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TOLERANCE BEHIND SCHOOL WALLS 
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Abstrakt 
 

Všetci túžime byť spoločnosti prospešní. Toto je však možné len vtedy, ak má každý 
jednotlivec možnosť zachovať si svoju individualitu a žiť slobodne v duchu tých zásad, ktoré 
považuje za správne. Problém nastáva vtedy, ak narazíme na inú individualitu, často 
diametrálne odlišnú od tej našej. Len ťažko prijímame eventualitu správnosti iného spôsobu 
života, odlišných tradícií, vierovyznaní či presvedčení. Predstava, že by sme  túto odlišnosť 
prijali a vnímali ju ako rovnocennú tej našej v nás vyvoláva obavy zo straty vlastnej 
výnimočnosti a toho čo považujeme za dobré. V súčasnom multikultúrnom a multinárodnom 
spoločenstve nie je možné existovať ako ohraničená individualita. Musíme sa učiť tolerancii 
a solidarite, ktorých zásady jednotlivcom už od útleho veku napomáha do vedomia vštepovať 
škola a školské inštitúcie, čím pomáhajú vytvárať lepšiu budúcnosť pre každého z nás.  
 
Kľúčové slová: škola, rodina, školské prostredie, rodinné prostredie, tolerancia, solidarita, 
sloboda, liberalizmus 
 
Abstract 
 

All of us want to be useful for the society. This is, however, possible only if every 
person can keep their individuality and live freely according to the principles they deem to be 
right. A problem arises when we are confronted with another individuality which is 
completely different from ours. It is hard to acknowledge the rightness of a different way of 
life, different traditions, faith or opinions. We are afraid that accepting such otherness as equal 
to ours could deprive us of our uniqueness and ideals. In the present-day multicultural and 
multinational community it is impossible to exist like an isolated individuality. We need to 
learn tolerance and solidarity, the principles of which are taught to us since our early age at 
school, thus creating a better future for every one of us. 
 
Key words: school, family, school environment, family environment, tolerance, solidarity, 
freedom, liberalism 
 
 

1. ÚVOD 
 
Človek ako indivíduum inklinuje a prirodzene nasleduje svoju potrebu združovať sa 

vo väčších, či menších spoločenských zoskupeniach. Z toho jednoznačne vyplýva predpoklad 
medziľudskej interakcie a s tým súvisiaca potreba vzájomnej tolerancie a akceptácie 
odlišnosti, či inakosti jednotlivých členov tejto skupiny. V opačnom prípade by bolo takéto 
skupinové spolužitie nereálne a viedlo by k neustálym konfliktom, nepokojom v rámci 
sociálneho spoločenstva. 
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Pojem tolerancie je jednotlivcami vnímaný veľmi všeobecne, často ide iba o vyňatie 
určitého čiastkového významu, jednej zložky, ktorá je súčasťou celku vytvárajúceho úplný 
a celkový pojem. Toleranciu nie je možné vnímať len na základe týchto jednotlivých častí, 
ktoré síce samostatne majú váhu a opodstatnenie, avšak svoj význam získavajú až vsunutím 
do istého pre nich špecifického kontextu a nesmierne podstatné je ich komplexné vnímanie. 
Veľmi jednoducho je tolerancia chápaná v prípade, ak je charakterizovaná ako strpenie, 
prípadná chladná akceptácia povahy, charakteru, vierovyznania, zvykov, tradícií nejakého 
subjektu. V minulosti sa toto strpenie iného nieslo v duchu neľúbosti a chladnej ľahostajnosti. 
V súčasnosti však došlo k posunu vo význame a tolerovať niekoho čoraz viacej znamená 
vnímať a chápať ho ako zdroj kultúrneho a duchovného obohacovania jednotlivca 
a kultúrneho spoločenstva. Je to náš partner, ktorého odlišný pohľad na realitu môže rozšíriť 
náš obzor a tým sa nám naskytá väčšia možnosť na lepší život.  

