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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá realizací multikulturní výchovy ve vzdělávacím programu Začít 

spolu. Teoretická část práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První z nich se věnuje 

vymezení základních pojmů, které se k multikulturní výchově vztahují. Mimo to uvádí i 

oficiálně uznané národnostní menšiny v České republice a vývoj počtu cizinců, kteří na našem 

území pobývají. Dále se blíže tato kapitola zaobírá předsudky a stereotypy. Druhá kapitola je 

zaměřena na Multikulturní výchovu, jakožto jedno z průřezových témat v RVP ZV. Práce v této 

části průřezové téma charakterizuje, popisuje tematické okruhy a možné přístupy ve výuce. 

Třetí kapitola rozebírá vzdělávací program Začít spolu a podrobně se věnuje jeho stěžejním 

prvkům. V praktické části práce je detailně popsán kvalitativní výzkum, prováděný s pátou 

třídou ZŠ Petřiny – sever, která se podle vzdělávacího programu Začít spolu řídí. Tento výzkum 

zaměřený na oblast předsudků, stereotypů a odlišností je realizován formou týdenní práce 

v centrech aktivit, při kterých je učitel participačně zapojen. Zjišťuje, jestli žáci dokážou 

identifikovat tyto projevy ve společnosti a v sobě samých, zda jsou schopni vcítit se do role 

těch, kteří jsou díky své odlišnosti nějakým způsobem omezováni, a jestli dokážou popsat jejich 

pocity. Podle výsledků výzkumu žáci zvládají odhalovat situace, ve kterých se projevuje 

předsudečné chování a zároveň navrhovat úpravy tohoto chování.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Multikulturní výchova, průřezové téma, předsudek, stereotyp, tolerance, komunikace, Začít 

spolu 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This diploma thesis focuses on implementation of multicultural education in the Step by Step 

program in primary education. The theoretical part is divided into three chapters. The first one 

defines the basic concepts that apply to multicultural education. In addition, it also mentions 

officially recognised national minorities in the Czech Republic and the evolution of the number 

of foreigners residing on or territory. Further this chapter explains prejudice and stereotypes. 

The second chapter focuses on multicultural education as one of the cross-section modules in 

Framework Czech Educational Program.  In this part, the thesis characterizes the cross-section 

theme and describes the thematic circuits and possible approaches to teaching. The third chapter 

discusses the educational program Step by Step and details its core parts. In the practical part 

of the work, qualitative research is described in detail, carried out with the fifth grade of 

Elementary School Petřiny – Sever, which follows the educational program Step by Step. This 

researched that is focused on prejudice, stereotypes and differences is implemented in the form 

of weekly project in the “activities centers”, in which the teacher participates. His job is to find 

out if pupils are able to identify these phenomena in not only the society, but also in themselves. 

If they can put themselves into the role of those who, because of their differences, are restricted 

in some way and can describe their feelings. According to the results of the research, pupils are 

able to detect situations in which prejudice is manifested and propose adaptations and 

improvement to minimize this behavior. 
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1 Úvod 

Naše planeta Země se neustále mění a potýká se s mnoha problémy a jevy, mezi něž 

bezpochyby patří i dnes velmi aktuální téma migrace. Česká republika, která je součástí 

evropského společenství nepatří ke státům s největší migrantskou vlnou, avšak čím dál více 

se stává heterogenní společností. Z mého pohledu by lidé tento fakt měli využívat 

k oboustrannému obohacení nikoli ke vzájemnému srovnávání a hledání problémů ve 

společném soužití. Sama jsem mnohdy svědkem naprosto zbytečného napětí mezi 

majoritními a minoritními skupinami, které často přechází až k vyhroceným situacím. Stejně 

tak pozoruji v naší společnosti, a to nejen u dospělých, projevy negativního předsudečného 

chování, a právě z těchto důvodů považuji zařazení výuky průřezového tématu Multikulturní 

výchova do českého vzdělávání za velmi relevantní a rozhodla jsem se o tomto problému 

zpracovat i svou diplomovou práci.  

V teoretické části práce se na základě přečtení množství odborné literatury budu zabývat 

především vymezením základních pojmů, které s k tématu vztahují, a jejichž pochopení je 

pro celou problematiku zcela nezbytné. Často se některé termíny, spojené s touto oblastí, 

vysvětlují chybně či se jejich význam zaměňuje, proto se ve své práci budu snažit pojmy 

vystihnout co nejoptimálněji. Dále přiblížím místo Multikulturní výchovy jakožto jedno 

z průřezových témat v RVP ZV, popíšu možné přístupy k výuce Multikulturní výchovy, a 

nakonec se budu věnovat vzdělávacímu programu Začít spolu. Bližší seznámení s tímto 

alternativním programem následně využiji v praktické části, pro kterou jsem se rozhodla 

vytvořit v rámci výzkumu tematický blok realizovaný formou týdenní práce v centrech 

aktivit. Tento návrh je určen pro pátý ročník základní školy a zpracovává pomocí mnoha 

různorodých aktivit oblast předsudků, stereotypů a odlišností. Kvalitativní výzkum, 

prováděný převážně participační metodou, má za úkol najít odpověď na několik otázek, které 

budu blíže formulovat v praktické části mé práce. Za jeden z mých hlavních cílů považuji 

dosažení kladné odpovědi na otázku, zdali žáci dokáží odhalit nějaké předsudky nebo 

stereotypy sami v sobě, a pokud ano, jaké, a tím tak žáky upozornit, že tento problém se 

netýká pouze lidí kolem, ale i nás samotných.  

Právě sestavení a následná realizace celého plánu s názvem Předsudky a my, a co vy? se pro 

mě stal velkou výzvou. Poprvé jsem měla možnost vytvořit návrh výuky prostřednictvím 

center aktivit, které umožňují prolínání průřezového tématu Multikulturní výchova napříč 
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vzdělávacími oblastmi, což přispívá ke komplexnosti vzdělávání a také k rozvoji klíčových 

kompetencí. Na celý průběh od prvotního brainstormingu, přes rozsáhlé plánování až po 

konečnou realizaci dohlížela a napomáhala držitelka druhého místa v soutěži Global Teacher 

Prize Czech Republic za rok 2018 Petra Šubrtová.  

Má práce tak může sloužit jako inspirace pro další učitele, kteří se tuto oblast rozhodnou do 

výuky zařadit, ať už při realizace plné, či pouze částečné s využitím některých představených 

aktivit.  
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Teoretická část 

2 Vymezení základních pojmů  

V úvodní kapitole mé diplomové práce se zabývám vymezením základních pojmů 

vztahujících se k tématu multikulturní výchovy, kterým je nutno porozumět. Není to úkol 

snadný, protože u mnoha termínů vznikají všelijaké nejasnosti, různé úhly vyložení a 

rozdílné definice. Z množství prostudované literatury jsem se proto pokusila vybrat taková 

tvrzení a části, která mi byla nejbližší a nejlépe podle mého názoru situaci vystihují.  

2.1 Multikulturní výchova 

„Multikulturní výchova je edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi z různých etnik, 

národů, rasových a náboženských skupin žít spolu, vzájemně se respektovat a spolupracovat. 

Provádí se na základě různých programů ve školách a v mimoškolních zařízeních, 

v osvětových akcích, v reklamních kampaních, v politických opatřeních.“ 1  

Termín multikulturní výchova se k nám dostal ze zahraničí po roce 1989 a byl převzat 

z anglického výrazu multicultural education. Problém nastává již s předkladem slova 

education, který nenese pouze význam výchovy, ale znamená také edukace a pedagogika. 

Za dominantní složku multikulturní edukace označuje Průcha vzdělávání čili záměrné, 

organizované vyučování, přičemž celý proces je založen na znalostech. Pro úspěšné naplnění 

je tedy nutné, aby byli jak učitelé, tak žáci vybaveni znalostmi o etnických jevech a o 

kulturním, rasovém soužití. Multikulturní výchovu (MV) rozděluje do 4 oblastí, které nám 

ji pomáhají blíže vymezit.2 

1. Multikulturní výchova je praktická edukační činnost 

Realizace probíhá zejména ve školní výuce, kdy jsou některá témata MV zařazena do 

vyučovacích předmětů. Hojně je realizována i v osvětových programech, které mohou 

probíhat v muzeích, na výstavách a festivalech či v různých publikacích.  

 

                                                 

1 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro 

pedagogy. ISBN 80-7254-866-2. s. 15 

2 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro 

pedagogy. ISBN 80-7254-866-2. 



11 

 

2. Multikulturní výchova je oblast vědecké teorie, má interdisciplinární 

charakter 

Rozvinutá teorie MV vychází z několika vědeckých disciplín. Není to jen teorie 

pedagogická, i když je velmi podstatná, protože se jedná o edukační proces, ale pro 

teoretické objasňování se využívají poznatky z etnologie, interkulturní psychologie, teorie 

komunikace, srovnávací sociologie aj. Z toho plyne, že pro plné porozumění problematiky 

MV je nutné čerpat z mnoha pohledů a akceptovat interdisciplinární charakter MV. 

3. Multikulturní výchova je oblast výzkumu 

Další oblastí, kterou MV zahrnuje je výzkum. V zahraničí i u nás probíhá v rámci MV 

mnoho výzkumů jevů, kterými mohou být například: vznik rasových předsudků u dětí a 

mládeže, problémy vyučování žáků s odlišným mateřským jazykem, postoje příslušníků 

určité etnické či jazykové skupiny vůči příslušníkům jiné skupiny atd.  

4. Multikulturní výchova je systém informačních a organizačních aktivit 

Aby všechny výše zmíněné složky mohly dobře fungovat, musí mít MV i nějaké opěrné 

body ve smyslu podpůrných zařízení, organizací, informačních center nebo třeba odborných 

knih. 

S termínem multikulturní výchova úzce souvisí další dva termíny, které bych ráda zmínila. 

Jsou jimi multikulturalismus a interkulturní vzdělávání. 

2.1.1 Interkulturní vzdělávání 

Základním principem interkulturního vzdělávání, jakožto jedné z možností v rozvoji 

pluralitní společnosti, je rovnost příležitostí a rovnoprávnost všech skupin i jednotlivců. Za 

obecný cíl tohoto vzdělávání se považuje příležitost k reflektování vlastního kulturního 

ukotvení, ale i seznámí se a porozumění odlišnostem, rozvíjení smyslu pro toleranci, 

solidaritu a smyslu pro spravedlnost, otevírání cest k toleranci a porozumění různým 

způsobům života, myšlení i vnímání světa ve společnosti, jejíž diverzita se neustále zvyšuje. 

Interkulturní výchova také podporuje odstraňování stereotypních pohledů na členy 

společnosti a snaží se o zmírnění napětí mezi nimi. V interkulturním vzdělávání se propojují 
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poznatky z mnoha společenskovědních disciplín, jako je pedagogika, psychologie, 

andragogika, kulturní antropologie, sociologie, filozofie a další.3 

V literatuře mnozí autoři pojmy interkulturní a multikulturní považují za synonyma. Pro 

příklad, D. Potočková ve své publikaci4 odlišuje tyto pojmy na základně charakterizace 

multikulturní a interkulturní společnosti. Multikulturní společnost popisuje jako 

společenství lidí, kde se objevují různé etnické, sociální a náboženské skupiny, přičemž 

menšiny jsou „jen“ pasivně tolerovány, nikoli řádně ceněny a rovnoprávně akceptovány. 

Interkulturní společnost naopak aktivně podporuje vzájemné vztahy mezi minoritou a 

majoritou a nehovoří se zde o asimilaci. Základem je vzájemný respekt, tolerance, aktivní 

úsilí vyvarovat se stereotypům a předsudkům rovnost příležitostí pro všechny členy 

společnosti. 

Ve spojení s pedagogickou praxí se častěji využívá pojem multikulturní výchova, domnívám 

se, že není nutné od sebe tyto pojmy přesně oddělovat, a proto budu dále pracovat s termínem 

multikulturní výchova, který je v české společnosti více „zažitý“.  

2.1.2 Multikulturalismus  

Multikulturní výchova vychází z myšlenkového a politického směru nazývaného 

multikulturalismus. Tato kulturní ideologie zastává názor, že v jednom demokratickém státě 

mohou společně žít lidé z různých kulturních skupin, které tyto odlišnosti vzájemně 

obohacují.  

Prvním státem, který přijal multikulturalismus jako oficiální součást své politiky v roce 

1971, byla Kanada. Kanadská vláda definuje koncept takto: 

Základ kanadského multikulturalismu tvoří víra v to, že všichni občané jsou si rovni. 

Multikulturalismus zajišťuje, aby si všichni občané mohli zachovat svou identitu, aby byli 

pyšní na svůj původ a zároveň mohli mít pocit sounáležitosti. Jeho přijetí poskytuje občanům 

pocit bezpečí a sebevědomí, což je činí otevřenějšími v přijímání různorodé kultury.  

                                                 

3 MOREE, Dana, JANSKÁ, Iva, ed. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k 

osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. ISBN 978-80-86961-61-3. 

4 POTOČKOVÁ, D. Společnost a interkulturalita in sborník příspěvků: Výchova k toleranci a proti rasismu. 

Praha: Portál, 1998, ISBN 80-717–285-8. 
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Kanadská zkušenost ukázala, že multikulturalismus podporuje rasovou a etnickou harmonii, 

mezikulturní porozumění a bojuje proti nenávisti, diskriminaci a násilí.5 

2.2 Kultura, kulturní vzorec 

Kultura je termín často zmiňovaný, ovšem velmi problematický. Existuje nespočet definicí, 

odlišných pojetí a vymezení. Širší chápání kultury ji vymezuje jako veškerý produkt 

vytvořený lidskou civilizací. Spadají sem výtvory materiální i duchovní. Užší pojetí se 

vztahuje spíše na konkrétní projevy chování lidí, jako je jejich způsob komunikace, rituály, 

zvyklosti, symboly či hodnotové systémy.6 

V antropologickém významu je kultura definována jako „systém artefaktů, kulturních 

regulativů a idejí sdílených a předávaných členy určité společnosti.“ 7 

Ve velkém soc. slovníku můžeme nalézt podrobný popis dalších odvětví vztahující se 

k pojmu kultura – kultura etnická, generická, kultura jazyka, masová x lokální, kultura 

městská, místní, kultura občanská, kultura mládeže, kultura politická či kultura práce nebo 

tělesná. 8 

Zajímavě popisuje kulturu i Allport.9 Píše o tendenci každé etnické skupiny posilovat vnitřní 

pouta, udržovat lesk legend a prohlašovat nebo alespoň naznačovat, že ostatní skupiny 

nejsou tak významné. Přirovnává tento zvyk přemýšlet etnocentricky k nábytku po babičce, 

kterému můžeme projevovat úctu, brát ho jako samozřejmost či ho příležitostně 

zmodernizovat. Neodmyslitelně však patří k našemu domovu, slouží svému účelu, a proto 

je dobrý. 

Dalším důležitým termínem, který bych ráda zmínila, jsou kulturní vzorce, standardy, které 

umožňují žákům poznat a blíže se seznámit s jinými etniky a národy. „Kulturní vzorce 

(standardy) jsou způsoby chování, hodnoty a normy, komunikační zvyklosti, které jsou 

                                                 

5 RACE, Richard. Multiculturalism and education. Second edition. New York, NY: Continuum International 

Publishing Group, 2015. ISBN 9781472570185. 

6 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro 

pedagogy. ISBN 80-7254-866-2. 

7 SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-328-5. s. 

202 

8 Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. 

9 ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Přeložil Eduard GEISSLER. Praha: Prostor, 2004. 

Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-125-3. 
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charakteristické pro určité etnikum nebo kulturu určité země. Jsou generačně předávány a 

udržují se trvale v historickém vývoji.“10 

2.2.1 Kulturní pluralismus 

Kulturní pluralismus, koncepce důležitá právě pro multikulturní výchovu, vyjadřuje 

teoretický princip, založený na toleranci a rovnocennosti kultur, jejich specifických znaků, 

způsobu života a existenci odlišných hodnot a norem, jehož uznání bývá označováno i jako 

kulturní relativismus.11 

2.2.2 Asimilace 

Příznivci kulturního pluralismu stojí za tím, že pestrost je kořením života a každá kultura 

přispívá k rozmanitosti, i přesto, že zvyky a jazyky působí cize, jsou pro společnost poučné, 

užitečné a stimulují ji. V opozici stojí příznivci asimilace, jež zastává přizpůsobení až úplné 

splynutí jednotlivce či skupiny s majoritou, což vede ke ztrátě původní etnické identity. 

Zastánci jsou přesvědčeni, že dokud tento stav nenastane, bude existovat mnoho důvodů – 

viditelných rozdílů, vedoucí ke konfliktům. Skutečnost obou alternativ nemusí být ovšem 

zcela vyhrocená. Skupina tíhnoucí k segregaci nemusí nutně pěstovat vlastní jazyk či 

zákony, stejně tak obhájci asimilace nevylučují zachování některých rysů nebo tradic.12 

2.3 Etnikum, etnicita, etnické vědomí 

Etnikum je výraz, vycházející z antické řečtiny, přičemž ethnos znamenal kmen, rasa, národ. 

Etnikum má stejný význam jako etnická skupina. Často bývá spojována s termíny národ, 

národnostní menšina, kmen atd., což je označení nesprávné.  

F. Barth ve Velký soc. slovníku13 vymezuje etnikum (ethnic group) jako populaci, kterou 

spojují určité rysy, obecně tedy jako souhrn lidí, vyznačující se společnou etnicitou. Mezi 

důležité znaky etnika patří ty, které sami příslušníci považují za charakteristické, tudíž ty, 

které je od jiných etnik odlišují. Spojujícími rysy bývá společný původ, jazyk a kultura. 

                                                 

10 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro 

pedagogy. ISBN 80-7254-866-2. s. 49 

11 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro 

pedagogy. ISBN 80-7254-866-2. 

12 ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Přeložil Eduard GEISSLER. Praha: Prostor, 2004. 

Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-125-3.; ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: 

[multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2. 

13 Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. 
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„Etnicita je vzájemně provázený systém kulturních, rasových, jazykových a teritoriálních 

faktorů, historických osudů a představ o společném původu, působících v interakci a 

formujících etnické vědomí člověka, jeho etnickou identitu a orientaci.“ 14 

Jiná definice popisuje etnicitu jako souhrn vlastností a znaků, které vymezují etnikum a její 

úzké spojení s prvky příslušné kultury. Tudíž, pokud si multikulturní výchova klade za cíl 

poznávat a respektovat jiné kultury, znamená to poznávat a respektovat příslušníky těchto 

kultur – jiná etnika.15  

Etnicita spadá do identity s tzv. připsanými komponenty, což znamená, že je získáváme od 

svých rodičů narozením a nemáme za ni proto žádnou zásluhu. 16  

K pojmům etnikum a etnicita se váží ještě další termín – etnické vědomí (etnická identita). 

Etnická identita je vědomí či prociťování příslušnosti k určitému etniku, na základě 

společných znaků, které skupina sdílí. Příslušníci jednoho etnika však mohou mluvit více 

než jedním jazykem nebo žít v různých geograficko-klimatických podmínkách, důležitý je 

tedy subjektivní faktor sounáležitosti s jistým etnikem. 17 

2.4 Národ, národnost, národnostní menšina 

Národ je osobité, kulturní a uvědomělé politické společenství, které utváří společné dějiny 

a společné území, a může být vymezen třemi typy kritérií. 

• Kritéria kultury, kam patří spisovný jazyk, náboženství nebo společná dějinná 

zkušenost.  

• Kritéria politické existence, která je dána vlastním státem, statusem federativním či 

autonomním.  

• Kritéria psychologického rozměru, spočívající v subjektivním vědomí jednotlivců, 

sdílení společného ducha o příslušnosti k určitému národu. S touto rovinou je spjaté 

                                                 

14 Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. s.279 

15 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro 

pedagogy. ISBN 80-7254-866-2.; 

16 BURYÁNEK, Jan, ed. Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro středoškolské pedagogy: projekt 

Varianty. Praha: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s. v nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-

7106-614-1. 

17 HORVÁTHOVÁ, Jana, BURYÁNEK, Jan, ed. Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro středoškolské 

pedagogy: projekt Varianty. Praha: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s. v nakladatelství Lidové noviny, 

2002. ISBN 80-7106-614-1.; PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: 

Triton, 2006. První pomoc pro pedagogy. ISBN 80-7254-866-2.  
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i vlastenectví, kterým se zpravidla nazývá silné národní uvědomění. Vyhraněné 

národní uvědomění, které přerůstá k míře střetů zájmů s jinými národy označujeme 

jako nacionalismus.18 

Pojmy národ a národnost v různých jazycích podávají dva způsoby vyložení, čímž vznikají 

značené problémy. Národ, národnost ve smyslu etnickém a ve smyslu politickém. Národ 

z pohledu etnického, jak je využíván i u nás v České republice, je označení souboru lidí, 

kteří obvykle sdílí společný jazyk, historii, zvyky, tradice, území a národní hospodářství. 

Národ ve smyslu politickém je chápan jako soubor osob se stejnou státní příslušností daného 

státu. Chápání ve smyslu politickém se vyžívá například v angličtině, kde jsou slova 

„nationality“ a „citizenship“ vnímána jako synonyma. To pak působí značné problémy 

například při vyplňování žádostí o víza a podobně.19 

Národnost je obecně vymezována jako příslušnost k určitému národu. Dalším důležitým 

odvozeným velmi komplikovaný pojmem je národnostní menšina. V publikaci Výchova 

k toleranci a proti rasismu,20 je určující kvantitativní poměr skupin v daném teritoriu. Je 

definována jako skupina osob téže národnosti, která žije v prostředí jiné národnosti, jež 

zaujímá většinu. 

Průcha21 upozorňuje, že většina evropských zemí chápe pojem ve smyslu tzv. autochtonní 

(domácí, odsud pocházející, domorodý x alochtonní – cizorodý, odjinud pocházející) 

skupiny, která nezahrnuje nové migranty. Udává příklad německé legislativy (který jsem 

ověřila na stránkách ministerstva vnitra Německa22), kde rozdělují „původní“ etnické 

skupiny (Dánové, Lužičtí Srbové, Frízové atd.), které jsou uznány jako národností menšina, 

oproti mnohem početnějším skupinám imigrantů (např. Turků), kteří do země přišli až 

v posledních desetiletích a tento status jim přiznán není.  

                                                 

18 Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. 

19 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro 

pedagogy. ISBN 80-7254-866-2.; Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. 

20 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: [multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 2., 

aktualiz. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2. 

21 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: [multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 2., 

aktualiz. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2.; PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka 

(nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro pedagogy. ISBN 80-7254-866-2. 

22 National minorities.Bmi.bund.de [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

https://www.bmi.bund.de/EN/topics/community-and-integration/national-minorities/national-minorities-

node.html?fbclid=IwAR1q1Gu-jRZasG10IWzggQDHbDb73TRLoPjbMGh09Ifqj_o-REjgTfKI5dM 

https://www.bmi.bund.de/EN/topics/community-and-integration/national-minorities/national-minorities-node.html?fbclid=IwAR1q1Gu-jRZasG10IWzggQDHbDb73TRLoPjbMGh09Ifqj_o-REjgTfKI5dM
https://www.bmi.bund.de/EN/topics/community-and-integration/national-minorities/national-minorities-node.html?fbclid=IwAR1q1Gu-jRZasG10IWzggQDHbDb73TRLoPjbMGh09Ifqj_o-REjgTfKI5dM
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Navazuje pohledem odborníků zabývajících se etnologií a kulturní antropologií, kteří 

zastávají názor, že vhodnější je použití termínu etnická menšina, protože pokrývá všechny 

skupiny obyvatel dané země i ty, které nejsou z hlediska legislativy národnostní menšinou. 

V České republice by se jako příklad dala uvést etnická skupina Číňanů, která zde žije, ale 

ve smyslu autochtonním menšinou není. 

V České republice existuje poradní orgán působící od roku 2001 – tzv. Rada vlády pro 

národnostní menšiny23, která oficiálně uznává a zastupuje celkem 14 národnostních menšin. 

