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1. ÚVOD
Většina

více

z nás cítí, že lidské životy jsou

či méně

těžko

světě.

ohrožovány a tak každý z nás

bojuje se strachem a dalšími negativními emocemi, aby se vcítil
přestože

do pocitu pohody i
celém

často

každý den jsme

svědky

Tím se však zamotáváme do bludného kruhu, ze kterého pak
Během

vystupujeme.

celé existence lidstva se našla spousta lidí,

hlásali spásné myšlenky o možnostem k záchraně
či

nemalého násilí po

světa, celosvětového

nebe na zemi. Necítím se jako mesiáš, však nebaví

pasivně

pozorovat

dění,

A jak známo negace

proti kterému

tvoří opět

můžu

kteří

míru

mě tupě přihlížet

a

pouze vysílat negativní energii.

negaci. Takto by se z kruhu nevystoupilo asi

nikdy a to by byla velká škoda.
Jednou ze závažných otázek současnosti a tedy i ve výchově a vzdělávání je
řešení

současných

problémů

spravedlnosti. Tento pojem bývá
uprchlíků, případně

mezi

které

patří

často směšován

i

problém

pouze s otázkami

diskriminovaných minorit vetnických

či

sociální
cizinců,

národnostních

společenstvích.

Tato práce si klade za cíl uvedenou problematiku
které se týkají menšinových
například

i žen,

v širších kontextech,

širšího spektra. To znamená

dětí, homosexuálů, bezdomovců

které tvoří strukturu celé
Při

společenství

řešit

a dalších mnoha skupin,

společnosti.

zpracování jsem vycházela ze studia literatury, z vlastních studijních i

lektorských aktivit u nás i v zahraničí. Mimo jiné v práci vycházím i z výsledků
pětiletého

pilotního programu realizovaného v

Maďarsku,

na Slovensku,

v České republice a Bulharsku, na němž jsem se za ČR podílela. Pilotní
program byl
z romskými

zaměřen

na

vzdělávání učitelů. Především těch, kteří

dětmi. Okrajově

se do programu zapojily i

některé země

pracují
bývalé

Jugoslávie, kde je téma soužití odlišných kultur velmi aktuální a stále zde
doznívají dozvuky konfliktu a války, která

předcházela rozdělení

Jugoslávie. Z výsledků práce mezinárodního týmu vyplývá, že

bývalé

učitelé, kteří

prošli tímto typem školení, vykazovali mnohem pozitivnější postoj vůči dětem
z minoritních skupin, což vedlo k lepším
ve

všech

zúčastněných

pfotlpMdsUdkové

zemích.

vzdělávání.

vzdělávacím výsledkům těchto dětí

Vzniklý

modul

je

zameren

DalAím zdrojem této práce,

na

především
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v praktické

části

je program nazvaný Ani
Bosně

používal v Srbsku,

a

černý,

Hercegovině.

ani bílý, který se s

vyučující

vytvořila

Tento program

Bělehrad)

Trikic (psycholožka, Centrum pro interaktivní pedagogiku
Vranjesevic (M.A.psychologie,

Universitě

na

úspěchem

v

Zorice

a Jelena

Bělehradě)

v úzké

spolupráci se Sorosovou nadací v Srbsku.
Tato práce má teoreticko-empirický charakter.
část

Teoretická

je

rozdělena

na

dvě

základní oblasti. První se zabývá

základními terminologickými otázkami s cílem sjednotit a objasnit používané
termíny, neboť často dochází k jejich nepřesným výkladům a dokonce i
záměnám.

části

V další

samotného útlaku a vymezení možných forem útlaku, které
naplnění

řadě

nazvané Formy útlaku se zabývám v první

definicí

právě nastiňují

pojmu sociální spravedlnost (oproti multikulturní výchově apod.).

Třetí část podrobněji

celosvětovém,

sleduje právní a institucionální garance v kontextu

evropském a se zvláštním zřetelem k situaci v České

republice.
Druhá oblast teoretické
vzdělávání
vzdělávání

mnohé

Dále pak jsou
je v

českého

v kontextu

v novém školském
Těmi

přístupy

k výchově a

školství. Lze konstatovat, že v dnešní

potřeby včetně

legislativních garancí

ať

době

již v Bílé knize

či

zákoně.

řešeny

představuje

vzdělávání

konkrétní cíle

podstatě příprava

mimo jiné

se zabývá východisky a

pro sociální spravedlnost a posuzují se možnosti tohoto

splněny

jsou

části

pro sociální spravedlnost.

na sociální, politickou a ekonomickou realitu, což

aktivní

přístup

k odstranění

předsudků

a

stereotypů

a

nejen pasivní konzum, který jsem zmiňovala v úplném začátku.
Dále tedy bylo nutno pojednat o jednotlivých etapách
z výše

zmíněného

jedním

přelomem.

popisu je jasné, že

A jelikož se jedná o
ve

struktuře

především
tvoří

změny

změna

vzdělávání, neboť

tohoto formátu

v myšlení, chování, jednání a

nemůže

následně

nastat

mnohdy i

osobnosti nebylo možno opomenout metody, které jsou

interaktivní a prožitkové. Proto i

konec teoretické

těm

i

věnována

kapitola, která

části.
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I když se otázka sociální spravedlnost všech skupin obyvatelstva,
se

především

zaměřuji

na otázky pedagogického procesu a jeho didaktických

zákonitostí .
V empirické

části předkládám

návrh modulu dalšího

kterém se snažím o aplikaci teoretických
Kladu

značný důraz

základě

na otázku aktivního poznávání, což je podstatné. Na

podmínky, za kterých je
čtyřdenního

vzdělávání úspěšné

modulu. Ten je pak

modulu

vzdělávání

Jakými aktivitami je modul

a

část.

Jsou zde uvedeny cíle,

především

stručně nastíněn

či

metodologických

časovým

pro sociální spravedlnost.

naplněn

lze nalézt v kapitole Aktivity v rámci
ať

již vzhledem

podmínkám, tak i z hlediska didaktických a

postupů.

Protože uvedený modul byl vyzkoušen v praxi dalšího
součástí

popis konkrétního

v kapitole Program

realizace programu. Zde máme jejich konkrétní popis,
k materiálním

ve

principů.

toho je strukturována i celá empirická

vzdělávacího

vzdělávání učitelů,

vzdělávání učitelů,

práce je i jejich pozitivní zpětná vazba a hodnotící odezva.

V závěru se pak zabývám shrnutím

potřebnosti

vzdělávání

naději,

a

zároveň

kamínkem do mozaiky

zde vyslovuji

materiálů potřebných

k

a efektivity navrhovaného

tato práce snad bude dalším
naplňování zmiňovaných cílů.
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2. Základní východiska k otázkám sociální spravedlnosti
V odborné

literatuře

procesů,

které

kultur.

Průcha

se setkáváme s

směřují

různými

označeními

vzdělávacích

k vzájemnému aktivnímu setkávání a soužití

(2001) a jiní

zaměňují

různých

termíny multikulturní/inter-kulturní

výchova, multikulturní Iinterkulturní vzdělávání a považují je za synonyma.
Osobně

jsem

přesvědčena,

že je nutné tyto termíny rozlišovat. Vycházím ze

základního lingvistického významu slov.
Tyto

předpony

spíše

se odlišují rozdílným významem latinské

zdůrazňuje

Dále je

důležité

výchova
nevytváří

mnohost a "inteť'

vyjadřuje

formování

postojů

a

kdy "multi"

souvztažnost mezi kulturami.
vzděláváním.

brát v úvahu rozdíl mezi výchovou a

zdůrazňuje

předpony,

pěstování

hodnot.

Termín

Vzdělávání

pouze postoje, ale vybavuje znalostmi, postoji a dovednostmi, je to

pojem chápaný více

komplexněji.

Výchova a

vzdělávání

celistvý proces, který zasahuje celou osobnost
prožitkové a integrované

učení,

jsou vnímány jako

člověka. Důraz

na kooperativní

činnosti,

na

je kladen na
učení

se ze

života a pro život.
Podobně,

velmi

příbuzné

obsahy, metody a procesy

někdy

dostávají nálepku

globální výchova nebo výchova k světoobčanství. Zatímco globální výchova
zdůrazňuje

ekologické aspekty současných světových trendů, výchova

k světoobčanství má za cíl seznámit žáky spíše s právními a sociálními
aspekty života v pluralitní

občanské společnosti.

Tyto pojmy jsou tedy

chápány šířeji než pojmy interkulturní a multikulturní výchova.
Ačkoliv

jsou uvedené termíny

vzdělávání

víceméně

zaměnitelné,

pro sociální spravedlnost. Je to v podstatě příprava na

sociální, politickou a ekonomickou realitu, která
k odstranění
vytvářejí

preferuji termín

předsudků

představuje

aktivní

přístup

a stereotypů. V jakékoli společnosti instituce

a udržují represivní struktury.

předsudky/nejsme předpojatí

Nestačí

jen

říci,

že nemáme

a pak stát stranou jen jako pozorovatelé. Pro

každého z nás je nezbytné zasáhnout, zastavit a

čelit

takovým

typům

osobního a institucionálního chování, které vede k upevňování daného

9

můžeme

útlaku. Pak

sociální spravedlnost definovat jako proces

vytváření

spravedlivé společnosti prostřednictvím zpochybňování předsudků,
stereotypů

a institucí, které

společnosti.(V.J.Resa,

Vzdělávání
vytváření

interkulturní

společnosti.

představuje

.

skupin. Týká se

samozřejmě

společnosti,

k

orientovat se
světa

a

občanské

cestu k rozvoji pluralitní

soběrovnosti

celé

nástrojů

života, myšlení a chápání

Představuje

založené na principu

jeden z

Umožňuje jedincům

nejrůznějších způsobů

vybrat si ten, který vyhovuje.
společnosti

a udržují struktury útlaku ve

2002, str.3)

pro sociální spravedlnost

v široké nabídce

tvoří

vytvářejí

jedinců

a rovnoprávnosti

i

nesporně

ale jeho základy se

v dětství a mládí. Vliv na utváření uvedených principů má bezesporu

rodina, bližší i širší okolí, a další významní činitelé, které
Vzdělávání

pro

sociální

cílevědomého působení

spravedlnost

je

ovlivňují

jedním

tradiční podobě

je založeno

výhradně

(vlastní) kultury a jejích hodnot. Z pohledu
nezbytné

celosvětově věnovat

garantovány

z nosných

pilířů

ve formálním školním vzdělávání.

V této souvislosti je nutné konstatovat, že školní
dlouholeté

jedince.

současnými

na

vzdělávání

ve své

předávání

majoritní

současnosti

se ukazuje jako

pozornost i kulturám minoritním, které jsou

deklaracemi, zákony v celosvětovém i národním

měřítku.

Mimo jiné by toto
informací a
výměnám.

být

vzdělávání mělo

utvářet

tak motivaci ke

kritické analýze získaných

vzdělávání

a interkulturním

Výsledkem těchto snah by pro žáky i pro celou společnost měl

vytvořený

pocit solidarity a schopnost reflektovat sociální a ekonomické

nerovnosti, na které navazuje aktivní
efektivně provádět

Chceme-Ii

naučit

žáky

spoluúčast

výchovu a

k jejich pozitivnímu

vzdělávání

řešení.

pro sociální spravedlnost

v praxi, musíme se opírat o její teorii a tato teorie má transdisciplinární
povahu.

Vychází z poznatků

zejména z oblasti

společenských věd.

všechny disciplíny, a proto
k vytvoření

několika

představy

následně

různých

vědních

disciplín,

Bylo by velmi obtížné vyjmenovat

popsané obory mají sloužit pouze

o rozsáhlosti problematiky tohoto vzdělávání.
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Přirozenou

vzdělávání

základnou

pro sociální spravedlnost je kulturní

antropologie, která se zajímá o takové základní pojmy, jako jsou kultura,
či

etnikum

etnická identita. Podobným tématem se zabývá i

etnologie.

Předmětem

jejího zájmu jsou

především

věda

nazvaná

kulturní rysy etnik jednak

z hlediska srovnávacího, jednak z hlediska vývojového. Dalším podstatným
zdrojem informací je
vědy

samozřejmě

sociologie.

"patří" výhradně

se stírají hranice mezi tím, co

etnologie

či

Při současném

stavu rozvoje

do sociologie, do

do kulturní antropologie. Dokonce v rámci sociologie bývá

vyčleňována

někdy

jako speciální disciplína etnosociologie. Ta zkoumá sociální
národů

aspekty etnik,

a národnostních menšin. Sociologické teorie a

výzkumy vztahující se k etnickým, rasovým a kulturním rozdílům mezi lidmi
jsou zajímavé

zvláště

příslušností

vzděláním

a

z důvodu souvztažnosti mezi etnickou
či

či

rasovou

inteligencí a z důvodu kulturní a etnické

determinanty manželství a rodiny (sociologie rodiny).
Z řady psychologických

věd,

můžeme

jmenovat

například

interkulturní

psychologii (známá též pod názvem etnopsychologie), která popisuje a

srovnává vlastnosti a funkce lidské psychiky v závislosti na kulturních
či

vzorcích etnika, národa
jak jsou

příbuzné

rasy. Poznatky o tom, jaké jazyky na

jednotlivých

nám

zase

jazyků

v

vědy,

související

různých

rovnoprávnosti
v neposlední

jazyků

řadě

se

jako je

pomáhají

vědy

zaváděním

například

sociolingvistika

objasňovat

kulturních

Nezanedbatelnou úlohu lingvistické
(problémy

existují,

a jak se vyvíjely, známe díky vědě nazvané komparativní

lingvistika. Speciální lingvistické
etnolingvistika,

světě

a

variabilitu

sociálních

či

užívání

skupinách.

zaujímají v jazykové politice
úředních

jazyků,

etnických menšin ve školách a na

uznávání

veřejnosti

by součástí vzdělávání pro sociální spravedlnost

aj.). A

měly

být i

informace týkající se právního postavení a práv národnostních menšin,
uprchlíků

a

žadatelů

o azyl apod. Tyto informace poskytují jak normy

vnitrostátního práva, tak i normy práva mezinárodního.

II

2. 1. Základní terminologické otázky
značné

Jak jsem již výše uvedla, existuje v oblasti, již se zabývám,
(nepřesnosti).

terminologické nejasnosti

Považuji proto za nezbytné pokusit

se charakterizovat soubor důležitých relevantních termínů.
Za výchozí termín považuji pojem multikulturní výchova.
Je to

přístup,

který

studentům umožňuje

kulturní odlišnosti a podobnosti a

pochopit, respektovat a

zároveň

oceňovat

ocenit schopnosti a dovednosti

odlišných etnických, rasových a socioekonomických skupin. Odlišné skupiny
jsou

realisticky

zrovnoprávnění

na

zobrazované

kulturních

nejrůznějších

vztahů.
ať

úrovních

z

nejrůznějších

Multikulturní

hledisek

vzdělávání

účelem

za

lze implementovat

již tak, že necháme studenty oslavovat etnickou

rozmanitost prostřednictvím "jídla, zábavy a svátků" až po "transformativní"
přístup,

který podporuje celou škálu kulturních hledisek pomocí kurikula

s cílem rozvíjení
V našem

sociálně

spravedlivé

pedagogickém

slovníku

společnosti.

je

(Reza, V. J., 2001)

termín

definován

jako jednak

interdisciplinární oblast teorie a výzkumu, jednak soubor praktických aktivit.
vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost

Usiluje o to

lidí

chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní, eliminovat nebo
oslabovat etnické

či

vzhledem k vytváření
kultur, ras apod.

příslušníky

přicházejí

s dětmi

termínů

s

postojů,

Má

značný

vytvoření

na

umožňují efektivně

které

kulturami do styku, ale i

cizinců, imigrantů

národů,

jiných

je interkulturní výchova.
takových znalostí,

komunikovat a spolupracovat

jiné kultury. Podle nového se týká

různými

praktický význam

J., Walterová, E., Mareš, J.,2001).

cílevědomé působení zaměřené

dovedností a
s

předsudky.

postojů vůči imigrantům, příslušníkům

(Průcha,

Dalším z důležitých
Je to

rasové

učitelů

řady pracovníků,

ve školách,

kteří

kteří

pracují

aj.

Obsahem interkulturálního tréninku je nejen podpora aktivního zvládnutí
cizího jazyka, ale také

vytváření

realistických

s příslušníky jiné kultury

(např.

integraci

(Nový, I. a kol. in

PrŮcha,J.,

při

očekávání

Evropanů

při

interakci

s Japonci apod.)

Walterová, E., Mareš, J., 2001).
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znění:

Tuto definici je možno nalézt i v tomto
rozdílností a rozvíjení
chápání "jinakosti"

společných

příslušníků

proces objevování kulturních

perspektiv. Podporuje toleranci, vzájemné

jiných etnik, náboženství. Zakládá se na

respektu, setkávání kultur, komunikaci a interakci,

čerpá

úctě

a

z prožitků a

zkušeností. (Walterová, E., Ježková,1999)
připravovat

Interkulturní výchova má
společnosti

•

tak, že je vybavila k tomu

budou mít znalosti o
především

•

žáky na život v

potřebnými

různých

o těch, s nimiž sdílejí

pluralitní

kompetencemi:

etnických a kulturních skupinách,

svůj

dovednosti - orientovat se v

kulturně

životní prostor

kulturně

pluralitním

světě

a využívat

interkulturní kontakty a dialog k obohacení sebe i druhých
•

postoje -

tolerance, respekt a

životním formám,

otevřenost

včetně vědomí potřebnosti

k odlišným skupinám a

osobní angažovanosti
(Varianty, 2002)

Domnívám se, že toto vymezení je
v tomto
aktivní

směru zaměřuje

spoluúčast

k

poněkud

"pouze" na znalosti, dovednosti a postoje a ne na

řešení

problematiky.

Dalšími termíny, které považuji za
určují stupeň

redukované, protože se výchova

a formu zapojení

důležité

příslušníků

si vyjasnit, jsou takové, které

minoritních skupin v součinnost

s majoritní skupinou.
Jednou z prvních verzí je asimilace, která je definována jako proces, ve
kterém si minoritní skupina
většinové

Další

postupně

osvojuje zvyky, postoje a hodnoty

kultury a vzdává se vlastních. (Reza, V. J., 2001)

podstatně

jednodušší definicí je pak strohé

"přizpůsobení

si".

