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Tabulka přípravy učební jednotky (lekce) 

 

Název učební 
jednotky (téma) 

Genocidy 

Stručná anotace 
učební jednotky 

 

Žáci se seznámí s problematikou genocid v širším slova 
smyslu. Pracují sami s populárně naučným textem, ve 
dvojici diskutují o informacích, které text s mapou obsahuje. 
Uvědomí si, že genocidy nejsou spojené jen s dvacátým 
stoletím, ale existují téměř od počátku lidstva a vznikají z 
různých důvodů, jsou různě časově i prostorově ohraničené. 

 

Časový rozsah 
učební jednotky 

1 x 45 minut 

Nutné předpoklady  

 
Zkušenost s prací s textem 

Věk žáků 

(ročník) 

 
3. ročník SŠ 

Zařazená průřezová 
témata 

Osobnostní a sociální výchova  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Multikulturní výchova  

 

 

Vyučovací obor (y)  

 

Výchova k občanství, český jazyk, zeměpis, dějepis 

Cíle jednotlivých 
průřezových témat 
(DOV) a vyučovacích 
oborů (OVO), které 
chci v dané učební 
jednotce naplnit  

Občanský a společenskovědní základ - žák obhajuje 
lidská práva, respektuje lidská práva druhých. 

 

Průřezová témata:  

1. OSV -  žák efektivně spolupracuje se spolužákem 

2. MKV – žák respektuje jedinečnost a právo na život.  

3. VMEGS 

 – žák umí přijmout názor ostatních a korigovat své 
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původní pohledy na danou problematiku 

            - žák myslí systémově a hledá souvislosti mezi jevy a       
procesy 

- žák se orientuje v mezinárodní situaci a zaujímá 
konstruktivní postoj k naléhavým otázkám míru a lidských 
práv 

Cíle učební jednotky  

 

 Žák na příkladu vysvětlí podstatu genocidy a porovná 
vybrané genocidy mezi sebou.  

 Žák vyjádří svůj vlastní názor na množství a časové a 
prostorové rozmístění sledovaných genocid a objasní, co 
pro něj samotného z práce s mapou vyplynulo.  

Hodnocení 

 

 Žák je schopen vyjmenovat několik genocid, vymezit 
je v čase a v prostoru, porovná je mezi sebou min. 
podle 3 kritérií.  

 Žák sepíše formou volného psaní text, v němž vyjádří 
své myšlenky týkající se tématu dané hodiny.  

Popis učební 
jednotky, obsahující 
použité metody a 
reflexi směřující ke 
všem 
zformulovaným 
cílům 

 

1. Žák si na začátku hodiny vybaví formou brainstormingu, 
co je genocida a které genocidy zná.  

   Informace si žák zapisuje do sešitu a dále žáci své 
myšlenky připisují na tabuli. 

2. Žák pracuje samostatně – seznámí se s textem o 
genocidách – mapa doplněná popisem. Z práce si zapíše 
min. 5 bodů, které si při práci uvědomil – např. rozsah 
některých genocid, jejich rozšíření po Zemi, délku trvání atd.  

3. Své poznatky porovná se sousedem.  

4. Případné nové informace jsou doplňovány na tabuli – 
vzniká myšlenková mapa s názvem genocidy.  

5. Volné psaní – žák sepíše formou volného psaní text, v 
němž vyjádří své myšlenky týkající se tématu dané hodiny – 
především to, co nového mu hodina přinesla, co ho při práci 
napadlo.  

Seznam příloh   

 

 Příloha - PDF s mapou a textem 
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Autor lekce, škola 
(případně zdroje) 

Iva Dobiášová 

Gymnázium Mnichovo Hradiště  

 

 viz předchozí odkaz na www.vesmir.cz 

Závěrečná sebereflexe učitele 

(následuje po odučení učební jednotky)  

Co se mi osvědčilo 
během vyučování  

 

 

Připravenost veškerých materiálů 

Více fixů do třídy – pro rychlejší zápis myšlenek žáků na 
tabuli.  

Zajímavý textový materiál – mapa doplněná popisem 

S jakými obtížemi 
jsem se během 
vyučování setkal/a. 