Těmi jsou: bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rusínká, ruská, 

řecká, slovenská, srbská, ukrajinská a od roku 2013 byla do rady pozvána také menšina 

vietnamská a běloruská. 

2.5 Cizinci v České republice 

V souvislosti s národnostními menšinami, bych se ráda krátce zmínila i o cizincích žijících 

na území České republiky.   

Dle ustanovení zákona o pobytu cizinců24 se cizincem stává člověk, který nemá státní 

občanství České republiky. Cizinec může na území ČR pobývat buď přechodně (na základě 

krátkodobého víza do 90 dnů nebo dlouhodobého víza nad 90 dnů) nebo trvale. Vstup, pobyt 

a vycestování mají v kompetenci orgány Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zahraničních 

věcí ČR a Police ČR.25 

2.5.1 Vývoj počtu cizinců v ČR  

V přiloženém grafu (graf č.1), který je vyvěšen na stránkách Českého statistického úřadu, 

můžeme sledovat, jak se vyvíjel počet cizinců v České republice od roku 2004 do roku 2018. 

Jednotlivé sloupce jsou rozděleny na příslušníky s trvalým pobytem a tzv. dlouhodobým 

pobytem nad 90 dnů. Z tohoto grafu můžeme pozorovat, že má především stoupavou 

tendenci. Pouze mezi lety 2008-2010 se počtu cizinců v České republice mírně snižovaly. 

Aktuální stav počtu cizinců k datu 32.12.2018 je tedy podle ČSÚ 564 tisíc.

                                                 

23 Rada vlády pro národnostní menšiny. Vláda.cz [online]. 26.6.2019 [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/ 

24 Zákon č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 

25 ČSÚ [Český statistický úřad]. Metodika počtu cizinců. [online graf]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:  

https://www.czso.cz/csu/cizinci/metodika-poctu-cizincu 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/
https://www.czso.cz/csu/cizinci/metodika-poctu-cizincu
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Graf č.126 

 

Z publikace Českého statistického úřadu s názvem Život cizinců v ČR27, která byla vydána 

na konci roku 2018 vyplývá, že zastoupení počtu žen a mužů mezi cizinci s povoleným 

pobytem se v posledních letech udržuje zhruba na stejné úrovni. Z celkového počtu legálně 

pobývajících cizinců v ČR tvořily ženy v roce 2017 43,5 %.  Co se týče věková struktury 

cizinců, nejsilněji jsou zastoupeny kategorie tzv. mladšího produktivního věku (tj. 30-39 let), 

která v roce 2017 tvořila 26 % všech legálně pobývajících cizinců. V souvislosti s mou 

diplomovou prací, je jistě zajímavý údaj dětské složky (0-19 let), která v roce 2017 tvořila 

14,2 % pobývajících cizinců.  

2.5.2 Pořadí nejvíce zastoupených státních občanství se ve statistikách cizinců s 

povoleným pobytem  

Z výše uvedené publikace můžeme vyčíst, že tyto počty se v poslední době výrazněji 

nemění. K nejsilnějším tradičně patří občané Ukrajiny (117 480 osob), Slovenska (111 804) 

a Vietnamu (59 808). Společně občané těchto tří zemí tvořili v roce 2017 více než polovinu 

(celkem 54,9 %) cizinců s povolením k pobytu (resp. s povoleným nebo evidovaným 

                                                 

26 ČSÚ [Český statistický úřad]. Cizinci: počet cizinců. [online graf]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:  

https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-pocet-cizincu 

27 ČSÚ [Český statistický úřad]. Život cizinců v ČR. [online graf]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/60622068/29002618.pdf/00c1ea97-36a6-4ed2-b27c-

5f5689b46614?version=1.5 

https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-pocet-cizincu
https://www.czso.cz/documents/10180/60622068/29002618.pdf/00c1ea97-36a6-4ed2-b27c-5f5689b46614?version=1.5
https://www.czso.cz/documents/10180/60622068/29002618.pdf/00c1ea97-36a6-4ed2-b27c-5f5689b46614?version=1.5
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pobytem) v České republice. Na čtvrtém místě byli v roce 2017 (stejně jako v předchozím 

roce) Rusové (36 840), následováni Němci (21 261) a Poláky (20 669). Mezi méně početné 

skupiny pak patřili Bulhaři (13 795), Rumuni (12 562), občani USA (9 556), Mongolska (7 

900) a Velké Británie (6 698). 

2.5.3 Podíl cizinců na obyvatelstvu ve vybraných evropských státech 

Zajímavý pohled v porovnání podílu cizinců na obyvatelstvu ve vybraných 32 státech 

Evropy k datu 1.1. 2017 nabízí graf č. 2. V uvedeném období s podílem 47,6 procent jasně 

vede Lucembursko, kde cizinci tvoří téměř polovinu obyvatelstva. Oproti tomu v České 

republice dosahují cizinci podílu pouhých 4,8 procent.  

Graf č. 228 

 

2.6 Rasa, rasismus, xenofobie 

Rasa z biologického hlediska znamená poddruh živočišného (potažmo rostlinného) druhu. 

Rasa je neutrálním antropologickým termínem, který je spojován s druhovou diferenciací 

lidských plemen.29 

                                                 

28 ČSÚ [Český statistický úřad]. Cizinci: Cizinci v ostatních zemích EU. [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné 

z:  https://www.czso.cz/csu/cizinci/1-ciz_zahranici 

29 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: [multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 2., 

aktualiz. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2. 

https://www.czso.cz/csu/cizinci/1-ciz_zahranici
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Průcha30 definuje rasu jako početnou skupinu lidí s charakteristickými tělesnými znaky 

(těmi může být barva kůže, očí, vlasů, tvar lebky a obličeje, výška a tělesné proporce). Tyto 

znaky jsou dědičné, vznikly původně v určitých geografických teritoriích a na jejich utváření 

mělo vliv přírodní prostředí. Antropologická teorie uplatňuje převážně podle somatických 

znaků tzv. rasovou taxonomii, která třídí lidská plemena (rasové skupiny) do základních 

rasových skupin. Nejčastější, na školách užívaným tříděním, je rozdělení do 3 skupin na 

rasu: europoidní, mongoloidní, negroidní, přičemž se často přidává ještě čtvrtá rasa – 

australoidní. 

Rasismus je ideologií, představující soubor koncepcí, které vyházejí ze strachu z cizího 

(xenofobie) s tím, že tvoří jistou ideologickou nadstavbu. Staví na nerovnoprávnosti 

lidských ras z pohledu duševního i fyzického. Podklad pro tyto teorie tvoří představa, že 

lidstvo bylo původně rozděleno na vyšší a nižší vrstvu, přičemž vládnout by měla pouze 

vrstva vyšší, považující se za nositele pokroku, budování civilizace a schopnosti vést.31 

Rasismus je často záležitostí skupinovou, což dokazují příklady z historie. Mnoho autorů se 

staví proti jednoznačnému vymezení pojmu rasismus, a proto na základě biologických, 

antropologických, sociologických a historických argumentech přicházejí s přístupy 

svébytnými.32 

2.6.1 Rasismus lidový a ideologický 

Sociolog Josef Alan popisuje rasismus jako proměnu xenofobie, která již má sklony 

k vyústění k organizovaným akcím. Rasismus rozděluje na dvě polohy– lidovou a 

ideologickou. Tzv. lidový rasismus spočívá v zařazovaní určitých osob, které jsou něčím 

odlišné, do skupin, které jsou vnímány jako „nebezpečné, ohrožující“. Tyto sklony můžou 

vést k mnohým negativním projevům až třeba k nechuti bydlet v jejich okolí. Proces často 

vede i k tomu, že se příslušníci jiných ras nebo etnik, sami začnou vnímat jako „ti jiní“, což 

často přechází v nedůvěru k majoritě až k odporu a nerespektování společenských norem. 

                                                 

30 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro 

pedagogy. ISBN 80-7254-866-2. 

31 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: [multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 2., 

aktualiz. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2. 

32 WEINEROVÁ, Renata. Romové a stereotypy: výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji. Praha: 

Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2632-1. 
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Za ještě nebezpečnější je označována druhá poloha rasismu – ideologická. Její spojení 

s mocí a nadvládou přerůstá až v násilnický rozměr. Nestaví na příkladech z života a 

předsudcích lidí, ale prezentuje se jako nositel pravdy, s poměrně jednoduchým řešením. 

Mnohé případy z historie ukazují i snadné propojení obou poloh, kdy ideologická forma 

předkládá jednoduchá hesla, která oba póly propojuje a navzájem se stimulují. Důležitý je i 

pohled na věc z druhé strany, ze strany těch, kteří jsou vnímáni jako ti druzí, odlišní. Existuje 

obrovské množství faktorů, které je staví do obtížné situace, z které vede těžká cesta 

k rovnocenné přijímané osobě. Josef Alan tuto situaci označuje jako „začarovaný kruh“, 

z něhož cesta existuje, avšak bylo by naivní domnívat se, že bude snadno realizovatelná.33 

Na závěr své úvahy dodává: 

„Podmínkou je vytvořit na obou stranách – uvnitř vlastní skupiny i v širším okolí – atmosféru 

vstřícnosti, podpory, ocenění a tolerance. Tato podmínka se nedá ani vyhlásit, ani uzákonit, 

ani nařídit. Vyrůstá pouze z vůle minimalizovat vědomí skupinových odlišností, které jsou 

pramenem předsudků i skupinových konfliktů. Zbavit se xenofobie znamená poznat je a 

naučit se žít s nimi pospolu. Čím hustější síť sociálních kontaktů zde vznikne, tím slabší bude 

nedůvěra, jež existuje na obou stranách.“ 34  

2.6.2 Rasová diskriminace, rasové násilí 

Hana Frištenská, která společně se zmíněným Josefem Alanem přispívá v publikaci Výchova 

k toleranci a proti rasismu rozděluje dva základní druhy aktivního chování, vycházející 

z rasismu. Rasovou diskriminaci a rasové násilí. 35  

Rasovou diskriminací rozumíme neoprávněné rozlišování skupin nebo jedinců podle jejich 

rasové příslušnosti, přičemž se často setkáváme s diskriminací jedinců dle jejich sociální 

příslušnosti. Projevuje se různými formami nevhodného zacházení a může sloužit i jako 

forma sociální distance. Jde o narušení samotné podstaty fungování společnosti, které může 

vést k hlubokým následkům zdravých vztahů. Rozlišujeme diskriminaci přímou a nepřímou. 

Znevýhodňování na základě pohlaví, sexuální orientace, věku, náboženského vyznání, 

                                                 

33 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: [multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 2., 

aktualiz. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2. 

34 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: [multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 2., 

aktualiz. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2. s.12 

35 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: [multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 2., 

aktualiz. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2. 
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v tomto případě rasy, se pak projevuje například nezískáním pracovního místa, nevpuštěním 

do veřejného místa nebo snižování lidské důstojnosti. Nepřímá diskriminace je způsobována 

vlastnostmi systémů a politik a je proto mnohem méně viditelným problémem.  

Pod rasové násilí spadá chování násilného charakteru, které je blíže vymezeno trestním 

zákoníkem, spolu s existencí mnoha dalších mezinárodních právních předpisů a úmluv, které 

se těmito produkty rasismu zabývají. 

2.6.3 Xenofobie 

Xenofobii, která pochází z řeckého xénos (příchozí) a fóbos (úzkost, strach, bázeň), můžeme 

podle Jiřího Kocourka chápat jako základní pud a přirozenou reakci lidí na podněty, které se 

zdají nové či nepříjemné, a která plní ochranou funkci. Obecně bychom ji mohli vyjádřit 

jako strach z neznámého, přičemž sociologické pojetí ji vyjadřuje jako strach z cizinců.36 

2.7 Postoje 

S různými definicemi termínu postoj se setkáváme ve všech sociálních vědách, především 

ve spojení s psychologií – v psychologii osobnosti. Postoje tvoří důležitou součást naší 

osobnosti a vyjadřují individuální vztah/názor člověka k nějakému objektu. Tímto objektem 

může být jiný člověk, jev, idea nebo předmět. Postoje vyjadřují osobní prožitky a hodnotí 

zmíněné objekty. Jsou buď vrozené nebo se utváří jistou formou zkušeností a setkávání 

s danými jevy, lidmi.37  

2.7.1 Složky postojů  

Smith, Brunner a White uvádějí v knize Základy sociální psychologie od Nicky Hayesové 

postoje jako hlavní prostředek při kontaktu s realitou a popisují 3 hlavní funkce.38 

- Hodnocení objektů – při setkání s objektem si člověk vytváří postoj, který již nadále 

uplatňuje automaticky, tato funkce tedy usnadňuje jednání v realitě.  

- Externalizace – ve smyslu vytváření postojů na základě spojování (často 

nevědomého) svých vnitřních stavů a prožitků s vnějšími událostmi. Jako příklad 

                                                 

36 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: [multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 2., 

aktualiz. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2. 

37 NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Academia, 2009. 498 s. ISBN 978–80-200-

1679-9. 

38 HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Vyd. 3. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-763-9. 
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uvádějí člověka, který si není jistý ve svém osobním životě, zažívá neúspěchy a jeho 

negativní postoj k manželské instituci, které tímto přenosem vzniká.  

- Sociální přizpůsobení – jako funkce tzv. sociální soudržnosti (sociální koheze).  

 

Postoje zaujímají jednotlivci vůči okolnímu světu, sobě samému i jiným subjektům. Jsou to 

jisté hodnotící vztahy, zahrnující tendenci reagovat nebo se chovat relativně stabilním 

způsobem. Vytváří se již od dětství s výraznou podporou sociálního prostředí. Obsahují 

celkem tři složky. Kognitivní složku, která pojednává o předmětu postoje, který jednotlivec 

má, jeho poznatků a názorů. Emocionální složku, týkající se emocí a složku behaviorální, 

jež se dotýká určitých sklonů chování vůči předmětu postoje.  

Multikulturní výchova, která je zaměřena hlavně na kognitivní dimenzi, může předávat 

žákům poznatky, vedoucí ke změně určitých postojů.  Proces změny již vytvořených postojů 

je ovšem velmi obtížně proveditelný. Také proto, že dimenze kognitivní a emocionální 

mohou být v nesouladu. Tudíž, pokud se podaří „upravit“ informace a znalosti vedoucí 

k tvorbě určitého postoje, negativní emocionální vztah může zůstat nezměněn.39 

2.7.2 Faktory ovlivňující postoje  

Jak už bylo řečeno, postoje se u člověka tvoří od dětství a výraznou složkou jejich ovlivnění 

je prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá. Petr Sak a Karolína Saková provedli analýzu, ve 

které zjišťovali, které faktory nejvíce ovlivňují postoje české mládeže k Romům, cizincům 

a Židům. Respondenti hodnotili pomocí škály faktory jako: etnická a rasová odlišnost, styl 

života a odlišnost hodnot. Výsledky této analýzy přinesly, že u všech tří výše zmíněných 

minoritních skupin Češi za nejslabší faktor považují právě etnickou a rasovou odlišnost a za 

nejsilnější působící faktor při tvorbě postojů označují životní styl a odlišnost hodnot, což se 

pro mnohé může stát velmi překvapivé. 40 

2.8 Předsudky 

Pojmy jako předsudek, stereotyp a diskriminace spolu úzce souvisí a často dochází k jejich 

záměně či chybnému vysvětlení. Tyto nesrovnalosti se vysvětlují tím, že se až do 30. let 

minulého století v literatuře často překrývaly a až poté se začaly postupně diferenciovat. 

                                                 

39 HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Vyd. 3. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-763-9. 

40 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro 

pedagogy. ISBN 80-7254-866-2. 
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Zatímco stereotypem rozumíme úroveň pouhých představ člověka, předsudek již dává 

najevo konkrétní postoje. Diskriminace ukazuje a promítá formy určitého lidského 

chování.41 

Josef Alan uvádí předsudky jako nejdůležitější zdroj lidské nedůvěry k cizím věcem. 

Popisuje je jako zvláštní komplex, nezdůvodněné postoje a stanoviska, která lidé přijímají 

vlivem nějaké autority nebo prostředí a přirovnává je k „laciným berličkám“. Nedůvěru 

k odlišnostem, která se u lidí projevuje při setkání s něčím cizím označuje jako xenofobii. 

Uvádí příklad antisemitismu, jehož vyznavači často žádného Žida ani neznají.42 

2.8.1 Významové proměny slova předsudek 

Slovo předsudek vychází z latinského substantiva praejudicium a pozorujeme u něj tři fáze 

významové proměny. Ve starověku toto slovo znamenalo precedent neboli úsudek. V druhé 

fázi dostal v angličtině výraz význam úsudku, utvořeného bez náležitého prozkoumání 

situace, tedy úsudku předčasného. Ve třetí fázi se vytvořil současný význam, kdy 

nepodložený úsudek doprovází emocionální pozitivní či negativní nádech.  

Některé definice při svém výkladu postrádají z hlediska citové zabarvení možnost zaujetí ne 

vždy jen odmítavého, ale příznivého rázu. I přes tuto možnost, bývá ale etnický předsudek 

většinou odmítavý. Předsudek je tedy úsudek, který vzniká bez náležitého opodstatnění. To 

je ovšem velmi problematické, protože není snadné vymezit přesná fakta, potřebná 

k oprávněnému názoru a člověk s předsudkem často tvrdí, že má dostatek důvodů právě 

k takovému názoru. Předsudek může být zaměňován s mylnou představou, avšak tento 

předčasný soud se stává předsudkem až tehdy, kdy se člověk aktivně brání veškerým 

důkazům, které by jeho představu mohly narušit. Takovýto člověk tedy o problému 

nedokáže diskutovat a klade emocionální odpor. 43 

                                                 

41 GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1992. ISBN 80-85605-28-7. 

42 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: [multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 2., 

aktualiz. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2. 

43 ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Přeložil Eduard GEISSLER. Praha: Prostor, 2004. 

Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-125-3. 
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„Etnický předsudek je antipatie, která vychází z chybné a strnulé generalizace. Tuto 

antipatii lze pociťovat nebo vyjádřit. Může být namířena proti skupině jako celku, anebo 

proti jedinci, protože je příslušníkem této skupiny.“44  

2.8.2 Jak se předsudek projevuje 

Projevy předsudků mohou mít různý charakter a mohou se objevovat v různé míře. Několik 

stupňů nepřátelsky laděných akcí, rozděluje Allport do pěti úrovní45. Osočování, vyhýbání 

se, diskriminace, fyzické napadání a vyhlazování. Tímto rozdělením autor poukazuje na 

rozsah činností, které mohou mít původ v předsudečných postojích a přesvědčeních. 

1. Nejnižší stupeň označuje jako osočování. Tento případ vysvětluje jako potřebu 

vyjádření se s podobně smýšlejícími přáteli nebo i mezi cizími lidmi. 

2. Vyhýbáním se příslušníkům neoblíbené skupiny nositel předsudku neubližuje 

jedincům přímo, ale nesnáze naopak může působit sám sobě a břemeno přizpůsobení 

se, či zmíněné vyhýbaní se bere sám na sebe. 

3. V případě diskriminace už se jedná o aktivní způsob rozlišování jedinců nebo skupin. 

Zaujatá osoba se pokouší příslušníky určité skupiny vyloučit například z obytných 

čtvrtí, ze zaměstnání, odepřít jim některé sociální výhody, zbavit je politických práv 

apod. 

4. Fyzické napadání je příklad stupňování emocí, kdy předsudek přerůstá k násilným 

činům.  

5. Vyhlazování je nejvyšším stupněm násilného projevu předsudků vedoucí 

k lynčování, masakrům a genocidám.  

2.8.3 Předsudky a jejich vznik u mládeže 

Zásadní vliv pro vznik a vývoj předsudků u dětí a mládeže nese prostředí, ve kterém jedinec 

vyrůstá, a kromě pozitivních hodnot přejímá i ty negativní, včetně stereotypů a předsudků. 

Průcha uvádí dvě důležitá zjištění. První popisuje, že osvojování etnických/rasových 

                                                 

44 ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Přeložil Eduard GEISSLER. Praha: Prostor, 2004. 

Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-125-3. s.41 

45 ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Přeložil Eduard GEISSLER. Praha: Prostor, 2004. 

Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-125-3. 
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předsudků dítě získává od své rodiny a příbuzných. Druhé hovoří o dětské schopnosti 

rozpoznávat etnické či rasové rozdíly mezi skupinami již od předškolního věku.46  

Podle sociologa Anthonyho Giddense si některé děti uvědomují rozdíly mezi černochy a 

bělochy již od 3-4 let, tuto myšlenku dále Průcha potvrzuje zmínkou o výzkumech 

provedených v USA, ze kterých vychází, že rasové předsudky ať už vůči černochům či 

bělochům se objevují u dětí už ve věku 5 let. Výsledky výzkumů převážně ukazují, že na 

vzniku rasových předsudků u dětí má velký podíl sociokulturní profil rodin, ve kterých děti 

vyrůstají. Častěji se rasové předsudky objevují u dětí z rodin, které mají nižší 

socioekonomický status, a z rodin, kde mají rodiče nižší úroveň vzdělání.47 

2.9 Stereotypy  

„Ať už pozitivní či negativní, stereotyp je příliš silné přesvědčení spojené s nějakou 

kategorií. Jeho funkce spočívá v tom, že má ospravedlnit (racionálně vysvětlit) naše chování 

a postoj vůči této kategorii.“ 48 

Stereotyp nemůžeme ztotožňovat s kategorií, často je však ke kategorii nějakým způsobem 

„připevněn“, doprovází ji, je to její fixní idea. O stereotypu může mluvit až tehdy, když 

kategorii zatíží určitými obrazy a názory.49 

Etnické a národní stereotypy můžeme rozdělit na dva základní druhy. Autostereotypy, což 

jsou představy o vlastní etnické či rasové skupině nebo národu, a heterostereotypy, které 

reprezentují představy o jiných etnických a rasových skupinách, národech a národnostních 

menšinách. Jako základní charakteristiku stereotypů vnímáme určitou zaujatost (ať už 

pozitivní či negativní), zjednodušení, při kterém osoba zkušenost s jednotlivcem vztahuje na 

celou skupinu, a také setrvačnost, která se přenáší z generace na generaci. Pozitivní 

stereotypy se většinou objevují ve vztahu k vlastnímu národu, negativní nejčastěji 

k národům sousedním, ale objevují se i stereotypy neutrální, často ve vztahu k národům, se 

kterými chybí kontakt, protože bývají geograficky velmi vzdálené, tudíž neznámé. 

                                                 

46 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro 

pedagogy. ISBN 80-7254-866-2. 

47 Tamtéž. 

48 ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Přeložil Eduard GEISSLER. Praha: Prostor, 2004. 

Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-125-3. s. 215 

49 ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Přeložil Eduard GEISSLER. Praha: Prostor, 2004. 

Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-125-3. 
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V populaci mládeže i dospělých jsou etnické stereotypy běžně rozšířeny. Předávají se 

z generaci na generaci, často jsou uplatňovány v mediích a mohou se objevovat i ve 

školních učebnicích.50 

2.9.1 Vznik stereotypů   

Stereotypy nemusí být vždy úplně falešné. Mohou i nemusí vzejít ze zrnka pravdy, 

napomáhají lidem zjednodušit kategorie nebo mohou sloužit jako obraz našich vlastních 

vnitřních konfliktů. Mimo to, dalším mimořádně důležitým faktorem toho, proč vůbec 

předsudky existují, jsou masmédia, díky kterým se jim dostává společenské podpory. Jde o 

různé povídky, novinové články, filmy, seriály, divadelní představení, ale i o rozhlas a 

televizi. Allport zmiňuje, že analýza 100 natočených filmů, ve kterých vystupují černoši, 

ukázala, že v 75 případech byly postavy černochů zprostředkovány tak, aby si zasloužili jen 

pohrdání společnosti a v pouze 12 případech byly tyto postavy ukázány v příznivém světle. 