(Průcha,

J., Walterová, E., Mareš, J. ,2001)

Další možností
způsoby

součinnosti

je integrace. Ta je formulována jako

zapojení

žáků

se zvláštními

proudů vzdělávání

a do

běžných

vzdělávacími potřebami

škol, s cílem poskytnout i

přístupy

a

do hlavních

žákům

s těžkými
13

společnou

a trvalými zdravotními postiženími
vrstevníky, a

přitom

zkušenost s jejich zdravými

respektovat jejich specifické

potřeby.

V

zahraničí

je tato

forma rozšířena, od počátku 90. let se postupně uplatňuje i v ČR. Má různé
stupně:

od

dělení

speciálních

žáka do libovolné školní
postižených
žáků

žáků

je

tříd

třídy.

začleněna

na

běžné

škole až po individuální

zařazení

Na základních školách zhruba polovina

do integrovaného

vzdělávání:

Celkem 51 507

je integrováno v běžných třídách a 11 637 žáků je začleněno

v speciálních třídách běžných škol (stav k 30. 9. 1999). Názory odborníků
učitelů, rodičů

speciální pedagogiky,
postižených

žáků

jsou rozporuplné.

na integrované
(Průcha,

vzdělávání zdravotně

J., Walterová, E., Mareš, J.,

2001). Podle nového školského zákona (2004) se integrace týká i žáků se
sociokulturním

znevýhodněním.

Pravděpodobně

která

je

vymezena

předpokládá,

často

poslední doposud pojmenovanou formou je inkluze/lnkluse,
jako filozofický

nebo

hodnotový

přístup žáků

ke

který

přístup.

Termín se

vzdělání, úspěch

a snahu o

že všichni lidé mají nárok na nestranný

používá, pokud jde o

systém,

dokonalost ve všech aspektech v rámci jejich

vzdělání.

Filozofie inkluze

přesahuje

myšlenky materiální oblasti a zahrnuje základní hodnoty, které

prosazují

zapojení,

přátelství

a

sociální

interakce

vedoucí

k pocitu

sounáležitosti. (Reza, V. J., 2001).

Z výše uvedených

termínů

jsou pak pojmenovány následující formy výuky.

První z nich je segregovaná edukace, která je vymezena jako
vzdělávání žáků

oddělené

odlišujících se od svých vrstevníků.

Rozlišuje se:
1.

oddělování

rasové, etnické;

2. opak integrovaného

vzdělávání,

lj.

oddělování žáků zdravotně

nebo jinak

znevýhodněných

(Příhoda,

V., 1948)
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Další formou je pak inkluzivní

vzdělávání

definované

vzdělávání

stírající

rozdíly mezi vědou, náboženstvím a humanismem, kladoucí stejný důraz na
subjektivní zkušenost žáka jako na objektivní fakta.
v rámci tzv. spirituálních

Přístup

prosazovaný

směrů vzdělávání ovlivněných často

východními

náboženstvími a hnutím New Age.
(Bertrand, Y., 1998)

Od

těchto

forem pak jsou odvozeny i

organizační

formy škol. První z nich je

škola integrovaná.

1.

Organizační

spojení rozdílných

stupňů

nebo

typů

školního

vzdělávání

v jednu organizační jednotku. V ČR existují následující typy spojení:

a)

mateřská

b)

základní škola a nižší

c)

střední odborná škola a odborné učiliště stejných oborů studia;

d)

střední všeobecně vzdělávací

Organizační

plynulejší
spojení

škola a I.

stupeň

počáteční ročníky);

základní školy (nebo

stupeň

víceletého gymnázia;

a střední odborná škola.

spojení podporuje obsahové varianty, zvýšení kvality výuky a

přechody

mezi

představující

vzdělávacími

širokou škálu

stupni a typy. V
organizačních

zahraničí

existují typy

i obsahových variant.

ff

Významných typem je jednotná škola ( z agl. Comprehensive school = škola
přístupná

všem.

Vzdělávací

většině

systémy ve

evropských zemí dospívaly

od 60. let k takovému typu školy na úrovni povinného
zabezpečuje

rovnost

vzdělávacích

vzdělávání,

který

šancí pro veškerou populaci mládeže

příslušného věku. V ČR prosazováno např. Příhodou před 2. sv. válkou =
vzdělání

poskytovat

bezplatně

všem

dětem

ze všech sociálních vrstev. Dále

školský zákon z r. 1948 a to s 1.

stupněm

stupněm

ročník. Měla nepochybně

- škola

střední,

VL-IX.

pro dosažení masového nižšího
unifikací

vzdělávání

a

školy

opuštěn

vzdělání.

nedostatečnou

omezení možnosti volitelných

- škola národní, I. - V.

přináší

pozitivní

a 2.

důsledky

Byla však deformována striktní

obsahovou diferenciací - zejména

předmětů

aj. V r. 1990 byl princip jednotné

a nahrazen pluralismem ve

gymnázií aj., což ovšem

ročník

vzdělávání

- zavedení víceletých

nové problémy).
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2.

Škola provádějící integrované vzdělávání.

Posledními termíny, který považuji za nutné vzhledem k další práci s nimi
jsou stereotyp a

předsudek.

Stereotyp

Pojem vychází z

řeckých

označení,

slov stereos - pevný, strnulý a typos -

značka.

V námi používaném kontextu jej v roce 1922 poprvé použil americký

novinář

Walter Lippmann, který jím v knize Public Opinion

obraz v

hlavě,

společenských

jehož

prostřednictvím

skupin v hlavních rysech jako jednotné,

společenských vědách

rozlišujeme kategorie

nás samých nebo o naší
skupinách. Tvorba
zprostředkovanou

skupině

stereotypů

normami, výchovou,
směru

vnímáme chování

je

změnami

- a

ve

zkušeností atd.

členům

zafixovaný

vlastnosti

neměnné,

-

-

členů

dané. Ve

představ

představ

o

o jiných

mnoha faktory - skupinovými

společnosti,

vlivem médií, osobní nebo

Nejčastějšími

k druhým jsou diskriminace a

či

autostereotypů

heterostereotypů

ovlivňována

označil

projevy stereotypizace ve

předsudky,

tedy odlišné chování k

jiných skupin, založené pouze na faktu jejich příslušnosti k určité

skupině. Někteří autoři

definují

předsudek

pozitivní

náplň

chápou

předsudek

a stereotyp jako synonyma, jiní

jako negativní stereotyp. Zatímco stereotyp

(např.

technického pokroku),

Němci

předsudek

jsou

důmyslní

organizátoři

může

mít i

a nositelé

obsahuje záporné hodnocení, odsouzení -

je projevem negativního vztahu.
(www.varianty.cz)
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předsudek

Další auto spojuje termíny stereotyp a
předsudky

následovně: Předsudky

- stereotypy

přesvědčení,

iracionální postoje. Jsou to sdílená
(definovatelných) skupinách lidí.
určitých

Předsudek

rysech, který shrnuje smýšlení o
zvyků.

chování a

jako

zaměnitelné.
tradičně

jsou

Definuje

udržované

anebo myšlenky o

určitých

- stereotyp je souhrnný dojem o
skupině

lidí obvykle v termínech

Cílem stereotypu je zjednodušit realitu: "oni jsou

prostě

takoví". Šéfové jsou tyrani, cikání jsou líní, v té čtvrti jsou lidé nebezpeční jeden nebo více jistě ne, ale jsou takoví
Osobně

jsem však

ztotožňuji

přesvědčena,

nutně

všichni? (Foltýn, J., 2005)

že není tyto termíny možno spojovat a

se s následujícím pojetím.
často významně

Stereotyp je zjednodušený úsudek,

emočně

nasycen,

hotová myšlenka, která se nezakládá na údajích, ale na historkách, jsou to
představy

naše nereflektované
je šetrný,

Angličan

možnost si je

flegmatický a my

ověřit.

Se stoupajícím

stereotypy stále více

nepřátelské.

komunikačními prostředky

Předsudky

o typickém

věříme

dané skupiny. Skot

takovému klišé, aniž máme

napětím

mezi skupinami se stávají

Stereotypy jsou

šířeny

nějakému

postojů.

Jedná se o

předem

nekorigují se vlivem jednotlivých informací. Naopak,

s jeho

předsudky.

významnou

sociální kognici.

"naslouchá" jen

Předsudky

překážku

těm

dělíme

změnám,

člověk

s

tedy

předsudky

informacím, které jsou souhlasné

na pozitivní a negativní.

komunikace, protože

(Demjančuk,

zformovaný,

těchto postojů převládá emoční

(citová) složka, jsou velice intenzivní a schopné odolávat
svět výběrově,

masově

objektu, který se projevuje bez ohledu na

individualitu nebo povahu tohoto objektu. U

vnímá

i

s jejich zjednodušujícím pohledem na svět.

jsou specifický druh

fixovaný postoj k

příslušníkovi

ovlivňují

Tvoří

sociální percepci a

N., Drotárová, L. 2005).
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/

2.2. Formy útlaku

=sociální nespravedlnosti

V této teorii vycházím z práce J. Resa, která se

dominantně

zabývá sociální

nespravedlností .
Útlak chápe jako systematické vykořisťování jedné sociální skupiny jinou
skupinou za

účelem

jejího vlastního

prospěchu.

Abychom

určité

konání mohli

považovat za útlak, musí mít následující tři prvky:

být v
1. národním
2.

povědomí

představovat

nerovnováhu moci

3. být institucionalizované

Tento

fenomén

převahu/dominance

zahrnuje

institucionální

kontrolu,

ideologickou

a rozšiřování kultury dominantní skupiny na skupinu

utlačovanou.

Definuje zde tyto základní formy útlaku:
Rasismus
Ageismus
Sexismus
Etnicismus
Klasismus
Ablebodysmus
Heterosexismus
Religionismus
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Rasismus

základě příslušnosti

•

útlak/diskriminace na

k rase

•

postoj, konání, nebo institucionální postupy

podpořené

institucionální

mocí, které podřizují lidi na základě barvy jejich kůže nebo etnického
původu.

To

způsobem,

kulturu

zahrnuje

zneužívání

který odmítá respekt
ničí.

ponižuje a

kultury jedné skupiny takovým

vůči kultuře

která není založená na

nadřazenosti

nebo jinými skupinami: Rasismus

skutečné,

nepřípustné rozdělovat

Přesvědčení,

podřazené

že

některé

ale naopak na

být teoreticky

lidi do skupin na

základě

fyzické

vlastnosti

těmito

vytlačena,

rasy.

člověka

vlastnostech skupiny, do které je jedinec zařazován. Na
charakteristik je lidem

domnělé

rasy jsou ze své podstaty nad řazené a Jlne

Určité

je mylné.

poskytuje

=předpojatost + moc.

měla

Pozor: v budoucnosti by tato forma útlaku

již je

skupině

Rasismus dominantní

sebedůvěru,

neboť

jiné skupiny anebo tuto

přisuzováno

vypovídají o

základě

biologických

vyšší nebo nižší postavení a dále jsou s

znaky spojovány morální, intelektuální a jiné charakteristiky, které

nemají

s

fyzickou

stavbou

těla

žádnou

opodstatněnou

souvislost.

(www.varianty.cz)

Ageismus

základě věku

•

útlak/diskriminace na

•

postoj, konání, nebo institucionální postupy
mocí, které
příliš

Příklad:

podřizují

lidi na

základě

jejich

podpořené

věku (buď

institucionální

jsou považování za

staré nebo mladé)

181etý - obtížně shání práci neb nemá ještě žádné zkušenosti (žena

pravděpodobně

též

otěhotní).

50letý - už ho nikde

nechtějí přijmout

neb má

blízko do důchodu a jeho pracovní výkonnost je vzhledem k věku snížená.
Jsi 351etá žena a nemáš

děti

- už by jsi

měla

mít rodinu, máš na to věk ...
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Sexismus

•

útlak/diskriminace na základě na

•

postoj, konání, nebo institucionální postupy
mocí, které

Příklad:

asi

podřizují

základě

podpořené

institucionální

lidi na základě jejich pohlaví

vzhledem k pohlaví bychom "si

nepůjde dělat

pohlaví

do dolů

měli

či řidiče náklaďáku,

vybírat" i své

zaměstnání:

žena

muž jako zdravotní sestra/bratr,

muž jako oper v zahraničí.

Etnicismus

•

útlak/diskriminace na

základě příslušnosti

skupině vytvořené

ke

díky

sociálním vazbám
Příklad:

skupina jako rodina, vrstevníci

důchodci),

(vesnice,

•

sociální vazby

vytvořené

(děti,

mládež, lidé

středního věku,

vzhledem k příslušníkům mého

bydliště

město, sídliště ... )

postoj, konání, nebo institucionální postupy
mocí, které

podřizují

institucionální

základě

jejich typických

znaků,

které nejsou

společností

a které jsou

často

spojené se

lidi na

uznávané dominantní

podpořené

sociokulturním postavením

Klasismus

•

útlak/diskriminace na

základě příslušnosti

ekonomickému postavení,
•

vzdělání či

pracovnímu

postoj, konání, nebo institucionální postupy
mocí, které

podřizují

uznávané

dominantní

lidi na

základě

společností

skupině vytvořené

ke

zařazení

podpořené

jejich typických
a

které

díky

znaků,

jsou

institucionální
které nejsou

často

spojené

s ekonomickým postavením
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Ablebodismus

základě tělesné

•

útlak/diskriminace na

•

postoj, konání, nebo institucionální postupy
mocí, které

Příklad:

malí

nejen

odlišnosti
podpořené

institucionální

podřizují

lidi na základě jejich tělesného postižení

tělesně

a

či sportovně

duševně

handicapovaní, ale i štíhlí, tlustí, vysocí,

nadaní apod.

Heterosexismus

základě

•

útlak/diskriminace na

•

postoj, konání, nebo institucionální postupy
mocí, které dávají

přednost

sexuální orientace
podpořené

institucionální

lidem s heterosexuální orientací

před

lidmi

s homosexuální orientací
Příklad:

(na

ve

středoevropské společnosti převládá

opačné

pohlaví),

takže

cílovou

heterosexuální orientace

skupinou

jsou

všichni

ostatní

(bisexuálové, homosexuálové, fetišisté, exhibicionisté, sado/masochisté,
pedofilové, zoofilové, nekrofilové, koprofilové atd.). Zde je nutno upozornit,
na jednání ohrožující ostatní skupiny
mohli uplatnit

pořekadlo:

(např.

moje svoboda

pedofilové a

končí

děti).

tam, kde

Zde bychom

začíná

svoboda

druhých.

Religionismus

•

útlak/diskriminace na

základě

Příklad: většinou můžeme
vlastně

víra

(nevěřím

formu

mluvit o náboženské orientaci, ale i atheismus je

v Boha, ale jsem

vzniku života a fungování
vyčleňovanou

víry či vyznání

přesvědčen

Země .... ). Můžeme

útlaku

sem

antisemitismus:

o jiných možnostech

zařadit

i často

postoj,

samostatně

konání,

nebo
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institucionální postupy podpořené mocí, které podřizují lidi na základě jejich
židovského původu.

2.3. Základní dokumenty k
mezinárodních úmluva

ochraně

českého

práv menšin z hlediska

právního systému

Na mezinárodní úrovni je Česká republika vázána řadou smluv. Nedá se říci,
přímo

nějaká

významná vícestranná mezinárodní úmluva,

která by se zabývala

výhradně

problematikou menšin. Ochrana lidských práv

je pojímána spíše

komplexně

že by

existovala

dokumentech
(především

ovšem

v obecné

rovině.

objevíme ustanovení,

národnostních a etnických) mluví.

V mnoha významných

která

o právech

Nejvýznamnější

menšin

z nich jsou

tyto.

Mezinárodní

úroveň

ochrany menšin

Všeobecná deklarace lidských práv
Vyhlášená

Valným

shromážděním

OSN

10.

prosince

1948.

První

mnohostranný mezinárodní dokument, který po změně mezinárodních vztahů
během

druhé

světové

války a

poválečných

lidských práv pro všechny lidi na

světě.

událostí deklaruje univerzalitu

Základní zásada je stanovena ve

čl.

1 Všichni lidé se rodí svobodni a rovni v důstojnosti i právech.
Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
Vstoupila v platnost 4. ledna 1969, ve stejný den je závazná i pro
Československou socialistickou republiku. Podrobně se zabývá rasovou

diskriminací. Definuje některé pojmy, např.: rasová diskriminace - jakékoli
rozlišování,
barvě

vylučování,

omezování nebo

zvýhodňování

založené na rase,

pleti, rodovém nebo národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem

nebo následkem je
uskutečňování
odstranění

znemožnění

nebo omezení uznání, užívání nebo

lidských práv a základních svobod.

Zřizuje

Výbor pro

rasové diskriminace, který funguje pod OSN.
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Mezinárodní pakt o

občanských
března

Vstupuje v platnost 23.

a politických právech

1976 a tímto dnem se stává platným i pro

Československou socialistickou republiku a je uveřejněn pod vyhláškou č.

120/1976 Sb. Ve vztahu k menšinám v obecné

rovině

zakazuje jakoukoli

diskriminaci a tento zákaz znovu zdůrazňuje ve vztahu k dítěti. Článek 27
potom

konkrétně

stanoví: Ve státech, kde existují etnické, náboženské nebo
příslušníkům

jazykové menšiny, nebude jejím
s ostatními

příslušníky

upíráno právo, aby spolu

menšiny užívali své vlastní kultury, vyznávali a

projevovali své vlastní náboženství nebo používali svého vlastního jazyka.
Úmluva o právech dítěte
Přijata v New Yorku

20. listopadu 1989, pro Českou a Slovenskou

Federativní republiku vstupuje v platnost dne 6. února 1991. Svým
významem, respektive rozsahem, ve kterém se zabývá ochranou lidských
práv, se

nemůže řadit

na

úroveň předchozích tří

mezinárodních smluv. I zde

ovšem nalezneme ustanovení, které deklarují ochranu
případě dítěte)

člověka

(v tomto

bez ohledu na jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyka,

náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního etnického
nebo sociálního

původu,

majetku,

tělesné

nebo duševní

nezpůsobilosti,

rodu

a jiného postavení. Úmluva se ve své preambuli odvolává ve věci ochrany
menšin na Všeobecnou deklaraci lidských práv.
(Evropská) Úmluva o ochraně lidských práva základních svobod 1
Sjednána v Římě v roce 1950. Pro Českou a Slovenskou Federativní
republiku vstoupila v platnost 18.

března

1992. Hned v preambuli se

odvolává na Všeobecnou deklaraci lidských práv. O
v oblasti lidských práv obsažených v této

úmluvě

je

případných
oprávněn

sporech

rozhodovat

Evropský soud pro lidská práva (Štrasburk). Obsahuje pouze obecné
ustanovení o zákazu diskriminace

(čl.

