíněný před-

pis. Pro rok 2017-2018 jsme již obdrželi nový plán. V Sasku se vše rozpočtuje na dva roky. 

To je dobré pro finanční stabilitu. Je možné s penězi počítat a dobře si vše rozvrhnout. Sa-

mozřejmě z finanční stránky je to problém, protože ministr financí musí výdaje naplánovat 

na delší dobu. V rozpočtovém plánu jsou tři rozhodující složky. Zaprvé personál. Centrála 

počítá s 22 regulérními pracovními pozicemi. Pracovníků máme víc, protože si někteří z nich 



 

úvazek dělí. Zadruhé peníze na publikace, to je samostatná položka. Jedná se o výdaje na 

knihy, CD, ale i webové stránky apod. Třetí důležitý bod jsou akce. Víme pak, že na akce 

máme, řekněme, 4 000 EUR na rok. Peníze mezi těmito třemi položkami není možné pře-

souvat. To je závazné.  

Co je největší položka? 

Samozřejmě personál. Proto se stát snaží náklady na personál snižovat. U věcných položek 

je naopak velmi štědrý. Toto je ovšem velmi problematická strategie, interpretovat náklady 

na personál jako „zlé, démonické náklady“ a ty ostatní jako užitečné. Tady jde o lidí, víte. 

Pokud má čím dál tím méně lidí vykonávat čím dál tím víc práce, je tím poškozena pracovní 

kultura. To je ale jednoduše dlouhodobá politika našeho státu; v současnosti se to ale pomalu 

mění. Ale dlouhou dobu bylo slyšet jen o snaze vedoucí ke snižování počtu zaměstnanců. 

Ale spektrum náplně naší činnosti se nezmenšilo.  

A jak to vypadá do budoucna?  

Před dvěma, třemi lety politici otočili. Protože si uvědomili, že potřebujeme více učitelů. 

V Sasku máme totiž velký problém ve školách. Je zde velmi málo učitelů, většina těch sou-

časných je ze starší generace, mladí Sasové odcházejí do západního Německa. Mladí absol-

venti učitelských oborů si mohou na Západě vydělat až o 25% víc, a to od prvního dne, co 

vstoupí do zaměstnání. Sasko se teď snaží vymýšlet nejrůznější pobídky, aby zde mladí lidé 

zůstali. To samé se děje u policie. To je ale pro občany státu mnohem problematičtější, když 

nemohou počítat s pocitem bezpečí. Když si uvědomí, že Sasko nemá žádné policajty. Další 

policejní stanice je vzdálená 20 km. (….) 

Monitorujete statisticky, kdo jsou účastníci vašich akcí? Myslím teď základní ukaza-

tele jako je jejich věk, povolání a pohlaví? 

Velmi zřídka. Sporadicky. Není to proto, že by nás to nezajímalo. Zajímá nás to velmi. Ale 

považujeme vyhodnocování takovýchto statistik za velkou zátěž. U běžných akcí to děláme 

velmi málo. U studijních cest, například do Osvětimi nebo Izraele, které trvají tři a více dnů, 

už je jednodušší takovéto dotazníky rozdat. Ale my děláme hlavně denní nebo večerní akce, 

a při těch to neděláme.  

V mnoha studiích o občanském vzdělávání dospělých je zmiňováno, že největší pro-

blém tohoto typu vzdělávání je skutečnost, že nedokáže přitáhnout různé společenské 



 

skupiny a třídy, že se ho účastní lidé, kteří se již beztak o politiku zajímají. To vede ve svém 

důsledku k prohlubování vědomostní propasti mezi lidmi. Chtěla bych Vás poprosit o ko-

mentář k této tezi. 

Občanské vzdělávání musí tuto propast zmenšovat, to je jeho poslání. Je tu pro všechny lidi. 

Musí dělat vše pro to, aby tento cíl naplnila. Zemské centrály, které nejsou žádné akademie, 

se o to musí snažit dvojnásob. Považuji to v OV za fundament. A není to nemožné. Záleží 

vždy na zvyklostech, udržitelnosti a obsahu nabídky občanského vzdělávání. V této otázce 

jsem kritický vůči vlastnímu cechu. My v Německu máme velmi mnoho takzvaných učenců. 