Pokračuje mnoha dalšími příklady a až k částem, kde píše i o protestech proti právě takto 

podávaným stereotypům, které vedly ke zlepšení politiky sdělovacích prostředků, což se dá 

s vývojem doby předpokládat.51 

Zůstaneme-li u filmu, může být důkazem i současná podoba kinematografie, která začala ve 

velké míře zmíněné černochy do snímků hojně zařazovat a naše společnost se tak dostala do 

fáze, kdy většina lidí ani nepřemýšlí nad tím, zdali je hlavní hrdina černoch, běloch nebo 

Asiat. 

  

                                                 

50 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro 

pedagogy. ISBN 80-7254-866-2. 

51 ALLPORT, Gordon Willard. O povaze předsudků. Přeložil Eduard GEISSLER. Praha: Prostor, 2004. 
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3 Multikulturní výchova v RVP 

Druhá kapitola mé práce se věnuje Multikulturní výchově, jakožto průřezovému tématu a 

jejímu vymezení v RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání), 

tematickými okruhy, možnými metodami a přístupy.  

3.1 Průřezové téma 

RVP ZV zařazuje jako významnou a nedílnou součást vzdělávání tzv. průřezová témata. Ta 

reprezentují aktuální problémy, se kterými se dnešní svět ve velké míře potýká. Obsah těchto 

témat je zpracován do několika tematických okruhů, které nabízejí jednotlivá témata a 

náměty, jejichž výběr a zpracování každá škola tvoří individuálně podle svého školního 

vzdělávacího programu. Tyto okruhy procházejí napříč vzdělávacím systémem a umožňují 

propojování mnoha vzdělávacích oblastí, což podporuje komplexnost vzdělávání. Průřezová 

témata tvoří povinnou součást vzdělávání a škola je do svého programu musí všechna 

zařadit. Pro základní vzdělávání zařazujeme 6 průřezových témat:52 

• Osobnostní a sociální výchova 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• Výchova demokratického občana 

• Mediální výchova 

• Environmentální výchova 

• Multikulturní výchova 

3.2 Charakteristika průřezového tématu Multikulturní výchova 

„Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům 

seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této 

rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a 

hodnoty.“ 53 

Multikulturní výchova poskytuje seznámení s odlišnými kulturami, sociokulturní 

rozmanitostí, ale také poznání vlastního kulturního zakotvení. Díky ní žáci rozvíjí svůj smysl 

pro spravedlnost, toleranci a solidaritu. Pomáhá hledat cesty vzájemného respektování a 

                                                 

52 RVP ZV_2017_červen.pdf. MŠMT Praha, 2017. [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/file/43792/ 

53RVP ZV_2017_červen.pdf. MŠMT Praha, 2017. [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/file/43792/ s. 133 

http://www.msmt.cz/file/43792/
http://www.msmt.cz/file/43792/
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spolupráce menšiny a majoritní většiny, měla by vést ke vzájemné toleranci a odstraňování 

překážek v komunikaci, nepřátelství a předsudků vůči „cizímu“. Intenzivně se věnuje 

mezilidským vztahům, a to vztahům na úrovni učitele a žáka, žáků mezi sebou, mezi školou 

a rodinou i mezi školou a místní komunitou.  

Jak už bylo řečeno, i Multikulturní výchova prolíná všechny vzdělávací oblasti. Přínos 

Multikulturní výchovy z hlediska rozvoje osobnosti žáka rozděluje RVP ZV do 2 oblastí. 

Oblast vědomostí, schopností a dovedností a oblast hodnot a postojů.  

První zmíněná oblast nabízí žákům získání základních znalostí o etnických skupinách 

žijících v naší a evropské společnosti, učí orientaci v pluralitní společnosti, využívání 

interkulturních kontaktů k prospěchu svému i druhých. Učí komunikaci a soužití s odlišnými 

sociokulturními skupinami, vzájemnému respektu a toleranci odlišných názorů, zájmů i 

schopností. Učí rovnoprávnosti bez nadřazenosti kterékoli kultury. Napomáhá prevenci 

xenofobie a rozpoznání projevů rasové nesnášenlivosti a vede žáky k uvědomění možných 

dopadů svého jednání a vlastní odpovědnosti za ně. Tato oblast také nabízí žákům poznání 

základních pojmů, mezi něž patří například: kultura, identita, diskriminace, etnikum, 

xenofobie, rasismus, národnost, netolerance a další.  

Druhá oblast, oblast postojů a hodnot, pomáhá žákům k toleranci, respektu a uznání 

sociokulturních skupin na základně získávání informací. Snaží se žáky učit vnímat odlišnosti 

jako zdroj k obohacení, poznávat sám sebe, svoji vlastní identitu. Vede žáky k tomu, aby 

byli angažovaní při setkání se s projevy intolerance, rasismu, diskriminace či xenofobie. 

Ukazuje žákům neslučitelnost těchto projevů s principy soužití v demokratické 

společnosti.54 

3.3 Tematické okruhy MV 

Multikulturní výchova obsahuje v RVP ZV šest tematických okruhů, které vycházejí a 

reflektují aktuální dění ve škole, v okolí nebo ve společnosti. Jsou jimi: kulturní diference, 

lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita a princip sociálního smíru a solidarity.55 

                                                 

54 RVP ZV_2017_červen.pdf. MŠMT Praha, 2017. [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/file/43792/ 

55 RVP ZV_2017_červen.pdf. MŠMT Praha, 2017. [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/file/43792/ 

http://www.msmt.cz/file/43792/
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Kulturní diference klade důraz na jedinečnost každé bytosti spolu s jejími individuálními 

zvláštnostmi. Učí vnímání člověka jako jednotu těla a ducha, ale i jako součást určité etnické 

skupiny. Dále zdůrazňuje poznávání vlastního kulturního zakotvení a respektování 

individuálních zvláštností různých etnik a informuje o základních sociokulturních 

problémech v České republice a v Evropě.  

Okruh Lidské vztahy poukazuje na rovnoprávnost všech lidí, vzájemnou spolupráci a 

udržování tolerantních vztahů bez ohledu na jejich kulturní, náboženskou, generační, 

sociální nebo zájmovou příslušnost. Zaměřuje se na stereotypy a předsudky, vznik a příčiny 

diskriminace i na základní morální normy – principy slušného chování. Poukazuje na 

důležitost kvality mezilidských vztahů, integraci jedinců, toleranci, empatii, lidskou 

solidaritu, schopnosti vžít se do role druhého a přispívá k zapojování žáků, kteří jsou 

z odlišného kulturního prostředí, do třídní kolektivu.  

Etnický původ zdůrazňuje rovnocennost všech kultur a etnických skupin a postavení 

národnostních menšin. Poukazuje na jedinečnost, avšak rovnost každého člověka. Informuje 

o etnických a kulturních skupinách žijících v České republice a v Evropě a o různých 

způsobech života, vnímání světa a myšlení. Věnuje se i důvodům vzniku projevů rasové 

nesnášenlivosti a jejich rozpoznání.  

Okruh Multikulturalita objasňuje situaci v současném světě i prognózu budoucna, 

zprostředkovává pohled na multikulturalitu jako možnost vzájemného obohacení. Poukazuje 

na specifické rysy jazyků, na využití cizího jazyka jako prostředku komunikace a 

celoživotního sebevzdělávání, na vzájemnou komunikaci a vstřícný postoj k odlišnostem. 

Princip sociálního smíru a solidarity vede žáky k vlastní odpovědnosti, k odstranění 

projevů diskriminace a předsudků. Podporuje toleranci a nekonfliktní život multikulturní 

společnosti. Zabývá se zohledňováním potřeb minority a otázkou základních lidských práv. 

3.4 Možné přístupy k multikulturní výchově  

Tak jako se vše postupně mění a vyvíjí, pozorujeme jisté změny jak ve stanovování cílů, tak 

i v přístupu, jak těchto cílů ve vyučování MV dosáhnout. Hlavní změnou, kterou můžeme 

při vyučování MV pozorovat, je zaměření se na osobnostní a individuální přístup s reflexí 

konkrétních situací a kulturních zkušeností každého jedince, na rozdíl od zjednodušené 

kulturní identifikace, která se často soustředí na pouhé podání informací o národnostních 

menšinách nebo žáky připravuje na setkání s různými národnostními či etnickými 
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skupinami. Její pojetí a východiska přibližuje Moore na dvou možných přístupech. První je 

označován jako kulturně-standardní a druhý jako transkulturní.56 

3.4.1 Kulturně-standardní přístup 

Kulturně-standardní přístup má základní předpoklad, že sociokulturní skupiny mají své 

specifické znaky, které tvoří rozdíly, a díky nim vznikají nedorozumění v interkulturních 

setkáních. Přístup vychází z přesvědčení, že aby bylo možné zlepšení, je zapotřebí tyto 

rozdíly pochopit a naučit se je respektovat. V tomto pojetí se zaměřuje převážně na 

seznámení s charakteristikou různých kultur a způsobem, jakým se projevují a pojímá 

například tyto cíle multikulturní výchovy:57 

• Podpora a upevňování vzájemných vztahů mezi sociokulturními skupinami  

• Seznámení se s odlišnými sociokulturními/etnickými skupinami, s jejich historií, jazykem a 

zvyky 

 • Porozumění odlišnosti jiných sociokulturních/etnických skupin 

3.4.2 Transkulturní přístup 

Autoři popisují, že transkulturní přístup začíná právě tam, kde kulturně-standardní přístup 

končí. „Transkulturní přístup namísto popisu jednotlivých sociokulturních skupin začíná 

přemýšlením o příčinách a hranicích mezi odlišností každého z nás. Kdy mohu o někom jiném 

říci, že je „jiný“ nebo že patří do nějaké „jiné” skupiny? Jaký vliv má pohlaví, sociální 

prostředí, etnická nebo národní příslušnost či náboženská víra? A jsou některé kategorie 

důležitější než jiné?“58 Multikulturní výchova se pak nestává pouhým prostředkem získávání 

informací o „těch druhých“, ale cestou budování otevřenosti, podpory pluralistického 

myšlení a individuálního přístupu.  

V praktické oblasti nabízí více osobních příběhů a zkušeností, ukazuje barvitost, rozdílnost 

prožitků, ale zároveň upozorňuje i na fakt, že i když vnímáme nějakou sociokulturní skupinu 

                                                 

56 MOREE, Dana, JANSKÁ, Iva, ed. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k 

osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. ISBN 978-80-86961-61-3. 

57 Tamtéž. 

58 MOREE, Dana, JANSKÁ, Iva, ed. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k 

osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. ISBN 978-80-86961-61-3. s.26 
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jako jednotnou, můžeme v ní nalézt odlišnosti. Pokud bychom se opět podívali na cíle, který 

tento přístup v oblasti MV pojímá byly by to například:59 

• Naučit se reflektovat vlastní kulturní identitu a její proměny  

• Naučit se vnímat kulturní rozdíly v konkrétních situacích  

• Prostřednictvím tréninku dokázat řešit tyto situace  

3.5 Skryté kurikulum 

Jako další velkou tematickou oblast udávají autoři knihy Než začneme s Multikulturní 

výchovou tzv. skryté kurikulum. Tím není myšleno kurikulum nijak tajné, ale skryté proto, 

že často není na první pohled patrné. Části tohoto kurikula, které jsou důležité při práci 

s kulturní rozmanitostí patří: učitel, složení třídy, složení žákovského kolektivu, hodnocení, 

obsah a témata, metody a jazyk. 60 

Učitel hraje v celém vzdělávacím procesu nepochybně velmi důležitou roli. Nejenže předává 

a poskytuje žákům zisk informací, ale může celý proces velmi ovlivňovat svými osobními 

postoji a přesvědčením. Učitelé totiž nestojí pouze na straně klíčových hráčů při realizaci 

MV, ale také reprezentují stranu lidí s vlastními zkušenostmi a osobním nastavením. 

Průcha61 označuje souhrnnou předpokládanou vybavenost učitele jako interkulturní 

kompetenci, která zahrnuje jak oblast znalostí, tak i oblast dovedností z hlediska MV. Jde o 

určitou senzitivitu, citlivost ve vnímání rasově, etnicky, kulturně odlišných partnerů a 

schopnosti navazovat s nimi pozitivní vztahy na základně konstruktivního jednání vedoucí 

k efektivní kooperaci.  

Z hlediska MV je Složení třídy, žákovského kolektivu, kde výuka probíhá, další důležitou 

součástí. Třída může být homogenní, pro kterou obecně platí, že zavádění MV je obtížnější, 

protože postrádá „přirozený materiál“, na rozdíl od skupin heterogenních. Rámec diverzity 

nemusí však spočívat pouze v rovině kulturní, učitel může otevírat i další témata jako je 

náboženství, gender, sociální původ, rasa, věk nebo třeba zdravotní či mentální handicap.  

                                                 

59 MOREE, Dana, JANSKÁ, Iva, ed. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k 

osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. ISBN 978-80-86961-61-3. 

60 MOREE, Dana, JANSKÁ, Iva, ed. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k 

osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. ISBN 978-80-86961-61-3.; PRŮCHA, Jan. Multikulturní 

výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro pedagogy. ISBN 80-7254-866-2. 

61 PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006. První pomoc pro 

pedagogy. ISBN 80-7254-866-2. 
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Obsah a témata se v různých zemích liší. Pro učitele by měl být východiskem školní 

vzdělávací program spolu s vhodnými učebnicemi či aktuální nosné problémy, vyskytující 

se ve třídě. Tato témata mohou být žákům zprostředkována množstvím metod, od frontálního 

vyučování k interaktivní práci v projektu, které budou mít samozřejmě odlišné dopady na 

žáky.  

Důležitou součásti, na kterou učitel musí brát ohled, je používaný jazyk. V heterogenních 

skupinách je to pro většinu jazyk mateřský, přičemž pro ostatní se stává jazykem cizím. 

Učitel proto musí tento fakt přijímat a mnohdy upravit některé didaktické postupy. Je 

vhodné, aby se seznámil alespoň se základní strukturou jejich mateřského jazyka a připravil 

vhodné pomůcky, které proces usnadní.  

Z oblasti hodnocení autoři zmiňují škodlivý postoj učitelů, kteří často na žáky z etnických a 

národnostních menšin vyvíjejí menší nároky. Cílem by však mělo být dosažení stejného 

kvalitativního výsledku, ke kterému však docházíme odlišnými cestami. 

3.6 Vyučovací metody používání v multikulturní výchově 

Při volbě výukových metod musí brát učitel samozřejmě ohled na individuální potřeby žáků, 

jejich znalosti, věk i složení třídy a cíle. Velmi často v praxi situace vypadá tak, že učitel 

volí prvky několika metod dohromady. Metod, ať už produktivních či reproduktivních je 

velké množství. Pro výuku multikulturní výchovy je vhodné použití takových metod, které 

podporují nejen interakci mezi učitelem a žákem, ale i mezi žáky samotnými. Pokud se 

snažíme o vzdělávací proces, který vede k toleranci, solidaritě a respektu, využití 

autoritativních metod nemusí být vyhovující. V následující části budu blíže charakterizovat 

využití metod dramatické výchovy a projektového vyučování.  

3.6.1 Dramatická výchova 

Využití Dramatické výchovy (DV) ve výuce nabízí žákům poznání pomocí vstupování do 

rolí v bezpečném prostředí fikce, kde si mohou vyzkoušet nové situace, převážně týkající se 

mezilidských vztahů, zkoumat problémy z různých úhlů pohledu a získávat tak nové 

zkušenosti. Dramatická výchova je učení jednáním, umožňuje žákům získávání prožitků, 

díky nimž je poznání hluboké a trvalé. Je důležité, aby se učitel zaměřil na proces, nikoli na 
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výsledný produkt. K efektivnímu naplnění jsou nutné vhodné podmínky, klima i atmosféra 

vzájemné důvěry, tolerance a bezpečí.62  

Přímou zkušenost popisuje Brian Way: „Odpověď na jakoukoliv otázku může mít dvojí 

formu – buď informace, anebo přímé zkušenosti. První odpověď patří do kategorie 

akademického vzdělání, druhá do dramatu. Například odpověď na otázku „Kdo je slepec?” 

může znít: „Slepec je člověk, který nevidí.” Jiná možná odpověď je: „Zavřete oči a zkuste 

najít východ z této místnosti.“ 63 

Při realizaci multikulturní výchovy můžeme využít řadu technik a metod dramatické 

výchovy. Pro ilustraci zde uvedu vybrané z nich.  

• Dramatická improvizace, hra v roli 

Mezi základní principy Dramatické výchovy patří mimo psychosomatickou jednotu, přijetí 

fikce, zkoumaní a experimentace, principu partnerství i princip improvizace a rolové hry. 

Žák v roli či učitel v roli – jakožto metoda vedení dramaticko-výchovné lekce, může 

uplatňovat různý stupeň osobní účasti hráčů a míry jejich „převtělení“: 

Simulace je nejjednodušším způsobem hry v roli. Hráči jednají sami za sebe, jen dané 

okolnosti se liší od jejich okolností přirozených. Simulace je vhodná už pro ty nejmladší 

děti, protože schopni simulace jsou již děti od 4. roku věku.   

Alterace je způsob, kdy hráč přebírá ve hře jinou roli, než je mu vlastní (není dítětem, ale 

matkou, politikem, řidičem tramvaje…). Většina lidí hraje ve svém životě několik rolí – 

jeden člověk může být během dne: matkou, manželkou, prodavačkou, kolegyní, sousedkou, 

vedoucí výtvarné skupiny. Každá role vyžaduje jiný přístup, jiný pohled na svět, jiné 

zkušenosti.  

Charakterizace je stupeň, který již míří k divadelnímu projevu a znamená převzetí nejen 

cizí sociální role, ale i individuálních charakteristických rysů konkrétní osoby – většinou 

                                                 

62 MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: 

Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2017a. ISBN 978-80-

7331-089-9. 

63 WAY, Brian. Výchova dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. Dramatická výchova. ISBN 80-85866-

16-1. s. 7 
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literární nebo divadelní postavy. Je založena na tom, že v rámci hry v roli vytváříme postavu 

se všemi detaily, vnitřními prožitky postoji, zvyky a další. 64 

• Průpravné hry a cvičení 

Tyto hry a cvičení jsou metody vedoucí k rozvíjení složek psychiky a procvičování určitých 

dovedností prostřednictvím her a cvičení a napomáhají k rozvoji všestranné tvořivosti. Eva 

Machková, průkopnice Dramatické výchovy u nás, rozděluje Průpravné hry a cvičení do 

několika kategorií:65 

- hry a cvičení na rozehřátí, soustředění a uvolnění  

- hry na rozvoj smyslového vnímání  

- pohybové hry a hry s prvky pantomimy  

- hry kontaktové  

- hry rozvíjející mimojazykovou komunikaci a skupinové cítění  

-  hry na rozvíjení plynulosti řeči a slovní komunikaci   

• Strukturované drama 

 

Specifickou metodou komplexní učení v Dramatické výchově je strukturované drama (SD). 

Vzniklo ve Velké Británii díky Dorothy Heatcote, přičemž k nám se dostalo po roce 1989 

díky významné osobnosti DV Jonathanovi Neelendsovi. Pro strukturované drama je 

specifická tzv. aristotelovská křivka, která má celkem pět stupňů – expozice, kolize, krize, 

peripetie, katastrofa, katarze. První stupeň charakterizuje uvedení do děje – návnadu. Kolize 

pokračuje budováním kontextu a počátečním problémem. Krize představuje komplikace a 

vrchol rozporů, které se neočekávaně obrací v části peripetie. Ve školních dramatech se často 

část peripetie zpracovává spíše jako různé úhly pohledu na problém. Katastrofou drama 

vrcholí, rozuzluje se a katarze slouží jako reflexe, uvědomění a zhodnocení.  

Dalším velmi důležitým charakteristickým prvkem strukturovaného dramatu je žák jako 

aktivní spolutvůrce. Žáci dostávají příležitost provádět důležitá rozhodnutí hlavních hrdinů, 

díky tomu měnit děj, a především nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Struktura je tedy 

                                                 

64 MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: 

Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2017a. ISBN 978-80-

7331-089-9. 

65 Tamtéž. 
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pevně daná, nikdy však není jisté, kterou cestou se drama vyvine. Typickými prvky SD jsou 

gradace, napětí, rozhodování, zkoumání problému z různých úhlů, oddalování a postupné 

vracení se k problému a pestrost. 66 

Kanadské autorky Morganová a Saxtonová67 popisují zjednodušeně tyto stupně jako: 

expozice, nárust, vyvrcholení, rozuzlení. Plánování takovýchto lekcí přirovnávají k řízení 

auta, jakožto složitému postupu dodržování mnoha věcí, které mají jasný řád.  

3.6.2 Projektové vyučování 

Projektové vyučování je metodou promyšlenou, organizovanou a cílenou. Je orientovaná na 

žáka a na jeho osobní zapojení, propojuje teorii s praxí, kdy se žáci učí prostřednictvím 

zážitků, které pak uplatňují v reálném světě.  Metoda projektového vyučování se koncentruje 

okolo základní myšlenky tématu a nabízí řešení problémů více než jedním způsobem. 

Rozvíjí studijní i pracovní návyky, dokončovat práci, pracovat s chybou, rozvíjí se 

sebedůvěra stejně jako žákova odpovědnost za práci. Díky tomu, že umožňuje žákům 

pracovat v týmu, rozvíjí žáky nejen individuálně, a to ve všech 4 základních dovednostech 

– čtení, psaní, poslech a mluvení, ale i jejich komunikační dovednosti. Vyučování je 

završeno nějakým finálním produktem a učitel v celém procesu působí spíše jako konzultant, 

poradce či partner. Produkty mohou mít různou podobu. Může vzniknout poster s texty a 

fotografiemi, reportáž o výletu, zpravodaj v cizím jazyce, či v podstatě cokoli, co fantazie 

při plánování dovolí.  

Jako úskalí můžeme pozorovat například různou rychlost práce skupin nebo fakt, že někteří 

žáci nepracují v dostatečné míře a přenechávají práci ostatním. Plánování projektu je velmi 

časově náročné i pro učitele, ale pokud mu dostatečný čas nevěnuje, může pak ztrácet svou 

kvalitu.68   

                                                 

66 MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: 

Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2017a. ISBN 978-80-

7331-089-9. 

67 MORGAN, Norah a Juliana SAXTON. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Praha: Sdružení pro 

tvořivou dramatiku, 2001. ISBN 80-901660-2-4. 

68 KASÍKOVÁ, HANA. Projektové vyučování. In: kurzyproucitele.cz [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné 

z: http://www.kurzyproucitele.cz/downloads/metodiky/Metodika_4_ProjektoveVyucovani.pdf 

http://www.kurzyproucitele.cz/downloads/metodiky/Metodika_4_ProjektoveVyucovani.pdf


37 

 

Fáze projektu 

Projekt můžeme rozdělit do 4 základních fází. Námět, plánování, realizace a hodnocení. 

Náměty na podnět mohou přicházet v podstatě odkudkoli. Ze strany učitele, žáků, rodičů, 

aktuálního dění ve třídě, ve světě atd. Jde o prvotní myšlenku či nápad, definování toho, co, 

jak a proč bychom měli dělat.  

Při plánování projektu je vhodné zprvu vytvořit myšlenkovou mapu a sepsat, co všechno 

nás k tématu napadá, protože kvalitní plánování ovlivňuje úspěšnost celého projektu. 

Stanovení konkrétních cílů učiteli pomůže vybrat vhodné aktivity a témata, a naopak 

eliminovat ty věci, které se příliš odchylují. Při plánování bereme v potaz časový plán, 

organizaci projektu i rozsah produktu.  

Realizace jednotlivých projektů může mít různou podobu. Často se během realizace 

vyskytnou věci, které nebylo možné při plánování předvídat. Učitel proto musí improvizovat 

a tyto „chyby“ se snažit eliminovat. Žáci by měli pracovat samostatně, přičemž klíčovým 

faktorem úspěchu je i kvalitní skupinová práce a různé formy prezentace.  

