
V Británii dnes začíná disciplinární řízení s pěticí učitelů 

(Radiožurnál, 12.11.2015, Ozvěny dne 12:00) 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:  
V Británii dnes začíná disciplinární řízení s pěticí učitelů, kteří se měli snažit prosazovat myšlenky 

radikálního islámu do několika škol v Birminghamu. Islamisté se nad těmito vzdělávacími institucemi 
pokusili de facto převzít kontrolu. V Británii se pro tuhle aféru vžil výraz Trojský kůň. Hlavně 
středoškoláci přicházejí s radikálními ideologiemi do styku čím dál častěji. Verbíři z takzvaného 
Islámského státu se je často snaží získat do svých řad. Náš zpravodaj Jiří Hošek vyzpovídal předního 
ostrovního experta na potírání extremismu na školách Kamala Hanífa.  
 
Kamal HANÍF, expert na potírání extremismu; ředitel základní a střední školy Waverley:  
Hodně mladíků se cítí být vyloučeno mezi svými vrstevníky, protože si třeba zatím nenašli přítelkyni. 

Nebo se jim rodiče snaží vnutit nevěstu, kterou ani neznají. Takoví školáci jsou zranitelní a náchylní 
podlehnout verbířům radikálních organizací. Islámský stát jim nabízí sňatek s pannou a status hrdiny, 
který se bude podílet na vytvoření chalífátu, co bude vládnout světu.  
 
Jiří HOŠEK, redaktor:  
Kamal Haníf je ředitelem základní a střední školy Waverley v mírně řečeno problematické čtvrti 
anglického Birminghamu. Drtivá většina dětí má somálský, bangladéšský nebo pákistánský původ. Asi 
65 procent žáků pochází z rodin, kde ani jeden z rodičů nemá práci. S potenciálně zranitelnými jedinci, 

které popsal, přichází Kamal každodenně do styku.  
 
Kamal HANÍF, expert na potírání extremismu; ředitel základní a střední školy Waverley:  
V posledních letech jsme úřadům museli nahlásit jen dva nebo tři případy, kdy jsme měli pocit, že hrozí 
reálné nebezpečí. Jeden se odvíjel od slohové práce, kde měl žák vypsat pro a proti extremistické 
ideologie. A student skutečně velmi přesvědčivě obhajoval nějaké radikální myšlenky. Ukázalo se, že za 
tím nebylo nic jiného, než že dotyčný chtěl za svou práci získat co nejvíc bodů. V jiném případě šlo o 

žáka s vážnými psychickými problémy. Ten viděl v normální televizi reportáž o demonstraci se slogany 

typu ‚zabijte Bushe‘, a on prostě věřil všemu, co se kde napsalo nebo řeklo.  
 
Jiří HOŠEK, redaktor:  
Vzpomíná Kamal Haníf, který dokázal školu sídlící v supermoderní budově, vytáhnout za několik 
posledních let na vynikající úroveň, jak opakovaně ukázala hodnotící zpráva Ofsted. Obrovský důraz se 
na škole, která má pedagogy 46 různých národností, klade na inkluzivní vzdělávání a na zachování 
etnické a náboženské rozmanitosti a současně tolerance. V boji proti nejrůznějším formám extremismu 
sázejí ve Waverley na prevenci a na velmi dobré, na české poměry hodně velkorysé podmínky. Vždyť v 

každé věkové skupině jsou dva specialisté, kteří s dětmi probírají nástrahy sociálních sítí.  
 
Kamal HANÍF, expert na potírání extremismu; ředitel základní a střední školy Waverley:  
Nejlepší je naučit děti, aby na internetu uměly ochránit samy sebe. Dozvědí se, že na ně na dětských 
programech a aplikacích může číhat nenápadná krajně pravicová propaganda. Islámský stát se snaží 
zase vyvolat lítost a hněv ukazováním obrázků trpících nebo mrtvých dětí. To se děje prostřednictvím 

twitteru i dalších aplikací. Ty třeba dětem radí, jak nenápadně vycestovat ze země a podobně. Taky 
pořádáme workshopy s rodiči, kteří často o světě internetu nemají ani tušení. Už se tu několik 

maminek rozplakalo, když viděly, co jejich dětem všechno hrozí. I rodiče, kteří si myslí, že si jejich dítě 
dělá v pokoji úkoly, teď radši půjdou svého syna nebo dceru zkontrolovat. Můžeme taky rodičům 
poradit, jaké stránky mají přes svou internetovou společnost zablokovat ve snaze lépe ochránit své 
děti.  
 
Jiří HOŠEK, redaktor:  
Podle Kamala jsou to i děti, které často internetové specialisty na škole informují o tom, jaké nové a 
potenciálně nebezpečné platformy se mezi teenagery objevily. Školáci jsou vycvičení, aby nahlásili 

jakékoli podezřelé chování svých spolužáků. Na Blízký východ odjelo bez vědomí rodin už několik 
britských středoškoláků. V Birminghamu, kde žije nejvíc muslimů v celé Británii, je to obrovské téma. 
Vláda se před časem rozhoupala k novince, kdy rodiče můžou požádat o odebrání cestovního pasu 
svých ratolestí mladších 16 let. Kamal Haníf si myslí, že existuje mnohem elegantnější řešení.  



 

Kamal HANÍF, expert na potírání extremismu; ředitel základní a střední školy Waverley:  
V Británii teď po dosažení 16 let nepotřebujete k žádosti o cestovní doklady souhlas rodičů. Přišlo by mi 
jako jednodušší a snadnější řešení posunout tuhle věkovou hranici na 18 let. Když se podíváme na 
případy dětí, které odjely do Sýrie, tak ty prostě najednou zmizely, a rodiče neměli ani stín podezření. 
Nebo školáci odjeli podle plánu na prázdniny, a rodiče pak zjistili, že jsou ve skutečnosti v Sýrii.  

 