V Bibli je zmíněno, že Ježíš měl co dočinění s učenci, tedy lidmi, kteří čtou knihy a vytvářejí 

texty, a pak ověřují, jestli jsou tyto texty v pořádku. Spoustu lidí ale texty nezajímají. Spousta 

lidí využívá jiné cesty, jak se určité věci naučit: filmy, zážitkové věci – to je všechno možné 

v rámci OV dělat. Ale častokrát se stává, že k tomu nedochází z nedostatku vůle. Zástupci 

institucí OV jsou lidé, kteří milují texty, a kteří někdy ze zvyku, někdy také prostě jen z ne-

dostatku důvtipu věří tomu, že se všichni lidé učí stejnými způsoby jako oni. A to je ta nej-

větší hloupost. Každý se učí jinak. Učení je individuální proces osvojování informací. Proto 

občanské vzdělávání musí přicházet s co nejrůznorodějšími formáty, aby se z nich každý 

mohl něco pro sebe najít. To je náš úkol. 

Takže nemíříte na jednu konkrétní cílovou skupinu, ale jednoduše na každého. 

Ano. Ale chceme cílit i na vzdělané lidi. Ti také mají právo být osloveni. Intenzivními ak-

cemi, které jdou do hloubky. Například studijní cesta do Izraele, pro učitele, pro multipliká-

tory, policajty, politiky. To děláme také, samozřejmě. Neměli bychom být jen nízko-prahoví. 

Ale nemůžu mířit jen vysoko, a nízko-prahovost zapomínat. To nejde. 

Nahlédla jsem do programu sdružení Arbeit und Leben, a zjistila jsem, že většina akcí 

z její nabídky je financovaná Spolkovou centrálou. Chci se proto zeptat, jak moc se 

překrývá činnost Spolkové a Zemské centrály v Sasku. A jestli se vůbec překrývá. 

Fungujeme v harmonické symbióze. Spolková centrála samozřejmě může v Sasku cokoli 

podnikat. Jedná se sice o konkurenci, ale o konkurenci smysluplnou. Jinak spíš o koexistenci. 

A já nemám žádná data o tom, kdo kde co dělá. 



 

V komentáři Poradního sboru k dalšímu vzdělávání k průzkumu Sachsen-Monitor, 

kterého jste také členem, jsem četla zmínku o tom, že saské občanské vzdělávání do-

spělých se potýká především se špatným finančním zajištěním, absencí zákona o vzdě-

lávací dovolené a skutečností, že občanské vzdělávání je v Zákoně o dalším vzdělávání 

zmíněno pouze jako možnost, ale ne jako něco, co vzdělávací instituce musí povinně 

zahrnout do své nabídky. Jsou to tedy ty největší překážky, nebo byste vyjmenovat 

ještě další body? 

Poradní sbor k dalšímu vzdělávání, který to takto formuloval, mířil tímto komentářem 

hlavně na situaci nezávislých aktérů občanského vzdělávání. To respektuji, a nechci to ani 

komentovat, neboť kompetence ke komentování situace v této oblasti OV leží právě u tohoto 

poradního orgánu. Pokud to tedy tvrdí, tak by si to politici měli vzít k srdci. Pokud bych měl 

mluvit za Zemskou centrálu, tak tento pohled nesdílím. Jsme rozumně vybaveni penězi i 

personálem – neboť na tyto dvě věci není možné nahlížet samostatně.  

Každopádně absence Zákona o vzdělávací dovolené je problém, samozřejmě. To můžeme 

tvrdit. Pokud lidé v Západním Německu se mohou uvolnit z práce na pár dní, aby navštívili 

akci zaměřenou na občanské vzdělávání, pak je to velká výhoda. A v mnoha západních ze-

mích je to samozřejmost, u nás ne.  

To je ode mne vše, děkuji Vám za rozhovor. 

Také děkuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