Hodnocení by se mělo týkat samotného průběhu projektu i jeho efektivity, resp. jestli se 

tento projekt dá použít znovu. Důležité je sebehodnocení žáků a hodnocení práce ve skupině, 

na které je nutné poskytnout dostatek času. Vhodnější je využití slovního hodnocení, 

zaměření se na úspěchy a pokroky.69 

  

                                                 

69 KASÍKOVÁ, HANA. Projektové vyučování. In: kurzyproucitele.cz [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné 
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4 Vzdělávací program Začít spolu  

Protože jsem výzkum (viz. praktická část) prováděla v páté třídě ZŠ Petřiny – sever, která 

vyučuje v alternativní programu Začít spolu, je právě tomuto programu věnována třetí 

kapitola mé práce. Uvedu zde informace o vzniku a vývoji, charakteristických prvcích a o 

podobě běžného dne ve třídě, která se podle Začít spolu řídí.  

4.1 Vznik a vývoj vzdělávacího programu Začít spolu  

Program Začít spolu je realizován již ve 32 zemích světa včetně České republiky, kde 

funguje od roku 1994 (resp. 1996 pro ZŠ) a v současné době je do něj u nás zapojeno více 

než 100 mateřských a 80 základních škol. Charakteristickou vlastností pro tento program je 

především jeho otevřenost. Díky ní každému učiteli i škole umožňuje přizpůsobit svou 

podobu konkrétním potřebám dětí, vzdělávacímu systému, kultuře, zvykům i tradici dané 

země.  

Zejména v počátečních letech, při zavádění programu do vzdělávacích systémů jednotlivých 

zemí, poskytla finanční a metodickou podporu síť Sorosových nadací (Open Sociaty Funds) 

společně s neziskovou organizací Children´s Resourses International a s dalšími odborníky. 

Spolu zpracovali tento modelový program pod názvem Step by Step, který je zaštítěn 

mezinárodní organizací ISSA (International Step by Step Association). Díky zmíněné nadaci 

využilo 6 prvních tříd v České republice ve školním roce 1996/97 nabídku přenosu programu 

Začít spolu z půdy mateřských škol na školy základní. Již po prvním roce se značně zvýšil 

počet tříd vycházejících právě z tohoto programu. Pro příklad, v roce 2000/01 bylo do 

programu Začít spolu zapojeno již 33 škol, 159 tříd 3 434 žáků. 70 

Program Začít spolu je v České republice se souhlasem MŠMT ČR na základních školách 

realizován od roku 1996 a na jeho implementaci, monitorování a evaluaci se podílí 

organizace STEP BY STEP ČR, která je rovněž držitelem licence a práv na šíření programu 

po České republice.71 

                                                 

70 LUKAVSKÁ, Eva. Pozor, děti!: (didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě). Dobrá Voda: Aleš 

Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X. 

71 KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro I. 

stupeň základní školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. Step by step (Portál). ISBN 978-80-7367-906-4. 
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4.2 Charakteristika vzdělávacího programu Začít spolu 

Alternativní vzdělávací program usiluje o transformaci tradičního pojetí vyučování, z 

pohledu pedagogického přístupu se jasně orientuje na dítě a zdůrazňuje potřebný 

individuální přístup. Podle metodologie z roku 1996, kterou ve své knize zmiňuje Eva 

Lukavská, obsahuje systém 4 základní stavební kameny. 72  

4.2.1 Individualizace práce 

Vyučovací proces je nezbytné přizpůsobit všem dětem, které přicházejí do školy s odlišnými 

schopnostmi a možnostmi, stejně tak všechny respektovat a maximálně využít jejich 

potenciál. Kvůli tomu mají žáci v programu možnost svobodné volby. Vybírají si úkoly, na 

které stačí, přičemž přebírají zodpovědnost za svou volbu a následné splnění. 

• Individualizace ve výchově a vzdělávání  

„V programu Začít spolu vycházíme z přesvědčení, že každá lidská bytost je jedinečná. 

Každé dítě pracuje a učí se svým specifickým způsobem.“ 73 

Podle této myšlenky bychom neměli individualizaci brát pouze z pohledu speciálních potřeb 

skupin, o kterých se v této souvislosti často mluví – dětí se specifickými vývojovými 

poruchami učení, dětem se zdravotním postižením, sociokulturně znevýhodněných, 

talentovaných či dětem z různých národnostních menšin, nýbrž uvažovat i o jedinečnosti 

každého dítěte a vnímat i opodstatnění u tzv. normální populace.  

Každé dítě má různé osobní potřeby a zároveň i odlišný způsob jejich uspokojování. Proto 

by měl učitel disponovat svou vnímavostí a citlivostí a snažit se tyto potřeby mapovat. Jako 

opěrný bod mu může sloužit některý ze známých modelů klasifikací lidských potřeb, 

například Maslowův model přirozených lidských potřeb (obrázek 1). 

  

                                                 

72 LUKAVSKÁ, Eva. Pozor, děti!: (didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě). Dobrá Voda: Aleš 

Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X. 

73 KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro I. 

stupeň základní školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. Step by step (Portál). ISBN 978-80-7367-906-4. 
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Obrázek 1 

 

(zdroj: https://www.filosofie-uspechu.cz/maslowova-pyramida-lidskych-potreb/2/) 

Dalším faktorem, který se podílí na jedinečnosti každé lidské bytosti je jeho temperament. 

Tento souhrn rysů se trvale projevuje na způsobu i průběhu psychické aktivity jedince. S tím 

úzce souvisí i různé styly učení, ke kterým lidé přirozeně inklinují.  Úkolem pedagogů není 

detailní zkoumání žáků pomocí testů, ale na základně svých všeobecných poznatků o 

psychologických charakteristikách dětí připravovat vhodné aktivity, kterých bude 

dostatečné množství, a žáci tak dostanou příležitost takové volby, která odpovídá jejich 

individuálním schopnostem. Nedomyslitelnou součástí je vytvoření vhodných podmínek a 

prostředí, které umožní efektivnost pedagogických záměrů.74 

4.2.2 Chápaní světa v souvislostech 

Jako druhý základní stavební kámen programu Začít spolu uvádí autoři důležitost chápání 

světa v souvislostech. Nové vědomosti, zkušenosti, dovednosti, objevování světa lidí a 

přírody jsou žákům nabízeny vždy v nějakém kontextu. To podporuje uvědomování si a 

                                                 

74 KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro I. 

stupeň základní školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. Step by step (Portál). ISBN 978-80-7367-906-4.; 

LUKAVSKÁ, Eva. Pozor, děti!: (didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě). Dobrá Voda: Aleš 

Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X. 
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vnímání světa jako celku, nikoli nejednotně. Celý proces učení v Začít spolu provází tzv. 

konstruktivistická pedagogika. K té se hlásí řada dalších vzdělávacích programů. Její znaky 

můžeme sledovat například v programech Kooperativní učení či Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení nebo v Hejného metodě matematiky. Konstruktivismus je založený na 

využití vlastních zkušeností žáků, na jejichž základě si žáci použitím vhodných podnětů a 

přívětivého klimatu sami budují své poznání, rozvíjí své představy a zkušenosti. Tím se 

stávají aktivitními spolutvůrci, nikoli pouze pasivními přijímateli. Důležitým úkolem učitele 

je žáky vést pomocí vhodných otázek, díky kterým žáci propojí své dosavadní poznatky 

s novými, a umožní překonat možný vzniklý rozpor mezi individuálním pojetím a 

skutečností.75 

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), na svých webových stránkách 

popisuje využívání tzv. třífázový cyklus učení (někdy označován jako třífázový model 

učení), ze kterého může učitel při výuce vycházet. Charakteristikou vlastností se pro tento 

model stává logická návaznost a pro žáky poměrně zřejmý smysl poznání. Je rozdělen do tří 

kroků s označením E-U-R (evokace, uvědomění si významu, reflexe). 76  

První fáze – evokace slouží k vnitřní motivaci žáků, kdy si sami uvědomují, co už o tématu 

vědí nebo si myslí, a zároveň formulují i nejasnosti nebo otázky, na které chtějí najít 

odpověď.  

Další krok – uvědomění si významu nabízí žákům zdroj nových informací, materiálů atd., 

které žáci zkoumají a zpracovávají, mohou nad nimi diskutovat, experimentovat a hledat 

odpovědi na otázky. Aktivní práce s novými informacemi jim přináší poznání a propojení 

s těmi, které už znají.  

Neméně důležitá je závěrečná fáze reflexe, při které žáci dostávají možnost zformulovat své 

pochopení tématu a uvědomit si, co nového se naučili. 

                                                 

75 HAUSENBLAS, Ondřej; KOŠTÁLOVÁ, Hana. Co je E – U – R. In: Kritickemysleni.cz [online]. [cit. 

2019-06-25]. Dostupné z: http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_eur 

76 KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro I. 

stupeň základní školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. Step by step (Portál). ISBN 978-80-7367-906-4.; 

LUKAVSKÁ, Eva. Pozor, děti!: (didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě). Dobrá Voda: Aleš 

Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X. 
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4.2.3 Práce v centrech aktivit 

Výrazem centra aktivit označuje Začít spolu pracovní koutky, ve kterých se žáci účastní 

výuky zaměřené na určitý předmět nebo okruh. Tato centra nabízí prostor pro společnou i 

individuální práci, hru a zisk vlastních zkušeností. Připravené aktivity nejenže vedou děti 

k přemýšlení, ale zároveň i k praktické činnosti, učí je spolupracovat, komunikovat a řešit 

problémy. Jednotlivé koutky spojuje téma, ovšem aktivity se liší a skupiny se proto postupně 

střídají. Aby celý proces probíhal podle plánu, je velmi důležité dodržovat při práci 

stanovená pravidla. Je vhodné, když učitel kritéria pro práci v centrech vytvoří společně 

s žáky. Zapojení žáků je možné využít i při prostorovém uspořádání. Koutky by měly být 

jasně ohraničené, popsané a vhodně rozřazené po prostoru třídy. Protože se aktivity 

v každém centru mohou výrazně lišit a některé se neobejdou bez vyššího nároku na hluk, je 

proto třeba uvažovat i o rozmístění, které bude podporovat kvalitní pracovní atmosféru. 

Často učitelé využívají i práci mimo třídu – například na chodbě, pokud jim to okolnosti 

dovolují. Počet center aktivit může být různý. Nejčastěji je tvoří oblasti psaní, čtení, 

matematiky, přírodních věd, hudební, výtvarné a dramatické umění. 77   

Krejčová, Kargerová uvádějí ve své knize příklad uspořádání třídy do center aktivit, který je 

velmi blízký realitě, kterou jsem sama zažila při praxi na ZŠ na Petřinách. Bylo to centrum 

jazykové, matematické, centrum vědy a objevů, ateliér a centrum divadelní. Ke každému 

koutku neodmyslitelně patří materiální vybavení. Snahu o co nejbohatší vybavení může 

znepříjemňovat finanční stránka, proto jsou často využívány pomůcky, které jsou z hlediska 

financí nenáročné, jako například různé přírodniny a odpadové materiály nebo využití 

podpory ze strany rodičů. Vybavení může být obrovské množství. Mohou sem patřit různé 

knihy, encyklopedie, slovníky, časopisy, stolní hry, magnetofony, i dobré předměty jako 

mince, lžičky, dokonce i drobná zvířata, pokud je připraven koutek živé přírody a další 

nespočetné množství pomůcek, které zajistí zajímavou a přínosnou práci.78 

4.2.4 Zapojení rodin do práce školy 

Čtvrtým základním kamenem, na kterém vzdělávací program Začít spolu staví je 

podporování spolupráce mezi školou a rodinou. Vychází z přesvědčení, že rodina je pro žáka 

primárním vychovatelem a má na něj největší vliv. Rodiče i škola se stávají rovnocennými 

                                                 

77 KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro I. 

stupeň základní školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. Step by step (Portál). ISBN 978-80-7367-906-4. 
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partnery. Pravidelné navazování kontaktu ať už osobního, písemného či návštěvy rodičů ve 

třídě podporuje efektivní vzdělávání dětí. Tento partnerský vztah mohou školy podporovat 

například vypracováním tzv. Desatera pro spolupráci s rodinou. V něm formulují určitá 

pravidla, která znějí například takto:79 

- Respektujeme úlohu rodičů.  

- Zachováváme důvěrnost.  

- Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme. 

- Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou více strategií k jejich zapojení. 

- Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráci si volí rodina sama. 

- Usilujeme o zapojení celé rodiny. 

- Víme, že všechno nejde hned… 

- ….  

Společné setkávání probíhá i formou konzultací, při které jsou zúčastněny všechny tři strany. 

Učitel – rodič – žák. Tyto porady probíhají několikrát do roka. U každé takové konzultace 

by mělo být zajištěno vhodné prostředí spolu s přátelskou atmosférou, ve kterém se rodič 

cítí jako partner. Důraz je kladen i na poskytnutí prostoru k sebereflexi dítěte, učitel by měl 

zmínit žákovy úspěchy, pokroky, silné stránky. Poté je vhodné diskutovat další průběh práce, 

případně zaznamenat jeho plán. Mimo těchto konzultací se rodiče mohou sbližovat se školou 

při školních akcích, jako jsou různé besídky, výlety, oslavy narozenin apod.  

Rodiče mají taktéž možnost přímé návštěvy třídy, kde se mohou stát pozorovateli, asistenty 

nebo i zasahovat do výuky. Na ZŠ Petřiny – sever, kde jsem měsíc vyučovala, jsem měla 

možnost seznámit se s touto formou v praxi. V předmětu vlastivědy, ve které žáci tvořili a 

následně prezentovali své projekty o evropských zemích, přivedla žákyně do třídy svého 

dědečka. Prezentaci o Slovensku dědeček, původem ze Slovenska, velmi přirozeně 

doprovázel zajímavými informacemi a odpovídal žákům na kladené otázky.80 

                                                 

79 KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro I. 

stupeň základní školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. Step by step (Portál). ISBN 978-80-7367-906-4. 

80 LUKAVSKÁ, Eva. Pozor, děti!: (didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě). Dobrá Voda: Aleš 

Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X. 
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4.3 Den v Začít spolu 

Konkrétní podoba dne se vždy řídí podle potřeb dětí a odvíjí se od určitého tématu, je proto 

těžké uvést obecný popis školního dne ve třídách Začít spolu. Některé školy, např. zmíněná 

ZŠ Petřiny – sever, rozděluje výuku v Začít spolu na I. stupni na dvě polohy. První až třetí 

ročník využívá Začít spolu v tzv. plné podobě.81   

Den většinou začíná tzv. ranním kruhem, kde společné sházení se v kruhu umožňuje třídě 

prostor pro sdílení zážitků, emocí i problémů. Žáci zde dostávají také informace o tom, co 

je daný den čeká a dostávají příležitost vyjádřit myšlenky, ve kterých formulují, co už o 

tématu vědí.  

Po ranním kruhu obvykle následuje blok společné práce, ve kterém se pracuje většinou na 

předmětech českého jazyka a matematiky. V této části mohou žáci pracovat samostatně, ve 

dvojicích i malých skupinách, podle toho, jak učitel práci připraví. Důležité je, že žáci pracují 

na společném zadání (často dostávají žáci výběr aktivita, přiměřené jejich možnostem).  

Poté pokračuje práce v centrech aktivit, jehož průběh jsem již popsala výše a celý den se 

zakončuje hodnotícím či reflektivním kruhem, ve kterém žáci popisují své úspěchy, 

upozorňují spolužáky na možná úskalí a vzájemně si vyměňují zkušenosti.  

Ve čtvrtém až pátém ročníků je výuka Začít spolu kombinována s výukou projektovou a 

klasickou. Pátá třída, kterou jsem měla možnost po určitou dobu navštěvovat, neměla ranní 

kruh sdílení každý den, ale pouze v pondělí. V pevném rozvrhu měla ovšem zařazenou 

třídnickou hodinu, která se koná jednou za 14 dní a slouží k podobným diskuzním kruhům. 

Žáci zde mají možnost otevírat své problémy a společně je řešit. Učení v centrech aktivit 

neprobíhá každý den, ale učitel centra připravuje podle potřeby, vhodné látky apod.82   

                                                 

81 Zaměření. Zspetriny.cz [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:http://www.zspetriny.cz/stranka-zamereni-

77 

82 Vzdělávací program Začít spolu. Sbscr.cz [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

http://www.sbscr.cz/old/index602b.html?t=1&c=82 

http://www.zspetriny.cz/stranka-zamereni-77
http://www.zspetriny.cz/stranka-zamereni-77
http://www.sbscr.cz/old/index602b.html?t=1&c=82
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Praktická část 

5 Předsudky a my, a co vy? 

Praktická část mé diplomové práce vychází z poznatků části předchozí. Budu se zde věnovat 

cílům, výzkumným otázkám, metodám, které jsem použila a přiblížením výzkumné skupiny. 

Stěžejní část je věnována detailnímu popisu výzkumného nástroje, resp. týdenní práci 

s pátou třídou ZŠ, která se učí podle programu Začít spolu, s názvem Předsudky a my, a co 

vy? a jeho reflexi. V poslední části práce výzkum vyhodnocuji.  

5.1 Příprava a organizace výzkumu 

Gavora83 popisuje 6 důležitých etap pedagogického výzkumu, podle kterých jsem se ve své 

práci snažila postupovat. První etapou je stanovení výzkumného problému, ve které 

výzkumník stanoví koho, kdy a za jakých situací chce zkoumat. Na fázi informační přípravy 

výzkumu, která je pro úspěšnou realizaci nezbytná navazuje etapa přípravy výzkumných 

metod, následně sběr a zpracování údajů, jejich interpretace a na závěr psaní výzkumné 

zprávy.  

5.1.1 Charakteristika a cíle výzkumu 

Po dlouhém zvažování, shromažďování informací, připravování a hledání konkrétních cílů 

a otázek jsem došla k následujícímu závěru.  

Výzkum bude zaměřen na zpracování a realizaci průřezového tématu Multikulturní výchovy, 

přesněji oblasti předsudků, stereotypů a odlišností, a jeho zařazení do výuky v pátém ročníku 

základní školy, řídící se podle vzdělávacího programu Začít spolu. Hlavním cílem této 

týdenní práce v centrech aktivit s názvem Předsudky a my, a co vy?  bude žáky dovést 

k rozpoznání předsudků a stereotypů ve společnosti a v sobě samých, identifikovat jejich 

vznik a následky na život jednotlivců a mimo jiné se na vlastní kůži stát pozorovatelem 

situace, při které někdo zažívá, jaké to je být pro většinu lidí jiný, odlišný.   

Zásadní otázky, které jsem si tedy pro tento výzkum stanovila zněly takto: 

• Rozpoznají žáci v připravených aktivitách situace, ve kterých se objevují předsudky 

a stereotypy? 

                                                 

83 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. Edice pedagogické literatury. 

ISBN 80-85931-79-6. 
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• Dokáží žáci sami v sobě odhalit nějaké předsudky nebo stereotypy? Pokud ano, jaké?  

• Dokáží se žáci vžít do role někoho, kdo díky své odlišnosti zažívá nepříjemné situace? 

Dokáží popsat jeho emoce?  

• Podají žáci konstruktivní návrhy na řešení předložených situací, ve kterých se 

objevuje předsudečné chování?  

Cílem celé týdenní práce bylo mimo jiné sledovat, jak žáci pracující s jednotlivými úkoly v 

pěti připravených centrech učení, a jak na ně reagují. Přiblížit jim téma předsudků a 

stereotypů a navést je k uvědomění, že podle nich často jednáme i my. Díky výsledkům, 

žákovským pracím a závěrečným reflexím pozorovat nejen jakou mírou je v žácích 

předsudečné chování zakořeněno, ale i zhodnotit celkový přínos a zhotovit jeho 

vyhodnocení.  

5.1.2 Použité metody 

Protože se jedná o kvalitativně orientovaný výzkum, základní metodou, kterou jsem při práci 

používala se pro mě stalo pozorování. Rozlišujeme několik variant pozorování – tzv. vzorky 

událostí, terénní zápisky a pozorování participační. Protože jsem při výzkumu neuskutečnila 

úplný záznam informací, který by díky formě práce ani nebyl možný, nýbrž jsem 

zaznamenávala zajímavé situace, které při práci vyvstaly, postupovala jsem tedy podle 

varianty terénních zápisků. Z velké části jsem ale využívala metodu participační, tedy 

přímou účast při práci se skupinou, založenou na hlubším sžití se skupinou, umožňující popis 

prostředí, činností i doslovných výroků.84 

5.1.3 Charakteristika výzkumné skupiny 

Jak už jsem výše uvedla, má výzkumná práce byla prováděna se skupinou 5. ročníku ZŠ 

Petřiny – sever, kterou jsem měla možnost poznávat a intenzivně s ní pracovat po dobu 

celkem šesti týdnů. 

Třída se skládá celkem z 25 žáků, s převahou 14 dívek a 11 chlapců. Tvoří ji převážně žáci 

s průměrným a nadprůměrným prospěchem a nechybí zde také několik žáků výrazně 

nadaných. Do této třídy, vedené již od prvního ročníku paní učitelkou Mgr. Petrou 

Šubrtovou, dochází ještě pomocná asistentka Dita, která pomáhá žákovi vyžadující speciální 

péči.  I přesto, že zde najdeme mnoho složitých osobností, jako kolektiv spolu třída, podle 

                                                 

84 GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. Edice pedagogické literatury. 

ISBN 80-85931-79-6. 
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mého názoru, vychází poměrně dobře. Velkou váhu v této skutečnosti jistě zabírá paní 

učitelka, která s žáky pravidelně vede třídní kruhy, kde žáci sami otevírají své problémy a 

trápení, řeší je, a učí se pravidel smysluplného diskutování. Třída má stanovená svá pravidla, 

která se mimo jiné vztahují právě i ke zmíněné diskuzi, což mou následnou práci velmi 

usnadňovalo.   

5.1.4 Struktura 

V následující části nabídnu veškeré materiály související s přípravou, realizací i reflexí 

celého tematického okruhu. Budu postupovat po jednotlivých centrech aktivit, u kterých 

vždy uvedu jeho stručný popis, materiály týkající se přípravy a zadání, rozeberu hromadné 

rozhovory, diskuze, dětské práce a oblast se pokusím zhodnotit. Po seznámení se se všemi 

centry učení bude následovat jedna důležitá vsuvka, týkající se třídní návštěvy, která 

podtrhává divadelní centrum, a nakonec závěrečné vyhodnocení celotýdenní práce.  

5.2 Předsudky a my, a co vy? 

Týdenní práce s názvem Předsudky a my, a co vy? byla uskutečněna formou 5 center aktivit, 

kterými žáci postupně během jednoho týdne procházeli. Zařazená centra byla následující: 

výtvarný ateliér, matematické centrum, věda a objevy, centrum českého a anglického jazyka 

a centrum divadelní. Každé oblasti příslušel soubor materiálů umístěný ve velké krabici. 

Dílčí úkoly měly žáci připravené v nadepsaných obálkách, které postupně otevírali. 

Jednotlivé oblasti měly vyhrazené 2 vyučovací hodiny, přičemž přibližně 60 minut se vždy 

žáci věnovali práci a zbylý čas jsme využívali k důležité reflexi a zhodnocení.  

Hodnocení a shrnutí každého dne jsme pojali tak, že nejdříve předvedla skupina pracující 

v divadelním centru svou nacvičenou etudu (připravenou improvizaci), nad kterou proběhla 

rozsáhlá diskuze dotýkající se důležitých témat. Poté zástupci (mluvčí) okolních skupin 

podali spolužákům informace o tom, jak se jim v daném centru pracovalo, zda objevili 

nějaká úskalí a co by ostatním doporučili pro následnou práci.  

Když skupiny prošly všemi připravenými centry, následovala další den ještě hodina 

vyhrazená k vyplnění závěrečného listu s otázkami (viz. seznam příloh, příloha 14), týkající 

se proběhlého týdne, který celou práci reflektoval. Tento závěrečný list mi pomohl ve 

vyhodnocování úspěšnosti celé práce a žákům poskytl zajímavé shrnutí jejich týdenní práce.  

Nakonec byl celý týden ještě následující vyučovací den uzavřen tvorbou závěrečného 

posteru, na kterém žáci společnou prací shrnuli veškeré informace, zážitky a zkušenosti, 
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které měli možnost za celý týden získat (viz. seznam příloh, příloha 12) a umístili ho na 

chodbu. Poster obsahoval i interaktivní část, kterou mohli využít spolužáci z jiných tříd. 