14) - podobné

Listině

nebo Mez. paktu

o občanských a politických právech.

1 Dokument se jmenuje Úmluva o ochraně lidských práva základních svobod, někdy se o ní však
mluví s přívlastkem ,,Evropská"
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Rámcová úmluva o
V roce 1994 byla
Specielně

ochraně

přijata

zde bych

národnostních menšin

Radou Evropy, vstoupila v platnost 1. 2. 1998.

chtěla

čl.

zmínit

20:

Při

výkonu práv a svobod

vyplývajících ze zásad zakotvených v této rámcové Úmluvě každý příslušník
národnostní menšiny respektuje vnitrostátní právní
zejména práva

příslušníků většiny

Mezinárodní pakt o
Otevřen

řád

a práva ostatních,

nebo jiných národnostních menšin.

hospodářských,

sociálních a kulturních právech

k podpisu byl 19. 12. 1966 v New Yorku a s ním vyslovilo souhlas

Federální shromáždění 11. 11. 1975, prezident ČSSR jej ratifikoval
s prohlášením k článku 26, odst. 1.
Pakt vstoupil v platnost 3. 1. 1976 a pro ČSSR pak 23. 3. 1976 a je
uveřejněn

pod vyhláškou

Č.

120/1976 Sb.

Řídí se zásadami vyhlášených v Chartě OSN: uznání přirozené důstojnosti a

rovných a nezcizitelných práv všech
svobody, spravedlnosti a míru ve
odvozují od

přirozené důstojnosti

členů

světě,

lidské rodiny je základem

uznávajíce, že tato práva se

lidské osobnosti, uznávajíce, že podle

Všeobecné deklarace lidských práv,

ideálu svobodné lidské bytosti,

osvobozené od strachu a nouze, je možno dosáhnout pouze tehdy, jestliže
budou

vytvořeny

hospodářských,

takové podmínky, v nichž bude moci každý požívat svých

sociálních a kulturních práv, jakož i svých práv

občanských

a

politických.

Vnitrostátní (ústavní)

úroveň

ochrany menšin

Základním právní normou, která upravuje postavení menšin v ČR je ústavní
zákon.

Listina základních práv a svobod z.
diskriminace je stanoven ve

čl.

3, který

č.

2/1993 Sb.. Obecný zákaz

zaručuje

základní práva a svobody

všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství,
politického

či

jiného

smýšlení,

národního

nebo

sociálního

původu,
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příslušnosti

k národnostní nebo etnické

menšině,

majetku, rodu nebo jiného

postavení. Toto ustanovení dále mluví o možnosti svobodné volby národnosti
každého

člověka.

Menšinám samotným je

věnovaná

celá jedna

část

Listiny,

a to hlava třetí - Práva národnostních a etnických menšin:
Čl. 24 Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí

být nikomu na újmu.
Toto ustanovení specifikuje zákaz jakékoliv diskriminace pro
k národnostní nebo etnické

menšině. Příslušnost

volby, volního aktu a každý si tedy
Ochrana se však vztahuje i na

může

k národnosti je záležitostí

svou národnost

případy

příslušnost

svobodně

zvolit.

menšin, které svou odlišnost

nezakládají na národnosti, resp. na jazyku, kterým se jedna národnost
zpravidla odlišuje od národnosti jiné, ale na jiných hlediscích. V tomto smyslu
chrání Listina

například

požívají ochrany

před

ty skupiny lidí, které podle mezinárodních úmluv

diskriminací pro rasu, barvu pleti nebo pro podobné

znaky, které nezávisí na

volbě člověka.

Ustanovení tohoto

článku

tak

odpovídá i mezinárodním dohodám, jimiž je ČR vázána. V uvedených
souvislostech je to

především

Mezinárodní pakt o

občanských

a

politických právech a Úmluva o ochraně lidských práv a základních
svobod.
Ustanovení, že

příslušnost

nesmí být nikomu na újmu,
by vyvažovala

ke kterékoliv národnostní nebo etnické
nevylučuje,

znevýhodnění,

menšině

aby jim stát zajistil zvláštní práva, jež

vyplývající z toho, že

nepatří

k většinové

populaci. Zvláštní práva však nemohou být takového charakteru, aby narušila
princip rovnosti všech

občanů,

zejména rovnosti

před

zákonem.

Zajímavé je, že ústavní zákony, zákony, ani univerzální nebo regionální
mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána, nestanoví, co se rozumí menšinou
národnostní nebo etnickou, vyjma zákona ze dne 10. 7. 2001 o právech
příslušníků

národnostních menšin a o změně některých zákonů (ten uvádí

definici menšiny, se kterou pak dále pracuje). Je možné vycházet z definic,
jak se

vytvářely

v orgánech OSN. Uvádí se

např.,

že menšinou je skupina

občanů vytvářející početní menšinu v nedominantním postavení ve státě,

vybavenou etnickými, náboženskými nebo jazykovými rysy, které ji odlišují
od

většiny

obyvatelstva, má smysl pro solidaritu svých

členů

motivovanou
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vůlí

kolektivní

k

přežití

a jejím cílem je dosáhnout rovnosti s většinou, a to jak

fakticky, tak i právně. Žádný právní předpis nestanoví ani které menšiny v ČR
žijí, ani které skupiny obyvatelstva stát za menšiny uznává. Záleží jen na
menšině

samotné, zda

pociťuje

rozštěpí

svou identitu, zda se

dále na jiné

menšiny, nebo se integruje do majoritní skupiny.
Každý
právní

příslušník

řád

národností menšiny je povinen respektovat vnitrostátní

a práva ostatních, zejména práva

příslušníků většiny

nebo jiných

národnostních menšin.
Čl. 25 1) Občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se
zaručuje

všestranný

příslušníky

rozvoj,

zejména

společně

právo

rozšiřovat

menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo

informace v jejich

mateřském

s jinými
přijímat

a

jazyku a sdružovat s v národnostních

sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon.
2)

Občanům příslušejícím

k národnostním a etnickým menšinám
zaručuje

se za podmínek stanovených zákonem

též:

a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
b) právo užívat jejich jazyka v
c) právo

účasti

na

úředním

řešení věcí

styku,

týkajících se národnostních a

etnických menšin.
řady

Všestranným rozvoj se rozumí poskytnutí
kolektivního charakteru.

Některá

z nich jsou v

článku

práv individuálního i
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Tento demonstrativní (odst. 1) a taxativní (odst. 2)
ustanovení Listiny, když
Příkladem

přiznávají určitá

takového ustanovení je

přímo

vyjmenována.

výčet doplňují

i další

práva "každému", to je všem lidem.

článek

16, který

hovoří

o právu vyznávat

své náboženství nebo víru a zakládat náboženské instituce, organizace a
sdružení. Listina

přímo předpokládá,

že práva, která vyjmenovává v

případě

národnostních a etnických menšin, budou dále konkretizována zákonem, a
že zákon stanoví, jak budou tato práva ve
druhou stranu nárok na realizaci

těchto

skutečnosti

práv vyplývá

přímo

realizována. Na
z Listiny a není

podmíněn

vydáním zvláštního zákona.

Poměrně

obecné ustanovení prvního odstavce, rozvíjí konkrétní taxativní

výčet přiznaných

práv v odstavci druhém.

Především

jde o právo na

vzdělání

26

v jazyku menšiny. V platném právu

zaručuje

a rozvíjí podmínky realizace

tohoto práva školský zákon. Zákon by měl také stanovit jakým způsobem a
v kterých

případech

zajištěno

je

úředním

právo užívat jazyka menšiny v
výčtu

styku. Jediným kolektivním právem ve

řešení

odst. 2) je právo na

záležitostí týkajících se národnostních a etnických menšin.
změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České

Zákon o azylu a
republiky, ve znění
Toto

pozdějších předpisů

ustanovení specifikuje zákaz jakékoliv diskriminace pro

příslušnost.

státní

Zabývá se vymezením pojmu azylant - cizinec, kterému byl

podle tohoto zákona

udělen

azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o

azylu. Dále pak uvádí následující důvody

udělení

udělení

azylu:

pokud je zjištěno, že cizinec
a) je pronásledován za
b) má

odůvodněný

uplatňování

politických práva svobod, nebo

strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství,

národnosti,

příslušnosti

k určité sociální

politických

názorů

státě,

ve

osobou bez státního

občanství,

Dále pak uvádí zvláštní
právo pro rodinné
z humanitárních
zjištěny

jehož
ve

občanství

státě

který

nebo pro zastavení
má, nebo, v

azylu vztahující se

V neposlední

může udělit

řadě

určitých

případě

jeho posledního trvalého

důvody udělení

příslušníky.

důvodů,

skupině

že je

bydliště.

především

na

musím zmínit i azyl

ministerstvo i

přestože

nebudou

výše uvedené důvody.

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů

Tento zákon se zabývá vymezením rozsahu

umožňujícím cizincům

vstup na

území ČR, vstup za účelem poskytnutí dočasné ochrany, odepření vstupu na
území, možnost získání
udělení různých

přechodného

pobytu na území a jeho

ukončení,

forem víza a s nimi související podmínky, studium cizince,

pobyt cizince narozeného na území, ale i
vyhoštění či předání

zajištění

cizince za

účelem

podle mezinárodní smlouvy atd.
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Úmluva o právním postavení uprchlíků
Byla přijata 28. 7. 1951, ovšem v České republice vstoupila v platnost až 24.
2. 1992!!!
Vychází z Listiny základních práva svobod a deklaruje zacházení s uprchlíky
bez diskriminace. Jedním z podstatných

článků

čl.

je

č.

Veřejné
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vzdělávání. Zaručuje

stejné zacházení uprchlíkům jako ostatním občanům

v oblasti základního

vzdělání. Přiznává

cizinců (přistup

jím také práva jako u ostatních

ke studiu, uznávání cizích šk.

vysvědčení

273. Zákon ze dne 10. 7. 2001 o právech
menšin a o

apod.)

příslušníků

národnostních

změně některých zákonů

Toto je první zákon vztahující se pouze na národnostní menšiny, které jsou
vymezeny následovně. Národnostní menšina je společenství občanů České
republiky žijících na území ČR, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla
společným

původem,

etnickým

jazykem, kulturou a tradicemi,

menšinu obyvatelstva a zároveň projevují
menšinu za

účelem společného

jazyka a kultury a
společenství,

zároveň

účelem vyjádření

sdružování

volbou

příslušnosti

příslušníků

a ochrany

zájmů

jejich

utvořilo.

Tento zákon se pak zabývá výkonem práv
svobodnou

být považováni za národnostní

úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti,

za

které se historicky

vůli

tvoří početní

příslušníků

k národnostní

národnostních menšin,

menšině,

národnostní menšiny, právem

právem

účasti

na

na

řešení

záležitostí týkajících se národnostní menšiny, právem na užívání jména a
příjmení

v jazyce národnostní menšiny, právem na

užívání jazyku národnostní menšiny v
věcech

volebních, právem na

rozvoj kultury

příslušníků

úředním

vzdělávání

vícejazyčné označení,

styku a

před

na

soudy, ve

v jazyce národnostní menšiny, na

národnostní menšiny a na rozlišování a

přijímání

informací v jazyce národnostní menšiny.

Zákon ze dne 24. 9. 2004 o

předškolním,

základním,

středním,

vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zde bychom se

měli

zastavit u §13 zabývajícím se

Uvádí, že tímto jazykem je jazyk

český.však

dále

vyučovacím

pokračuje,

že

jazykem.

příslušníkům
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zajišťuje

národnostních menšin se

právo na

vzdělávání

v jazyce národnostní

menšiny, a to za podmínek stanovených v §14, který se
vzděláváním
vzdělávání

příslušníků

dětí, žáků

studentů

a

vzdělávání cizinců

A jako

Dále

studentů

a

zabývá

národnostních menšin. V §15 pak najdeme

náboženství.

Vzdělávání dětí, žáků

detailně

zákon

pokračuje

se speciálními

úsekem

věnovaným

vzdělávacími potřebami

nadaných (§16 a 17).

Samostatně

se

a

věnuje

v §20.

nejnovější

zákon bychom mohli zmínit zákon o registrovaném

partnerství, který nabyl platnosti 1.7.2006. Ten byl po více než 10 letech
schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 15. 3. 2006. Tímto
nemůžeme
vyřešena,

Pokud si

tvrdit, že legislativní forma útlaku v rámci heterosexismu je

ale

začíná

pečlivě

se

řešit.

prostudujeme tyto právní dokumenty, zjistíme, že bychom

zde mohli najít "chráněné"
•

rasismus

•

ageismus -

•

religionismus

•

heterosexismus

•

etnicismus -

částečně

V každém z těchto
především

příslušníky těchto

opět

forem útlaku:

pouze vztahující se k ochraně

dětí

pouze v omezené formě (viz. zákon o azylantech)

případů

je však nutno podotknout, že se zde jedná

o ochranu v rámci institucionální složky útlaku, nikoli však o formu

útlaku v rámci

společenského povědomí

ani ekonomické situace.

Zvláštní pozornost si zaslouží ve vztahu k Československu a později i České
republice

skutečnost,

že

byla dále

vtělena

českých (československých)

do

řada těchto

uvedených úmluv byla ratifikována aniž
zákonných norem. Tudíž

ani ochrana proti institucionální formě útlaku zde nebyla
Na co se pak mají

příslušníci

všech

těchto

naplněna!

minorit odvolávat, když ne na

legislativu? Snad na morálku? ...
O tom bychom mohli
může

určitě

dlouho polemizovat, však

každopádně

každý

více či méně (minimálně na základě svých zkušeností) posoudit

efektivitu

těchto zdrojů ..... .
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3. Teoretická východiska vzdělání pro sociální spravedlnost
Intenzivní zájem a vývoj o otázky sociální spravedlnosti lze vypozorovat od
počátku

70. let, kdy k nám do Evropy doléhaly vlivy boje za

v USA (od 60. let, kdy

afroameričané začali

občanská

práva

bojovat za svá rovná práva - jako

reakci na rasismus).

3. 1. Přístupy k výchově a vzdělávání pro sociální
spravedlnost
První období je charakterizováno

důrazem

na rozdíly - že nejsme všichni

lidé stejní, ale rozdílní. Bylo jasné, že každý kout
zevnějšku

jiného

zdůrazňovaly

a spíše než

měla

přístup

není

má jiné skupiny lidí,

toho, co máme

rozdíly. Mnozí rozdílnost využili v

v IQ, což ukázalo, že tento
a

zdůraznění

země

podpoře

nejideálnější.

společné,

se

teorií o rozdílech i

Tam, kde žila majorita

své normy za "normální", vše jiné pokládala za "nenormální", až

patologické. Ukázalo se, že

vysvětlení

mělo

by

být jiné - není normální a

nenormální, ale to, co je neznámé a odlišující se od mé normy, je jen jiná
forma existence.

Druhé období

přichází počátkem

80. let. Rozdíly ve

světě

jsou, je nutné

s nimi pracovat - odlišnosti nás obohacují, je tedy nutné je tolerovat. Málokdo
dovedl tolerovat odlišnost - protože se nerodíme s genem tolerance.
Nevěděli

jsme, že je nutné

přistupovat

Zdůrazňoval

jsme a budeme rozdílní.

bohužel nefungovalo (Znáte
k nim

stejně

vnímání, jiné
Nemám-Ii v

jako k našim
očekávání

něčem

se

přístup

potřeb

však ke všem

stejně

typu: mají stejná práva jako my,

dětem).

- v tom
- a to

přistupuji

Každý máme jiné vzorce chování, jiné

a naše kultura

ještě

rozdílné pojetí

umocňuje.

zkušenost, nejsem schopen pochopit to tak, jak vykládáš

ty. Toto období u nás
počátkem

věty

ke každému podle jeho

začíná

na

počátku

transformace naší

společnosti,

90. let. Na západě již však zdůrazňují další krok - zapojení.
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Třetí

období je nejen tolerance, ale

společná

práce. Nejen respektování

odlišnosti, ale vzájemné poznávání. Důležité je, že jsme v mnohém stejní máme všichni srdce, žaludek, mozek, rozdílní jsme díky ohromné

adaptační

schopnosti člověka - schopnost přizpůsobit se místu, kde žiji. Málokdo víme,
že rozdílné znaky na

těle

byly

až za tisíc let života na jiném

Ostatně

vytvářeny

tisíc let a že možná

změna

je

opět

místě.

dnešní objevy - že máme 99 % DNA stejných, to jen potvrzují.

Rozdíly jsou ve znacích - to postihuje antropologie - nikoliv v
pocitech, úvahách, životním cyklu. Ten máme všichni více

potřebách,

méně

stejný -

lišíme se jen v intenzitě a míře prožitků. Potřebu jídla, spánku, bezpečí, lásky
však máme všichni lidé. Důležité je druhého - toho odlišného - poznat,
pochopit, jak on vidí
společným

prací,

věci, sdělit

mu moje

vidění

- a to lze jen

společnou

vzájemným poznáváním. Tvoje i moje objevy

patří

do

pokladnice lidstva. Interkulturní - znamená vzájemné prolínání, poznávání
našich rozdílných kultur.

Možná, že každý jsme
nestačí.

3.2.

začínali

tak, že jsme si

uvědomovali

rozdíly. To ale

Nejen tolerance, ale společné poznávání je efektivní.

Vzdělávání

pro sociální spravedlnost v kontextu

českého

školství
České školství prochází po roce 1989 velkými změnami, a proto se také
začíná hodně hovořit

základních a
věnuje

o interkulturním

středních

či

multikulturním

vzdělávání

na

školách. Nutno dodat, že této problematice se

i řada projektů i v mateřských školách.