Menší zájem cca 2 žáků – patrná únava 

Dotaz na současné – zcela aktuální, probíhající genocidy 

Co bych příště 
udělal/a jinak (jak 
bych upravil/a tuto 
přípravu). 

Zjistila bych si i nejaktuálnější informace týkající se genocid. 

  
  

http://www.vesmir.cz/


genocidy do 10 000
10 000 – 100 000

100 000 – 1 000 000

1 000 000 – 10 000 000

více ne� 10 000 000

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12 13
14

15

16

17

18

19

20
21

22
23

24

25

26 a 27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

37

90

80

70

60

50

40

30

20

10
1. Aleutské ostrovy
1745–1770
obìti: Aleuti
pachatelé: Rusové

2. Newfoundland
1497–1829
obìti: Indiáni
pachatelé: bílí osadníci, Micmawové3. území

dnešních USA
1620–1890
obìti: Indiáni
pachatelé: bílí Amerièané

4. Západní Indie
1492–1600
obìti: Indiáni Karibiku
pachatelé: Španìlé

5. Støední a Ji�ní Amerika
1498–1824
obìti: Indiáni
pachatelé: Španìlé

6. Argentina
1870
obìti: araukánští Indiáni
pachatelé: Argentinci

7. Francie
1572
obìti: protestanti
pachatelé: katolíci

8. Ji�ní Afrika
1652–1759
obìti: Køováci
pachatelé: Búrové

9. Austrálie
1788–1928
obìti: Austrálci
(pùvodní obyvatelé Austrálie)
pachatelé: bílí Australané

10. Tasmánie
1800–1876
obìti: Tasmánci
pachatelé: bílí Australané

11. Chathamské ostrovy
u Nového Zélandu
1835
obìti: moriorijské obyvatelstvo
pachatelé: Maorové kmene Ta Ati Awa

12. Evropa
1939–1945
obìti: �idé, Cikáni, Poláci, Rusové
pachatelé: nacisté

13. Jugoslávie
1941–1945
obìti: Srbové, �idé
pachatelé: Chorvati, Bosòáci

14. Katyn
1940
obìti: polští dùstojníci
pachatelé: Rusové

15. Ukrajina
1917–1920
obìti: �idé
pachatelé: Ukrajinci

16. Rusko
1929–1939
obìti: Rusové (politiètí oponenti)
pachatelé: Rusové

17. Rusko
1943–1946
obìti: národnostní menšiny
pachatelé: Rusové

18. Arménie
1915
obìti: Arménci
pachatelé: Turci

19. jihozápadní Afrika
1904
obìti: Hererové
pachatelé: Nìmci

Data pro tabulku
pøipravil Jan Zrzavý,
texty v dolní èásti
podle Y. Ternona (1997)
layout © Pavel Hošek,
tabulka © VESMÍR

20. Indie,
Pákistán
1947
obìti: hinduisté,
muslimové
pachatelé: muslimové,
hinduisté

21. Brazílie
1957–1968
obìti: Indiáni
pachatelé: Brazilci

22. Paraguay
70. léta 20. století
obìti: Indiáni Aché
pachatelé: Paraguayci

23. Argentina
1976–1983
obìti: Argentinci (civilisté)
pachatelé: Argentinci (vojsko)

24. Libanon
1975–2001...
obìti: muslimové, køes�ané,
palestinští emigranti
pachatelé:
køes�ané, muslimové

25. Nigérie
1966
obìti: Ibové
pachatelé: severní Nigerijci

26. Rovníková Guinea
1977–1979
obìti: oponenti
pachatelé: vláda diktátora
Maciase Nguema

27. Støedoafrická republika
1978–1979
obìti: oponenti
pachatelé: vláda diktátora Bokassy

28. Súdán
1955–1972
obìti: ji�ní Súdánci
pachatelé: severní Súdánci

29. Uganda
1971–1979
obìti:
pachatelé: vláda

Uganïané
diktátora Idi Amina

30. Rwanda
1962–1963
obìti: Tutsiové
pachatelé: Hutuové

31. Burundi
1972–1973
obìti: Hutuové
pachatelé: Tutsiové

32. Zanzibar
1964
obìti: Arabové
pachatelé: èernoši

33. Šrí Lanka
1985–...
obìti: Tamilové, Sinhálci
pachatelé:
Sinhálci, Tamilové

34. Bangladéš
1971
obìti: Bengálci
pachatelé:
pákistánská armáda

35. Kambod�a
1975–1979
obìti:
Kambod�ané
pachatelé:
Rudí Khmerové

36. Indonésie
1965–1967
obìti: komunisté a Èíòané
pachatelé: Indonésané

37. Východní Timor
1975–1976
obìti: Timoøané
pachatelé: Indonésané
(události r. 1999 lze pova�ovat
spíše za obèanskou válku
ne� genocidu)