Díky náročnosti třídy a vypjatým vztahům, které se v konkrétní době ve třídě objevovaly, 

byly skupiny sestaveny za pomoci třídní paní učitelky záměrně tak, aby členové byli schopni 

co nejlépe po celý týden spolupracovat. Skupinu tvořilo 5 žáků, kteří si před každým 

pracovním centrem mezi sebe rozdělili role (čtenář, mluvčí, časomíra, zapisovatel a mistr 

pšt) a na tričko si připevnili příslušné jmenovky. Pro práci byla stanovena, žákům již známá, 

kritéria, která byla nutno dodržovat. Patřilo mezi ně například: 

• mluví jen jeden 

• půlmetrový hlas 

• pracují všichni členové skupiny 

• pokud nevím – zeptám se nejdříve ostatních ze skupiny, až pak učitele 

• dodržuji rozdělení rolí 

Celý projekt byl vystaven tak, aby se co nejvíce žákům samotným přibližoval a aby měli 

možnost pracovat s takovými problémy, se kterými se mohou setkat ve svém běžném životě. 

Ráda bych ještě upozornila, že tato forma je velice obtížná na realizaci z hlediska své 

náročnosti. Při sestavování jsem si byla vědoma množstvím pomocných přítomných učitelů 

ve třídě, díky kterým byla tato podoba uskutečnitelná. 

Týdenní vyučování v centrech učení doprovázely ještě dvě důležité události. První z nich 

byla návštěva japonské delegace, která se na jednu hodinu přišla podívat a celou ji 

zaznamenávala. Přišlo mi zajímavé zjistit, jak hodnotí výuku odborníci z nám vzdálené 

japonské kultury, a proto jsem jednoho z představitelů požádala o zaslání jejich pohledu či 

hodnocení. Podle aktuálních informací od pana Kawamuri, se kterým komunikuji pomocí e-

mailu, se na práci stále pracuje a bude mi zaslána v blízké době.   

Druhou významnou vsuvkou byla pro žáky nečekaná návštěva hendikepované Kateřiny 

Maxové, se kterou se žáci seznámili v jednom z příběhů v divadelním centru. Kateřina 

žákům zprostředkovala vlastní zkušenosti a zážitky s předsudky, se kterými se dennodenně 

potýká.  
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Název: Předsudky a my, a co vy?  

Datum konání: 18.3. – 22.3.2019 

Dominantní průřezové téma: Multikulturní výchova  

Téma: Předsudky, stereotypy, odlišnost 

Vztah k dalším průřezovým tématům: Osobnostní a sociální výchova 

Mezioborové vztahy: Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura, cizí jazyk), 

matematika a její aplikace, umění a kultura (výtvarná výchova), doplňující vzdělávací obory 

(dramatická výchova) 

Forma realizace: Tematický blok, centra učení 

Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, 

občanské, pracovní 

Hlavní cíle: 

Žák identifikuje předsudky a stereotypy ve společnosti a v sobě samém. 

Žák identifikuje vznik předsudečného chování a jeho možné následky na život jednotlivců. 

Žák si na vlastní kůži vyzkouší situaci, ve které je aktérem a pozorovatelem a zažívá, jaké je 

to být jiný. 

Vedlejší cíle: 

Žák komunikuje a spolupracuje ve skupině. 

Žák dodržuje stanovená pravidla pro práci v centrech aktivit.  

Žáci trénují svoje vyjadřovací schopnosti.  

Žací se učí přejímat odpovědnost za svou práci a vypořádat se s neúspěchem či odmítnutím.  

Zdokonalují své dovednosti herecké, matematické i jazykové.  
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5.2.1 Ateliér 

Popis  

V centru pojmenovaném Ateliér žáci dostávají možnost seznámit se s umělci, resp. jejich 

díly, které nejsou tvořené klasickým způsobem (viz. seznam příloh, příloha 1). Záměrný 

výběr obrazů, který mnohdy svádí k chybnému rozdělení, žáky vede k důležitému 

uvědomění. Narážejí zde na svůj vlastní předsudek vůči hendikepovaným umělcům, nad 

kterým poté díky zadaným aktivitám hlouběji přemýšlejí. Pro umocnění celého zážitku, a 

protože ateliér patří k centru kreativnímu, si žáci po splnění úkolů sami vyzkouší malbu 

pouze pomocí vlastních úst, svá díla pak následně zhodnotí a reflektují získané zkušenosti.  

Pomůcky 

Obálky s instrukcemi, vytištěné obrazy, čtvrtky, vodovky, štětce, nádoba na vodu, ubrus 

Instrukce  

(první úkol) 

1. Prohlédněte si všechny obrazy a každý sám si vyberte dva, které se vám nejvíce líbí. 

(můžete si vybrat i stejné obrazy) 

2. Ve dvojici (případně trojici) sdílejte, proč jste si dané obrazy vybrali a co se vám na 

nich líbí. Popište je. Jaké ve vás vyvolávají emoce?  

(druhý úkol) 

Existují i umělci, kteří nemají možnost používat při tvorbě své ruce. Používají proto 

například ústa či nohy. Právě taková díla se nyní objevují i před vámi. Pokuste se společně 

roztřídit obrazy do dvou skupin. Na jednu stranu umístěte ty, které jsou podle vás malované 

rukou a na druhou ty, které jsou malované jinou částí těla.  

(třetí úkol) 

Společně odpovězte na následující otázky, svou odpověď zapište. 

1. Podle čeho jste obrázky třídili?  

2. Na co jste se zaměřili? Bylo to pro vás obtížné? 

(čtvrtý úkol)  

Tabulka výsledků. (viz. seznam příloh, příloha 1) 
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(pátý úkol) 

Pokud jste v rozdělování obrazů chybovali, zamyslete se proč. Jaké byly důvody vašeho 

nesprávného určení? Odpovědi sepište. 

(šestý úkol) 

1. Samostatně namalujte takový obrázek, aby spolužáci dokázali poznat, co znázorňuje. 

Jakmile začnete malovat, nemůžete už používat ruce, pouze svá ústa. Dobře si proto 

promyslete, jaké všechny pomůcky budete potřebovat. Až začnete, budete si již 

muset poradit bez rukou. Pro práci použijte vodovky.  

2. Své výtvory vzájemně zhodnoťte. Sdělte spolužákům své pocity o tom, jak se vám 

pracovalo, co se vám dařilo/nedařilo.  

Reflexe 

Centrum výtvarného ateliéru se podle očekávání stalo mezi žáky jedním z nejoblíbenějších. 

Žáci si užívali kreslení pomocí svých úst, zažívali zábavu, momenty překvapení a vznikaly 

zajímavé výtvory, které jsme následně vystavili ve třídě. Pozorování procesu tvorby pro mě 

bylo velmi zajímavé. Některým žákům se práce dařila lépe, než zprvu očekávali a se svými 

výslednými obrazy byli poměrně spokojení. Ve třídě se ovšem našlo i mnoho dětí, kterým 

práce nevycházela tak, jak si představovaly, ale z mého pozorování a závěrečných diskuzí 

jasně vyplynulo, že všechny děti si tuto neobvyklou formu malování velmi užily a mnohé 

z nich si vyzkoušeli práci bez používání rukou i mimo samotné kreslení. V průběhu se 

jednomu žákovi vylila voda, jiní se chtěli napít nebo si často žáci potřebovali podat nějaké 

pomůcky. Tyto situace žáci řešili dvěma způsoby. Mnozí se snažili používat své další části 

těla, jako jsou lokty nebo nohy a někteří snadno poprosili své spolužáky, kteří pracovali 

v jiném centru o pomoc.  

Stěžejní částí tohoto centra však byly úkoly zadané před samotným tvořením. Nejprve si 

žáci všechny obrazy, které měli připravené v krabici, prohlédli a vybrali si ta díla, která se 

jim nejvíce líbila. Následné sdílení ve skupině přispělo k tomu, aby se žáci s obrazy sblížili, 

přemýšleli nad jejich významem, zkoumali tvary, použité barvy, všímali si jejich detailů či 

popsali náladu, jakou v nich dané dílo vyvolává.  

Všechny skupiny při rozdělování obrazů do dvou skupin podle toho, jak byly vytvořeny 

značně chybovaly. Jen výjimečně se některé skupině podařilo umístit obraz do správné 
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kategorie a u všech se tak při odhalení dostalo velkému překvapení. Pro bližší představu zde 

uvedu několik odpovědí, které se v pracovních listech objevily. 

Ukázka odpovědí 

Měli jsme jen jeden obrázek dobře. Vypadalo to, jako kdyby to někdo nemaloval pusou.  

Mysleli jsme si, že kresba rukou je přesná a ústy nepřesná. 

Rozdělovali jsme podle: pocitů, přesnosti, detailů. 

Podceňování schopností malby pusou. 

Některé obrazy vypadaly lehce, a tak jsme usoudili, že to je ústy a naopak. 

Některé obrazy vypadaly jako reálné a druhé jako rozpité a takové nereálné a hezky 

namalované.  

Nebylo to obtížné, zaměřili jsme se na kvalitní a nekvalitní.  

Třídili jsme podle přesnosti. 

Zaměřili jsme se na přesné čáry. 

Na základě těchto odpovědí můžeme pozorovat, že skupiny se při třídění obrazů zaměřovaly 

především na určitou přesnost čar a tvarů, detaily a na vlastní úsudek.  

Pro úspěšné splnění celotýdenního projektu bylo velmi důležité, aby se některé informace 

nedostaly k žákům ještě před tím, než se daného centra zúčastní. Proto při hodnocení své 

práce na konci každého dne dostali žáci pokyn, aby ostatním nevyzrazovali, čím přesně se 

v ateliéru zabývali a nepřipravili tak ostatní o vlastní zážitek. Toto kritérium žáci splnili 

velmi dobře, což se potvrdilo i při vyhodnocování výsledků všech skupin. Ostatní skupiny 

samozřejmě viděly, že v ateliéru se maluje pomocí úst, nedozvěděly se však nic o 

předchozích aktivitách.  
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5.2.2 Věda a objevy 

Popis 

Centrum patřící vědě a objevům je pojato formou sociálního experimentu, prováděného 

v blízkém okolí školy. Podstatou tohoto pokusu je pozorovat, jak okolí reaguje na nějakou 

výraznou odlišnost a přemýšlet nad důvody a případnými následky těchto reakcí.  

Zařazení této části považuji za zajímavé, obohacující a velmi důležité z těchto důvodů. Děti 

se téměř každý den setkávají s jedinci, kteří bývají označování jako lidé odlišní, jiní. Často 

se však do této role dostávají i žáci sami. Zůstaneme-li v prostředí školy, zde se tyto 

odlišnosti či jinakosti mohou projevovat mnoha různými formami, ať už se jedná o 

příslušníky jiných národů, barvu pleti, o nově příchozí žáky, o děti s nevšedními zájmy, o 

hendikepované žáky, děti ze sociálně slabých rodin a mnoho dalších důvodů, které mohou 

vést k onomu zařazení do skupiny „těch jiných“.  

Častým důvodem zařazování osob do určitých kategorií, se kterým se setkávají i děti, bývá 

naše oblečení.  Právě téma extravagantního oblečení – odlišného vzhledu je zvoleno pro 

tento sociální experiment. Žáci dostávají možnost pozorovat, jak okolí reaguje na dospělou 

osobu oblečenou do dlouhého bílého pláště s výrazným žlutým turbanem. Žáci nejdříve 

zapíší svůj předpoklad toho, jak si myslí, že bude okolí reagovat a následné výsledky jim 

ukáží, jak pravdivý byl jejich předpoklad, jestli a kolik lidí reagovalo negativně, pozitivně 

či nereagovalo vůbec. Pokud skupiny zachytí nějaké negativní reakce kolemjdoucích (což 

byl důležitý předpoklad úspěšnosti experimentu), budou se snažit formulovat důvody tohoto 

jednání, respektive identifikovat vznik a následky předsudečného chování lidí. Zároveň jsou 

žáci vedeni k zamyšlení nad tím, jaké pocity pozorovaná osoba prožívá a jak by se oni sami 

v podobné situaci cítili.   

Protože část experimentu probíhá i ve vagonu tramvaje, je nutné, aby žáci nejdříve vymysleli 

efektivní strategii, kterou při pozorování použijí tak, aby dokázali zachytit reakce všech 

přítomných osob. Trénují tudíž spolupráci ve skupině a přebírání zodpovědnosti za 

odvedenou práci v rámci svého týmu. Kvůli tomu, že by celá akce měla proběhnout co 

možná nejvíce nepozorovaně, uplatňují v tomto centru žáci individuálně i pravidla chování 

venku, bezpečnosti apod.  
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Pomůcky 

Obálky s instrukcemi, zapisovací tabulky bílý plášť, žlutý turban 

Instrukce  

(první úkol) 

V tomto centru se budeme zabývat jednoduchým sociálním experimentem. Budeme 

zkoumat, zdali na nás okolí reaguje jinak jen kvůli nějaké vzhledové odlišnosti.  

Abychom se výrazně odlišili od našeho běžného vzhledu, uváže si učitel na hlavu výrazný 

žlutý turban a obleče si dlouhý bílý plášť. Ostatní se stanou pozorovateli. Velmi důležitou 

součástí tohoto experimentu bude vaše souhra a týmová práce.  

Vyjdeme do ulic. Dojdeme k tramvajové zastávce Petřiny, nastoupíme do tramvaje a 

pojedeme jednu stanici směrem do centra a jednu zpátky. Pozorovatelé, se musí chovat 

naprosto nenápadně, rozdělit se, aby dokázali dobře zmapovat reakce všech lidí po celém 

jednom vagónu.  

(druhý úkol) 

Z krabice si každý vezměte malý list papíru a napište pomocí 2-3 vět váš předpoklad o tom, 

jak by experiment mohl dopadnout. Poté papíry vraťte do krabice a otevřete další obálku. 

(třetí úkol) 

Abychom mohli dobře zmapovat reakce všech lidí, kteří budou součástí našeho experimentu, 

vezme si každý pozorovatel tabulku určenou k zápisu z akce (viz. seznam příloh, příloha 2). 

K dispozici zde máte i plánek vagónu (viz. seznam příloh, příloha 3) pro naplánování celé 

akce. Až se vrátíte, otevřete čtvrtou obálku.  

(čtvrtý úkol) 

Nyní společně experiment vyhodnoťte. Způsob, jakým budete postupovat, je na vás. Své 

výsledky zaznamenejte na papír nebo využijte tabulku. 
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Reflexe 

První den byl tento pokus proveden pouze s uvázaným žlutým turbanem a reakce 

kolemjdoucích nebyly tolik výrazné. Po domluvě byl proto od příštího dne dodán bílý plášť, 

dříve využíván pro kostým sv. Mikuláše, který symbol odlišnosti ještě více podtrhoval. 

Pozorovanou osobu představovala po celý týden má kolegyně Kateřina Hrabová, která se 

své role zhostila velmi dobře a zasloužila si obdiv můj i dětí, a za její práci i ochotu jí patří 

velký dík.  

Vymýšlení pozorovací strategie žákům velmi usnadnil přiložený obrázek tramvajového 

vagónu. Všechny skupiny snadno zvládly zmapovat celý vyhrazený prostor a získaly tak 

potřebná data.  Zpočátku jsem měla jisté obavy z toho, jak se žáci budou venku chovat, zdali 

všechno proběhne v pořádku, a aby vůbec brali tento experiment vážně. Díky tomu, že žáci 

byli nejspíše dobře motivovaní, zajímali se o výsledky a cítili odpovědnost za svůj díl, 

pracovaly venku všechny skupiny naprosto bez problémů. Společně s Kateřinou, která 

představovala pozorující objekt, byl k žákům domluven ještě další oprávněný doprovod, 

který zajišťoval dozor a bezpečný průběh celé akce.  

Žáci se při experimentu setkali s mnoha reakcemi. Ať už s kladnými, či negativními. Pro 

názornou ukázku proto přikládám příklady odpovědí na otázku ze závěrečného pracovního 

listu, která zněla takto:  

Napiš, jaké různé projevy spolucestujících jsi zažil/a při jízdě tramvají s Katkou, která byla 

neobvykle oblečená. Vyjmenuj všechny reakce, které jsi zpozoroval/a.  

Ukázka odpovědí 

Otáčeli se, ohlíželi se. Začali si šuškat. 

Jedna paní, když uviděla Kačku, tak nastoupila do jiného vozu tramvaje. 

Jeden člověk si na Katku ukázal. 

Šeptali si o ní. Divně se dívali. Smáli se.  

Obcházení – vyhýbaní se. 

Odsednutí si.  

Troubení. 

Ťukání na hlavu. Údiv, strach, přišlo jim to divné. 
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Z vybraných odpovědí, které se opakovaně v pracovních listech objevovaly je zřejmé, že 

drtivá většina reakcí na naši pozorovanou osobu měla negativní charakter. S každou 

skupinou jsme hned po průběhu experimentu diskutovali možné důvody vzniku takto 

laděných reakcí. Žáci, i když mnohdy kostrbatě, popisovali nejčastěji tento jev jako 

zařazování lidí do určitých skupin na základně neznalosti. Pro příklad cituji slova jednoho 

žáka: „U nás se tohle oblečení nenosí, takže si asi myslí, že není odtud a bojí se jí. Přitom ji 

ani neznají.“ Žáci také cítili důležité rozdíly mezi nevinnými reakcemi, kdy se za Katkou 

někdo otočil, pousmál se nebo si něco pošeptal od těch, při kterých se lidé Katce záměrně 

vyhýbali, odsedali si od ní nebo dokonce troubení řidiče automobilu, které bylo doprovázeno 

velmi nepřátelskými pohledy. Ukázku záznamů přikládám v příloze (viz. seznam příloh, 

příloha 2). 

V závěrečnému pracovnímu listu žáci popsali emoce, které pozorovaná osoba mohla v daný 

moment prožívat a také se rozhodovali nad tím, zdali by si tuto roli chtěli nebo nechtěli sami 

vyzkoušet. Z odpovědí vyplývá, že tato otázka třídu téměř stejnoměrně rozdělila. 3 žáci 

odpověděli, že neví. Zhruba polovina žáků uvedla, že by si roli vyzkoušet chtěla a zbylí žáci 

nikoli. Důvody být pro či proti uváděli žáci následující. 

Příklady opovědí 

Ne, nechtěl/a bych 

Bylo by mi to nepříjemné, kdyby se na mě všichni dívali. 

Cítila bych se trapně. Kačka má velikou odvahu. Ne, protože bych ten nápor nevydržela. 

Styděl bych se. Je mi nepříjemné, když se na mě někdo dívá. 

Cítil bych se hodně nepříjemně. Cítila bych se trapně a divně a také bych se styděla a bála. 

Ano, chtěl/a bych 

Chtěl bych zkusit ten pocit. Bylo by to zajímavé. Bylo by zajímavé, pozorovat, jak se ostatní 

tváří.  

Asi ano, protože bych neznala reakci ostatních (sladká nevědomost) – nebyla v tomto centru. 

Ano, protože by nikdo nevěděl, že jsem to já.  

Ano, akorát v jiném oblečení, přijde mi to jako sranda.  

Chtěl bych vidět ty reakce. Protože, mi je jedno, co si o mně jiní myslí. Byla by to zábava. 

Klidně bych to zkusil. 
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Tato tvrzení nám ukazují, že mnoha žákům by pokus mohl způsobovat nepříjemné pocity, 

velmi by se styděli nebo nemají rádi tento typ pozornosti. Osobně jsem právě tyto odpovědi 

očekávala ve velké míře. Při prvotním plánování celého projektu, jsem původně zamýšlela, 

že by si žáci mohli tento experiment vyzkoušet sami na sobě. Každá skupina by si určila 

zástupce, a ten by se tak stal pozorovaným objektem. Při debatování a zvažování různých 

variant výsledků (při kterých jsem brala v potaz i možnost vzniku nepříjemného konfliktu 

s kolemjdoucím) jsem proto nakonec plán změnila ve výše uvedenou variantu, která je pro 

všechny zúčastněné bezpečná.  S případnými vyhrocenými konflikty (které jsme nakonec za 

celý týden experimentu nezaznamenali) by se setkala pouze dospělá osoba a žáci by svůj 

prožitek získali z bezpečné role pozorovatele.  

Naproti tomu, druhá polovina třídy by v experimentu naopak shledávala zábavu a ráda by si 

ho na sobě vyzkoušela. Různé povahy žáků určují i jejich rozhodnutí, avšak všichni se při 

diskuzích shodli na tom, že jednání některých kolemjdoucích bylo vskutku neopodstatněné.  

Závěrečné diskuze ukázaly, že díky experimentu si mnozí žáci uvědomili, že i oni sami často 

soudí ostatní pouze na základě vzhledu, i když o nich nic dalšího nevědí.  Oblast oblečení 

žáky dovedla i k myšlenkám na běžné situace, při kterých pozorujeme, že lidé nosí jak 

značkové, tak neznačkové oblečení, oblečení velmi výstřední, netradiční či zcela obyčejné, 

což nás ale neopravňuje k tomu, vyvozovat o člověku nějaké závěry a zařazovat ho do 

určitých kategorií.  

Žáci prací v centru objevů a vědy získali silný zážitek z přímého pozorování, při kterém byli 

samotnými účastníky akce, a jistě v nich vyvolal mnoho emocí. Podle odpovědí, rozhovorů 

a diskuzí si myslím, že u většiny žáků došlo i k zamyšlení nad tím, jaké důsledky na jedince 

tento problém může zanechávat a jak snadno my sami, k tomuto jednání inklinujeme.    
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5.2.3 Jazykové centrum 

Popis 

Jazykové centrum nabízí žákům mnoho úkolů a stává se tak nejspíše nejnáročnější oblastí 

celého projektu. Žáci zde pracují s příběhy dvou knih. První kniha, kterou napsal David 

Mckee, nazvaná Elmer, the Patchwork Elephant (viz. seznam příloh, příloha 4) je, jak již 

název vypovídá, psaná v anglickém jazyce. Jednoduchou dětskou knihu mají za úkol žáci 

nejdříve přečíst, přeložit a následně pomocí Vennova diagramu porovnat s knihou 

Chameleon Leon (viz. seznam příloh, příloha 5), napsanou autorkou Melánií Watt. Hlavní 

hrdinové obou knih jsou zvířata, která se zdají být od ostatních něčím odlišná. Právě 

porovnávání a hledání spojitostí mezi dvěma příběhy a následné přenesení do vlastního 

života je jedním z hlavních cílů tohoto centra. Otevření této paralely umožňují připravené 

aktivity, díky kterým se žáci zamýšlí nad problémem společně ve skupině i samostatně a 

přes příběhy se postupně dostávají k vlastním zážitkům a myšlenkám. Mimo jiné žáci 

aktivně uplatňují své dosavadní znalosti anglického jazyka, seznamují se s termíny jako jsou 

menšina, diskriminace, odlišnost a rasismus a v neposlední řadě procvičují okruh přídavných 

jmen, kterými se aktuálně v danou dobu v hodinách českého jazyka třída zabývala.   

Pomůcky 

kniha Chameleon Leon (Melánie Watt), kniha Elmer the Patchwork Elephant (David 

McKee), Vennův diagram, krabice s instrukcemi 

Instrukce 

(první úkol) 

Společně si přečtěte a přeložte příběh o Elmerovi. Děj si v bodech zapište na papír. Pro 

neznámá slova použijte slovníček, pokud ani ten nepomůže, zeptejte se učitele.  

herd stádo patchwork barevný 

jokes vtipy laugh smát se 

no wonder není divu notice všimnout si 

berries bobule trunk chobot 

join připojit se surprised překvapen 
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(druhý úkol) 

Nyní si společně přečtěte příběh o chameleonovi Leonovi. 

(třetí úkol)   

Přemýšlejte o tom, co zažívali hlavní hrdinové obou příběhů. Do VD zaznamenejte, v čem 

se jejich příběhy podobají a v čem se liší. 