Ty nejpodstatnější změny byly publikovány v tzv. Bílé knize - Národním

programu rozvoje vzdělávání, kterou v roce 2001 vydalo MŠMT ČR. Podle
tohoto materiálu by se česká vzdělávací soustava měla zaměřit na rozvoj
lidské individuality, zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti,
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výchovu k ochraně životního
rozvoje
a

společnosti,

solidaritě

zajištění

ve smyslu

posilování soudržnosti

občanské společnosti.

spolupráci a

prostředí

společnosti,

udržitelného

podporu demokracie

Nezapomíná se ani na výchovu k partnerství,

v evropské i globalizující se

společnosti,

společnosti

konkurenceschopnosti ekonomiky a prosperity

zvyšování

a na nutné

zvyšování zaměstnatelnosti.
Právní garance výše uvedených principů je obsažena ve Školském zákoně
z roku 2004 (viz. kapitola 2.2.).
Záměrem zmiňovaného
mířila

interkulturního

vzdělávání

cílům

je, aby k jeho

celá škola, to znamená, aby fungovala na principech rovnosti,

úcty, vzájemné tolerance a respektu. Celý
vytvářet prostředí,

učitelský

sbor by

které uznává základní principy interkulturního vzdělávání a

chová se podle nich. Principy, cíle a metody interkulturního
časem měly

měl společně

proHnat všemi

vyučovanými předměty.

vzdělávání

Pozornost je

by se

zaměřena

zejména na tato témata:

•

domov, vlast, národ, národní hrdost, vlastenectví, cizina

•

soužití

národů

a národností v jedné zemi, rovnocennost

národů

a

národností, nejdůležitější národnostní menšiny v ČR
•

náboženské, národnostní a sociální
jejich

•

poměry

v našich zemích a

způsob

řešení

pluralismus kultur, poznávání a vzájemné

ovlivňování

jednotlivých

civilizací
•

společné

zvyky,

prvky jednotlivých

národů,

národností atd.

(společná řeč,

území,

dějiny ... )

•

problémy vyplývající z národnostní či náboženské nesnášenlivosti

•

interkulturní vztahy, konflikty a jejich podoby,

překonávání konfliktů

a

napětí ....

Zároveň

bych si dovolila upozornit, že

zabezpečení,

následující

které z nich vyplývá, je

přes zmiňované

dokumenty a

přesto v ČR naprosto běžný

příklad.
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Cizinci,

kteří chtějí

6000,-

Kč měsíčně.

své

dítě

mateřské

umístit do

Tato povinnost pro

ně

školy si musí

připravit

zhruba

vyplývá z následujícího faktu:

předškolní výchova a vzdělávání není dle zákona povinné a proto ČR
nepřispívá na toto vzdělávání nikomu jinému než řádnému občanu ČR. Což

v dnešní

době,

kdy se migrace stala

běžnou
říci,

podporovanou záležitostí, musím

a v mnohých ohledech

pozitivně

že zde se jedná o jasnou formu

ekonomické složky útlaku a to v útlaku pod

mnohonásobně

skloňujícím

se

rasismem!

3. 3. Cíle vzdělávání pro sociální spravedlnost
Vzdělávání

je v

podstatě příprava

Představuje

realitu.

společnosti

V jakékoli
Nestačí

aktivní

jen

říci,

přístup

instituce

že nemáme

na sociální, politickou a ekonomickou
k odstranění

vytvářejí

předsudků

stereotypů.

a

a udržují represivní struktury.

předsudky/nejsme před pojatí

a pak stát stranou

jen jako pozorovatelé. Pro každého z nás je nezbytné zasáhnout, zastavit a
čelit

takovým

typům

osobního a institucionálního chování, které vede

k upevňování daného útlaku. Pak
jako proces vytváření spravedlivé
předsudků, stereotypů
společnosti.

zmíněných

společnosti prostřednictvím zpochybňování

a institucí, které

vytvářejí

pro

sociální

Kritériem v tomto

případě

od výchovy a

vzdělávání

zaměřeno

příjemce

informací.
Tím

na I. stupni základní školy je odlišné

pak celé toto

na životní zkušenosti samotných

v následujícím textu budu

systému, odlišuje se

sdělovaných

vzdělávání určeného například studentům
veřejnost,

z JIZ

pro sociální

vyspělost příjemců vzdělávání.

je zejména

na pedagogickou

vyplývají

Vzdělávání

vzdělávacího

kladenou na kvantitu a kvalitu

mám na mysli, že výchova a

více

podstatě

definic a charakteristik tohoto pojmu.

náročností

zaměříme

a udržují struktury útlaku ve

spravedlnost v

spravedlnost se zavádí na všech stupních
pouze

sociální spravedlnost definovat

(Reza, V. J., 2001).

vzdělávání

Cíle

můžeme

gymnázia. Pokud se

vzdělávání

účastníků.

výchovy a

bude o to

Pro zjednodušení

vzdělávání

pro sociální
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spravedlnost pojmenovávat pouze jako žáky, nikoli jako
či

účastníky,

studenty

pedagogy.

Žáci:
•

si prohloubí své znalosti,

porozumění

a vnímání

mechanismů,

které udržují nerovnoprávné postavení jednotlivých kulturních
skupin ve společnosti,
•

budou mít možnost pochopit proces budování možností pro
transformaci na osobní, profesionální a institucionální úrovni.

Při detailnějším

rozebrání jednotlivých

cílů,

mohu uvést následující:

Žáci:
•

při řešení

kroku
•

porozumění

si budou rozvíjet

uvědomí

si

role "pojmenování" jako prvního

nespravedlnosti,

různé

úrovně

zodpovědnosti

při

záchraně

systémové nadvlády,
•

se

naučí

postupy, které jim napomohou

osobního a institucionálního
•

prostředí,

odstraňování stereotypů

svých

žáků),

•

získají

hloupější

•

naučí
při

základě

analyzovat

pochopení forem útlaku,

se, jak používat metody a postupy, které jim pomohou

dosažení
a

kriticky

těchto cílů

hodnotit

vzorců. Měli

by

by

měli

různé

a

projevy

odlišných

k nekonfliktnímu soužití

dokázat

čelit projevům

xenofobie, diskriminace a rasismu a dokonce proti nim
mínění

prostředí.

být jedinci schopni rozpoznat,
aspekty

přispívat

prostředí občanské společnosti,

podle mého

(nejen u sebe, ale i u

transformaci jejich osobního a institucionálního

sociokulturních
skupin v

transformaci jejich

lépe pochopí stereotypní chování a budou moci rozvíjet
dovednosti pro

Na

při

aktivně

pro jednotlivce a často i pro skupinu asi to

různých

intolerance,

bojovat, což je
nejtěžší.

Vzhledem k vzrůstajícímu počtu cizinců a jejich dětí v České republice je
dalším cílem

vzdělávání

pro sociální spravedlnost také

samozřejmě

i
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začleňování

menšin do

českého vzdělávacího

pocházející z menšin mají stejná práva na

systému, protože

vzdělání

jako jejich

děti
čeští

vrstevníci.

3.4. Etapy procesu
Vzdělávání
něhož

procházejí

účastníci

porozumění

Trénink

zaměření

během

spojenectví. V

Vzdělávání

na

pro sociální spravedlnosti je založený na

Pojmenování, Promlouvání a Budování

průběhu vzdělávacího

Tyto

tři

oblasti

proměnou.

hlubokou osobnostní

porozumění:

oblastech

porozumění.

pro sociální spravedlnost

pro sociální spravedlnost je dlouhodobý proces,

Oblasti

třech

vzdělávání

modulu se

představují

zaměřím

na tyto oblasti

pojmové nebo-Ii teoretické základy

tohoto tréninku.
Je

zapotřebí

porozumění,

lineární.

uvědomit,

si
tyto

tři

Například,

začíná

že zatímco pojmenování

aspekty jsou ve své

podstatě

bude-Ii pojmenování

představovat

proces

interaktivní a nikoliv
zaměření

určité

aktivity, promlouvání by mělo být druhotným zaměřením.

1. Pojmenování

Proces hojení se z útlaku a jeho

řešení začíná

pojmenovat zkušenost. Je velmi

důležité,

cílová, tak i necílová skupina), že nás

učili

abychom všichni pochopili Oak
a

o druhých i o nás samotných. Abychom se
musíme si

vytvořit

říkali

nám nesprávné informace

vyléčili

ze

zranění

z minulosti ,

inklusivní a spravedlivou budoucnost. Abychom to
naučit

dokázali, musíme se
emočního porozumění

Potřebujeme

pojmenováním tohoto útlaku-

zpracovávat nové významy

spojeného s

přijetím přesných

kognitivních informací.

jasný a vhodný jazyk, abychom dokázali

problémy - pojmenovat

skutečnost

prostřednictvím

jasným a konkrétním

označit skutečné

způsobem.

Jakmile
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skutečnosti, můžeme

dojde k pojmenování nebo k odhalení
k budování kritického

povědomá

,.--

a připravení

"jeviště"

se posunout

k akci.

v

2. Promlouvání
Promlouvání je názor, že ti, kdo
aktivně

tradičné mlčí

a/nebo nemají moc, se

"otevřené vyjádření

zapojovat do dialogu. Promlouvání zahrnuje

názoru" k problémům, myšlenkám a

pocitům,

Promlouvání

svědčí

vlastnictví a

zplnomocnění. Prostřednictvím

které

začnou

ovlivňují

naše životy.

o tom, že máme smysluplné informace vedoucí k pocitu

dostavuje schopnost jednat a nakonec

vlastnictví a

ovlivňovat

zplnomocnění

se

vlastní osud i osudy

druhých. Proces osvojování a používání promlouvání podporuje rozvoj
kritického

povědomí.

3. Budování spojenectví
Namísto pochopení, jak rozmanitost komunitu obohacuje, se lidé
oddělovali

kulturních,

ať

již ekonomických,

anebo jiných viditelných

nebo vnímaných

jeden od druhého na
náboženských,

charakteristik.

Postupně

docházelo k odcizování dominantních a

skupin. Je nezbytné zhojit svoje
jeden od druhého
všichni máme v
na

odstranění

odděleni.

zranění

z útlaku a

Navíc je nutné

podstatě potřebu

uvědomit

zaměřit

se na

podřízených

si, jak jsme byli
skutečnost,

že

stát se navzájem spojenci, spolupracovat

útlaku a postavit se tváří nespravedlnosti.

Proces budování spojenectví
skupině,

základě rozdílů,

často

včetně

Předpokládejte,

že

chtějí

vás,
právě

efektivními spojenci.

předpokládá,

že všichni lidé ve vaší vlastní

být spojenci

vy jste dost

dobří

Proces budování

a

lidem
chytří,

spojenců

v jiných

skupinách.

abyste se mohli stát

nás provádí procesem

reflexe, dialogu a na závěr i konkrétními aktivitami.
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POJMENOVÁNí

PROMLOUVÁNí

BUDOVÁNí SPOJENECTVí

Během

výše,

tréninku (viz. praktická

neboť

část)

však budeme vycházet z pohledu viz.

je z mého pohledu uchopitelný pro veškeré

příjemce vzdělávání

pro sociální spravedlnost.

Dalším úhlem pohledu však mohou být i následující východiska.
Etnocentrismus a xenofobie jsou do jisté míry vlastní všem kulturním
společenstvím,

a proto je nelehké tyto hluboce

Proto by celý proces tohoto vzdělávání

měl

zakořeněné

postoje

měnit.

probíhat ve více etapách:

1. Žáci si sebe sama představují zvnějšku a mohou tak přehodnocovat

vnímání

kladů

uvědomují,

záporů

a

světě,

naší

realitě. Postupně

si

že naše myšlení, životní styl, zvyky, tradice jsou pouze

jedním z možných
způsoby

v našem

vnímání

způsobů

světa,

reakce na svět.

Připouštějí,

že existují i jiné

které nejsou lepší ani horší, ale jen jiné.
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2. Žáci se učí rozumět světu a době, ve které žijeme. Jsou vedeni k
pochopení, že vývoj je důsledkem střetávání a prolínání různých
náhledů

na

svět.

Izolace kultury

způsobuje

její stagnaci. Každá kultura
způsoby

má co nabídnout, disponuje zajímavými, inspirativními
zvládání

světa.

Kombinace

těchto způsobů může usnadňovat

lidskou

existenci všech kultur.
3. Žáci se seznamují s odlišnou realitou odlišnými náhledy na svět,
způsoby

myšlení, jednání. Analyzují získané informací o jiných

kulturách, posuzují, nakolik reálné jsou
odlišných

společenstvích,

a jakou

představy,

měrou

jsou

které si

tvoříme

ovlivněni

o

našimi

dřívějšími domněnkami o nich. Žáci zkoumají, jak informují média o

jiných sociokulturních skupinách a jakým

způsobem ovlivňují

naše

myšlení.

4. Žáci

l se

učí chápat kulturní rozmanitost jako pozitivní jev. Jsou V

vedeni k pochopení, že kontakty a vztahy mezi odlišnými kulturami
jsou obohacující nejen pro
Poznávání jiné kultury
předává

může

ně

samotné, ale pro celou

být zdrojem zábavy a

pozitivní aspekty jiným kulturám, ale

společnost.

potěšení.

Kultura

zároveň může přínosné

aspekty nasávat od nich. Žáci se učí nalézt způsob, jak čelit pocitům
nebezpečí při

setkání s "jiným".

Učí

se také strategiím, jak co nejlépe

zužitkovat možnosti, které se naskýtají

při

setkání s "jiným",

k obohacení vlastní identity.
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3. 5. Metody vzdělávání pro sociální spravedlnost
Ve

vzdělávání

je kladen

důraz

na interakci mezi

učitelem/lektorem

a žáky

a mezi žáky navzájem. Žák není pouze pasivním objektem výuky, ale je i
zdrojem

nápadů

obohacovat a v

a informací.

Může

některých případech

výuku

ovlivňovat, různě

modifikovat,

Vzdělávací

i sám výuku vést.

proces,

který má ambici prosazovat hodnoty tolerance, respektu a solidarity se mine
účinkem,

pokud bude prosazován autoritativními metodami. Výchova a

vzdělávání

pro sociální spravedlnost se neobejde bez rozvíjení a dodržování

pravidel slušného chování, efektivní komunikace, smysluplné diskuse,
konstruktivní spolupráce a kritického myšlení.
Mezi

nejčastěji

využívané metody užívané (nejen) v rámci

vzdělávání

pro sociální spravedlnost patří:

1. Diskuse se hodí k

vyjasňování

vlastních

postojů,

formulaci

názorů,

rozvíjení dovednosti racionální argumentace a schopnosti naslouchat.
Diskuse

prostupuje

všemi

vzdělávání

formami

spravedlnost. Téma diskuse má být zajímavé,
přizpůsobené

znalostem

učitel/lektor účinně

a

schopnostem

diskusi vést,

měl

by si

pro

vhodně

formulované,

studentů.
předem

sociální

Aby

mohl

zrevidovat své

znalosti a získat základní informace týkající se diskusního tématu,
připravit

se na možné reakce

navrhovaným

řešením

diskusi rozproudit.

žáků,

formulovat argumenty pro a proti

problému a napsat si sadu

Před započetím

dotazů,

kterými lze

diskuse je vhodné domluvit si

se studenty obecná pravidla konstruktivní diskuse!

2. Brainstorming je
potřebuje
případně

užitečný

na úvod jednotlivých lekcí, kdy

rychle zjistit, jaké informace již studenti o tématu
nápadů,

a zapsání

námětů,

v rychlém

informací.

Cílem je

vyprodukovat co nejvíce myšlenek nebo projednat
možných

brainstormingu je

úhlů

důležité

v

minimálním

podporovat u

vědí,

spočívá

jaké zaujímají postoje. Tato metoda

shromáždění

všech

učitel/lektor

čase.

studentů

V

nějaké

téma ze

počáteční

fázi

produkci jakýchkoliv
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nápadů

bez hodnocení, teprve v další fázi se nápady a informace třídí,

opravují, hodnotí či
téma bylo

vylučují. Podobně

dostatečně jasně

stávají východiskem další

jako u diskuse je třeba dbát, aby

formulováno.

činnosti, ať

Shromážděné

údaje se pak

už to bude výklad, diskuse

či

jiná metoda vyučování.
vyučování

3. Skupinové
třída,

je forma práce ve skupinách menších než

která vyžaduje týmové úsilí, kooperaci, vzájemnou pomoc

a kolektivní

řešení

skupiny plní

určitý

problému. Studenti
řeší

úkol -

před

odpovědnosti
prostředím

školní

za projev

mnohem

uplatnění jednotlivců.

členů

před větším počtem žáků.

skupiny by

Snižují se

vědomí

velkou skupinou,

přirozenějším

třída. Počet členů

prací všech

daný problém. Sociální klima menší

skupiny dává lepší možnosti pro
zábrany, tréma, ostych

společnou

žáků

přílišné

Malá skupina je

a bližším životním situacím než
neměl přesáhnout

6. Vhodné jsou

též skupiny heterogenní.

4.

Simulační

hry a dramatizace. Tyto metody motivují k hravé

rozvíjejí myšlení žáka, jeho
mravní cit. Dramatizace
vyžaduje cíl výuky.

tvořivost,

umožňuje

Ztotožněním

volní aktivitu a také estetický a
žákům

zahrát si roli, kterou

se s novou rolí a

skutečným vcítěním

se do ní, získává žák schopnost empatie. Oživlá
může

tak být

nové roli.

případně

pravděpodobně

měl

konfrontována s

Přehráváním

mít na

rolí studenti

nově

dřívější

zkušenost

získanými zkušenostmi v

nacvičují

budou dostávat v multikulturní

paměti,

činnosti,

situace, do kterých se
realitě. Učitel/lektor

že smyslem není dokonalé "herecké"

by

ztvárnění

situace, ale vyjadřované postoje, názory a strategie jednání.

5. Kritické myšlení

nepředstavuje

specifickou metodu práce, jde spíš o

ideální kompetenci, kterou je vhodné u
kritického myšlení napomáhají

především

žáků vypěstovat.

Rozvoji

aktivity kritické analýzy

textů. Žáci by měli být schopni pozorně číst texty, roztřídit jednotlivé

informace, rozlišit, co jsou fakta, co názory, co interpretace,
které informace již znají, a naopak které jsou pro

ně

označit,

nové

či
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překvapivé,

které údaje považují za

nepravděpodobné,

názory souhlasí a se kterými nikoliv, a na
fragmentů

si

vytvořit

Je snad

zřejmé,

zároveň

i obtížné. A

že

zakrnělejší.

naučit

studenty této

přitom

jde o

běžnou

názor předložený
vyučování

či

světě

méně lákavější

při

je dlouhodobá metoda,

například

pokud

ale

čím

je

vytvořit

dál

vlastní

než automaticky

které žák, skupina
řešení

kolektiv pracuje na

zadá

důležité,

médii.

může

zpracovává zadané téma. Projekt

učitele/lektora,

roztříděných

funkci lidského mozku, která

masově zaměřenými

či třídní

nebo pracovní

problému

je velmi

Zdlouhavým procesem kritického myšlení si

6. Projektové
žáků

aktivitě

přetechnizovaném

a

názor je pro mnoho lidí mnohem
přijmout

takto

kritický názor na celý text.

zpohodlnělém

v našem

základě

se kterými

skupině žáků

určitého

usnadnit práci

úkol, aby zjistila

všechny dostupné informace o některé minoritě v ČR a připravila
prezentaci

výsledků

své práce. Je ovšem vhodné, aby

žákům konkrétnější

plán, projekt rozvrhl do

učitel

navrhnul

dílčích plánů

a aby

sledoval vývoj prací a mohl tak dílčí výsledky se studenty konzultoval.

učení

7. Aktivní

jako regulace
pouze v
vytváří

předpokladu,

staví na
činnosti

na ní

zpětně působí.