genocidy na èasové ose
(èísla na ose odpovídají èíslùm v mapce)

pøibli�né vyjádøení
poètu obìtí
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prevence a stíhání genocid
a zloèinù proti lidskosti

1899 Haagská konference, kterou inicioval car
Mikuláš II., dospìla k podpisu ètyø konvencí
o mírovém øešení mezinárodních sporù a ètyø
úmluv o váleèném právu. Nebyly v nich však
definovány trestné èiny, nýbr� jen nepøípustné
chování státu. Nebylo tedy zpochybnìno právo
vést válku ( ), ale jen prostøedky
jejího vedení ( ).

ius ad bellum
ius in bello

1907

1919

1920

Druhá konference v Haagu, svolaná
Spojenými státy, v podstatì jen potvrdila závìry
konference pøedchozí. Ve stejném duchu
(definovat nedovolené chování bez stanovení
jeho kriminálního charakteru) polo�ily základy
humanitárního práva rovnì� �enevské konvence
z let 1864 a� 1906. Uva�ovaly však ji� i o trestním
postihu za porušování stanovených pravidel.

Podepsána Versailleská smlouva.
V èláncích 227 a 228 se vìnovala sankcím za
porušení smluv a èinùm, které jsou v rozporu
s váleènými zákony a zvyklostmi

Sèvreská smlouva zva�ovala trestní
odpovìdnost osob, které organizovaly v Turecku
vyhlazení Arménù. Nebyla však ratifikována.

definice genocidy (podle usnesení è. 96 Valného shrom. OSN ze dne 11. 12. 1946)

Genocida je upøením práva na �ivot celým skupinám lidí, stejnì jako je vra�da
upøením práva individua na �ivot; takové upøení otøásá lidským vìdomím a pùsobí
velké ztráty lidstvu, které takto pøichází o kulturní a další pøínosy tìchto skupin a je
v rozporu s mravním zákonem jako� i s duchem a cíli Spojených národù.
Byly spáchány zloèiny genocidy, které úplnì nebo zèásti vyhubily rasová,
nábo�enská, politická a další uskupení.
Stíhání zloèinù genocidy je zále�itostí mezinárodního zájmu.
V dùsledku toho Valné shromá�dìní potvrzuje, �e genocida je zloèinem z oblasti
mezinárodního práva, který civilizovaný svìt odsuzuje
a za který jeho hlavní pùvodci a jejich spoluviníci, a�
u� jsou to soukromé osoby, hodnostáøi èi
státníci, musí být potrestány, a� u�
jednají z dùvodù rasových,
nábo�enských, politických
èi jiných [...].

1925

1928

1943

1945

1946

V. Pella pøedlo�il Meziparlamentní unii
zprávu o „kolektivní kriminalitì státù a budoucím
trestním právu“, v ní� poprvé analyzoval
zloèinnost státù.

Podepsán Briandùv−Kelloggùv pakt.
Odmítal válku jako zpùsob vyøizování
mezinárodních sporù, ale ve skuteènosti byl jen
morální deklarací a neobsahoval sebemenší
sankce.

Tøi velmoci podepsaly Moskevskou
deklaraci, která definitivnì rozhodla o stíhání
nacistických zloèinù. Spolu s deklarací se zrodila
i norimberská doktrína, která definovala
pravomoc soudu slouèením dvou dosud
oddìlených struktur – mezinárodního kodexu
váleèných zákonù a obyèejù a místních trestních
zákoníkù.

Zveøejnìní dohody o zøízení
Mezinárodního váleèného tribunálu. Byl to první
dokument posvìcující principy mezinárodního
trestního práva. 18. øíjna byly zahájeny
norimberské procesy. V ob�alovacím spise se
poprvé oficiálnì objevilo slovo .