Na to, aby jednotlivec v budúcnosti, kedy už bude ako dospelá osobnosť integrovaným 
členom spoločenstva zastával zásady tolerantného prístupu voči odlišným hodnotovým 
presvedčeniam svojho okolia je potrebné efektívne pôsobenie určitej výchovno-vzdelávacej 
inštancie. Touto inštanciou je bezpochyby v prvom rade rodina a druhú, avšak rovnako 
nevyhnutnú a dôležitú pozíciu zastáva škola a školské zriadenie. Rodina a rodinné prostredie 
má primárny význam a obrovský vplyv na utváranie identity jednotlivca, resp. dieťaťa. 
Vštepuje mu zásady určitých foriem správania a spôsobu života, ktorý je špecifický pre 
kultúrnu, rasovú, či etnickú skupinu, za ktorej člena sa považuje byť. Základy istej formy 
tolerancie dieťaťu sprostredkúva už samotná rodina a jej najbližší členovia. V rámci nej sa 
stretáva s odlišnými spôsobmi riešenia situácií ako aj divergentným prístupom jej 
jednotlivých členov ku každodenným skutočnostiam života. V tomto prípade však 
nepochybne ide o minimálne odchýlky v nazeraní na skutočnosti, kým základné a podstatné 
princípy fungovania tohto ohraničeného spoločenstva zostávajú totožné. Čiže nedochádza ku 
konfliktným situáciám, kedy by jednotlivec s určitými praktikami apriórne nesúhlasil. Avšak 
reálne nie je možné, aby jednotlivci žili izolovane len v kruhu rodiny a neprichádzali do 
kontaktu s okolitou spoločnosťou. Aj v záujme zdravého psychického a intelektuálneho rastu 
jednotlivca je nutné, aby tento žil v sociálnej spoločnosti a koexistoval s jej členmi. Najmä 
v súčasnosti je pre jednotlivé spoločenské zoskupenia charakteristické prelínanie rôznych 
a často veľmi odlišných kultúr. V rámci zdravého rozvoja a prosperovania spoločenského 
zriadenia, ktorého sme členmi je prioritné vychovávať seba samých ako aj jej ďalších členov 
v duchu solidarity a tolerancie.  

Ako už bolo spomenuté, primárnu pozíciu v tejto oblasti zastáva rodina. Nie menej 
dôležitým činiteľom v tomto vzťahu zostáva škola a školské zriadenia. Tieto preberajú časť 
zodpovednosti a funkcie rodiny. Z tohto hľadiska ju možno považovať za druhý najdôležitejší 
faktor pôsobiaci na rozvoj osobnosti dieťaťa, resp. člena spoločnosti. Vo svojom príspevku sa 
budem venovať tolerancii v rámci školského zriadenia. Obmedzeniam, ktoré sú často 
neviditeľné, no majú obrovský vplyv na jej fungovanie. Bude možné cítiť kultúrno-
spoločenské pôsobenie na jej chod ako aj charakter štátneho zriadenia, v ktorom sa škola 
nachádza a je mu v mnohých smeroch podriadená. 
 

2. RODINNÁ VÝCHOVA K ÚCTE KU TRADÍCIÁM VS. 
INŠTITUCIONÁLNA VÝCHOVA K TOLERANCII 

 
V demokratických, resp. liberálnych štátoch platí, že škola, ako štátne zriadenie by 

mala deti vychovávať v duchu zásad platných v tomto štátnom zriadení. Tu dochádza 
k striktnému oddeleniu verejnej sféry od súkromnej. V rámci verejnej sféry musia všetky 
vnútroštátne režimy učiť svojim vlastným hodnotám  a toto učenie predstavuje konkurenciu 
tomu, čo sa deti učia od svojich rodičov a v rámci svojich komunít. Takáto konkurencia však 
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predstavuje užitočnú lekciu vzájomnej tolerancie. Samotní učitelia musia preukazovať istú 
dávku tolerancie. Pretože učitelia štátnych škôl musia tolerovať náboženskú výchovu a jej 
vyučujúcich realizujúcich sa mimo školy a naopak učitelia náboženskej výchovy musia 
tolerovať štátom riadenú formu výučby. Deti sa tak učia podobe tolerancie v praxi (Walzer, 
2002).  