Aktivní

předávání poznatků prostřednictvím učitele,

aktivním

Konstruktivistický

učením

přítomnosti

činnosti

a

učení nespočívá

ale poznání se

neboli vlastním konstruováním (výstavbou).

přístup

Jeho osobní poznání je
v

že myšlení vychází z

znamená, že žák je aktérem poznávání.

neukončené

i v budoucnu.

Učitel

by

a nehotové,
měl vidět

otevřené

pro

změnu

studenta s jeho osobní

historií a v jeho životním kontextu, respektovat ho a pracovat se všemi
jeho osobními projevy. A naopak žák je nucen k vlastní autentické
poznávací práci,

často

napodobuje

činnosti

a postupy, které vedly

k vytváření poznatku.

41

Málokterá metoda, forma
podobě, většina

či

princip se v praxi vyskytuje ve zcela

čisté

aktivit kombinuje větší množství přístupů.
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4. PRAKTiCKÁ ČÁST
UČITELSKÉHO VZDĚLÁVÁNí K PODPOŘE

4. 1. NÁVRH MODULU

ROZVOJE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNí PRO SOCIÁLNí SPRAVEDLNOST

V návaznosti na teoretickou

část

diplomové práce

předkládám

návrh modulu

k podpoře rozvoje výchovy a vzdělávání pro sociální spravedlnost.
učitelé

Cílovou skupinou byli
k jedné z významných
ledna 2002 do

června

součástí vzdělávání.

v

prostředí

prošli efektivní

Kurz se

uskutečnil

2005. Probíhal 4 dny. Celková

byla 24 hodin po 60 minut
dnech. Celkem se

kteří

základních škol,

rozdělených

uskutečnilo

5

do základních dvou

kurzů.

školy nebo v pedagogických centrech. Byly

škol. Základní podmínkou byla kapacita kurzu, která
účastníků.

Celkem se všech

Obsah tréninku
oblastech

Vzdělávání

porozumem:

kurzů zúčastnilo

112

v období od

dotace kurzu

bloků

po dvou

buďto

Kurzy probíhaly

pro konkrétní tým jednotlivých škol nebo pro skupinu

25

časová

průpravou

připravovány buďto

zástupců

z

několika

činila maximálně

20 -

účastníků.

pro sociální spravedlnost je založený na
Pojmenování,

přímo

Promlouvání

a

třech

Budování

spojenectví. Proto byl sestaven tak, aby obsahoval aktivity vedoucí
k naplnění všech
vzdělávání
Při

těchto tří

oblastí. (Více viz. kapitola 3. 3. Etapy procesu

pro sociální spravedlnost.)

tréninku byly použity

především činnostní

a prožitkové metody.

(viz.

kapitola 3. 4. Metody vzdělávání pro sociální spravedlnost) .
Uvedený

přehled

programu je formální záležitost. U každé aktivity se jedná o

praktickou a teoretickou

část,

které jsou

buď

prezentovány

odděleně

podle

potřeb a cílů daného tématu, případně se prolínají. To znamená, pořadí

vztahu teorie a praxe je variabilní.
Denní program je
nichž následuje
Součástí

rozdělen

do hlavních

čtyř bloků

po cca 90 minutách, po

přestávka.

každého dne je pravidelná diskuse a hodnocení programu,

pocitů účastníků

prožitků,

apod. (viz. kapitola č. 4. 4. Zpětná vazba)
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Modul jsem sestavila na
českých učitelů

základě

zkušeností s

přihlédnutím

k potřebám

a pedagogických dokumentů.

4. 2. PROGRAM ČTYŘDENNíHO MODULU
VZDĚLÁVÁNí PRO SOCIÁLNí SPRAVEDLNOST

PRVNí DEN I. Vzdělávání pro sociální spravedlnost
1. Úvod
přivítání, představení

lektora

-

seznámení s cílem a programem

-

aktivita

směřující

k hodnocení
Aktivity
-

vzdělávání

důležitosti

k pochopení

kontextu vzhledem

člověka

účastníků

směřující

k seznámení a k navázání kontaktu

hledání odlišností a shodných
cvičen í

znaků

konstruktivistického naslouchán í

2. Stanovení pravidel a hranic
-

celoživotn í zásady

-

seznámení se základními pojmy

3. Minorita x majorita
klíčové

-

aktivita

pojmy a procesy
směřující

k prožitku

pocitů

příslušníka

minoritního

společenství

4. Útlak
-

aktivita (viz. kapitola 1. 3.Formy útlaku = sociální
nespravedlnosti = diskriminace)

-

závěr
zpětná

vazba

DRUHÝ DEN II. Stereotypy a předsudky
1. Rekapitulace základních
-

výstupů předchozího

základní charakteristika

stereotypů

a

dne

předsudků
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aktivity vedoucí k vyvození základních znaků a procesu
zobecnění prožitků a poznatků

2. Zažití si pocitů příslušníka minority i majority
3.Subjektivní hodnocení jevů na základě vlastní zkušenosti
postoje - jejich tvorba, ovlivňování na základě informací a
vlastních zkušeností
4. Aplikace do praxe
- Individuální, skupinové
-

závěr

-

zpětná

vazba

DRUHÝ DEN III. Útlak a moc

1.

Rekapitulace základních výstupů předchozích témat
- rozbor vlastních zkušeností s aplikací ve škole

2. Teorie útlaku
z hlediska

společenského

povědomí

a

pozice

(postavení),

institucionální formy útlaku
3. Teorie § praxe útlaku
- skupinové aktivity účastníků s cílem aplikovat diskriminaci na formy
útlaku
4. Moc
- aktivita směřující k prožitku pocitů mocných a outsiderů
-

závěr

-

zpětná

vazba

DRUHÝ DEN IV. Budování spojenectví
1. Rekapitulace základních výstupů předchozích témat
2 . Teorie moci
- struktura moci
- z hlediska hierarchické a kooperativní
3.

Budovánísp~enectví

- aktivita směřující k budování spojenectví z hlediska rolí v občanském
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životě

4. Budování spojenectví
-

diskuse

směřující

k budování spojenectví z hlediska rolí ve školním

životě

-

závěr

-

zpětná

vazba

4. 3. Aktivity v rámci realizace programu
4.3.1.

Vzdělávání

pro sociální spravedlnost (1. den)

Seznámení s cíly a programem

vzdělávání

Cíl:
•

seznámit se s cíli

vzdělávání

pro sociální spravedlnost a s programem

dne
•

účastníci

budou znát, vnímat to, co budou schopni

udělat

na

základě

tohoto tréninku

Metody:
•

skupinové vyučování

•

aktivní učení

Pomůcky:

•

tabule I flip, event. zpětný projektor

Předpokládaný čas:

•

10 minut

Metodický postup:

1. lektor seznámí

účastníky

s následujícím obsahem:
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Cíle Vzdělávání pro sociální spravedlnost

•

zlepšit si znalosti, porozumění a vnímání mechanismů, které chrání a
udržují systémy dominantního postavení

•

zapojí se do procesu budování možností transformace v osobní,
odborné i institucionální

rovině

Cíl dnešního dne - Budování kritického povědomí
Účastníci:

a. si budou rozvíjet
prvního kroku
b. si

porozumění

při řešení

role "pojmenování" jako

nespravedlností,

uvědomí různé úrovně zodpovědnosti při záchraně

systémové nadvlády,
c. se

naučí

postupy, které jim napomohou

při

transformaci

jejich osobního a institucionálního prostředí.

Následuje seznámení s programem dne (viz. výše).

Hledání lidí

Cíl:
•

budování komunity
v

•

průběhu

rovněž

(zajištění

komunikace mezi

účastníky

nutné

celého tréninku)

lze aktivitu použít pro hodnocení základních znalostí celé

skupiny a k výuce historie/obsahu týkajících se tématiky cílové( -vých)
skupin, specifických témat nebo
na který se chceme

problémů

spojených s útlakem(-ky),

zaměřit

Metody:
•

simulační

•

diskuse

hry a dramatizace

Pomůcky:

•

pracovní listy pro

účastníky
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Předpokládaný čas:

•

10 minut

Metodický postup:
•

lektor rozdá účastníkům každému jeden pracovní list

•

zadá jim úkol, že mají ke každému tvrzení napsat jméno někoho
z

přítomných

•

účastníci pracují

•

následuje diskuse - jak se komu pracovalo, komu se

podařilo

splnit

úkol zcela, event. komu nikoli. ..

účastníky:

Pracovní list pro
Najděte někoho

kdo:

mluví více než jedním jazykem

je levák

rád tancuje

má starší sestru

vám dokáže

říci

definici "asimilace"

za poslední

měsíc přečetl

více než jednu knihu

se za posledních šest měsíců zúčastnil ještě jiného tréninku

vám

Očekávání -+

řekne

vtip nebo hádanku

Pravidla

Cíl:
•

účastníci

si vyjasní, jaká jsou jejich očekávání a co očekávají od

tohoto tréninku
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•

účastníci
během

se budou

řídit

pravidly

přispívajícími

ke zdravé interakci

tréninku

Metody:
• . aktivní učení
Pomůcky:

•

flip, fixy

•

samolepící papíry nebo malé kousky papíru

Předpokládaný čas:

•

20 minut

Metodický postup:
•

Lektor rozdá
části.
části

•

účastníkům

Do prvních dvou

velký papír, požádá je, aby ho

částí

napíší, co

očekávají

kousky papíru nebo samolepících

lístků.

očekává

napíše:

od tréninku. Do první
Nechtě/la

části

třetí

Na první papír napíše, co
Chtě/la

účastníci

připraví

bych a druhý s nápisem

Chtě/la

Když jsou

Potom

účastníci

bych ...

bych ...

píší,

Zatímco

očekávání

•

od tréninku a do

tři

Řekne jim, že jako lektor, potřebuje znát jejich očekávání. Má tři

na třetí napíše hlavní očekávání od sebe:

•

na

to, co očekávají od sebe.

na druhý papír:

•

rozdělili

Chtě/la

bych se

naučit...

si dva velké papíry: jeden s
bych se

Chtě/la

naučit.

hotoví, požádá je, aby si prodiskutovali svoje

s partnerem.

řekne

každý

účastník dvě očekávání

v rámci celé skupiny a je-Ii

to možné, nalepí na odpovídající velký papír.
•

Očekávání

týkající se toho, co by

sebe. Podle atmosféry

buď

Nechtě/la

bych... si nechají pro

mohou jeho obsah

zveřejnit či

Možno v rámci jiné varianty též vylepit na zvláštní flip,
očekávání později

či

nikoli.

se k tomuto

vrátit.
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•

Papír s očekáváním účastníků se pověsí na stěnu a během tréninku
postupně

se k nim
•

Společně

vrací.

s účastníky se na flip zapíší společná pravidla po dobu

konání tréninku, které mají za úkol zajistit oboustrannou bezpečnost a
dále pak přiblížit logistiku tréninku (přestávky, dodržování času,
mobilní telefony apod.).

Příběh

mého jména

Cíl:
•

účastníci

•

účastníci

se navzájem lépe poznají
se

naučí

a

procvičí

si

pravidla

konstruktivistického

naslouchání
Metody:
•

simulační

•

diskuse

hry a dramatizace

Pomůcky:

•

pracovní listy pro účastníky

Předpokládaný čas:

•

50 minut

Metodický postup:
•

Lektor sdělí účastníkům, že ke cvičení zaměřenému na vyprávění
Příběhu

mého jména je nutné seznámení s technikou, která se

nazývá konstruktivistické naslouchání a kterou několikrát v průběhu
celého tréninku budou používat
•

Dříve

než je seznámí s pravidly, vyzve k nalezení partnera, kterého

zatím neznají
•

Dále podá instrukci: sdělit si navzájem jméno, jeho význam, kdo ho
vybral,

chuť

ke

změně/spokojenost

se jménem.

Po skuncení
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příběhů

konstruktivistického naslouchání dojde ke sdílení svých
navzájem s celou skupinou.

Pravidla konstruktivistického nasloucháni

•

Příklad sdělení

.:. Jedna osoba

pravidel:
hovoří

po

předem

stanovenou dobu, zatímco druhá

osoba naslouchá .
•:. Člověk, který naslouchá, nebude mluvit, ale pomocí řeči těla bude
dávat najevo aktivní zájem o to, co druhý
snažte

věnovat

osvoboďte

říká.

svou plnou pozornost. V

Vašemu partnerovi se
průběhu

mysl od vlastních myšlenek. Vnímejte

naslouchání

potřeby

vašeho

partnera .
•:. Ticho je dobré. Až budete mluvit vy a budete
přemýšlení,

bude zde ticho i pro vás. Naslouchající bude

a nebude klást otázky nebo dávat najevo
.:. Až dostanete pokyn,

a
•:.

potřebovat čas

vyměníte

na

mlčet, čekat

netrpělivost.

si role. Naslouchající se stane

mluvčím

mluvčí posluchačem .

Nějaké

dotazy? Vyberte si jednu osobu a

začněte hovořit

o

příběhu

svého jména .
•:. Každý z vás bude mluvit po dobu tří minut. Ve dvojicích se
kdo bude mluvit první. První

mluvčí

zvedne ruku. První

dohodněte,

mluvčí začne

hovořit.

Doporučení:

Dbát na to, aby byly jednotlivé dvojice dost daleko od sebe.
Účastníci si odsunou židle od stolu a posadí se proti sobě tak, aby

si s partnerem

viděli

do

oči.

Účastníci se mohou rozmístit po celé místnosti.

Lektor monitoruje dvojice. Chodí okolo. Pokud

posluchači

mluví,

dá jim najevo, že to není přípustné.
Používá hlasitý a

zřetelný

signál

označující výměnu

rolí -

například

zvonění zvonečkem.
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•

skončení

Po

první

části

konstruktivistického naslouchání nechá lektor

chvilku, aby se mohli protáhnout a nadechnout, než
cvičení

•

začne

druhou

část

(možno i přímo vedené).

Potom nechá každého

účastníka stručně představit

svého partnera celé

skupině.

~

Po

dokončení

konstruktivistického naslouchání

shrnutí celého procesu. Zeptá se
a jakým

způsobem

účastníků:

věnuje

chvilku

zda bylo pro

času

ně něco

by mohli tento postup použít ve školním

pro

obtížné

prostředí

s dalšími dospělými a dětmi, jaký měli z této aktivity pocit. ..
•

Připomene

účastníkům,

že techniku konstruktivistického naslouchání

budou používat znovu v průběhu tréninku. Čas na mluvení a naslouchání
se prodlouží a že budou
ještě

občas

pracovat s

někým,

koho

před

tréninkem

neznali.

Celoživotní zásady
Cíl:

•

účastníci

si

uvědomí účinek

pozitivní komunikace

při

stanovování a

používání pravidel
Metody:
•

skupinové vyučování

•

simulační

•

diskuse

hry a dramatizace

Pomůcky:

•

pracovní listy pro

účastníky

Předpokládaný čas:

•

30 minut

Metodický postup:
•

Lektor požádá
očekávám
děti),

účastníky,

aby se zamysleli nad otázkou: "Co

od osob, které jsou pro

abychom dokázali žít ve

mě důležité

společné

(manželllm, partner,

harmonii?
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•

Individuálně nechá účastníky, aby si uvědomili TŘI věci, které jsou pro
ně nejdůležitější

•

•

a zapsali si je na papír.

Řekne účastníkům, že nyní budou pracovat v malých skupinách po
třech

nebo po

dobře

neznají).

čtyřech

(vhodné jsou skupiny, kde se lidé

ještě

moc

Každá skupina si vybere lidi na následující role (možno je zapsat na
flilp):
-

Organizátor, který požádá každého účastníka, aby během JEDNÉ
vysvětlil,

minuty

jaké

charakteristiky

on/ona

považuje

za

nejdůležitější.

-

určuje

Zapisovatel, který

prioritu

nejdůležitější,

jako první zapíše tu

nejdůležitějších

potom další

dvě,

charakteristik,
které skupina

považuje za další významné charakteristiky (TŘI minuty).
Mluvčí

a pomocník, který bude prezentovat výsledky svojí skupiny

(každá skupina bude mít DVĚ minuty na prezentaci a vyvěšení
svých
•

Lektor

vysvětlí,

explicitně
určuje

•

Lektor

poznatků).

a

že v každé

skupině

implicitně vytvořena.

existují pravidla, která jsou

Tato pravidla

vytváří

kultura, která

vzájemnou interakci lidí.
vyvěsí

velký papír s Dovednostmi podporujícími celoživotními

zásady a Transparentní folii Celoživotní zásady. Potom nechá
účastníky přečíst

si a porovnat si, co skupiny uvedly v souvislosti

s Celoživotními zásadami.
•

Vysvětlí,

že v každém

prostředí

(doma, ve škole, na pracovišti) jsou

tyto Celoživotní zásady vysoce efektivní pro
spolupracujícího výukového
•

a

prostředí.

Požádá skupinu, aby objevila podobnosti. Potom doplní jakékoliv
nejdůležitější

prioritní

charakteristiky,

v Celoživotních zásadách (stává se to velmi
•

vytváření bezpečného

Jakmile je tato práce

dokončena,

pokusila dodržovat tyto zásady v
zásady mají pomoci
podporující výukové

které
zřídka,

případně

chybí

ale je to možné).

vybídne lektor skupinu, aby se
průběhu

celého tréninku. Tyto

vytvořit

pozitivní, spolupracující,

prostředí

po celou dobu tréninku.

bezpečné

Zdůrazní,

a
že
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v průběhu tréninku se všichni

účastníci

zapojí do intenzivní kognitivní

a emocionální práce.
•

Všichni by

měli

dát najevo svoje odhodlání pomocí znamení (palec

nahoru, zvednutí ruky apod.)
•

V

závěru

aktivity možno požádat

účastníky,

aby si s partnerem

prodiskutovali, jak by mohli využít Celoživotní zásady v domácím,
školním

či

pracovním

prostředí.

Možno

samozřejmě

položit otázku i

v rámci celé skupiny (brainstorming, diskuse ... ).