(čtvrtý úkol) 

A – společná práce 

Odpovězte celými větami na následující otázky: 

1. Cítili se Elmer i Leon ve svých příbězích dobře? Proč ano/ proč ne? 

2. Jak myslíte, že by se asi Elmerovi a Leonovi dařilo v našem lidském světě? Byly by 

jejich životy snadné? 

3. Díky čemu se některým dětem stává, že se cítí být jiné? Uveďte co nejvíce příkladů. 

B – samostatná práce (odpověz samostatně a svou odpověď zapiš) 

Všiml sis někdy ve svém okolí (třeba ve třídě) někoho, kdo se mohl cítit podobně jako oni? 

Nebo ses tak dokonce cítil ty sám/a? 

 (pátý úkol) 

Pokuste se následující termíny přiřadit k příběhům. Popište, ve kterých částech se objevují. 

- DISKRIMINACE85 znamená nějaké rozlišování. Jde o znevýhodňování osob 

z určitých důvodů oproti někomu jinému.  

- MENŠINA86 pojem označuje skupinu osob, která se odlišuje od okolní "většinové" 

společnosti. 

- RASA87 či lidské plemeno označuje početnou skupinu lidí s charakteristickými 

tělesnými znaky (těmi může být barva kůže, očí, vlasů, tvar lebky a obličeje, výška 

a tělesné proporce). 

                                                 

85 ŠIŠKOVÁ, Tatjana, ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: [multikulturní výchova v praxi]. Vyd. 2., 

aktualiz. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-182-2. 

86 HEŘMANOVÁ, Eva. Menšina. In: artslexikon.cz [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:  

http://www.artslexikon.cz/index.php?title=Men%C5%A1ina 
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- ODLIŠNOST různost, neshodující se, vybočuje 

(šestý úkol)  

V příběhu o Leonovi najděte a vypište na papír alespoň 15 přídavných jmen a určete jejich 

druh. 

Reflexe 

Jazykové centrum se pro žáky společně s centrem matematickým stalo dvěma 

nejnáročnějšími oblastmi celého projektu. Již při sestavování skupin byl brán ohled na to, 

aby se ve skupině vyskytoval alespoň jeden žák, který poměrně dobře ovládá angličtinu. 

Právě tento žák se většinou v každé skupině ujal první aktivity a byl ostatním nápomocen 

při překládání celého textu. Děj příběhu o barevném slonovi měli žáci podle prvního úkolu 

zaznamenat na papír. Tato aktivita se i díky přiloženému slovníčku stala pro žáky poměrně 

snadnou, avšak časový interval, strávený nad touto části, se u každé skupiny výrazně lišil.   

Postupně se skupiny dopracovaly k aktivitě s Vennovým diagramem, jehož ukázku vyplnění 

přikládám v příloze (viz. seznam příloh, příloha 6). Sepisovaní společných i odlišných znaků 

obou příběhů žáky připravilo na další aktivitu, ve které se zamýšleli již sami nad sebou a nad 

propojením příběhů s vlastním životem.  

Čtvrtá obálka byla rozdělena na dvě části, přičemž první část obsahovala tři otázky. 

Vyskytující se problém jsem pozorovala u druhé otázky, která pro žáky nebyla zcela jasná, 

a jejich odpovědi se lišily. Tato otázka zněla následovně: Jak myslíte, že by se asi Elmerovi 

a Leonovi dařilo v našem lidském světě? Byly by jejich životy snadné? Při diskuzích mi žáci 

vysvětlovali, že se nemohli dohodnout na tom, jestli by se z hrdinů stali lidé nebo by se takto 

dostali do lidského světa. Častěji se přikláněli k druhé variantě, při které by se oba hrdinové 

objevili v našem světě. Někteří žáci své odpovědi obhajovali tím, že takto výjimeční tvorové 

by se jistě v našem světe měli dobře a bylo by o ně řádně postaráno. oproti tomu někteří žáci 

tvrdili, že právě díky tomu by byla zvířata využívána a stala by se z nich pouhá atrakce, 

určená k získávání peněz. Tento problém ve vyložení způsobila má chybná formulace 

otázky, z čehož jsem se jistě poučila. Na druhou stranu pro mě byly tyto odpovědi velmi 

zajímavé a měla jsem možnost pozorovat diskuze s nápaditými argumenty, které žáci 

udávali. Postupně se skupiny přesouvaly ke třetí otázce (Díky čemu se některým dětem stává, 

že se cítí být jiné?), která jim již byla velmi blízká. Pro příklad uvádím odpovědi, které se 

objevovaly nejčastěji.  
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- Chovají se jinak/vypadají jinak 

- Jsou z jiné země. 

- Mají nějaké postižení. 

- Hrají si s jinými hračkami. 

- Mají zvláštní jméno. 

- Jiné vyjadřování emocí. 

- Jiný názor. 

- Nosí jiné oblečení. 

- Baví je něco jiného. 

- Jiné záliby. 

- Jsou tlusté. 

- Když jsou někde dlouho – změní se. 

- Chudí x bohatí. 

- Má rád někoho, koho ostatní rádi nemají. 

 

Na tento výčet navazovala další část úkolu, kde se měli žáci zamyslet nad tím, jestli se oni 

samotní někdy cítili podobně jako hlavní hrdinové. Ovšem v této části měla už většina 

skupin velmi naspěch. Únava a časový pres nejspíše vedly k tomu, že mnoho žáků 

odpovídalo na tuto písemnou část velmi stručně. Proto jsem poté zvolila úpravu a splnění 

tohoto úkolu probíhalo formou ústní, resp. diskuzí ve skupině. Některé sepsané odpovědi 

přikládám pro představu v příloze 7 (viz. seznam příloh, příloha 7). 

Podle mého pozorování, rozdíly rychlosti práce mezi jednotlivými skupinami způsobovalo 

převážně složení skupiny, schopnost komunikace a vzájemné rozdělení práce, ale také část 

dne, ve které se v centrech pracovalo. Protože byl náš program na celý týden velmi nabitý, 

byl jeden den věnován dokonce dvěma centrům za sebou. Jistou únavu ze strany žáků jsem 

sama pozorovala, a proto bych se tomuto případu příště vyvarovala.  

K páté a šesté části se dostaly ze všech pěti skupin pouze dvě, přičemž ani jeden z úkolů pro 

ně nebyl zvlášť náročný. Poslední, šestý úkol nepovažuji za stěžejní část jazykového centra, 

proto jsem se zaměřila na vysvětlení některých důležitých termínů z pátého úkolu 

(diskriminace, odlišnost, menšina, rasa) tak, že jsme je zařadili do jedné ze závěrečných 

diskuzí, kdy žáci měli možnost přemýšlet nad zmíněnými pojmy alespoň společně. 
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Velmi důležitou roli právě při závěrečných diskuzích, hrál příběh o slonovi Elmerovi, kdy 

žáci přirovnali Elmera k jednomu členovi třídy – Jonášovi. Jonáš je poměrně problémový 

žák, od první třídy má problémy s prospěchem, soustředěním a není ve třídě příliš oblíbený. 

Žáci ho proto přirovnali ke slonu Elmerovi, což pokračovalo rozsáhlou diskuzí o jejich 

chování k němu. I přesto, že se k sobě žáci občas nechovají příliš hezky (a dokáží to přiznat), 

tvrdí o sobě, že jako kolektiv fungují dobře a dokáží se sebe vzájemně zastat, i zmíněného 

Jonáše. Pozorování této upřímné diskuze mezi žáky bylo velmi zajímavé, a myslím, že 

přispělo i ke zlepšení určitých vztahů ve třídě.  

Všem skupinám se sice nepodařilo splnit veškeré připravené úkoly tohoto centra, myslím si 

ale, že si žáci jistě odnesli mnoho důležitých poznatků a zkušeností a hlavní stanovený cíl 

byl naplněn. 
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5.2.4 Centrum matematiky 

Popis 

Centrum matematiky je poměrně obsáhlé a nabízí žákům pestrou nabídku činností nejen 

z oblasti matematiky. Hlavní podstatou práce v matematickém centru je sběr dat a jejich 

následné vyhodnocení. Data, se kterými zde žáci pracují, představují soubor odpovědí, které 

získávají od respondentů v blízkém okolí školy. Dotazovaní určují míru pravdivosti určitých 

stereotypních tvrzení, které jim žáci předkládají.  

Nejdříve je ale nutné, aby žáci tato tvrzení utvořili. Jejich práce začíná přiřazováním 

předložených karet s textem k příslušným obrázkům (viz. seznam příloh, příloha 8 a 9)  podle 

toho, jak je znají nebo se s nimi již v minulosti setkali. Počet karet je záměrně vyšší než 

počet obrázků kvůli tomu, aby žáci nebyli do stereotypních tvrzení cíleně nuceni i přesto, že 

jsou ve společnosti poměrně hluboce zakořeněné. 

Vytvořená tvrzení žáci zapíší do připravených tabulek, které se stávají jejich záznamovým 

materiálem pro průzkum, který provedou v blízkosti školy. Žáci mají za úkol získat odpovědi 

od alespoň dvou respondentů, kteří jim každé tvrzení a jeho pravdivost podle osobní úvahy 

zařadí na škálu s hodnotami 1-10 (1 zcela nesouhlasím, 10 naprosto souhlasím). Získaná 

data poté skupina společně matematicky vyhodnotí a bude pokračovat v dalších 

připravených úkolech.  

Žáci díky tomuto průzkumu zjistí, jak se k daným stereotypům staví okolí, které žije ve 

stejné části města jako oni. Dále si žáci vyzkouší dotazování cizích lidí v praxi, při kterém 

procvičují své vyjadřovací schopnosti, zbavují se trémy a také se učí vyrovnávat se 

s odmítnutím. Mohou pozorovat rozdíly mezi odpověďmi starších a mladších lidí i jich 

samotných. Pokud se některý žák výzkumu zúčastnit nechce, samozřejmě ho do dotazování 

nenutíme. 

Pro úspěšnou realizaci je opět nutná oprávněná osoba, která s žáky vyjde ven, v případě, že 

by tato osoba k dispozici nebyla, měla jsem připravenou alternativu – dotazování starších 

žáků o přestávce ve škole. 

Pomůcky 

Obálky s instrukcemi, zápisové tabulky, desky s informacemi 
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Instrukce  

(první úkol)  

Před sebou máte 5 obrázků a několik karet, vaším úkolem je z nich společně vytvořit dvojice 

podle toho, jaká spojení jste už někdy slyšeli nebo je sami použili?  

(druhý úkol) 

Každý si z krabice vezměte tři tabulky. Do levého sloupce této tabulky zapište tvrzení, ke 

kterým jste došli v předchozím úkolu.  

(třetí úkol) 

Nyní budete v blízkosti školy provádět průzkum o pravdivosti těchto tvrzení. Každý z vás 

vyslechněte dva respondenty a na škále od 1 do 10 zaznamenejte jejich odpovědi.  

Př. Na škále od 1 do 10 urči, jak pravdivé je toto tvrzení: Blondýny jsou …. 

Ještě něž začnete, vyplňte jednu tabulku každý sám za sebe.  

(čtvrtý úkol) 

Nyní všechna data shromážděte a vyhodnoťte je. Výsledky jednoduše znázorněte. Použijte 

čisté papíry z krabice. 

(pátý úkol)  

V deskách se nachází několik příběhů, které souvisejí s tvrzeními, se kterými jste doposud 

pracovali. Společně si je přečtěte a prohlédněte. Napadají-li vás nyní jakékoli myšlenky, 

zapište je (viz. seznam příloh, příloha 10). 

(šestý úkol) 

Popřemýšlejte, jestli jste se sami setkali s nějakým předsudkem. Zkuste společně vymyslet 

a sepsat další podobné každodenní předsudky. Pokud by vás nic nenapadalo, nahlédněte do 

sedmé obálky.  

(sedmý úkol) 

Následující slova (slovní spojené) by vás mohla navést na pojmenování dalších předsudků, 

které se běžně objevují v našem životě.  

• Neumí řídit  

• Šprti  
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• Dívky/chlapci 

• Brýle 

• Fotbal  

• PC hry 

• Matematika 

• Sport 

• Prospěch 

• Poslušnost – dodržování pravidel 

Reflexe 

Díky náročnosti tohoto centra došly ke splnění veškerých úkolů pouze dvě skupiny, zbylé 

většinou skončily po vyhodnocení výsledků svého průzkumu.  

Prvním, pro mě překvapivým výsledkem při vyhodnocování toho centra, byla hned první 

aktivita, ve které došlo k různému přiřazení obrázků a karet s textem. Všechny skupiny 

k obrázku dívky s blond vlasy přiřadily kartu s tvrzením – jsou hloupé. Stejně tak se všichni 

shodli k přiřazení karty – jsou kriminálníci k obrázku s potetovaným mužem. Rozdíly 

vznikly u obrázku s policistou, ke kterému 3 skupiny přiřadily kartu – jsou hloupí a dvě 

naopak – jsou vzdělaní. K obrázku Romů 3 skupiny zvolily karty – kradou a dvě – umí hrát 

na piano. Poslední obrázek bezdomovce 4 skupiny spojily s kartou – jsou líní a jedna zvolila 

možnost – jsou hloupí. Z těchto výsledků vyplývá, že negativní stereotypy vůči Romům a 

policistům nejsou v dětech tak zakořeněny, jako stereotypy o hloupých blondýnách, líných 

bezdomovcích a potetovaných kriminálnících.   

Na realizaci samotného průzkumu se každá žák podílel různou mírou. Někteří žáci si 

dotazování cizích lidí velmi užívali a získali odpovědi od více než 2 respondentů, přičemž 

některým se do této práce příliš nechtělo. Žáci dostali volnost, dotazování bylo zcela 

dobrovolné, a proto často při práci využili týmového ducha a vzájemně si pomáhali. Často 

jsme se setkali s neúspěchem a odmítnutím, které žáci přijmuli vždy velmi dobře.   

Při vyhodnocení se všechny skupiny nezávisle na sobě rozhodly ze získaných dat vypočítat 

průměrné hodnoty ze všech dotazovaných kategorií. Pohlédneme-li na výsledné tabulky 

(viz. seznam příloh, příloha 11), vidíme, že podle žákovského šetření v našem průzkumu 

nejlépe dopadly dívky/ženy s blond vlasy. Lidé s tvrzením, že jsou hloupé téměř ve všech 

případech nesouhlasili. Jen o trochu hůř si vedlo stejné tvrzení o policistech. Naopak tvrzení, 
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že Romové kradou se na škále průměrně umístilo na pátém stupni, podobně jako tvrzení, že 

bezdomovci jsou líní.  Nejvíce se lišily průměrné výsledky tvrzení o potetovaných, které 

vyšlo v rozmezí 1,7 až 4,3.  

V příloze přikládám ukázku ze závěrečného třídou vytvořeného posteru, kde žáci na karty 

vypsali, které předsudky v sobě sami našli (viz. seznam příloh, příloha 12), což mě utvrzuje 

v naplnění jednoho z cílů mé práce. 

Skupiny měly v tomto centru k dispozici i desky, které obsahovaly texty ke všem 

probíraným oblastem (ženy s blond vlasy, policisté, Romové, potetovaní, bezdomovci). 

Každá oblast obsahovala text, který vyvracel výše zmíněné v lidech již vžité stereotypy. Žáci 

měli možnost se seznámit s velice úspěšnými ženami, reprezentující blond vlasy: Jody 

Williams, která získala Nobelovu cenu či s teoretickou fyzičkou Lisou Randall. Dále si 

mohli přečíst o projektu pracujících bezdomovců zvaného Pragulic, výrazně potetovaném 

muži Vladimíru Franzovi, úspěšném politikovi Emilovi Ščukovi či o příběhu praporčíka 

Aleše Mrazíka. Nedostatkem této části nyní shledávám její přílišnou obsáhlost. Žákům trvá 

delší dobu, než texty pročtou. Proto bych pro příště vytvořila zkrácenou variantu nebo ještě 

lépe kratší prezentaci, kterou by žáci shlédli na připraveném počítači či notebooku.  

Stanovené cíle tohoto centra byly jistě naplněny a i přesto, že žáci sami při závěrečných 

diskuzích zmiňovali, že práce je poměrně náročná, je jí hodně a doporučovali ostatním, aby 

se zbytečně nezdržovali a pracovali rychle, stalo se pro ně toto centrum jedním 

z nejoblíbenějších a nejzábavnějších.  
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5.2.5 Divadelní centrum 

Popis 

V divadelním centru se žáci setkávají celkem s 5 příběhy, ve kterých se objevují různé druhy 

předsudků. Stěžejním úkolem žáků je přiložený příběh nacvičit, najít v něm momenty, kde 

lidé nejednají zcela férově, a následně vymyslet možnou úpravu příběhu tak, aby byly tyto 

momenty eliminovány. Žáci si tedy podle zadaných instrukcí připraví 2 příběhy, které ve 

vyhrazeném čase pro každodenní závěrečnou diskuzi přehrají celé třídě. Tato diskuze je 

nedílnou součástí divadelního centra, protože seznamuje ostatní spolužáky s příběhem, na 

kterém skupina pracovala a vzniká prostor pro diskutování, hledání dalších možností úpravy 

příběhů, označení osob, které nejednají v příběhu zcela správně apod. Diskuzi vede učitel, 

který se snaží poskytnout prostor k vyjádření všech dětí, klade vhodné otázky, které 

posouvají debatu vpřed a zároveň má možnost doplňovat myšlenky o správnou terminologii 

apod.  

Hlavním cílem tohoto centra je upozornit žáky na důležitou roli svědků (přihlížejících), kteří 

často ve vyhrocených situacích, založených na předsudcích, pouze nečině přihlížejí, přitom 

by mohli mít v odstraňování vzniklého konfliktu důležitou pozici.  

Díky dostatku času, každá skupina začíná práci v tomto centru krátkou dramatickou 

aktivitou s názvem Černá ovce (vysvětlení níže), která žáky aktivizuje a přivede zpět k 

myšlenkám tématu. Až poté je žákům poskytnuta krabice s úkoly, ve které se seznámí 

s jedním z připravených příběhů. Čtyři z těchto pěti příběhů jsou založeny na pravdivých 

událostech a přesto, že je každý příběh jiný je spojuje jedna důležitá věc – objevují se v nich 

předsudky.  

Hra Černá ovce 

Žáci se postaví do kruhu a zavřou oči. Učitel nepozorovaně přilepí jednomu členovi na záda 

nálepku, čímž se žák stává černou ovcí. Žáci následně chodí po prostoru a hledají označenou 

osobu, když ji poznají, začnou se vyhýbat očnímu kontaktu. První část hry končí momentem, 

kdy osoba pozná, že má na zádech nálepku.  

Označený žák z první aktivity odchází na chodbu. Až se vrátí, někým se pro ostatní stane a 

bude mít za úkol poznat kým (resp. jak ho vnímá okolí). Učitel mezitím skupině sdělí, aby 

se k dotyčnému chovala jako kdyby kradl. Po ukončení hry (až dotyčný pozná, kým se stal) 

následuje diskuze. 
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Následná reflexe, otázky 

Žáci se s učitelem posadí do kruhu a společně reflektují svůj zážitek. Učitel klade 

označenému žákovi otázky, jak se cítil a jestli mu situace byla příjemná. Následně se ptá 

všech, jestli si myslí, že se něco takového může odehrávat v běžném životě? Jak a proč se to 

stane? 

Reflexe hry Černá ovce 

Již při plánování této aktivity, byli ve spolupráci s třídní paní učitelkou vybráni konkrétní 

žáci, kteří se stanou nositeli nálepky. Záměrně byli určeni ti žáci, kteří mají sklony 

k nevhodnému a neférovému chování a tento zážitek by pro ně mohl být nosný. V jednom 

případě, podle očekávání, žák situaci nenesl příliš dobře. Poskytla jsem mu proto mnohá 

upozornění, že se jedná pouze o hru, a žák tak roli přijmul. Situace se naštěstí rychle uvolnila 

a skupina mohla pokračovat v práci dál.  

Hra byla ve všech případech velmi rychlá, protože byla uskutečněná při malém množství 

hráčů. Výsledek by byl jistě lepší, kdyby byla skupina početnější. Při otázce, jestli žákům 

byla tato situace příjemná se odpovědi různily. Dva žáci označili situaci jako nepříjemnou, 

avšak na hranici únosnosti, dva sdělili pocity neutrální – nic jim nevadilo a jeden, již 

zmíněný žák, na otázky odpovídal velmi stroze a s odstupem.  

Ve všech skupinách zazněly nápady, jak by se podobná situace mohla projevovat v běžném 

životě. Žáci nejčastěji popisovali předsudky vůči Romům a handicapovaným jedincům. 

Zazněly výrazy jako je předsudek, předpojatost, jednání z nevědomosti a neznalost. Po 

ukončení této krátké aktivity se žáci přesunuli ke stěžejní části divadelního centra, a to 

k jednotlivým příběhům. 

Pomůcky  

Nálepka, obálky s instrukcemi, příběhy, fotografie 

Instrukce  

(první úkol) 

1. Přečtěte si společně přiložený příběh. V tomto centru se budeme věnovat divadlu. Na 

konci budete tento příběh přehrávat ostatním spolužákům. Vypracujte nyní 

následující úkoly.  

2. Vypište si důležité role, které v příběhu vystupují a mezi sebe je rozdělte.  
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3. V bodech sepište jednoduchý scénář, postupujte podle přiložené ukázky (viz. seznam 

příloh, příloha 13). 

4. Příběh podle svého scénáře nacvičte, vše řádně promyslete, můžete zapojit i 

rekvizity. 

(druhý úkol) 

S příběhem jste se dostatečně seznámili a nacvičili si ho. Přijde vám chování všech aktérů 

férové? Vypište si, kdo a proč podle vás nejedná správně. Jak byste jeho/jejich chování 

upravili? Upravený příběh opět nacvičte. 

Příběhy 

Nyní práce představí znění všech pěti příběhů včetně jejich úvodního krátkého popisu.  

• Na hřišti 

• Martin hledá práci 

• Moje vlasy 

• Jamall 

• Jmenuji se Katka 

Dále práce tradičně pokračuje reflexí práce v tomto centru, ale protože se k pátému příběhu 

vztahuje ještě výše zmíněná vsuvka – návštěvy Kateřiny Maxové, doplňuji proto navíc 

podrobnější zhodnocení příběhu: Jmenuji se Katka a popis dvouhodinového setkání s paní 

Maxovou.  
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Příběh první  

První příběh pojednává o situaci, která se stala na hřišti synovi třídní paní učitelky a jeho 

kamarádům z Vietnamu. Příběh je tedy smyšlený (autorova tvorba), přičemž hlavní 

myšlenka je inspirovaná skutečnou událostí.  

Na hřišti 

Včera jsme se s naší partou z gymplu vydali opět na hřiště, chodíme tam celkem často a rádi. 

Tonda vždy vezme míč a když je hezky, hrajeme fotbal i několik hodin. Rodiče jsou rádi, že 

ve svých 13 letech nesedíme jen doma u počítačů a nás to moc baví.  

V mé třídě mám hodně kamarádů, mezi ně patří i dva kluci z Vietnamu, Tam a Dong. 

Přistěhovali se už před mnoha lety a oba jsou ve fotbale dost dobří, často díky nim bývá náš 

tým neporazitelný. 

Jenže včera jsme si hru vůbec neužili. Už jsme nějakou dobu hráli, když najednou přišla 

skupina deváťáků a začali nás z hřiště vyhazovat. Říkal jsem si, že to bude určitě jen nějaké 

nedorozumění, a tak jsme začali vyjednávat. Přišlo mi fér, aby každý tým měl jednu branku, 

nebo abychom si zahráli společně, je to přece logické.  

Holka z druhé party hned spustila na Tama, který navrhoval kompromis: „Ty jsi žlutej, ty 

nemáš co říkat. Běž radši prodávat potraviny.“ Doufal jsem, že je to snad jen nějaký špatný 

vtip. Jenže nebyl, ona to myslela vážně. Ostatní členové její party jen stáli a nečině přihlíželi. 