 
2.1  Konkrétne príklady inštitucionálnej výchovy k tolerancii 

 
Konkrétnym príkladom spoločenského zriadenia, kde je nutné dodržiavať zásady 

koexistencie a tolerancie je prisťahovalecká spoločnosť. Členovia rozličných skupín opustili 
svoju vlasť a presídlili do inej krajiny. Združujú sa do menších podskupín za účelom 
udržiavania tradícií domovskej krajiny a aby zmiernili utrpenie z odlúčenia od svojich 
príbuzných, blízkych, či priateľov. Štát voči takýmto jednotlivcom zaujíma neutrálny postoj 
a toleruje ich prítomnosť.  

V prvom rade musí štát svojich občanov vnímať ako indivíduá a nie ako príslušníkov 
,,akejsi“ anonymnej skupiny. Tolerovanými, resp. objektmi tolerancie sú individuálne 
rozhodnutia, prejavy sociálnej spolupatričnosti, príslušenstvo k náboženskej skupine, kultúrne 
prejavy. Jednotlivci sú povzbudzovaní k vzájomnej tolerancii ako individuality. Odlišnosti 
medzi nimi sú považované za individuálne prejavy určitého kultúrneho zoskupenia, čo 
zároveň značí, že ak členovia jednotlivých skupín chcú skutočne praktikovať ,, cnosť “ 
tolerancie, musia byť schopní akceptovať odlišnosti v rámci skupiny, ktorej členmi sú. Všetci 
sa musia navzájom tolerovať, každý musí tolerovať každého. Žiadna skupina nemá právo 
pútať na seba svojich členov pomocou nátlaku, prevziať pod kontrolu verejný priestor alebo 
preberať verejné prostriedky pod svoj monopol. Deťom v školách má byť sprostredkovaná 
náuka o politickom a nie národnom štáte, rovnako tak dejiny jednotlivých kultúr sú im 
sprostredkované v multikultúrnom duchu. Princípy tolerancie individuálnych rozhodnutí, 
kultúry a náboženstva musia byť jednotlivcom zabezpečené štátom. Všetkým členom štátu 
a v ňom žijúcim skupinám musí byť poskytnutý rovnako veľký  priestor pre rozvoj. (Walzer, 
2000).  

Vo všeobecnosti sa štátne školstvo riadi záujmami štátu a aj svoje osnovy prispôsobuje 
tomuto cieľu. Štáty problematiku nárastu prisťahovalcov s ich odlišnými kultúrami riešia 
rôzne. Vo Francúzku sú deti v školách (aj deti prisťahovalcov) vedené k lojálnosti voči 
francúzskemu štátu, aby sa realizovali  v politike, ovládali praktiky a spôsoby vyjadrovania 
francúzskej politickej kultúry, aby dobre poznali politické dejiny Francúzka a inštitucionálne 
štruktúry. Prisťahovalci, rodičia a deti, rešpektujú tieto zásady a výchovno-vzdelávacie ciele. 
Svoju kultúru uplatňujú prostredníctvom svojho odievania a nesnažia sa zasahovať do 
výchovy a vzdelávania v rámci školy ako ani do učebných osnov. Svoju vlastnú kultúru 
udržujú v neštátnych školách, v náboženskom prostredí a doma (Walzer, 2002). 