Dovednosti podporující Celoživotní zásady

STAROSTLIVOST: Schopnost pečovat a projevit zájem o druhé
ZDRAVÝ ROZUM: Schopnost používat zdravý úsudek
KOOPERACE: Schopnost spolupracovat na dosažení

společného

cíle

(záměr)

ODVAHA: Schopnost fungovat podle vlastního

přesvědčení přes

odpor

druhých
ZVíDAVOST: Touha zkoumat a hledat porozumění
SNAHA: Schopnost vynaložit co

největší

FLEXIBILITA: Schopnost nebát se

měnit

úsilí a vydat ze sebe to nejlepší
plány, je-Ii to nezbytné

PŘÁTELSTVí: Schopnost navázat a udržet si přátelství pomocí vzájemné
důvěry

a starostlivosti

INICIATIVA: Schopnost

něco udělat,

INTEGRITA: Schopnost fungovat na

protože je to
základě

třeba udělat

smyslu pro to, co je správné

a špatné
ORGANIZACE: Schopnost plánovat, organizovat a implementovat věci
TRPĚLIVOST: Schopnost trpělivě čekat na někoho nebo na něco

VYTRVALOST: Schopnost
schopnost pokračovat v

pokračovat vaktivitě

i

přes

nastalé potíže;

započatém

HRDOST: Schopnost cítit spokojenost se svojí osobní maximální snahou
ŘEŠENí PROBLÉMŮ: Schopnost hledat řešení v obtížných situacích a

v každodenních problémech
NÁPADITOST: Schopnost reagovat na výzvy a příležitosti inovačním a
tvůrčím způsobem
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ZODPOVĚDNOST: Schopnost dělat to, co je správné; reagovat, je-Ii to

vhodné; nést zodpovědnosti za svoje vlastní

činy

SMYSL PRO HUMOR: Schopnost smát se a být veselý, aniž bychom
ubližovali druhým

01. J.

Reza, 2002)

CELOŽIVOTNí ZÁSADY
DŮVĚRYHODNÝ

PRAVDOMLUVNÝ
AKTIVNĚ NASLOUCHAJíCí

ŽÁDNÉ URÁŽKY
OSOBNí MAXIMUM!
(Education for Socieal Justice, 2005)

Laila a Mohamed
Cíl:
•

účastníci pochopí důležitost kontextu

•

účastníci

pochopí, jak hranice a struktura informací našich myšlenek

mohou vést eventuálně k předsudkům a stereotypnímu chování

Metody:
•

aktivní učení

•

skupinové vyučování

•

diskuse

Pomůcky:

•

tabule I flip

•

pracovní list s příběhem

Předpokládaný čas:

•

45 minut
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Metodický postup:
Lektor

přečte příběh

příběh

pomocí kresby

nahlas
řeky

(účastníci

rovněž

mají kopii),

s krokodýly a

obličeji

stojí za to ilustrovat

jednotlivých postav na velký

papír).

Pracovní list LEILA a MOHAMED

Nile je velmi dlouhá řeka, která teče na sever. Žije v ní mnoho krokodýlů a
vede

přes něj

pouze pár mostů.

Leila žije na

břehu

této

řeky.

Leila je 171etá dívka, která je zoufale
straně

zamilovaná do Mohameda, který žije na druhé

Nilu. Leila je

rozhodnutá navštívit svojí lásku, a proto jde za Ahmedem a požádá ho, aby ji
řeky.

zavezl na druhou stranu

I když má Ahmed

čas

i

člun,

stále

ještě

Leilu

nepřevezl přes řeku.

Leila se nevzdává, jde za Tarikem a prosí ho, aby ji
řeky.

Tarik souhlasí, ale má

čas

převezl

na druhou stranu

pouze druhý den ráno a žádá za to, aby

s ním Leila strávila noc. A to se také stane. Leila se

chtěla

dostat za

Mohamedem za každou cenu, takže strávila noc s Tarikem a ráno ji Tarik
převezl

na druhou stranu

Leila se vrhla do

řeky.

náruče

svého milého a

řekla

mu, co všechno musela

podstoupit, aby se za ním dostala. Mahamed Leilu odmítl a poslal ji
Nešťastná

Leila šla po

břehu

Nilu,

přemáhala

slzy a náhodou narazila na

Dzsafara. Dzsafar se jí zeptal, co se jí stalo a Leila mu
Dzsafar šel za Mohamedem a aniž by mu
silně

•

řekl

pryč.

vyprávěla svůj příběh.

jediné slovo, dvakrát ho

udeřil

do tváře.

Po

přečtení příběhu řekne účastníkům,

že si nyní provedou svoje

osobní hodnocení daných postav.
•

Mají

pět

známek (1 až 5) a

nejoblíbenější
nejméně

•

pět

postav.

postava dostane nejvyšší známku, kterou je

pětka,

oblíbená postava dostane jedničku

oznámkujeme všechny postavy.

Lektor si

vytvoří

tabulku
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Postavy

Zařazený

Zařazený

Zařazený

Zařazený

Zařazený

jako 1

jako 2

jako 3

jako 4

jako 5

Leila
Mohamed
Ahmed
Tarik
Dszafar

•

Každá osoba zaplse svoje známky nebo záznamy do tabulky a
vysvětlí, proč

•

Lektor

ohodnotila jednotlivé postavy právě tímto způsobem.

rozdělí účastníky

k dohodě týkající se celkového skóre/klasifikace na
slyšeli. Na
•

dokončení

Instrukce: Až

tohoto úkolu mají

dospějete

dospět

do malých skupin. Každá pak musí

účastníci

základě

toho, co

zhruba 10 minut.

k dohodě, zvolte si jednoho

člověka

jako

zástupce skupiny.
•

Tito zástupci

vytvoří

(uspořádání

jako pozorovatelé
vnější

•

kruh

novou skupinu. Všichni ostatní budou figurovat
typu akvárium

-vnitřní

kruh = zástupci,

=pozorovatelé).

Instrukce: Po dosažení shody pozorovatelé poskytnou
svým

zástupcům,

•

Skupina musí

•

Po získání

zpětnou

která se bude týkat jeho/její role v nové

vytvořit

zpětné

celkovou klasifikaci

během

vazby budou mít zástupci

vazbu

skupině.

10 minut.

příležitost vyjádřit

svoje

vlastní pocity.
•

Lektor

přečte skupině "některé

které se týkají Leilina

příběhu:

Lei/a je 17 studentka na
šťastně

ženatý. Ahmed

a se kterou pije

střední

škole a Mohamed její

učí rovněž

jeho kolega. Tarik je Leilin
vnučku

nové podrobnosti", které vyšly najevo a

na stejné

dědeček,

střední

který dlouho

společně čaj;

učitel,

který je

škole. Mohamed je

neviděl

svoji oblíbenou

mluvili spolu celou noc. Dzsafar je

psychopatický zabiják. Je naprostá náhoda, že Mohameda uhodil pouze
do

obličeje.
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•

Lektor se zeptá

účastníků

slyšeli. Co nám to
•

Tuto

část

říká

na jejich reakce na

o tom, jak si

utváříme

základě

toho, co

právě

náš úsudek?

shrne tím, že promluví o hranicích, které si klademe

v našem úhlu pohledu.

Potřebujeme

znát kontext, ve kterém lidé

fungují, abychom si dokázali "propojitjednotlivé body".

Názvosloví

Cíl:
•

vyjasnit si pojmy, které budeme

během

tréninku používat

Metody:
•

brainstorming

•

diskuse

Pomůcky:

•

tabule / flip

•

pracovní list Slovníček

Předpokládaný čas:

•

20 minut

Metodický postup:

1.

učitel/lektor

zapíše na flip termíny - multikulturní + interkulturní,

asimilace + integrace + inkluze
2. vyzve

účastníky,

jestli by mohli

říci,

jestli mezi

těmito

pojmy cítí

nějaký

rozdíl a pokud ano, tak jaký (nejprve multi/interkulturní, pak asimilace,
integrace, inkluze)
3. po

objasnění těchto pojmů

napíše jako záhlaví flipu - sociální

spravedlnost a objasní používání tohoto termínu
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Doporučení:

Na

základě

objednávky od

účastníků

(pokud je cílem zasazení problematiky

do konceptu RVP - ŠVP) je možno zařadit do úvodní části i terminologii: Bílá
kniha - Rámcový vzdělávací program pro základní školy - Školní vzdělávací
program, dále dle informovanosti

účastníků

i kompetence ...

Slovníček

Jazyk je velmi

důležitý.

celého manuálu a
význam

Následující termíny se používají v

workshopů.

těchto klíčových termínů, neboť

terminologie je nezbytným
která

Prosím

tvoří

ujistěte

průběhu

se, že chápete

kompletní pochopení této

předpokladem

k pochopení teorie,

základ tohoto programu.

Následující definice se vztahují k programu

Vzdělání

k sociální

spravedlnosti.
prostředkem

Afirmativní akce/Pozitivní akce je
podpory

k

institucionálnímu

Afirmativní/pozitivní

podřízené

zapojení

jednání/akce

podřízené skupině umožňuje přístup

poskytuje
k práci,

skupiny.

podporu,

vzdělání

politickému zapojení. Ve východní,

střední

Evropě

někdy

se o pojmu pozitivní jednání

poskytování

která

a/nebo ne-

a jihovýchodní

mluví jako o tzv.

"Pozitivní diskriminaci."
Proti-předsudkové

spravedlnosti)

vzdělání

společnosti

struktury.
předpojatí

k sociální

představuje

aktivní/aktivistický přístup k
V jakékoli

(Vzdělání

Nestačí

jen

odstranění

instituce vždy
říci,

předsudků

vytvářejí

že nemáme

a

stereotypů.

a udržují represivní

předsudky/nejsme

a pak stát stranou jen jako pozorovatelé. Pro každého

z nás je nezbytné

aktivně

zasáhnout, zastavit a

čelil

takovým
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typům

osobního a institucionálního chování, které vede k

upevňovaní

daného útlaku.

Forma útlaku spojená s

tělesným

postižením (ableismus) je

postoj, konání nebo
podpořené

institucionální postupy
lidi na

základě

tělesného

jejich

podřizují

institucionální mocí, které

postižení.

Forma útlaku spojená s věkem (Ageismus) je postoj, konání
nebo institucionálni
postupy

podpořené

základě

jejich

(buď

podřizuji

institucionální mocí, které
jsou považováni za

příliš

lidi na

staré nebo

příliš

mladé).
Spojenec je osoba z dominantní/necílové skupiny, která
podporuje lidi z

podřízené/cílové

aktivně

skupiny. Spojenec podniká kroky

vedoucí k zastavení útlaku bez ohledu na jeho nebo její vlastní
společnosti.

postavení ve

Antisemitismus
postupy
základě

je

podpořené

postoj,

konání,

nebo

institucionální mocí, které

jejich židovského

institucionální
podřizují

lidi na

původu.

Asimilace je proces, pomocí

něhož

osvojuje zvyky, postoje a hodnoty

si minoritní skupina

většinové/převládající

postupně

kultury,

čímž

se vzdává nebo opouští svoje vlastní zvyky, postoje a hodnoty.
Předsudek

je postoj nebo soubor názoru, které

nespravedlivé zacházení s jednotlivcem nebo

ospravedlňují

členem určité

Tento postoj se sám obvykle projevuje horším zacházení s
podřízené/cílové

členy

této

skupiny.

Klasismus je postoj, konání, nebo institucionální postupy
institucion~lní

skupiny.

mocí, které

podřizují

lidi na

základě

podpořené

jejich typických
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znaků,
často

společností

které se nejsou uznávané dominantní

a které jsou

spojené se socioekonomickým postavením.

Diskriminace je projevem předsudků v praxi. Diskriminace může být
namířená

proti jednotlivci nebo

skupině

základě

na

typických

znaků,

včetně původu, rasy, třídy, pohlaví, věku, tělesných schopností,

náboženského

přesvědčení,

nebo sexuální orientace.

Dominantní skupina/necílová skupina je skupina, která má moc v
vztahů.

rámci všech
vykořisťuje,

Vzdělání

Dominantní skupina

zneužívá, ponižuje nebo

úmyslně

neúmyslně

nebo

ničí podřízenou/cílovou

skupinu.

k sociální spravedlnosti je náhradním termínem pro

proti-předsudkové

vzdělávání.

Jeho význam je stejný.

Etnická minorita/menšina je termín, který se používá pro

lidí

patřících

ke

skupině,

která žije v jednom

skupinou a je odlišná. Etnicita je

často

společenství

označení

s majoritní

spojována s kulturou a

náboženstvím.
Nestrannost je

diferenciované zacházení

jednotlivci podle jejich
spíše

potřeb.

prostřednictvím

skupinami

nebo

Nestrannost podporuje spravedlnost

rozlišování

jednotnosti/rovnoměrnosti

se

konání

než

prostřednictvím

konání.

Rovnost je pojetí, že všichni lidé jsou

jim stejného zacházení a mají stejné

stejně důležití,

dostává se

příležitosti.

Heterosexismus je postoj, konání, nebo institucionální postupy
podpořené

institucionální mocí, které dávají

heterosexuální orientací

před

přednost

lidem s

lidmi s homosexuální orientací.
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Homofobie je postoj, konaní, nebo institucionální postupy podpořené

institucionální mocí, které podřizují lidi na základě jejich homosexuální
orientace.

Inkluse je filosofický nebo hodnotový systém, který předpokládá, že

všichni lidé mají nárok na nestranný přístup. Termín se často používá
pokud jde o přístup studentů ke vzdělání, úspěch a snahu o dokonalost
ve všech aspektech v rámci jejich

vzdělání.

Filosofie inkluse

přesahuje

myšlenky materiální oblasti a zahrnuje základní hodnoty, které
prosazují zapojení,

přátelství

a sociální interakce vedoucí k

pocitu sounáležitosti.
Institucionalizovaný útlak představuje nespravedlivé sociální, právní,

ekonomické a institucionální postupy ze strany dominantní skupiny

vůči

podřízené/cílové skupině.

Zvnitřnělý

útlak je mylné přesvědčení podřízené/cílové skupiny, které

tato skupina
a

přijme

za vlastní a které je založené na špatném zacházení

dezinformacích,

dominantní/necílové

jež

tato

skupiny.

institucionalizovaného rasismu a
skutečně věří názorům

Zvnitřnělá
převaze,

skupina

získává

Následkem
předsudků

ze

strany

dlouhodobého

je, že cílová skupina

dominantní/necílové skupiny.

dominance/dominantní postavení je mylné přesvědčení o

které dominantní skupina

přijme

za vlastní na

základě

dezinformací, moci a privilegií, jež jsou základní v postojích a chování
v rámci

společenských

a institucionálních struktur.

Lingvicismus nebo-Ii forma útlaku založená na jazyku je postoj,

konání, nebo institucionální postupy
které

podřizují

podpořené

institucionální moci,

lidi na základě jazyka, jímž mluví.

Multikulturní vzdělání je přístup, který studentům umožňuje pochopil,

respektovat a

oceňovat

schopnosti

a

kulturní odlišnosti a podobnosti a zároveň ocení

dovednosti

odlišných

etnických,

rasových

a
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socioekonomických

skupin.

nejrůznějších

zobrazované z

vztahů.

kulturních

nejrůznějších

Odlišné

ať

jsou

účelem

hledisek za
vzdělání

Multikulturní

úrovních

skupiny

lze

realisticky

zrovnoprávnění

implementovat

na

již tak, že necháme studenty oslavovat

etnickou rozmanitost prostřednictvím "jídla, zábavy a svátků" až po
"transformativní"

přístup,

který propojuje celou skálu kulturních

hledisek pomocí curricula s cílem rozvíjení

sociálně

spravedlivé

společnosti.

Útlak je systematické vykořisťování jedné sociální skupiny jinou
účelem

skupinou za

jejího vlastního

prospěchu.

Abychom

určité

konání mohli považovat za útlak, musí mít následující tři prvky: 1) být v
povědomí;

národním

představoval

2)

nerovnováhu moci; 3) být

institucionalizované. Tento fenomén zahrnuje institucionální kontrolu,
převahu/dominanci

ideologickou

skupiny - na skupinu
Pluralismus je

rozšiřování

a

utlačovanou.

společenský

Předpojatost

předchozích

přesvědčení,

systém založený na

všechny skupiny mají právo ponechat si
vytvořily společnost

kultury dominantní

svůj

že

jazyk a kulturu, aby tak

odrážející rozmanitost, která zde existuje.

je postoj, názor nebo pocit

znalostí,

názorů

nebo

vytvořený

bez

důvodů. Předpojatost

odsouzení jakékoliv osoby nebo skupiny.

dostatečných

předčasné

je

Předpojatost

je

často

založená na nedostatku informací nebo na informacích, které jsou
částečně

pravdivé, ale které špatně vykládají daná fakta.

Rasismus je postoj, konání, nebo institucionální postupy

institucionální mocí, které
nebo etnického
takovým

původu.

způsobem,

podřizují

který odmítá respekt

sebedůvěru,

základě

barvy jejich

kůže

To zahrnuje zneužívaní kultury jedné skupiny

anebo tuto kulturu ponižuje a
poskytuje

lidi na

podpořené

ničí.

vůči kultuře

jiné skupiny

Rasismus dominantní

která není založena na

skupině

skutečné,

ale
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naopak na

domnělé nadřazenosti

předpojatost

nad jinými skupinami: Rasismus

=

+ moc.

Re-stimulace se objevuje tam, kde zkušenosti aktivují vzpomínky,
zranění

z minulosti nebo kruté zacházení mající za následek silné

emocionální reakce. Lidé,
různých

kteří

zažívají

zranění

úrovních, aniž by u nich došlo

osvobození se od

těchto

a kruté zacházení na

buď

k

uvolnění

nebo

pocitu, se spoléhají na negativní vzorce

chování, které u nich fungovaly v minulosti. Re-stimulace omezuje
řešil

schopnost lidí

problém v současnosti,

týkající se jejich životních
Segregace je vnucené

jasně přemýšlet

a najít

řešení

problémů.

oddělení podřízených

skupin v rámci

země,

komunity nebo instituce.
Sexismus je postoj, konání, nebo institucionální postupy
institucionální mocí, které

podřizují

lidi na základě jejich pohlaví.