My jsme kluky nedali, proto jsme začali nadávky oplácet. „Sice je z Vietnamu, ale na rozdíl 

od vás je aspoň chytrý.“ nebo: „podívej se na sebe, ty tlustá bečko.”  
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Příběh druhý 

Druhý příběh je o bezdomovci Martinovi, inspirovaný článkem z Prostějovských novin, 

ze sekce Příběhy bezdomovců.88 Žákům byla nejdříve předložena první část a až později 

záznam z jeho deníku. Dostali tak prostor se nejprve sami nad situací zamyslet a později 

získat plné informace. 

Martin hledá práci 

Pan Martin žije na ulici už nějakou dobu. Dnes při své každodenní procházce narazil na 

jedno truhlářství. Napadlo ho, že nahlédne dovnitř a zeptá se, jestli by se pro něj nenašla 

nějaká práce. Jen co vešel do dveří, aniž by stihl pozdravit, ihned slyšel od pana majitele pro 

něj velmi známá slova. „Co tady pohledáváš? Běž pryč! Akorát nám odháníš zákazníky! Jsi 

líný jak veš!“ zklamaný Martin se proto vzdálil, ale vzdát se nechtěl. „My nejsme žádná 

charita, táhni odtud ty kůže líná,“ řekl útočným hlasem, zatímco ostatní zaměstnanci i 

zákazníci nečině přihlíželi. A tak Martin sklopil hlavu a zklamaný se městem toulal dál. 

Vždy si našel nějaké hezké místo, vytáhl svůj deník a začal psát. U jednoho parku viděl 

v řadě několik laviček. Když se na jednu z nich posadil, lidé, kteří seděli vedle, ihned vstali 

a prohlásili: „Pojď pryč, nechci vedle něj ani sedět.“ 

Záznam z deníku 

„Už když jsem opustil dětský domov, věděl jsem, že to v životě nebudu mít jednoduché. Ale 

těšil jsem se na něj. Práce truhláře mě bavila, nějaké peníze jsem si také vydělal a když jsem 

konečně poznal svou lásku, začal jsem být opravdu šťastný. Naše svatba i narození dcery 

bylo pro mě to nejlepší, co mě kdy potkalo.  Jenže pak se vše změnilo! Bylo to jak rána 

z čistého nebe. Nový muž, rozvod, vyhození z bytu, a to byl jen začátek. Pamatuji na doby, 

kdy jsem ještě přespával v dílně a jen se utápěl ve svých depresích. Kvůli tomu, jaká se ze 

mě postupně stávala troska, mě vyhodil i šéf, a tak jsem skončil tady, na ulici. Věděl jsem, 

že můj život nebude lehký, ale tohle jsem nečekal.“ 

 

 

 

                                                 

88 Příběhy bezdomovců. Příběh první – Martin. In: Pvnovinky.cz [online] 2.11.2018 [cit. 2019-06-25]. 

Dostupné z: http://pvnovinky.cz/bezdomovci/42744-pribehy-bezdomovcu-pribeh-prvni-martin 

http://pvnovinky.cz/bezdomovci/42744-pribehy-bezdomovcu-pribeh-prvni-martin
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Příběh třetí 

K myšlence dalšího příběhu mě přivedly zážitky mé dlouholeté kamarádky. Třetí vyprávění 

proto pojednává o blonďaté dívce, která díky barvě vlasů zažívá nepříjemné situace. Jedná 

se opět o smyšlený příběh, inspirovaný pravdivými událostmi.  

Moje vlasy 

Rozhodla jsem se, že se přihlásím do kroužku matematiky. Protože mě moc baví a mám 

pondělní odpoledne volné, je to pro mě ideální příležitost. Máma mě ve všem podpořila a já 

už se mohla těšit na první návštěvu.  

Hned první hodinu, ale naše paní vedoucí chyběla, a měli jsme připravenou nějakou práci. 

„Rozdělte se do skupin,“ zněla první instrukce. Ostatní už se mezi sebou znali a ihned 

vytvořili několikačlenné skupiny. Já zůstala stát sama uprostřed.  

Když jsem přišla k první skupině a zeptala se, jestli se k nim můžu přidat, otočil se na mě 

jeden kluk. Pohlédl si mě od hlavy dolů a řekl opovržlivým hlasem: „Ne, s čím bys nám asi 

zrovna ty pomohla,“ poklepal si na čelo. Ostatní na mě jen koukali a nic neříkali.  

Zkusila jsem proto druhou skupinu, ale probíhalo to podobně. Dívka, která se zřejmě ve 

skupině ujala velení mě odpálkovala slovy: „Ha, blondýna a matika? Běž si radši někam 

malovat, to ti jde beztak nejlíp. “ 

Záznam z deníku: 

„Dnešní den vůbec nebyl takový, jak jsem si ho představovala. Všichni mě odmítli, aniž by 

mě znali. A ty narážky na to, že jsem blondýna. Proč to lidi tolik řeší? Nejhorší je, že to 

nebylo poprvé. Přemýšlím, že jen co to půjde, barvu vlasů si změním.“ 
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Příběh čtvrtý 

Čtvrtý příběh přibližuje žákům rasové předsudky. Sem měl být původně zařazen příběh 

třídní asistentky Dity, ke které mají žáci blízký vztah a jejíž manžel pochází ze Senegalu. 

Protože je tento příběh velmi osobní, je z důvodu bezpečné práce všech zúčastněných 

nahrazen příběhem pocházejícím z metodického portálu CzechKid, který se zabývá 

zavedením multikulturní výchovy do škol. 89 

Jamall 

Moje rodina pochází z Iráku z města Kirkúk a do České republiky jsme odjeli, protože u nás 

jme se necítili dobře a rodiče nesouhlasili se spoustou věcí, které se u nás děly. Cesta sem 

byla hrozná, utíkali jsme, a tak jsme toho moc neměli, jen málo peněz a pár věcí na sebe. 

Bylo to strašné, moje maminka pořád plakala a táta byl moc nemocný. Zaplatili jsme lidem, 

kteří nám slíbili, že nás dostanou do Německa, ale oni nás vyložili na hranici v Čechách, dál 

jsme jet nemohli, protože jsme už neměli žádné peníze.  

Žijeme tady už 4 roky. Moje maminka studovala vysokou školu v Bagdádu, je to dětská 

lékařka, ale teď nepracuje, nemluví totiž dobře česky. Mám starší sestru o 4 roky a moji 

rodiče se o ní hrozně bojí, takže jí mám na starost, když někam jde. Moje jméno je pro lidi 

od vás pěkný oříšek a vyslovuje se „dža-mal“, což znamená krásný. 

Jednou se mi na tréninku stalo, že mě napadl spoluhráč. Říkal něco jako: „Hraje tu s námi 

arabák, jsem zvědav, kdy to tady vodpálí.“ Ostatní dělali jakoby nic a on stále pokračoval. 

Vážně mě to naštvalo, tak jsem se s ním porval, což třeba můj táta nepochopil. No a potom 

jsem pochopil, že to bylo zbytečný, protože on je ten, kdo nedokáže pochopit, že ne všichni 

jsou stejný, a neví nic o ostatních kulturách. Na druhou stranu to chápu, protože většina lidí 

si myslí, že každý, kdo má tmavší pleť, je muslim a být muslim rovná se být teroristou. Lidi 

mají jednu velmi špatnou vlastnost, a sice že hned hází všechny do jednoho pytle a je jim 

jedno, že třeba tenhle muslim je normální kluk. Rád bych s tím něco udělal, ale asi je to 

nemožný. 

 

 

                                                 

89 Jami. In: Czechkid.cz [online]. [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: http://www.czechkid.cz/hd8.html 

http://www.czechkid.cz/hd8.html
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Příběh pátý 

Poslední příběh seznamuje žáky s paní Kateřinou Maxovou, která trpí dětskou mozkovou 

obrnou. Příběh přibližuje jednu z mnoha situací, se kterou se Katka dennodenně setkává.90 

Popisuje však i její zcela normální mentální stav, který ale mnoho lidí díky jejímu vzhledu 

přehlíží.  

Jmenuji se Katka 

Jmenuji se Katka. Jsem dospělá žena, která se o sebe zvládá postarat zcela sama, bydlím 

sama. Narodila jsem se s dětskou mozkovou obrnou, která se projevuje ochrnutím svalů. 

Nemohu se moc dobře pohybovat a ani pořádně mluvit. Mentálně jsem však zcela v pořádku. 

Mým koníčkem jsou počítače a organizování lidí. Založila jsem organizaci, která pořádá 

pobyty pro lidi se stejným postižením, jako mám já. Mnoho lidí mě považuje za mentálně 

postiženou, když mě vidí nebo slyší. 

Dnes jsem šla nakoupit, ale jelikož se mi špatně pohybuje, jezdím na elektrickém vozítku. 

Nakupování pro mě není problém, když na něco nedosáhnu, tak někoho poprosím, a on mi 

to většinou podá. Svůj nákup si pak i sama odvezu.  

Dnes byl ale docela veliký. Kupovala jsem prášek na praní, jogurty, mléko, ovoce a zeleninu 

a s takto velkým nákupem jsem se zařadila do fronty čekajících lidí k pokladně. Pár lidí se 

na mě začalo otáčet, ale na to jsem zvyklá. Paní pokladní vypadala mile, slyšela jsem, jak 

zákazníkům přede mnou hezky povídá: „Dobrý den, bude to pro vás všechno? Poprosím vás 

o 425 Kč.“ Po chvíli čekání jsem se dostala na řadu. Tato milá paní pokladní se na mě 

podívala a já řekla: „Dobrý den.“ Ona mi odpověděla: „Ahoj, máš na to vůbec?“ a ukázala 

na můj velký nákup. „Nemám radši někomu zavolat?“ Odpověděla jsem, že ne, že děkuji, 

peníze mám a nákup si sama odvezu. Všichni, co čekali za mnou, pouze koukali, co se z toho 

vyvine, vůbec nikoho nenapadlo, že jsem po mentální stránce zcela v pořádku, že by se mnou 

paní pokladní mohla jednat jako s normálním zákazníkem. Já ji také přeci vykala a byla 

slušná. Bohužel ona se mnou rovnou jednala, jako když nevím, co dělám. Tento postoj lidí 

mě velmi mrzí, nikdo se mě nezastal, pouze koukali. 

                                                 

90 Klíč, Spolek DMO pobyty. In: ceskatelevize.cz [online]. 21.6.2017 [cit. 2012-10-30]. Dostupné 

z:https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-

klic/217562221700012?fbclid=IwAR3xXa0psgE4gnznwDGO7ruwCTIge-1rUqCHhqX3y2LOF00-

eYoEyuxe90Y 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/217562221700012?fbclid=IwAR3xXa0psgE4gnznwDGO7ruwCTIge-1rUqCHhqX3y2LOF00-eYoEyuxe90Y
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/217562221700012?fbclid=IwAR3xXa0psgE4gnznwDGO7ruwCTIge-1rUqCHhqX3y2LOF00-eYoEyuxe90Y
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096060107-klic/217562221700012?fbclid=IwAR3xXa0psgE4gnznwDGO7ruwCTIge-1rUqCHhqX3y2LOF00-eYoEyuxe90Y
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Reflexe  

Výsledky práce v divadelním centru byly velmi zajímavé a intenzivní. S úvodními úkoly si 

všechny skupiny snadno poradily. Rozdělení rolí (kromě pátého příběhu) proběhlo bez 

problémů, stejně jako sepsání jednoduchého scénáře a nacvičení příběhů, do kterých některé 

skupiny zapojily zajímavé prvky a rekvizity. 

Při přesunu k dalšímu úkolu, všechny skupiny hladce identifikovaly hlavní „útočníky“ 

včetně popsání důvodů tohoto označení. Hledání dalších postav, které v příbězích nejednají 

zcela férově nebo by se mohly zachovat jinak zvládly pojmenovat, až na jednu skupinu, která 

potřebovala pomoci návodnou otázkou, všechny. Na základě těchto zjištění a podle pokynu, 

aby v druhém příběhu neměnili chování hlavního „útočníka“, žáci vymysleli možné úpravy 

příběhů a opět je nacvičili.   

V čase vyhrazeném pro společnou reflexi a hodnocení vždy skupina nejprve přehrála celé 

třídě původní příběh, po kterém následovaly případné dotazy a dovysvětlení nejasností, a 

následně přehrála i svou upravenou verzi. Skupiny byly vždy odměněny potleskem bez 

bližšího hodnocení hereckých výkonů, které nejsou při této práci důležité. Hodnotili jsme 

společně pouze to, jestli skupina dokázala vhodně transformovat původní příběh, což se 

povedlo všem pěti skupinám.  

Poté pokaždé proběhla rozsáhlá diskuze, kdy žáci sdělovali své myšlenky, hodnotili jednání 

postav, podávali návrhy na změnu těchto jednání, snažili se pojmenovat příčinu problému, 

přičemž v každé z pěti diskuzí jsme se dopracovali k důležitému závěru. K roli přítomných 

svědků, kteří mnohdy jen nečině přihlížejí i přesto, že se situací nesouhlasí a k 

neopodstatněnému předsudečnému jednání postav, které tyto konflikty způsobily. Žáci pak 

diskuzi doplňovali vyprávěním podobných situací ze života, které sami zažili, nebo o nich 

slyšeli.  

Pro ilustraci naší práce přikládám ukázku odpovědí na otázku ze závěrečného hodnotícího 

listu, která zní: Co jsi díky divadelním představením zjistil/a o důležitosti role svědků 

(přihlížejících) v situacích, kdy někdo nejedná férově?  

- Bojí se, že se ztrapní. 

- Záleží na situaci – nechat to být X zastat se. 

- Zastat se ho. (3x) 

- Většinou nic neudělají, protože mají strach. 
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- Lidi se bojí nebo mají stejný názor nebo jim je to jedno. 

- Že nic neudělají. 

- Jen se na sebe koukali a nic neudělali. 

- Někdy jsou zbabělí, někdy se bojí, někdy mají stejný názor. 

- Zjistila jsem, že bych měla přemýšlet a zastat se. 

- Lidé nejsou féroví, nepomáhají. 

- Svědci většinou nic neudělají. 

- Lidé nepomůžou. 

- Lidé jenom vidí nějakého člověka, který vypadá jinak a hned se do něj začnou 

navážet. Ale ten člověk může být fajn, ale oni ho neznají, a to je na tom nefér. 

- Svědci jsou hrozně zlí na ty lidi, kteří byli postižení. Můžou ho zastavit, ale místo 

toho mlčí a koukají. 

- Svědci tomu můžou zabránit, ale ve většině případů nic nedělají. 

- Vždy jen nečině přihlíželi. 

- Často jen přihlížejí a nic nedělají. 

- Přihlížejí a zůstanou stát a nic nedělat. 

- Mají rychlé závěry. 

- Svědkové si myslí, že když zakročí budou se jim smát. Ale nikdo jiný to změnit nemůže. 

 

Tyto odpovědi ukazují, že žáci si uvědomují problém časté nečinnosti lidí při konfliktních 

situacích. Díky diskuzím a mnoha ukázkám tohoto chování předpokládám a doufám, že se 

žáci v příštích podobných situacích, do kterých se dostanou, nečinně chovat nebudou.  

Reflexe pátého příběhu, Jmenuji se Katka 

Při práci s příběhem hendikepované Katky byla forma práce lehce odlišná. Žáci dostali zprvu 

k dispozici dvě její fotografie. Jejich úkolem bylo si je prohlédnout a napsat, co si myslí, že 

Katka zvládne či naopak nezvládne. Žáci se díky ne příliš kvalitním fotografiím nejdříve 

dohadovali, jestli je Katka na invalidním vozíčku či nikoli, a zdali žije v nějakém ústavu. 

Domnívali se, že bude nejspíše milá, neschopná běžné práce, že bude mít jistě nějakou 

ošetřovatelku, a že bude nejspíše bydlet ve speciálním ústavu.  

Teprve poté žáci dostali k dispozici Katčin příběh a obálku s úkoly. Při rozdělování rolí 3 

členové skupiny – všechny dívky, jasně sdělily, že se role hendikepované Katky nezhostí. 

Role tak připadla chlapcům, kteří si ji společně rozdělili. Jeden hrál Katku a druhý její 
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speciální vozík. Celý příběh, který se odehrává v obchodě, pak dokázala skupina velmi dobře 

zinscenovat.  

Po dlouhé diskuzi a debatování nad chováním jednotlivých aktérů byla všem žákům sdělena 

informace, že právě Katka za námi zítra přijde na návštěvu a o svém životě povypráví. 

Reakce žáků byly především kladné, bylo z nich cítit velké překvapení a nejasná očekávání.  

Návštěva Kateřiny Maxové  

Kateřina Maxová je dlouholetou přítelkyní třídní paní učitelky Petry Šubrtové, která už 

dlouho zamýšlela její seznámení se třídou. Díky projektu Předsudky a my, a co vy? vznikla 

konečně vhodná situace a setkání se tak mohlo uskutečnit.   

Již v průběhu dne se mě několik žáků ptalo, kdy Kateřina dorazí, jak dlouho u nás bude a 

vypadali velmi nedočkavě. Ve vyhrazené hodiny Katka společně se svou kamarádkou a 

zároveň asistentkou do třídy konečně dorazila.  

Žákům i přes své velké potíže s řečí vyprávěla svůj těžký životní příběh, který občas 

doplňovala asistentka Helena, protože řada dětí nedokázala rozpoznat některá slova, která 

Katka těžce vyslovovala.  Po dlouhém projevu plném vážných i humorných historek nám o 

sobě pustila 30minutový dokument, který mimo jiné představoval Katku jako předsedkyni 

sdružení DMO Pobyty, které každoročně pořádá rehabilitační pobyty v Čechách i zahraničí 

pro dospělé lidi s dětskou mozkovou obrnou.  

Po skončení dokumentu jsme se všichni společně přesunuli do přední části třídy na koberec, 

kde jsme si společně prohlíželi DMO Pobyty fotoalba a žáci dostali možnost případných 

dotazů. Na úplný závěr se Katka s dětmi domluvila na další návštěvě a vydala se opět domů.  

Celé dvě hodiny byly velmi silné jak pro žáky, tak i pro mě, jako učitele. Katka je i přes svůj 

hendikep nesmírně pozitivní člověk, který mi i za malou chvíli dokázal předat mnoho 

energie. Když poprvé vstoupila do třídy, žáci byly velmi překvapeni, u dvou jsem dokonce 

zpozorovala zprvu náznaky smíchu, naštěstí se po krátké době uklidnili a začali Katce 

naslouchat. To, že jsme příběh, který žáci přehrávali v divadelním centru, nechal „ožít“, 

považuji za velmi přínosnou část celé týdenní práce. Katky příchod umožnil žákům zamýšlet 

se nad osudy jiných, nad předsudečným chováním některých lidí a především, nad chováním 

sebe samotných. Mnozí žáci konstatovali, že netušili, jak může být takto hendikepovaný 

člověk schopný, a jak důležitou a potřebnou práci odvádí.  
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Z průběhu celého setkání jsem měla jisté obavy a bála jsem se reakcí některých žáků. Fakt, 

že žáci sami projevili chuť a touhu setkat se s Katkou znovu a strávit s ní příjemný den 

venku, plný her, kterých se můžou zúčastnit i hendikepované osoby, ve mně vyvolal pocity 

radosti, a jsem velmi ráda, že byla tato důležitá část do projektu zařazena.  

5.3 Vyhodnocení výzkumu 

Hlavní cíle, kterých jsem při své práci chtěla dosáhnout byly naplněny a důležitému 

obohacení se dostalo jak žákům, tak i mě samotné, proto hodnotím výsledky výzkumu velmi 

kladně. Dostala jsem příležitost zjistit, jak se žáci staví k určitým odlišnostem, jak moc jsou 

v nich zakořeněná určitá stereotypní tvrzení a předsudečné chování nebo jak reaguji na přímé 

setkání s člověkem, který se na první pohled může zdát něčím jiný.  

Odpovědi na otázky, které byly položeny před uskutečněním celého výzkumu jsem 

víceméně reflektovala již při rozebírání jednotlivých center výše. Pro doplnění a ucelení na 

ně nyní odpovím krátce znovu.   

• Rozpoznají žáci v připravených aktivitách situace, ve kterých se objevují předsudky 

a stereotypy? 

Odpovědi na všechny mnou položené otázky bylo nutno formulovat až poté, co žáci prošli 

veškerými připravenými materiály. U mnoha z nich bylo poznání a uvědomění postupné, 

někteří odhalili promítající se, mnohdy skryté téma předsudků a odlišnosti rychleji, někteří 

pomaleji. Rozpoznali tedy žáci předsudky a stereotypy v aktivitách, kterými prošli? Většina 

ano. Závěrečný pracovní list potvrdil, že největší obtíže v tomto kontextu žákům působilo 

centrum ateliéru a odhalení vlastního předsudečného chování vůči handicapovaným 

umělcům. Pro ukázku přikládám odpovědi na otázku, jež zněla takto: Narazil/a jsi při práci 

v centru ateliéru na nějaký svůj předsudek? Jestliže ano, v čem spočíval? 

- Ano, myslel jsem si, že to bude lehčí. (2x) 

- Ne, v ničem. 

- Že to nebylo jednoduché. 

- Ano, ale nepamatuju si to. 

 

- Myslel jsem si, že hezké obrazy jsou malovat jen rukou – mýlil jsem se. 

- Myslela jsem si, že obličeje mohou malovat jen ti co mají ruce. 
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- Myslela jsem si, že obrazy, které vypadaly reálně byly malované rukou. A ty, co mi 

přišly nereálné. Tak že byly pusou, ale byly malované rukou. 

- Koukali jsme se na obrázky a jeden byl takový normální, myslel jsem si, že je to 

namalované rukou, ale bylo to pusou. Takže jsem si myslel, že pusou nejde namalovat 

hezký obrázek. 

- Myslela jsem si, že pusou nejde namalovat detail. 

- Nikdy jsem si nemyslela, že se dá malovat pusou. 

- Ano, myslela jsem si, že udělat pusou přesné a dokonalé obrysy nepůjde, ale 

roztřiďování obrázků mě přesvědčilo o opaku. 

- Myslela jsem si, že na konci nepůjde poznat, že jsem to malovala pusou. 

 

• Dokáží žáci sami v sobě odhalit nějaké předsudky nebo stereotypy? Pokud ano, 

jaké?  

Tato otázka pro mě byla nejspíše nejdůležitější. Mým cílem bylo umožnit žákům skrze 

připravené aktivity bezpečnou možnost vhledu do sebe samého, popřemýšlet a mnohdy si 

uvědomit, že zařazování lidí podle nějakého neopodstatněného úsudku není záležitostí pouze 

ostatních, ale i nás samotných. Troufám si tvrdit, že tento cíl byl u drtivé většiny splněn, 

samozřejmě v různé míře. Mé tvrzení potvrzují diskuze, které v rámci závěrečného 

hodnocení probíhaly nebo například závěrečný vytvořený poster.  Zde žáci popisují, na co 

během práce přišli a co si dříve mysleli (blíže viz. seznam příloh, příloha 12): 

Holky nedokážou věci jako kluci. 

Myslela jsem si, že všichni Romové kradou. 

Myslela jsem si, že potetovaní jsou kriminálníci. 

Myslela jsem si, že všichni bezdomovci jsou líní. Ale většinou to není pravda. Uvědomuji si, 

že je to vůči nim nespravedlivé. 

Když jsem vídala muže, který dělal divné pohyby, tak jsem si myslela, že je opilý. 

Soudím lidi podle toho, jak vypadají.  

Já, když vidím člověka, který dělá divné věci, tak si myslím, že je nebezpečný, ale on je třeba 

jen nemocný a já se ho bojím. 

Myslela jsem si, že když někdo na ulici řve, tak je opilý.  
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Když jsem byl malý a viděl jsem člověka, který byl oblečený nevkusně nebo byl špinavý, byl 

to pro mě bezdomovec. 

Myslela jsem si, že všichni staří lidé jsou nevrlí.  