11. prosince zaøadilo OSN na poøad
genocida

jednání svého prvního zasedání otázku „prevence
a stíhání zloèinù genocidy“. Tého� dne potvrdilo
v usnesení è. 95 principy norimberského práva
a v usnesení 96 podalo první definici genocidy
(viz výše).

Ustavena Komise pro mezinárodní právo.
9. prosince pøijímá OSN Úmluvu

o pøedcházení a stíhání zloèinù genocidia, 10.
prosince Všeobecnou deklaraci lidských práv.

Valné shromá�dìní OSN pøijalo Úmluvu
o nepromlèitelnosti váleèných zloèinù a zloèinù
proti lidskosti. Rada Evropy pøijala obdobný text
a� r. 1974.

Whitakerova zpráva o genocidì. R. 1969
po�ádala Subkomise pro boj proti diskriminaèním
opatøením a na ochranu menšin Hospodáøskou
a sociální radu o zpracování nové studie
o prevenci a stíhání zloèinù genocidy. Rwandský
delegát N. Ruhashyankiko, který byl vypracováním
povìøen, však ve zprávì uvedl i arménskou
genocidu. Po dlouhých diskusích byla arménská
genocida, jakkoli nezpochybnitelná, ze zprávy
r. 1978 vyškrtnuta. V roce 1982 Subkomise znovu
po�ádala Hospodáøskou radu, aby ji zmocnila

1947
1948

1968

1985

k jmenování dalšího zvláštního zpravodaje. Roku
1985 pøedlo�il tedy B. Whitaker „svou“ zprávu
nazvanou „Revidovaná a doplnìná studie
o pøedcházení a stíhání zloèinù genocidy“. Obì
relativnì se doplòující zprávy ukázaly na
nepøekonatelné (a nepøekonané) obtí�e, s nimi� se
setkali redaktoøi Úmluvy o genocidì, vázaní svými
povinnostmi k vládám, je� zastupovali, a nucení
definovat paradoxní a od samého poèátku
dvojznaèný pojem. Úmluva vstoupila v platnost
12. ledna 1951 a od toho okam�iku je jen cárem
papíru. Zloèiny, jim� nedovedla zabránit ani je
potrastat, byly páchány dál. Proto�e nebyly
polo�eny základy pravomocné justièní struktury, je
OSN dodnes odsouzena jen k planému
verbálnímu vyhro�ování úmluvou. Zasahování
politiky do soudnictví Úmluvu o genocidì
paralyzovalo a znehodnotilo tak pojem významný
pro pøe�ití lidstva.

Usnesení è. 808 Rady bezpeènosti:
ustavení zvláštního mezinárodního tribunálu
k souzení váleèných zloèinù v bývalé Jugoslávii.

Nový francouzský trestní zákoník
postihuje zloèiny genocidy a zloèiny proti lidskosti.

1993

1994

nejstarší genocidy
a genocidám blízké události

Výèet genocid v tomto pøehledu
není úplný a ji� z definice pojmu
ani nemù�e. Sna�ili
jsme se však neopomenout
�ádnou z dùle�itých skuteèností
novovìkých dìjin.

úplný být

Starovìk
Nejstarší události typu genocidy se zøejmì odehrávaly
v  oblasti úrodného pùlmìsíce. Zejména asyrští
králové se na dochovaných nápisech èasto
vychloubají vyhubením svých nepøátel. Od
Tigletpilesara I. (1114–1076 pø. n. l.) po Aššurbanipala
(669–627 pø. n. l.) se opakovala stejná situace. Ka�dý
rok zjara vyslal král své váleèníky, aby napadli nìjakou
zemi. Po skonèeném ta�ení usekli vojáci mrtvolám hlavy,
spoèítali je a navršili z nich pyramidu.

Nevyèerpatelným pramenem pøi pátrání po genocidních
masakrech je Bible. Odhaluje zejména, �e Izrael vyhubil
èetné národy (napø. Amálekovce, Midjánce: Ex 17,14; Dt
25,17–19; 1 S 15,6). V nìkterých pøípadech je po�adavek
masakru vyjádøen jednoznaènì: „...Nyní jdi a pobij Amáleka;
jako klaté znièíte vše, co mu patøí. Nebudeš ho šetøit, ale
usmrtíš mu�e i �enu, pachole i kojence, býka i ovci,
velblouda i osla!“ (1 S 15,3).