Sizism/forma útlaku založená na

tělesné

konání, nebo institucionální postupy

podpořené

které

podřizují

podpořené

velikosti je postoj,
institucionální mocí,

lidi na základě jejich tělesné velikosti.
vytváření

spravedlivé

společnosti

předsudků,

stereotypů

a institucí,

Sociální spravedlnost je proces
prostřednictvím

zpochybňování

které vytvářejí a udržují struktury útlaku ve společnosti.
Stereotyp je

příliš

zjednodušené

zevšeobecňování určité

skupiny, jež

má téměř vždy ponižující následky.
Podřízená

skupina/cílová skupina je skupina lidí,

společnosti

systematicky

vylučováni,

kteří

jsou ve

vykořisťováni

a/nebo

tradičně umlčováni

a/nebo

ponižováni,

zneužíváni dominantní skupinou.
Promlouvání je názor, že ti,
zbavováni moci se

kteří

aktivně začínají

jsou

zapojovat

prostřednictvím

dialogu a

64

akce. Promlouvat znamená mít smysluplné informace vedoucí k pocitu
vlastnictví a k pocitu posílení postavení ve

společnosti.

Nadvláda bílých je představa o nadřazenosti bělochů na lidmi s jinou

barvou

kůže, včetně

práva

bělochů

udržovat ostatní lidi v

podřazených

rolích.

Příslušník

minority

Cíl:
•

zažít situace, ve kterých jsme

součástí

minoritní nebo majoritní

skupiny
•

uvědomit

si pocity související s postavením minoritní a majoritní

skupiny
•

uvědomit

si

potřeby,

které jsou

příčinou

chování a jednání majoritní a

minoritní skupiny
•

uvědomit

si možnosti

k možnostem

příslušnosti

výběru či časovému

k minoritní

skupině

(vzhledem

omezení)

Metody:
•

diskuse

•

skupinové vyučování

•

simulační

•

aktivn í učen í

hry a dramatizace

Pomůcky:

•

tabule I flip

Předpokládaný čas:

•

minimálně

45 minut,

ideálně

60 minut

Metodický postup:
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1. Každý si zkuste vybavit, kdy jste byl
např.

na

základě

tělesného

příslušníkem

minoritní skupiny:

svého pohlaví (muž mezi ženami a naopak), svého

vzrůstu,

svého

vzdělání

(např.

základě finančních

možností apod.), na

cizojazyčných

jazykových

možností (mohUnemohl jsi si

koupit to co ostatní)

2.

Prezentace každého jednotlivce

Učitel

zapisuje na tabuli (pozor na

změnu

formulací - snažte se zapisovat

doslovně).

3.

Vytvoření

skupin

na

základě

příslušnosti

podobnosti

základě

(diskriminace na

k menšině

pohlaví,

věku,

fyzických možností atd.)
4.

Každá skupina dostane za úkol PíSEMNĚ odpovědět na následující
otázky:

příslušnosti

•

Co bylo pozitivní na

•

Co bylo negativní na

•

Co byste

chtěli

•

Co byste

chtěli,

5.

Prezentace skupin

příslušnosti

pro svoji skupinu

Na

Hledání podobností v
příslušnosti

Vhledem k

k minoritní

pořadí

k menšině?
změnit? (klidně

aby vám ostatní nikdy

Každá skupina prezentuje vždy

6.

k menšině?

odpověď

i zákony

na jednu otázku (tzn. všechny
odpověď

pak všichni na otázku

Č.

skupině

cokoli)

neříkali?

skupiny odprezentují

odpovědích

či

na otázku

Č.

1,

2 atd.)

a jejich vyvození

vždy najdeme podobnosti:

otázek:
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Č.

součástí

1 - pozitivní "jelikož jsme

minority, ví se o nás a máme i možnost

pozitivní diskriminace Oistého
např. špičkový

zvýhodnění

hokejista by se nemohl živit

hokejem, kdyby nebyl

příslušníkem

této

minority)

Č.

2 - negativní "jelikož jsme

součástí

minority, jsme

která nás stále
nepatříme.

vyčleňování

upozorňuje

z majority,

na to, že k ní

Z toho nám pak vyplývají i

prvky negativní diskriminace)
Č.

3 - vždy bychom

chtěli

pro svoji skupinu

něco změnit

- prakticky nastolit
příslušníci

takové možnosti, jaké mají
majoritní skupiny
Č.

4 - nechceme, aby nás

příslušníci

majoritní skupiny

jsme

příslušníky

upozorňovali

na to, že

minoritní skupiny (vadí

nám vyčleňování)
7.

Vyvození zákonitostí pro minoritní skupiny

•

Učitel/lektor

napíše na tabuli faktory

ovlivňující příslušnost

k minoritní

skupině

Minorita x majorita - teorie

Dobrovolnost
•

je

důležité,

(např.
(např.

jestli si

příslušnost

houslový virtuóz

k minoritní

či špičkový

skupině

vybereme sami

fotbalista) nebo je nám

přidělena

narozením - rasa, pohlaví, rodina, ekonomické a sociální

zázemí)
Časové ohraničení příslušnosti k minoritě
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•

pokud jsme členem filatelistického kroužku, tak když přijdeme domů,
již se k

•

němu

hlásit nemusíme

pokud jsme Róm, Vietnamec, Čech či černoch či asiat, či žena či muž
jsme tím
z

prostě

příslušnosti

celý život a jen velmi

k této

skupině

těžko

to budeme

měnit

a

budeme vystupovat

Doporučen í:

Před či

aktivitě

po této

je vhodné

účastníky

seznámit s formami útlaku

(rasismus, sexismus atd. viz níže)

Formy útlaku

Cíl:
•

účastníci

k jejich

pochopí nutnost pojmenovávat problémy, jako první krok

řešení

Metody:
•

aktivní učení

•

diskuse

Pomůcky:

•

pracovní list Formy útlaku

Předpokládaný čas:

•

60 minut

Metodický postup:

1. Lektor rozdá účastníkům kopii pracovního listu Formy útlaku.
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2. Řekne účastníkům, že si mají prostudovat tento slovník a označit
přijde

jakýkoli termín, který jim
potřebovali

nejasný, zmatený, nebo který by

objasnit.

3. Následuje

společná

diskuse sloužící k definitivnímu vyjasnění

4. V závěru

vyjasňování

komentář

každého pojmu

pojmů.
stručné

lektora -

shrnutí významu dané formy útlaku.
5.

Pokračujeme
výběru)

prací ve skupinách: lektor drobnou aktivitou (dle jeho

rozdělí účastníky

účastníci

z jednoho

týmu, tak se
společné

rozdělí

do skupin (aby v jedné

pracoviště,

do skupin

pokud se jedná o
účastníci

skupině

vzdělávání

z prvního a druhého

nebyly

školního
stupně

-

skupiny)

6. Instrukce lektora: zamyslete se na svým školním nebo pracovním
prostředím

jednotlivým

a

vymyslete

si

příklady

k uvedeným

termínům

-

"ismům"

Formy útlaku = sociální nespravedlnosti = diskriminace

Útlak:
Je systematické
účelem

vykořisťování

jedné sociální skupiny jinou skupinou za

prospěchu.

jejího vlastního

Abychom

určité

konání mohli považovat

za útlak, musí mít následující tři prvky:
1. být v národním
představovat

2.

povědomí

nerovnováhu moci

3. být institucionalizované
Tento

fenomén

zahrnuje

převahu/dominance

a

institucionální

rozšiřování

kontrolu,

ideologickou

kultury dominantní skupiny na skupinu

utlačovanou.

Rasismus

•

útlak/diskriminace na základě

•

postoj, konání, nebo institucionální postupy
podřizují

mocí, které
původu.

To

způsobem,

kulturu

lidi na

zahrnuje

příslušnosti

základě

zneužívání

který odmítá respekt

ponižuje a

ničí.

k rase
podpořené

barvy jejich

kůže

institucionální

nebo etnického

kultury jedné skupiny takovým

vůči kultuře

jiné skupiny anebo tuto

Rasismus dominantní

skupině

poskytuje
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sebedůvěru,

která není založená na

skutečné,

nadřazenosti

nebo jinými skupinami: Rasismus = předpojatost + moc.

Pozor: v budoucnosti by tato forma útlaku
neboť

již je

nepřípustné rozdělovat

měla

lidi do skupin na

ale naopak na

být teoreticky
základě

domnělé

vytlačena,

rasy!

Ageismus
základě věku

•

útlak/diskriminace na

•

postoj, konání, nebo institucionální postupy
mocí, které
příliš

podřizují

lidi na

základě

jejich

podpořené

věku (buď

institucionální

jsou považování za

staré nebo mladé)

Sexismus
základě

na základě pohlaví

•

útlak/diskriminace na

•

postoj, konání, nebo institucionální postupy
mocí, které

podřizují

podpořené

institucionální

lidi na základě jejich pohlaví

Etnicismus
•

útlak/diskriminace na

základě příslušnosti

skupině vytvořené

ke

díky

sociálním vazbám
•

postoj, konání, nebo institucionální postupy

podpořené

institucionální

mocí, které podřizují lidi na základě jejich typických znaků, které nejsou
společností

uznávané dominantní

a které jsou

často

spojené se

sociokulturním postavením

Klasismus
•

útlak/diskriminace na

základě příslušnosti

ekonomickému postavení,
•

vzdělání či

skupině vytvořené

ke

pracovnímu

postoj, konání, nebo institucionální postupy

díky

zařazení

podpořené

institucionální

mocí, které podřizují lidi na základě jejich typických znaků, které nejsou
uznávané

dominantní

společností

a

které

jsou

často

spojené

s ekonomickým postavením
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Ablebodismus
základě tělesné

•

útlak/diskriminace na

•

postoj, konání, nebo institucionální postupy podpořené institucionální
mocí, které

podřizují

lidi na

základě

odlišnosti

jejich

tělesného

postižení

Heterosexismus
základě

•

útlak/diskriminace na

•

postoj, konání, nebo institucionální postupy podpořené institucionální
mocí, které dávají

přednost

sexuální orientace

lidem s heterosexuální orientací

před

lidmi

·s homosexuální orientací

Religionismus
útlak/diskriminace na základě víry či vyznání

•

4.3. 2. Stereotypy a

předsudky

(2. den)

Stereotypy a předsudky
Cíl:
•

Účastníci se seznámí s teorií týkající se tématu stereotypů.

Tato aktivita pomáhá lidem pochopit, jak lze pozorovat odlišnosti a jak si
utváříme

úsudek na

nechápeme.

Rovněž

mechanismy, které

základě

čemu

nerozumíme, co

se tato aktivita používá k tomu, aby si lidé
vytvářejí

zevšeobecňování vytvářejí

ovlivňuje způsob,

toho, co vidíme a

uvědomili

stereotypy, dále rychlost, jakou se tato

a také jak

způsob,

jakým nás druzí vnímají

jakým vnímáme sami sebe.

Metody:
•

aktivní

učení

Pomůcky:

•. zvoneček
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•

samolepky ve třech barvách

•

fixy

•

flipový papír

•

pracovní list Tři kultury

Předpokládaný čas:

•

90 minut

Metodický postup:
1. Každý

účastník

si vytáhne jednu barevnou samolepku

doporučí,

2. Lektor

(tři

barvy).

aby si svoje samolepky nalepili na viditelné
dobře viděli

místo, aby je ostatní

a bez

problémů

našli svoji

skupinu.
3. Účastníci si najdou druhé osoby se stejnou barvou a shromáždí se
v rohu místnosti co nejdále od druhých skupin.
4. Lektor

řekne účastníkům:

a) Každá skupina

představuje

jednu kulturu, která má svoje

specifická pravidla chování. Tady máte pracovní list, který
vysvětluje

pravidla chování vaší kultury

b) Musíte se za každou cenu držet pravidel vaší kultury, bez
ohledu na to, co se

děje. Během

dvou až

tří

minut si zopakujte

pravidla vaší kultury.
c) Nyní se lidé ze všech

tři

kultur vydají na procházku po

místnosti, aby se seznámili s ostatními lidmi.
d) Ptejte se druhých na cokoliv chcete - cokoli vás zajímá - ale
zároveň

se neustále

řiďte

pravidly vaší kultury.

pohybujte po místnosti a mluvte, o

čem

5. Aktivita obvykle trvá 10 - 15 minut, ale
pouze na hodnocení lektora.

Minimálně

Svobodně

se

chcete.
může

by

být i delší, záleží

měla

trvat 10 minut.

Lektor zacinká na zvoneček, aby oznámil konec času.
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účastníky

6. Lektor nechá

vrátit

zpět

do jejich skupiny a zapsat si

svoje dojmy ze dvou druhých skupin, se kterými se potkali. Nechá
jim též vymyslet názvy pro tyto dvě druhé kultury.
7. Až

účastníci

zhodnotí druhé kultury, lektor je nechá napsat si

poznámky o sobě, o svojí vlastní

kultuře

a jak by se skupina

chtěla

nazývat.
8. Lektor nechá skupinám dostatek

času

na práci. Pak je shromáždí

do velké skupiny (nejlépe sezení v kruhu).
9. Každá skupina bude mluvit nejprve o druhých skupinách a

klíčové

body zapíše na flipový papír.
10. Potom bude mluvit o svojí vlastní

skupině

opět

zapíše hlavní

dospěli

k závěrům o

a

body na velký papír.
11. Lektor si promluví s

účastníky

o tom, jak

druhých skupinách.
•

Na základě jakého důkazu jste dospěli ke svému

•

Jaký jste

měli

pocit z toho, co

říkaly

závěru?

druhé skupiny o vaší

kultuře?

12. Lektor by
na

neměl

zapomenout

základě určité

zdůraznit,

pravdy, která se generalizuje.

interpretace a generalizace pravdy se
rozdíl

mezi

že stereotypy se objevují

pozorováním

a

vytváří

Prostřednictvím

stereotypy.

interpretací.

Zdůrazní

Představí

pojem

pozitivního stereotypu.
13. Lektor dá

účastníkům potřebný časový

o platnosti
soukromém

těchto
či

závěrů

prostor na "volnou diskusi"

v jejich vlastním

prostředí

(ať

již

pracovním).

Pravidla chování pro kulturu A

napočítají

•

Její zástupci v duchu

•

Po

•

Pokud se jich zeptáte, "Jak se

zaznění

zvonku

přestanou

do 6, než cokoliv

řeknou.

mluvit a poslouchají.
daří",

zakryjí si

oči

rukama.
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Pravidla chování pro kulturu B

•

Jakmile

někoho

potkají,

navazují kontakt s
zaznění

•

Po

•

Pokud

okamžitě

účastníkem

se zeptají "Jak se

daří"

a

okamžitě

rozmluvy.

zvonku se protáhnou ("pozdrav slunci").

účastník

zvedat hlas za

rozmluvy mluví potichu, jsou

účelem

hluční,

mají tendenci

navázání kontaktu.

Pravidla chování pro kulturu C

•

Mluví potichu.

•

Po zaznění zvonku se pokloní.

•

Udržují

půlmetrovou

vzdálenost od

účastníka

rozmluvy (odstupují).

Puntíky

Cíl:

•

Získání osobní zkušenosti s procesem
vyloučené

vyloučení,

a to jak z hlediska

osoby, tak i z hlediska osob, které inkluzi druhých

uskutečňují

Předpokládaný čas:

•

15 minut

Pomůcky:

•

lepící puntíky

několika

barev

Metodický postup:
•

Lektor řekne velmi

přesně

- Pro tuto aktivitu máme

následující pravidla:

dvě

pravidla: 1. Je možná pouze neverbální

komunikace - žádné mluvení, 2. Aktivita bude trvat tak dlouho, jak já jako
skupinový vedoucí dovolím - dám pokyn, až bude konec aktivity.
- Zavřete

oči.

Dejte si

pryč

vlasy z čela.
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-

Připravte

Někdo

minut.
•

se na to, že budete mít

skupiny

čekají

nalepí samolepku. Musí velmi
Měl

puntík odlišné barvy.

se

zhruba po dobu dvou až

tří

čela.

se bude dotýkat vašeho

členové

Zatímco

oči zavřené

zavřenýma očima,

opatrně

by to být

zvolit osobu, které

někdo,

čelo

lektor jim na

kdo dokáže

přidělí

jediný

emocionálně

zvládnout vyloučení ze strany skupiny/jednotlivce.
•

účastníci

Když mají všichni

na

čele

nálepku, dostanou pouze následující

pokyny:
-

Otevřete oči

-

Utvořte

•

skupiny.

Je velmi

důležité

použít pouze krátká rozkazovací

sdělení.

být pouze dvouslovné. Není dovoleno používat

Instrukce smí

např.: "vytvořte

mezi

sebou pracovní skupiny". Účastníci si pravděpodobně vytvoří skupiny
velmi rychle a

během

této

činnosti

budou

přemýšlet

o tomto úkolu. Lektor

nemluví, namísto toho jim dává neverbální pokyny, že by
stále ještě aktivitu
•

neskončili.

Jelikož nedostanou zatím
narůstat napětí
ukončit

ještě

žádný pokyn, aby proces

utvoří společné

nebudou již nic dělat, nebo když bude mít lektor pocit, že
Cvičení

lektor necítí dobře
•

skončili,

a začne se objevovat nová dynamika procesu.

pouze tehdy, až skupinoví vedoucí

nenapadá.

měli pokračovat;

v žádném

kvůli

případě

bude

Cvičení

lze

skupiny a

účastníky

již nic

není vhodné zastavovat, protože se

tichu!

Řekne účastníkům

Stop! (pozn.: chvilku

účastníkům

umožní, aby se vzpamatovali)

Jak jste se cítili?
Jak přesně

zněly

mé instrukce?

K čemu došlo?
Co následovalo?
Proč

•

Je

myslíte, že k tomu došlo?

zapotřebí věnovat dostatečné

podpoře

a pozornosti

účastníkům,

osobě,

u kterých

množství

času

která byla ze skupiny

může

k diskusi a
vyloučena

zároveň

a také

těm

dojít k restimulaci negativních osobních

zkušeností .
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V závěru diskuse je vhodné probrat konkrétní kroky

•

této aktivity do škol

(především

umožňující

aplikaci

rizika a způsoby práce!)

Omeganští pozorovatelé

Cí:
•

uvědomit

si problémy spojené s nedorozuměním mezi různými

kulturami, rozsah i závažnost
podívat na

svět

problémů současného světa,

bez znalosti

současného světa,

bez

pokusit se

předsudků

a

stereotypů.

•

seznámit se s vlastním rozvojem pozorovacích schopností, schopností
prostředí,

orientace v neznámém
Těm, kteří

nemají

přímou

zkušenost,

je dostat se do míst, kde
Ocitnout se v

prostředí,

v podmínkách neznámé kultury.

člověk

zprostředkovaně

zakusit, jaké to

nezná jazyk, ani místní kulturu.

kde nerozumí

nápisům,

novinám,

řeči.