Mimo tato tvrzení, na kterých můžeme pozorovat propojení různých oblastí, se kterými se 

žáci v centrech setkávali, tento fakt potvrzují také zprávy od třídní paní učitelky, která se 

mnou i po ukončení práce zůstala v kontaktu a popisovala situace, které se ve třídě 

v souvislosti tohoto tématu nadále odehrávají. Nepochybně tomuto uvědomění přispěla i 

návštěva Kateřiny Maxové, která dětem názorně ukázala, že věci mohou být zcela jiné, než 

se na první pohled zdají.  

• Dokáží se žáci vžít do role někoho, kdo díky své odlišnosti zažívá nepříjemné 

situace? Dokáží popsat jeho emoce?  

Jasnou odpověď na tuto otázku můžeme nalézt v reflexi centra vědy a objevů, kterou 

popisuji na stranách 52 a 53, a kde přikládám ukázku odpovědí na otázku ze závěrečného 

listu. Dále si žáci vyzkoušeli vcítit se do někoho jiného v divadelním centru, kde přímo 

přebírali role osob z příběhu, nebo také při seznámení se s Kateřinou Maxovou, která žákům 

předložila mnoho situací, ve kterých se k ní okolí nechová příliš hezky.  

• Podají žáci konstruktivní návrhy na řešení předložených situací, ve kterých se 

objevuje předsudečné chování?  

Rozhodně ano, tato otázka byla nejčastěji žáky zodpovězena při diskuzích, které probíhaly 

během přípravy a práce na divadelním centru a následně při hromadné diskuzi, probíhající 

vždy po odehrání připravené etudy. Blíže tuto otázku popisuji právě v reflektivní části 

divadelního centra na straně 71. Musím konstatovat, že někteří žáci byli značně aktivnější 

než jiní, což ovšem v této třídě není překvapením. Žáci dokázali tyto momenty označit a 

vymýšlet mnoho různých řešení, jak je změnit.  
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6 Závěr 

Čtení odborné literatury a zpracování první části mé práce mi výrazně pomohlo se celé 

problematice multikulturalismu přiblížit. Po seznámení se s možnými přístupy, jak 

multikulturní výchovu využívat ve vyučování, které v teoretické části práce uvádím, jsem se 

rozhodla inklinovat k přístupu transkulturnímu. Při realizaci praktické části mé práce jsem 

aplikovala získané informace o vzdělávacím programu Začít spolu, a rozhodla jsem se 

zařadit i Dramatickou výchovu, které jsem se dva roky věnovala v rámci mé studijní 

specializace.  

Celé týdenní vyučování v centrech aktivit a zpracování tématu předsudků, stereotypů a 

odlišností, náležící do tematického okruhu Multikulturní výchovy, hodnotím velmi kladně. 

Díky této práci, která mnohdy nebyla snadná, jsem si poprvé sama prošla všemi fázemi od 

plánování až po realizaci vyučování podle programu Začít spolu, které pro mě byly nesmírně 

přínosné. Návštěva delegace z Japonska, která do školy přijela zrovna ve dny, na které byl 

tento počin naplánován, mi nabízí poskytnutí velmi zajímavé zpětné vazby a vhledu 

vzdálené (nám zcela odlišné) kultury. Jak už jsem zmiňovala výše, na práci se stále pracuje, 

a proto ji zde nyní nemohu přiložit.   

Zařazení průřezového tématu do výuky jistě přineslo žákům mnoho nových, cenných 

informací, díky kterým dostali možnost rozšířit své obzory. Na základě celotýdenního 

pozorování se domnívám, že se není třeba nijak obávat otevírat tato témata s žáky prvního 

stupně ZŠ, v mém případě s žáky pátého ročníku, kteří se již dostatečně dokáží 

s problematikou sblížit a pracovat s ní. Umím si představit i vytvoření méně náročné 

alternativy jednotlivých center, která by byla určená i pro žáky mladší. Ačkoli existuje mezi 

termíny stereotyp a předsudek úzká, avšak důležitá hranice, kterou vysvětluji v první části 

práce, rozhodla jsem se tyto pojmy v praktické části sjednotit, jelikož se domnívám, že 

vysvětlení rozdílů není pro žáky v tomto případě stěžejní.  

Třídní paní učitelka, Petra Šubrtová, která mi ve své třídě poskytla prostor a pomocnou ruku 

pro realizaci, se mnou i po celém uskutečnění zůstala v kontaktu a předávala mi zajímavé 

informace, které vyvstávaly i delší dobu po ukončení mé práce ve třídě. Popisovala mi 

případy, kdy se žáci nenuceně bavili a zamýšleli o situacích, se kterými se potýkají, o 

předsudcích, které v sobě sami hledají a o chuti toto chování změnit.  
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Třída, již od první třídy zvyklá na tento typ práce, po celý týden fungovala nad má očekávání. 

Pouze jednomu žákovi tento typ práce naprosto neseděl. Žák má diagnostikované ADHD, je 

velmi negativní a má problémy s kolektivem i sebou samým. Po celých 6 týdnů, kdy jsem 

s ním měla možnost pracovat, jsem zažila mnoho vyhrocených situací a snažila se ho 

postupně poznávat. Vyučování v centrech aktivit se projevilo jako forma, kterou zcela 

odmítá. Nezajímalo ho téma, nebyl schopný spolupracovat v týmu a jediné, čemu se nějak 

aktivně věnoval byla samostatná malba v centru ateliéru. Žák navštěvuje třídu teprve krátce, 

a protože v pátém ročníku již nepracují v centrech aktivit tak často, neměl ještě možnost se 

této formy zúčastnit. Abych vzniklé problémy co nejvíce eliminovala, dostával žák možnost 

alternativní práce a zapojení se do aktivit bylo pouze na jeho zvážení. Když se rozhodl, že 

spolupracovat nebude, měl připravené klidné místo na chodbě u třídy, kde pracoval na 

úlohách, odpovídajících učivu, které třída právě probírala. Práce s ním pro mě byla velmi 

náročná, ale právě díky němu jsem získala mnoho dalších cenných zkušeností, které jistě 

využiji ve své budoucí učitelské praxi. Posunula jsem se ve svých schopnostech rozdělovat 

práci a respektovat individuální potřeby každého žáka.  

Z nedostatků, které se v průběhu realizace objevily, si odnáším pro svou příští práci 

ponaučení. Největším problémem se pro mě stalo časové rozvržení a odhad náročnosti 

jednotlivých aktivit. Tento problém se lehce projevil v centru matematiky a v centru 

jazykovém, a to zejména ve formulaci otázek a v množství textu, které bylo dětem 

předloženo.  

Celkově považuji výzkum za úspěšný, jednak protože se mi podařilo naplnit jeho cíle i 

zodpovědět položené otázky, ale také díky rozhovorům s přítomnými pedagogy a 

pomocníky a samozřejmě s dětmi, kterým bych i touto formou chtěla poděkovat.  
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8 Seznam příloh 

Příloha 1 Ateliér: Tabulka s výsledky  

Jméno autora Název díla Čím maloval  

Miriam Paré Frida Khalo Ústy 

 

Miriam Paré Kůň Ústy 

 

Miriam Paré Chuck Close Ústy 

 

Dale Tabor Prázdninová zábava Ústy 

 

Jean Michalski Dancer (tanečnice) Ústy 

 

Pablo Picasso Avignonské slečny Rukou 

 

Vasilij Kandinskij Amazonka Rukou 

 

Kazimir Malevič Supremus č.58 Rukou 

 

František Kupka 
Modrý a červený 

Prometheus 
Rukou 

 

Paul Cézanne 
Cesta pod horou 

Sainte-Victoire 
Rukou 
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Příloha 2 Věda a objevy: Ukázka listů z pozorování 

 

 

Příloha 3 Věda a objevy: Plánek tramvajového vagónu  
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Příloha 491 Jazykové centrum: Elmer, the Patchwork Elephant 

There is a herd of elephants. Young elephants, old elephants, tall elephants, fat elephants and thin 

elephants. All elephants have the same colour: GREY. All, except Elmer. 

Elmer is different. Elmer is patchwork. Elmer is yellow and orange and red and pink and purple 

and blue and green and black and white. Elmer is NOT elephant colour. He isn´t grey. 

Elmer keeps the other elephants happy, because he tells them lots of jokes. When he laughs, all 

the other elephants laugh too. One night Elmer can´t sleep. He is sad because he is different. „Have 

you ever heard of a patchowrk elephant? No wonder they laugh at me.“ In the morning, all the 

elephants are sleeping. And Elmer walks away.  

Elmer walks throug the jungle. Elmer meets other animals. The tiger says: „Good morning 

Elmer.“ Elmer smiles and says: „Good morning!“ The lion says: „Good morning Elmer.“ Elmer 

smiles and says: „Good morning!“ The hippo says: „Good morning Elmer.“ Elmer smiles and 

says: „Good morning!“ 

After a long walk, Elmer finds what he is looking for. A very big bush, A very big bush with lots 

of berries. Elephant – coloured berries. Elmer shakes and shakes and shakes the bush. And all the 

berries fall on the ground. 

The ground is full of berries. Elmer lies down, rolls over and over and over. There is no more 

yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, black or white. When he finished, Elmer looks like 

a normal elephants. He is GREY. 

After that, Elmer walks back to the herd. Elmer walks through the jungle. Elmer meets the other 

animal again. The turtle says: „Good morning elephant.“ Elmer smiles and says: „Good 

morning!“ The crocodile says: „Good morning Elmer.“ Elmer smiles and says: „Good morning!“ 

The giraffe says: „Good morning Elmer.“ Elmer smiles and says: „Good morning!“ 

When Elmer joins herd, all the elephants stand still and quiet. None of the elephants notice Elmer.  

All the elephants are standing still, quiet and serious. Elmer wants to laugh, so he lifts his trunk 

and shouts: „BOOOO!“ 

The elephants are surprised. They jump and say: „Oh my gosh and golly!“ Then they see Elmer. 

Elmer is laughing. They say: „Elmer, it must be Elmer!“ And all the elephants start laughing. 

It starts to rain. The raindrops wash away the grey colour. Elmer is back with all his colours. „We 

must celebrate this special day every year. Today is Elmer´s day“. 

On Elmer´s day, all the elephants decorate themselves and Elmer paints himself grey. He is the 

only grey elephant on this day.  

The end 

 

 

 

 

 

                                                 

91 Elmer the Elephant PPT. Slideshare.net [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:   

https://www.slideshare.net/MESLAIN/elmer-the-elephant-ppt 

https://www.slideshare.net/MESLAIN/elmer-the-elephant-ppt
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Volný překlad 

Ve stádě slonů mohou být sloni mladí, staří, vysocí, tlustí či hubení. Všichni ale mají stejnou 

barvu. ŠEDOU. Všichni až na Elmera.  

Elmer je jiný, je totiž barevný.  Elmer je žlutý, oranžový, červený, růžový, fialový, modrý, zelený, 

černý, a dokonce i bílý. Nemá typickou sloní barvu, není šedý! 

Elmer však udržuje ostatní slony veselé, protože jim vypráví mnoho vtipů. Když se zasměje, smějí 

se rázem všichni. Jednou nemohl Elmer v noci usnout. Byl smutný kvůli tomu, že je jiný. „Copak 

jste někdy slyšeli o barevném slonovi? Ani se nedivím, že se mi smějí.“ Ráno, když ještě všichni 

ostatní sloni spali, se Elmer vydal pryč. Procházel džunglí a potkával ostatní zvířata. Tygr povídá: 

„Dobré ráno Elmere.“ Elmer se usmál a odpověděl: „Dobré ráno i tobě!“ Lev povídá: „Dobré ráno 

Elmere.“ Elmer se usmál a odpověděl: „Dobré ráno i tobě!“ Hroch povídá: „Dobré ráno Elmere.“ 

Elmer se usmál a odpověděl: „Dobré ráno i tobě!“ Po dlouhé chůzi našel Elmer to, co hledal. Velký 

keř s mnoha bobulemi se sloní barvou. A tak začal třást s keřem, dokud všechny bobule 

nepopadaly na zem. Lehnul si do nich a začal se převalovat. Najednou už nebyla vidět žlutá, 

oranžová, červená, růžová, fialová, modrá, zelená černá nebo bílá barva. Když své převalování 

dokončil, vypadal jako úplně normální slon. Byl ŠEDÝ. 

Poté se vydal na cestu zpátky ke stádu. Procházel džunglí a opět potkával ostatní zvířata. Želva 

povídá: „Dobré ráno slone.“ Elmer se usmál a odpověděl: „Dobré ráno.“ Krokodýl povídá: „Dobré 

ráno slone.“ Elmer se usmál a odpověděl: „Dobré ráno.“ I žirafa povídá: „Dobré ráno slone.“ 

Elmer se usmál a odpověděl: „Dobré ráno.“ 

Když se Elmer opět připojil ke svému stádu, viděl, jak ostatní sloni jen tiše stojí. Nikdo ho 

nepoznal. Jak tak sloni pořád tiše a vážně stáli, chtěl se Elmer zasmát. Zvedl svůj chobot a 

zatroubil: „BOOOO!“ Sloni se udivili. Když ale viděli, jak se Elmer směje, začali jásat: „Elmer, 

to musí být Elmer!“ a pokračovali ve společném smíchu.  

Najednou začalo pršet. Dešťové kapky smývaly šedou barvu z Elmerova těla. Až byl zpět se všemi 

svými barvami. „Musíme tento speciální den oslavovat každý rok. Dnes je Elmerův den.“ A tak 

se na tento den sloni strojili a barevně malovali, jen Elmer se nabarvil na šedo. Byl tak v tento den 

jediný, kdo má šedou sloní barvu.  

Konec  
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Příloha 5 Jazykové centrum: Chameleon Leon 92 

 
Chameleon Leon byl jiný než ostatní chameleoni. Když ostatní seděli na zeleném listu, zbarvili 

se do zelena. Když ostatní stáli na žlutém písku, změnili barvu do žluta. A když plavili 

v modrém rybníce, proměnili se do modra. Ne však Leon. Když si Leon vlezl na zelený list, 

zčervenal. Když se Leon postavil na žlutý písek, zfialověl. A když Leon plaval v modrém 

rybníce, měl barvu oranžovou. 

 

Leon to nedělal schválně, chtěl být stejný jako ostatní chameleoni. Jen se nedokázal změnit na 

správnou barvu. To, že byl jiný, někdy nahánělo Leonovi strach. Nedokázal se dobře 

zamaskovat, když mu hrozilo nebezpečí. To, že byl jiný, občas přivádělo Leona do rozpaků. 

Mezi ostatními vždycky vyčníval. To, že byl jiný, často způsobovalo, že si připadal osamělý.  

Nemohl si hrát s jinými chameleony, protože cítil, že se mezi ně nehodí. Leon si myslel, že ho 

chameleoni nepozvou mezi sebe, zvlášť když hráli své oblíbené hry, maskovanou a na schovku. 

 

Jednoho dne se malí chameleoni vydali do světa na zkušenou. Leon byl zvědavý, a tak se plížil 

za nimi lesem a snažil se, co mohl, aby byl co nejlépe schovaný. Malí chameleoni putovali 

dlouhý čas, po chvíli však zjistili, že se ztratili. Malí chameleoni dostali strach. Leon se bál taky. 

Leon se choulil za velikým kamenem, ale pak už nemohl svou samotu vydržet ani o chviličku 

déle. Vykoukl ven a malí chameleoni ho hned zpozorovali. K Leonovu překvapení byli rádi, že 

ho vidí. 

 

Zatím se o ně doma v lese začali rodiče strachovat. Rychle se stmívalo. Staří chameleoni se 

vydali své děti hledat. Rodiče putovali dlouhý čas. Po malých chameleonech však nebyla žádná 

stopa. Pak, v dálce na obzoru, zahlédli malou zelenou tečku. Byl to Leon! A tak malé 

chameleony našli díky Leonově barvě živé a zdravé. Všichni se radovali. Po dni plném 

dobrodružství se chameleoni vraceli domů. Leon šel tentokrát s ostatními. Měl sice úplně jinou 

barvu, ale získal své místo mezi kamarády. To, že byl jiný ho teď naplňovalo pýchou. 

 

  

                                                 

92 WATT, Mélanie. Chameleon Leon. Praha: Egmont ČR, 2002. ISBN 80-7186-792-6. 
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Příloha 6 Jazykové centrum: Vennovy diagramy  
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Příloha 7 Jazykové centrum: Ukázka odpovědí na otázku Všiml sis někdy ve svém okolí 

(třeba ve třídě) někoho, kdo se mohl cítit podobně jako oni? Nebo ses tak dokonce cítil ty 

sám/a? 

- Nechci to rozebírat, ale mám pocit, že je to nějak podobně s jedním žákem z naší 

třídy. 

- Cítila jsem se tak, když jsem se přestěhovala ze Slovenska do Prahy a neuměla 

jsem česky. Ještě když jsem chodila tři roky do třídy a pak jsem dostala brýle. 

- Když jsem se přestěhovala, nevěděla jsem, jestli si znovu najdu kamarády. 

- Když jsem poprvé přišel do třídy, tak na mě koukali všichni ostatní. Měl jsem totiž 

naslouchátka a bylo to hodně nepříjemné a dlouho trvalo, než jsem zapadl. A teď 

je to v pohodě, jsem na to zvyklý. 

 

Příloha 8 Matematické centrum: ukázka obrázků 

                     

 

Příloha 9 Matematické centrum: ukázka karet  

Jsou vzdělaní. Jsou hloupí. Jsou líní. Umí hrát na piano. Neumí hrát na piano. Kradou. 

Jsou kriminálníci. Jsou nadané. Jsou hloupé. 
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Příloha 10 Matematické centrum: Desky s informacemi 

                                                 

93 Faculty: Lisa Randall. Physics.harvard.edu [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

https://www.physics.harvard.edu/people/facpages/randall 

94 Vladimír Franz. Vladimirfranz.webnode [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:  

https://vladimirfranz.webnode.cz/ 

95 ŠČUKA, Emil. O mně. In: emilscuka.cz [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:  http://www.emilscuka.cz/ 

96 ŠTĚTÍNSKÁ, Soňa. Nejlepší policisté a zaměstnanci převzali ocenění. [online]. [cit. 2019-06-25]. 

Dostupné z:  https://www.policie.cz/clanek/nejlepsi-policiste-a-zamestnanci-prevzali-

oceneni.aspx?fbclid=IwAR1Fch3f-GhIhq9rL8c812DpfQ9jTVqCIXjNgEDmEZS6KrLMfmsZSHHCD5g 

97 O nás. Pragulic.cz [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: https://pragulic.cz/about-us/ 

Lisa Randall93 je teoretická fyzička a odbornice na částicovou 

fyziku a kosmologii z Ameriky. Působí jako profesorka 

na Harvardově univerzitě. 
 

Vladimír Franz94 je český hudební skladatel, básník, 

dramatik, výtvarník, vysokoškolský pedagog a publicista. Získal 

řadu ocenění, byl poradcem ministra kultury nebo například 

kandidoval na post prezidenta České republiky.  

 

Emil Ščuka95 dosáhl za svůj život mnoha úspěchů. Angažoval se 

v politice, stal se předsedou Romské občanské iniciativy a 

prezidentem International Romani Union. V současnosti působí 

jako ředitel Mezinárodní konzervatoře Praha – International 

Conservatory Prague. 
 

Policistou roku 2018 se stal praporčík Aleš Mrazík96. Převážná 

část služební kariéry, je u policisty spjata se služební kynologií. 

Na „účet“ psovoda a jeho čtyřnohého svěřence lze připsat 

nespočet úspěšných zásahů v rámci klasické kynologie při 

výjezdové činnosti a objasňování trestné činnosti. Nelze 

pominout úspěchy v oblasti speciální kynologie. Pan Mrazík je 

stávajícím mistrem republiky v kategorii vyhledávání výbušnin a 

v soutěži družstev přispěl svým bezchybným výkonem ke třetímu 

místu. 

 

PRAGULIC97 je sociální podnik, který umožňuje zájemcům 

netradiční prohlídky. Tyto prohlídky vedou lidé bez domova a 

umožňují proto seznámení s jejich životem. 

 

https://www.physics.harvard.edu/people/facpages/randall
https://vladimirfranz.webnode.cz/
http://www.emilscuka.cz/
https://www.policie.cz/clanek/nejlepsi-policiste-a-zamestnanci-prevzali-oceneni.aspx?fbclid=IwAR1Fch3f-GhIhq9rL8c812DpfQ9jTVqCIXjNgEDmEZS6KrLMfmsZSHHCD5g
https://www.policie.cz/clanek/nejlepsi-policiste-a-zamestnanci-prevzali-oceneni.aspx?fbclid=IwAR1Fch3f-GhIhq9rL8c812DpfQ9jTVqCIXjNgEDmEZS6KrLMfmsZSHHCD5g
https://pragulic.cz/about-us/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teoretick%C3%A1_fyzika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika_%C4%8D%C3%A1stic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika_%C4%8D%C3%A1stic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Harvardova_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Publicistika
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Příloha 11 Matematické centrum: Ukázka vyhodnocení průzkumu jedné skupiny                                                                                                          
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Příloha 12 Závěrečný poster 

Matematické centrum: Ukázka zápisů žáků, kteří v sobě objevili nějaký předsudek 
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Příloha 13 Divadelní centrum: Ukázka scénáře Sněhurka a sedm trpaslíků 

ROLE:      HRAJÍ:  

Sněhurka       _____________ 

Zlá královna     _____________ 

Princ       _____________ 

Myslivec      _____________ 

Trpaslíci     _____________ 

 

MÍSTO, DĚJ 

• Zámek  

- Zlá královna se táže svého zrcadla, kdo je nejkrásnější – to odpovídá Sněhurka 

• Les 

- Sněhurka odvedena do lesa – má být zabita myslivcem 

- Sněhurka prchá, potkává lesní zvířátka a trpaslíky 

• U trpaslíků  

- uklízí, opravuje, později se spřátelí s trpaslíky 

- královna lstí podává Sněhurce otrávené jablko – usíná 

- Princ ji polibkem vysvobozuje 

 

REKVIZITY 

- Jablko, plášť, nástroje 
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Příloha 14 

ZÁVĚREČNÝ PRACOVNÍ LIST 

1. Odpověz na otázky pomocí těchto výrazů: 

a) SOUHLASÍM 

b) NESOUHLASÍM 

c) NEVÍM – JE MI TO JEDNO 

 

Školáci s brýlemi mají lepší prospěch než ti, co brýle nenosí.   

Hendikepovaní nemůžou pracovat.  

S třídními premianty nikdy není legrace.   

Všichni bezdomovci jsou líní a na ulici patří.  

Líčení se (make-up) je i pro kluky.  

Chlapcům jde matematika lépe než dívkám.  

Vietnamci jsou pracovití.  

Fotbal je jen pro kluky.  

2. Narazil/a jsi při práci v centru ateliéru na nějaký svůj předsudek? Jestliže 

ano, v čem spočíval? 

 

3. Co jsi díky divadelním představením zjistil/a o důležitosti role svědků 

(přihlížejících) v situacích, kdy někdo nejedná férově?   

 

4. Zjistil/a jsi při výzkumu v centru matematiky, že předsudky, které jste již 

znali, v sobě lidé opravdu mají? Pokud ano – které, a jak moc? 

 

5. Napiš, jaké různé projevy spolucestujících jsi zažil/a při jízdě tramvají 

s Katkou, která byla neobvykle oblečená. Vyjmenuj všechny reakce, které jsi 

zpozoroval/a.  

Troufl/a by sis do role Katky? Pokud ano, napiš proč. Pokud ne, napiš důvod. 

6. Jak myslíš, že by ses cítil/a, kdyby ses dostal/a do role Katky? V 5 větách 

popiš, jaké konkrétní pocity by se u tebe mohly objevit. 

 

7. Podívej se zpět na 1. úkol. V každém tvrzení je někdo, kdo se může zdát něčím 

odlišný. Napiš, které z uvedených odlišností by pro tebe byly snadné, a uměl/a 

by ses s nimi vyrovnat? (můžeš vymýšlet i své vlastní) 

 

            Které odlišnosti by ti naopak dělaly problém? Neunesl/a bys je?  

 

8. Bavilo tě téma a práce v těchto centrech? Která konkrétně nejvíce a proč?  

 

 