Ďalším štátom, ktorého filozofia školstva je odlišná od tej vyššie spomenutej a ktorého 
skladba obyvateľstva je nesmierne rôznorodá, k čomu prispieva aj fakt, že  väčšinu jeho 
populácie v minulosti tvorili a v súčasnosti aj naďalej tvoria prisťahovalci, sú Spojené štáty. 
Tu sa deti učia, že sú občanmi pluralistickej a tolerantnej spoločnosti, kde je predmetom 
tolerancie ich osobná voľba v otázke ich vlastnej identity, či vyjadrenie príslušnosti a samotná 
príslušnosť k nejakej kultúre. Deti pochádzajúce z rôznych etnických a rasových skupín sa 
v školách učia liberálnosti voči odlišnosti a zároveň, aby chápali a obdivovali svoju vlastnú 
odlišnosť. Zmyslom výchovy je naučiť deti (o ktorých sa predpokladá, že sú odlišné) tomu, 
ako byť správne odlišným a nie tomu, čo znamená byť odlišným istým spôsobom. Dieťa sa 
dostáva do styku s odlišnosťou a kultúrnym, náboženským, či etnickým pluralizmom iba 
v rámci spoločnosti a nie vo vlastnej skúsenosti a preto musí štát zakročiť, aby mala výučba 
na školách rôznorodý charakter (Walzer, 2002). 
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Predstava tolerantného prístupu a zachovania rôznorodosti na školách je markantnejšia 
v americkej podobe školstva. Francúzky model je zameraný na zachovanie pokoja v štáte. Ide 
tu o vnímanie jednotlivcov ako občanov štátneho zriadenia, ktorí ako jeho členovia musia 
vyznávať isté zásady. Tieto zásady sú v súlade s potrebami krajiny. Ide o presadzovanie akejsi 
formy uniformity, ktorej úlohou  je zabezpečiť rovnaké práva pre každého člena takéhoto 
spoločenstva. Národnostné, kultúrne či náboženské divergencie sú prípustné, avšak nie sú 
predmetom verejnej realizácie a prezentácie. Sú určené pre súkromnú sféru. V opačnom 
prípade by mohlo dôjsť k nepokojom v rámci obyvateľstva. Naopak americká spoločnosť je 
charakteristická silnou kultúrnou rôznorodosťou. Bolo by priam nemožné pokúšať sa vnútiť 
jej obyvateľom francúzsky model občana, ktorého prejavy na verejnosti majú priam 
uniformný charakter.  Človek má právo prejaviť svoju inakosť, resp. to čo ma robí odlišným 
od zvyšku spoločnosti. Nie je správne potláčať svoju individualitu, pretože len vďaka nej 
nachádzame úplnosť vo svojom bytí. V žiadnom prípade to však nesmie znamenať bezhlavé a 
svojvoľné  presadzovanie vlastnej vôle, pretože som presvedčený o svojom práve na 
individualitu a odlišnosť. Je preto oveľa efektívnejšie učiť deti a členov spoločenstva snažiť 
sa realizovať svoju inakosť v rámci istých stanovených hraníc, ktoré by zároveň predstavovali 
hranice tolerancie a intolerancie. Tie by mali mať svoj počiatok v plnohodnotnej realizácii 
seba samého a svoj koniec v bode, kedy by som svojím konaním ohrozoval/a slobodu druhého 
človeka. Je preto nesmierne dôležité vedieť ako byť odlišný ,,vhodným spôsobom“. 

 
2.2  Prejavy náboženstva v školskom prostredí 

 
Individualitu jednotlivca bezpochyby spoluutvára aj jeho náboženské presvedčenie. 

Od počiatku sveta človek v niečo verí a od tohto momentu dochádza k neustálym sporom 
o pravosti a pravdivosti toho ktorého vierovyznania a zjavenej Pravdy. V minulosti bola snaha 
presadiť svoju predstavu o Bohu cieľom väčšiny vládcov. Konali tak zväčša násilnou formou 
a pritom porušovali jedno z najzákladnejších práv človeka a to právo na slobodu 
vierovyznania, resp. právo na slobodu svedomia (Bayle, 2003, s.316). Pojem právo na 
slobodu svedomia som v súvislosti s náboženským vierovyznaním použila zámerne, pretože 
viera vyplýva zo svedomia a prostredníctvom neho riadi naše konanie a rozhodovanie. Nie je 
preto viacej potrebné zdôrazňovať potrebu jednotlivca slobodne vyznávať tie hodnoty, ktoré 
sú v súlade s jeho svedomím a presvedčením. Je obrovskou krivdou, ak nám toto nie je 
umožnené a klesá tak aj celková hodnota života jednotlivca, ktorého hlavným motívom konať 
tak či onak je práve ono svedomie. Mierne nadnesene môžeme pre pojem svedomia použiť 
prirovnanie, že je ,,kompasom, ktorým sa riadia kroky života jednotlivca“.   

