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Různé definice rasisimu

Rasismus je názor, že různé lidské rasy, plemena a etnika se vyvíjely na různých 
místech, v různých podmínkách, (tropický prales, poušť, savana, tropy, mírné 
pásmo, polární kruh …) různou rychlostí různým směrem (v různých podmínkách 
byly zapotřebí různé vlastnosti). Důsledkem těchto různých vývojových procesů 
jsou různé Gaussovy křivky jejich vlastností a schopností.

Rasismus je nenávist k jedinci opodstatněná pouze jeho příslušností k jiné rase.

Praktikovaný rasismus
- formální – v rámci zákonných ustanovení
- neformální - vyplývá z postojů některých lidí vůči jedincům 

s odlišnými rasovými znaky 



Lidská rasa
skupina lidí, kterou spojuje dlouhodobý společný vývoj, v jehož průběhu 

se vlivem rozdílného prostředí vytvořily shodné morfologické a fyziologické znaky 
(barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, rysy tváře, tvar lebky, nosu, atd.)

Různé teorie 2 až 12 ras, nejčastěji 3 až 5

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/RaceMugshots.jpg


EUROPOIDNÍ
Bílá / Kavkazská

Vedle Evropanů sem bývají zařazováni také lidé pocházející 
Z Blízkého Východu, severní Afriky, střední Asie a 
severozápadní části indického subkontinentu 

Zleva 1. řada: Grigoraş Dinicu, Drafi Deutscher, Charlie 
Chaplin, Isabel Pantoja, 2. řada: Ricardo Quaresma, 
Ceija Stojka, Džej Ramadanovski, Irini Merkouri

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Europaeid_types.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eva_Habermann.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Roma_personalities.JPG


MÍŠENCI  LIDSKÝCH  RAS

MESTICI
europoidní : mongoloidní

nejčastěji používáno pro míšence 
bělocha a indiána

V této oblasti tvoří většinu 
obyvatelstva

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lila_Downs.jpg


MÍŠENCI  LIDSKÝCH  RAS
MULATI

europoidní : negroidní

především Amerika



ETNICKÉ  SKUPINY

K lidem z jiných etnických skupin a ras můžeme přistupovat dvěma 
způsoby 

Etnocentrismus

- je to tendence hodnotit a poznávat jiné kultury očima své vlastní kultury 
- termín poprvé použil William Graham SUMNER v díle Foflkways

Kulturní relativismus

- poznávání a hodnocení jiných kultur jejich vlastníma očima
(autoři: Franz Boas, Ruth Benedict)

Který z přístupů převažuje ?



Rizika vnímaná ve spojitosti s cizinci

Cizinci žijící v ČR velkou hrozbu pro 23 % respondentů  
malou hrozbu pro 55 % respondentů

U těchto hodnot převládá v průběhu let stoupající tendence.
Lidé se obávají zvyšování celkové nezaměstnanosti, nárůstu kriminality a 
zdravotního rizika. 

Od roku 2012 se zvýšilo negativní hodnocení problémovosti cizinců o 4 procentní 
body. 

V roce 2013 se 58 % dotázaných domnívalo, že cizinci, kteří se přistěhovali v 
posledních letech do České republiky, představují riziko.

Názor, že cizinci problém nepředstavují, převažuje u lidí s dobrou životní úrovní, u 
sympatizantů politické pravice a u těch, kteří mají přátele nebo známé mezi 
cizinci žijícími dlouhodobě v ČR. Jako problém vnímají cizince častěji lidé z větších 
měst.
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