Jako genocidní hodnotí nìkteøí badatelé i epizodu
z peloponéských válek, kdy Atéòané obléhali ostrov Mélos
(dnešní Milos). Po nìkolika mìsících jej dobyli a pobili
všechny mu�e schopné vojenské slu�by.

Øím po tøi století soupeøil s Kartágem o kontrolu obchodu
ve Støedozemním moøi. Nakonec si Cato Censorius vymohl
na senátu rozhodnutí, �e mìsto bude znièeno pøi první
zámince. Kartágo odolávalo tøi roky. Pak se vojska pod
vedením Publia Cornelia Scipia (staršího) zmocnila mìsta a
srovnala je se zemí. Rozvaliny byly zaorány a posypány solí.
Dávná líèení se sice nezmiòují o osudu pora�ených, ale

tzv.

zøejmì je potkal podobný osud jako všechny
pora�ené národy. Podobnì jako pøedchozí

pøípady ani tento skuteènou genocidou.
Øím neusiloval o znièení koøenù kartaginské

civilizace a nabídl obyvatelùm, aby se usídlili na
novém místì, vzdáleném 15 km.
„Genocidnìjší“ charakter mìlo Mithridatovo proti

Italikùm a Øímanùm. Bylo peèlivì pøipraveno. Ka�dé
mìsto dostalo pøesné pokyny: pobít vše, co má v �ilách

italskou krev, dospìlé i dìti, ale i otroky a �eny
zneuctìné Italiky.

Ve 13. století sjednotil Èingischán asijskou stepní øíši
a poøádal výboje do okolí. Koèovní Mongolové se øídili jinými
morálními a politickými zøeteli ne� usedlí obyvatelé. Sna�ili se
odbourat všechny struktury usedlého zemìdìlství a z tohoto
zorného úhlu šlo o plánovité nièení. Soupis mongolských
zloèinù je dlouhou litanií plenìní, masakrù, deportací èi
u�ívání davù jako �ivých štítù pøi útocích na opevnìná mìsta.
Obìti Mongolù ve 13. století jdou do milionù.

Jako genocidu lze docela dobøe oznaèit inkvizièní hon na
èarodejnice. V 15. a� 18. století (s kulminací v letech
1560–1680) zahynuly v plamenech tisíce, mo�ná desetitisíce
�en. Koncem 15. století zaèlenili španìlští katoliètí králové
inkvizici do svého politického systému. Obrátili tak smysl
inkvizice a pou�ívali ji jako nástroj centralizace a kontroly.

Specifickou kapitolou 18., 19. a poèátkù 20. století je
kolonializmus, který zásoboval lidstvo genocidami ve velkém.
I kdy� koøistnická touha (napø. vyu�ití lidí jako otrocké síly)
mnohde pøed genocidou spíše chránila, jinde (Amerika,
Austrálie) naopak zpùsobila �e, byli pùvodní obyvatelé
vyhlazeni docela nebo témìø docela.

nebyl

ta�ení

Støedovìk a poèátky novovìku
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Etiopie, 1977–1991, obìti: etnické a nábo�enské
menšiny, pachatelé: diktátor Mengistu Haile Mariam

Kurdistán, 19. a 20. století, obìti: Kurdové,
pachatelé: v rùzných dobách Turecko, Irák, Írán

Súdán, 1989–2001..., obìti: obyvatelé jihu
a provincií Dafúr a Núbijské hory, pachatelé: vojenská
junta islámského fundamentalistického re�imu

Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, 1992–1993,
obìti: etnické menšiny, Srbové, pachatelé: Chorvati,
Bosòáci, bosenští Srbové

Rwanda, 1994, obìti: Tutsiové, pachatelé: vládní
milice, pozdìji všichni Hutuové
44

45

vých. Evropa, 1945, obìti: Nìmci,
pachatelé: Støedoevropané a Východoevropané

Kosovo, druhá pol. 90. let 20. století, obìti: Albánci,
pachatelé: Srbové, Romové

39 Barma,
1988–2001...,
obìti: etnické menšiny,
oponenti,
pachatelé: SLORC
(Státní rada
na obnovu
veøejného poøádku)
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