Deti v školách, ktorých žiaci pochádzajú prevažne z multikultúrneho prostredia majú 
mať právo slobodne sa prejavovať vo svojej viere a rovnako tak umožniť svojim spolužiakom 
vyznávať tú ich. Je samozrejme nereálne konať tak v plnej miere, ako si to jednotlivé 
náboženstvá vyžadujú. Avšak nosenie prívesku v tvare Dávidovej hviezdy, či kresťanského 
kríža, dokonca hijabu by žiakom nemalo byť zakazované len z toho dôvodu, že navštevujú 
štátnu školu. Samozrejme primárnou funkciou štátu je zabezpečenie rovnoprávnosti všetkým 
jeho členom, avšak nepatrné odchýlky sú podľa môjho názoru prípustné. Ako inak sa deti, 
žiaci a študenti naučia koexistencii s rôznorodosťou? Jedine škola predstavuje prostredie, v 
ktorom majú možnosť naučiť sa zdravému postoju voči inakosti, kde sa nachádzajú v 
každodennej priamej konfrontácii s ňou a zažívajú ju v reálnej skúsenosti. 

V tejto súvislosti by som rada uviedla a pokúsila sa o miernu analýzu konkrétneho 
prípadu, ktorý sa odohral vo Francúzku. V roku 1989 vo francúzskom meste Creil prekročili 
tri dievčatá islamského vierovyznania prah školy s tradičnou pokrývkou hlavy. Tento čin 
okamžite vzbudil pozornosť vedenia školy ako aj širokej verejnosti. O tomto prípade sa 
začalo veľa diskutovať v krajine, v ktorej k nemu došlo, ako aj v ďalších okolitých štátoch. K 
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veľmi podobným situáciám začalo dochádzať aj na ostatných štátnych školách. Z tohto 
dôvodu sa problematiky v roku 1989 ujal francúzsky koncil. Tento dospel k záveru, že 
francúzsky žiaci majú právo prezentovať svoju náboženskú vieru a vierovyznanie, avšak len 
dovtedy, kým rešpektujú slobodu druhých a svojimi náboženskými prejavmi a prejavmi 
individuálnych predstáv o dobrom živote neohrozujú normálny, resp. štandardný priebeh 
vyučovania (A.E. Galeotti, 2000). Samotné nosenie pokrývky hlavy neohrozuje nijakú tretiu 
skupinu a rozhodnutie nosiť šatku spadá výlučne a jednoznačne do sféry osobnej slobody. 
Avšak tým, že Francúzsko je národom, ktorý vyznáva princípy liberalizmu a v súlade s nimi 
si majú byť občania ako členovia štátneho zriadenia rovní, zmenil sa tolerantný postoj úradov. 
V rámci verejného života si majú byť jednotlivci rovní, priam uniformní, bez akýchkoľvek 
viditeľných rozdielov. Táto rovnosť sa vzťahuje na verejnú sféru života v rámci krajiny. 
A preto akékoľvek etické, kultúrne a náboženské presvedčenia jednotlivca, ktoré by mali za 
následok vytvorenie odlišností v rámci spoločenských zoskupení, musia zostať predmetom 
súkromnej sféry. Ako jeden z argumentov bol vyzdvihovaný fakt, že šatka je symbolom 
podriadenosti a menejcennosti ženy v moslimskej kultúre, druhým argumentom a možnosťou, 
ktorá viedla tieto dievčatá k verejnému prejavu svojej viery, bolo prinútenie dievčat nosiť túto 
pokrývku zo strany ich fundamentálne orientovaných rodičov a širšej rodiny. Nie je možné 
tvrdiť, že daný skutok týchto troch moslimských žiačok má fundamentálne pozadie, kým nám 
nie je známy jeho skutočný motív.  

Prirodzenou vlastnosťou spoločenskej väčšiny je strach pred neznámym, odlišným 
a vzďaľujúcim sa od toho dôverne známeho. Obzvlášť, ak väčšina vo svojej skupinovej 
nadradenosti vidí vlastnú silu nad menšinovou skupinou. Obávajú sa straty zaužívaných 
tradícií a neskôr aj samotnej identity. Je potrebné uvedomiť si, že povolenie udelené žiačkam 
nosiť pokrývku hlavy na pôjde štátnej školy a priori neznamená udelenie výnimočného 
postavenia a pozornosti týmto trom moslimským dievčatám, ich kultúre a náboženskému 
vyznaniu, skôr ide o ich zrovnoprávnenie so žiakmi bez vierovyznania a tými, ktorí sa hlásia 
ku kresťanskej, či akejkoľvek inej viere. Môžeme to považovať za istý prejav ohľaduplnosti 
voči nim a tomu, v čo veria. Tak, ako to vyžadujú aj ostatní členovia spoločnosti. Za 
najpodstatnejší dôvod odmietnutia nových kultúr považujem strach spoločnosti z nového 
a nepoznaného. Ako som už vyššie spomenula, je tento spojený s obavami o stratu svojej 
identity a toho, čo charakterizuje náš život, resp. naše zvyklosti a zaužívané praktiky, či 
spôsoby vedenia vlastného života. Avšak bez ohľadu na naše vnútorné obavy sa charakter 
sveta neustále a každým dňom mení. Vznikajú multikultúrne a multinárodné spoločnosti 
a práve táto skutočnosť si vyžaduje zmenu postoja väčšiny. Ako možné a efektívne riešenie 
tejto situácie vidím princípy kooperatívneho pluralizmu (A.E. Galeotti, 2000, s. 256), resp. 
recipročnej tolerancie. Typicky nerovné partnerstvo medzi objektmi a subjektmi tolerancie sa 
tak vďaka nim zmení na rovnocenné partnerstvo. V tomto zmysle budú prisťahovalci, 
resp. menšiny majoritnou skupinou akceptovaní. Ich výnimočné charakteristiky a kultúra 
budú  akceptované ako súčasť prirodzenej rôznorodosti pluralitnej spoločnosti. Na oplátku 
však bude majoritná spoločenská skupina a jej demokratické inštitúcie akceptovaná zo strany 
prisťahovalcov ako lojálnych občanov a občianok (A.E. Galeotti, 2000). V takomto duchu 
musia byť žiaci vychovávaní odhliadnuc od toho, či ide o štátnu alebo súkromnú školu. Škola 
a školské zriadenia musia reprezentovať inštitúciu, ktorej úlohou a poslaním je výchova jej 
zverencov ako budúcich členov multikultúrnej spoločnosti a ako takí majú povinnosť byť jej 
prínosom. To by však bez vzájomnej akceptácie a tolerancie bolo nereálne.   

Pre zachovanie pokojného spolunažívania medzi občanmi štátu je potrebné vštepovať 
jeho členom už od útleho veku, pomocou výchovy a vzdelávania, princípy tolerancie. Je 
dôležité zastávať postoj akceptácie voči odlišnosti, snažiť sa hľadať v nej určité pozitíva, 
prípadné obohatenie spoločnosti a nie ju okamžite, striktne odmietať. Jednotlivci sa s pre nich 
cudzou životnou filozofiou nemusia a priori stotožňovať, no prvky odmietnutia nesmú byť 
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natoľko silné, aby došlo k nepokojom. Tak ako skupiny aj jednotlivci sa musia naučiť 
vzájomnej tolerancii, pretože k spoločenským nepokojom dochádza vyjadrením nespokojnosti 
jedného člena, ktorý ju šíri ďalej v úmysle získať nových nasledovníkov.  

Tolerancia nutne implikuje vzťah medzi nerovnými partnermi, kedy sa tolerované 
skupiny alebo indivíduá nachádzajú v subordinovanej, nižšej pozícii. Dôležité je preto 
nepraktizovať len holú toleranciu, ale vniesť do nej vzájomný rešpekt. Rovnako potrebné je 
aby sa jednotliví členovia spoločnosti cítili ako rovnocenní partneri s rovnakými právami 
a povinnosťami. 

Odlišnosti druhého je jednoduchšie porozumieť a tolerovať ju, ak ju oceníme sami 
v sebe, vo svojom vnútri. Nemôžeme niekoho odsúdiť pre jeho inakosť, keď vo vlastnom 
vnútri nachádzame mnoho protichodných myšlienok a názorov. V opačnom prípade by 
dokonca nebolo možné tolerovať ani samého seba.  
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