Předpokládaný čas:

•

60-70 minut

Pomůcky:

Pro každou skupinu instrukce a jedna sada fotografií

znázorňujících

události

v ČR i ve světě. Měli by na nich být lidé a zobrazeny globální problémy,
konflikty,

poničené

životní

prostředí,

každodenní život, rušná nákupní
pouliční

porušování lidských práv, dále i

střediska,

hokejový

či

fotbalový zápas,

zábava apod.

Metodický postup:

1.

Rozdělte

studenty do skupin.

2. Přečtěte si INSTRUKCE. Úkolem je podívat se na Zemi očima příslušníků
mimozemské civilizace
3. Do skupin - fotografie

Omeganů.

pořízené

omeganskou misí. Mají 15 min. na to, aby

promysleli a zaznamenali, jaké dojmy o zemi si mohli Omegané
Podle

dojmů

skupina napíše pro omeganskou

veřejnost

udělat.

zprávu o Zemi.
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4. Skupiny prezentují své zprávy (lze i
tiskové,

případně vědecké

přednesených

hraním rolí - napodobením

konference). Následují dotazy, které se týkají

zpráv.

5. Lze (však není nutno)
•

např.

pokračovat

do trojice rozdejte

části

následující

částí

novin v jazyce, kterému nikdo ze skupiny

nerozumí.
Úkolem je:

AI zjistit z novin co nejvíce o zemi a kultuře, odkud noviny pocházejí;
BI své závěry skupiny

přednesou, vysvětlí

jak k nim došly.

Následuje diskuse

Instrukce:

Jste obyvatelé planety OMEGAN. Byli jste vybráni do

náročné,

speciální

mise. Cílem mise je zjistit o planetách a formách života maximum informací.
Na

základě snímků

vypracujte zprávu pro

vědeckou

radu a obyvatele planety

OMEGAN.

Zpráva by

měla

mít následující strukturu:

•

Jaké jsou hlavní rysy obyvatel?

•

Co je běžnou činností obyvatel?

•

Jak se k sobě

•

Čím se živí?

•

Co potřebují k životu?

•

Jaké mají slavnosti?

•

Doporučujete

navázat kontakt?

•

Doporučujete

planetu k osídlení?

vzájemně

chovají?
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Vlakem po

Evropě

Cíl aktivity:
•

Podnítit diskusi o předsudcích, stereotypech, různých hodnotách a
limitech naší tolerance předsudky,

•

ať raději účastníci

sami odhalí své vlastní

ve které ještě donedávna věřili, nebo čemu

Vnímat osobní i skupinové

předsudky

věří ještě

dnes.

k ostatním lidem a minoritám.

Předpokládaný čas:

•

minimálně

60 minut

Pomůcky:

•

Kopie

scénářů,

flipové papíry/tabule

Metodický postup:
vytvoří

•

Studenti

skupiny

•

Učitel/lektor rozdá všem kopie scénářů, přečte jim zadání. Úkolem
samostatně tři

bude vybrat si
cestovat, a

tři,

kterým bych

cestující, se kterými mám zájem

přednost rozhodně nedal/nechtěl

bych

s nimi cestovat.
•

Dejte

studentům

Připraví

•

3 minuty na

si i zdůvodnění výběru

Poté si ve skupince

sdělí

kterých spolucestující

•

Skupina

přípravu.
(proč

•

či

samostatně.

ne).
zdůvodní

kritéria, podle

upřednostňovali.

vytvoří společný

členové

ano

své osobní volby a

seznam cestujících (3, se kterými

cestovat a 3, se kterými v žádném
všichni

Každý pracuje

případě nechtějí),

chtějí

na kterém se

skupiny shodli.

Prezentace ostatním

skupinám.

V

ČEM

JSTE SE

SHODLI?

ROZDílNÉ NÁZORY?
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•

Vyzdvihněte

Diskuse.

nebyl dostatek
při

získali

fakt, že na "posouzení" každého cestujícího

potřebných

informací, které bychom

pravděpodobně

delším rozhovoru (analogie na "první dojem",

stručné

informace z novin a televize atd.).
Poznámka:

při

uspořádat

diskusi je vhodné

židle do kruhu.

Otázky pro diskusi:

•

Jaká jste uplatnili kritéria pro své osobní rozhodnutí?

•

Změnili

•

Jak se vám
V

čem

jste je

při

práci ve

podařilo

skupině?

se ve

skupině

dohodnout? V

čem

jste se shodli?

jste se nemohli shodnout?

•

Co vám pomáhalo a co vaší dohodě bránilo?

•

Které stereotypy k možným spolucestujícím se objevovaly?

•

Jak podle vašeho názoru takovéto stereotypy vznikají?

•

Vede
příliš

•

můj

stereotypní pohled na lidi k tomu, že

určité

lidi hodnotím

vysoko a druhé vysloveně diskriminuji?

Je u nás

či

v sousedství naší školy

či

obce

nějaká

"jinaká" menšina?

Postižení, jiné etnikum, uprchlíci? Jak se k nim chovají lidé? Jaké jsou
o nich vžité stereotypy?
•

Jaké já

osobně

mám pocity, když se setkám s

skupiny? Snažím se

těmto

někým

z oné "jinaké"

"jiným" lidem dávat najevo své pocity

Oakékoliv)?
•

Zamyšlení - Jak si já
jako

•

člověk,

osobně,

ve svém vlastním hodnocení, stojím

který

se dá/nedá

ovlivnit stereotypem

ve

svém

vztahu

k jinakému

sousedovi?

Scénář:

Kupé, ve kterém cestujete, musíte sdílet spolu se
Kterým z níže uvedených byste dali
dlouhá a bude trvat

několik

přednost?

třemi

dalšími cestujícími.

Berte ohled na to, že cesta je

dní.
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Afričanka,

1.

která prodává kožené zboží

2. Rom cestující na Slovensko
3. Ukrajinský dělník, který se nechce vrátit domů
4. Rumunka ve

středních

letech, která je bez víza s

ročním dítětem

v

náručí

5. Holandská svérázná feministka
6. Kurdský uprchlík žijící v

Německu,

který je na

cestě

do Libye

7. Čech, kterého právě propustili z portugalského vězení
8. Slepý muzikant z Rakouska, který neustále hraje na tahací harmoniku.

Instrukce:
Každý si sám vyberte

tři

cestující, se kterými byste cestovali

se kterými by se vám cestovat

nejraději,

a

tři,

nechtělo vůbec.

4. 3. 3. Útlak a moc (3. den)
Definice útlaku

Cíl:
•

Dozvědět

se více o různých formách útlaku

•

Pojmenovat různé druhy implicitního a explicitního a úmyslného a
neúmyslného útlaku

Metody:
•

diskuse

•

skupinové vyučování

Pomůcky:

•

flipové papíry

Předpokládaný čas:

•

120 minut
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Metodický postup:

•

Lektor vysvětlí účastníkům následující:

Útlak
Je to systematické
účelem

vykořisťování

jejího vlastního

jedné sociální skupiny jinou skupinou za

prospěchu.

Abychom

určité

konání mohli považovat

za útlak, musí mít následující tři prvky:

povědomí

a) být v národním

b) být institucionalizované
c)

představovat

Tento

nerovnováhu moci

fenomén

zahrnuje

převahu/dominance

a

institucionální

rozšiřování

kontrolu,

ideologickou

kultury dominantní skupiny na skupinu

utlačovanou.

Aplikace do praxe - lektor

•

Uvede

příklady

útlaku.

Např.:

1. Homosexuálové: ad a) není výzkum, ale 10 let se schvalovala možnost
začíná

registrovaného partnerství, ad b) registrací se
neprozkoumáno,

maximálně

na

základě

osobní zkušenosti -

jako ekonomický slabí apod. Výsledkem je, že se
skrývá (=

nepřiznává

řešit,

ad c)

nevyčnívají

většina homosexuálů

svou orientaci), aby nebyli diskriminovaní vad a) a

ad c).
2. Romové:
ad a) výzkumy

pravděpodobně proběhly,

validní (v dostupné

literatuře

však není jisté, do jaké míry byly

nejsou, max. dotazníky)

ad b) viz. kapitola 2. Základní dokumenty k ochraně práv menšin
z hlediska mezinárodních úmluva

českého

právního systému

ad c) v praxi je možno najít mnoho sociálně vyloučených skupin .

.Aplikace do praxe -

účastníci

•

Skupina zkusí uvést příklady (každá skupina zpracuje více

•

Skupina vybere "nej"

příkladů

příklad
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•

Každá skupina prezentuje

svůj

"nej"

skupinou prezentuje další ze svých

příklad,

v

případě

shody s jinou

příkladů

4. 3. 4. Budování spojenectví (4. den)

Zkušenosti outsidera

Cíl:
•

Zažít situace, ve kterých jsme

součástí

minoritní nebo majoritní

skupiny
•

Zkoumat strategie, které se používají na zabrání

členům

minoritní

skupiny dostat se do majoritní skupiny
•

Zkoumat strategie, které používá minoritní skupina, aby se stala
součástí

•

majoritní skupiny

Uvědomit

si pocity související s postavením minoritní a majoritní

skupiny
•

Uvědomit

si

potřeby,

které jsou

příčinou

chování a jednání majoritní a

minoritní skupiny

Metody:
•

diskuse

•

skupinové vyučování

•

simulační

•

aktivn í učen í

hry a dramatizace

Pomůcky:

•

flipové papíry

•

tabule

Předpokládaný čas:

•

minimálně

60 minut
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Metodický postup:

1. Účastníci se rozdělí do třech menších skupin Oedna skupina má alespoň
6-7

členů)

podle výšky (vysocí,

Poznámka pro
různá

učitele/lektora:

(výška, barva

osobního

očí, vlasů

výběru (koníčky, vzdělání,

dobře

vysocí, nízcí).

Kritéria na

atd.), ale

2. Každá skupina si zvolí název,
aby byl

středně

dělení

mělo

do skupin mohou být

by to být

něco,

co není

věcí

rodina ... ).

vytvoří svůj

odznak, emblém a vystaví ho,

viditelný.

3. Z každé skupiny se vybere:

•

jedna osoba, která bude "outsiderem" a bude usilovat o to, aby se
dostala do jiné skupiny;

•

jedna osoba, která bude pozorovatelem a bude monitorovat, co se
děje

(strategie, které používá outsider, aby se dostal do skupiny a

strategie, které použije skupina na svoji obranu).

4. Ostatní

členové

skupiny

utvoří

kruh tak, aby mezi nimi

nezůstal

prostor,

kterým by se outsider mohl dostat dovnitř. Outsider přijde z druhé skupiny
a

měl

by se dostat do kruhu, zatímco kruh by mu v tom

měl

(Poznámka: pozorovatelé si všímají všech strategii skupin a
Po
či

několika

nikoli, si

nevystřídají

zabránit.

outsiderů.)

minutách, bez ohledu na to, jestli se outsider dostal do kruhu
účastníci vymění

všichni

role. Aktivita trvá do té doby, dokud se

účastníci, kteří

si

chtějí

vyzkoušet roli outsidera

či

pozorovatele.

5.

Společná

•

diskuse:

Jak jste se cítili v jedné

či

druhé roli

(učitel

zapisuje na jednu stranu

tabule pocity outsiderů, na druhou stranu pocity většinové skupiny)?
•

Která role pro vás byla snazší a proč?
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•

Podařilo

•

Jak se cítili ti, kterým se

se

některým

dostat do kruhu a jak jste se cítili?
nepodařilo

dostat do kruhu?
Učitel/lektor

Pozorovatelé uvedou strategie, kterých si všimli.

je zapíše

(všechny na jeden velký papír) a komentuje je v souvislosti s reálným
životem.

6. Studenti se

rozdělí

tvořili většinu (při

velkém

členů

a) Skupina

outsiderům

do dvou skupin: na ty,
počtu studentů

majority napíše

byli outsidery a na ty,

možno

utvořit

důvody,

Stejně

vejít do kruhu.

kteří

tak i

kvůli

kteří

více skupin).

kterým nedovolila

důvody, kvůli

kterým jim

dovolila vejít do kruhu (pokud se vyskytla tato situace) a hledá
potřeby,

ze kterých tyto důvody vyplývají. Napíše seznam
outsiderů

b) Skupina

k majoritní
potřeby,

skupině. Stejně

ze kterých tyto

Poznámka pro
které

napíše

potřeby

důvody,

kvůli

tak i důvody,

důvody

učitele/lektory:

kterým se

kvůli

potřeb.

chtěli připojit

kterým se vzdali a hledá

vyplývají. Napíše seznam

Studenti napíší

potřeby

potřeb.

uvědomí

a

si,

se skrývají za diskriminujícím/nediskriminujícím chováním a

pokusí se stát součástí majority.

7.

Společná

diskuse: každá skupina

přečte

svoje

potřeby, učitel/lektor

je

zapíše na tabuli a komentuje.
Komentář

učitele/lektora:

uvědomili

potřeby

podobné.

A

uspokojování.

diskusi tak, aby si studenti

jedné a druhé skupiny, které jsou

promluví
Zdůrazní

rozvoje, novosti,

Usměrňuje

učení

o

rozlišování

potřeb

potřeby

ochrany,

význam

a

někdy

způsobech

bezpečnosti

se od ostatních, sdílení atd.

velmi
jejich

s potřebou

Zdůrazní potřeby

minoritní skupiny, ze kterých pramení touha být součástí majoritní skupiny
a

potřeby,

které jsou

příčinou

jejich rezignace a odporu

(vraťte

se

k chování outsidera a analyzujte konkrétní kroky během hry).
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Struktury moci
Cíl:
•

účastníci si uvědomí důsledky k příslušnosti k privilegované skupině

ve srovnání se

znevýhodněnou

skupinou

•

účastníci si prohloubí znalosti moci a vztahů moci

•

seznámit

se

s cí~

vzdělávání

pro

sociální

spravedlnost

a

s programem dne
•

účastníci

budou znát, vnímat to, co budou schopni

udělat

na

základě

tohoto tréninku

a. Aktivita

obviňování oběti

Metody:
•

skupinové vyučování

•

simulační

•

aktivní učení

•

diskuse

a dramatizační hry

Pomůcky:

•

nůžky, různé materiály, izolepa, brčka, modelína, noviny

•

pracovní list Struktury moci

Předpokládaný čas:

•

90 minut

Metodický postup:
•

Lektor rozdělí účastníky do tří skupin. Pokud je hodně účastníků,
může vytvořit

šest skupin, dvě od každého typu··.

•

Každá skupina si vytáhne žeton nebo kartičku s odlišným symbolem.

•

Každá skupina dostane sadu materiálů:
skupina I. má velké množství všech materiálů, dokonce i více než
potřebuje

skupina II. má přesně tolik materiálu, kolik potřebuje
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-

špatném stavu
•

materiálů

skupina III. má minimální množství
(např.

velmi tupé

a většina

materiálů

je ve

nůžky)

Instrukce:
Každé

skupině přidělím

sadu

materiálů.

Vašim úkolem je

vytvořit

co

nejvyšší a nejstabilnější budovu z brček, novin a dalších materiálů,
které jste obdrželi.
Během

vám
•

Při

práce budu chodit okolo vás, kontrolovat postup práce a budu

říkat,

práci

kolik vám na aktivitu ještě zbývá
účastníků

času.

chodí lektor okolo a chválí skupinu (skupinu 1.),

která dostala nejvíce

materiálů

práci s prací ostatních.

a kladným

Skupině

II.

může minimálně

pomůcek,

III. bere i to minimum

způsobem

porovnává její

pomoci a

skupině

které dostala, brání jakémukoli

pokusu o tvořivost, obviňuje ji za špatnou práci, atd. Účastníkům ve III.
skupině

je

zapotřebí

které nejsou
poloviční

•

dobře

poskytnout takové instrukce a

pochopitelné

informace,

dělá

(např.

zpětnou

vazbu,

mluví potichu, nebo poskytuje

vše tak, aby je podráždiL .. ).

Když jsou skupiny hotové, nechá je vystavit svoje práce. Vybere
nejlepší práci. Vybídne "deprivovanou" skupinu (111.), aby se ohradila.
Zeptá se ostatních,

proč

by si tato

neúspěšná

skupina

měla

stěžovat.Či je to vina?

•

Zastaví hru. Omluví se
jim za jejich

-

přínos.

Jak jste se cítili

skupině,

která byla

znevýhodněná

a

poděkuje

Diskusi uvede pomocí následujících otázek:

během

aktivity? (neškodí

čas

k zamyšlení nad svými

pocity)
-

Jak se tato aktivita vztahuje k tomu, k čemu dochází ve školách?
(např.:

zamyslete se nad tím, jak se asi cítí

dítě,

které

začíná

školu,

aniž by zvládlo majoritní jazyk)
•

Pro další posouzení této aktivity
naslouchání, anebo ponechání

může

být využito konstruktivistického

několika

volných minut

účastníkům

na

"volnou diskusi".
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b. Struktury moci
Metodický postup:
•

Lektor představí Struktury moci (pracovní list Struktury moci).

•

Požádá účastníky o příklady toho, kde lze nalézt hierarchické struktury
a kde lze objevit struktury spojené se spolupráci a vzájemnou pomocí.

•

Podle času, který je k dispozici, buď zapojí účastníky do diskuse
v rámci velké skupiny, nebo jim nechá

čas

na diskusi v malé

skupině

nebo na osobní reflexi

STRUKTURY MOCI

Mocenské vztahy založené na
donucování
HIERARCHiCKÁ
MOC:
• dominance nad ostatními
EMOCE:
• udržování emocionálního
stavu
• menšina rozhoduje nad
většinou

Mocenské vztahy založené na
spolupráci
KOOPERATIVNI
MOC:
• rozšiřující se moc
• vytvořená prostřednictvím
vzájemných vztahů
EMOCE:
• autentická

komunikace

vytvářející důvěru

•

vzájemné rozhodování
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Scénky o útlaku

Cíl:

•

Účastníci hlouběji porozumí procesu řešení/akce, které lze využít pro

podporu budování spojenectví
Metody:
•

skupinové vyučování

•

simulační

•

aktivní učení

•

diskuse

a dramatizační hry

Předpokládaný čas:

•

minimálně

90 minut (lze přizpůsobit i na 180 minut)

Metodický postup:
•

Každý sám za sebe napíše problematický

scénář

založený na jednom

z "ismů" (měl by vycházet z vlastní zkušenosti).
•

V malé

skupině

vyberou a
•

se

následně

podělí

o své

scénáře

a poté si jako skupina jeden

ho zahrají.

Zahrají ho jako krátkou hru (5-10 minut), však nezahrají v

něm řešení

problému! Rozuzlení problému bude na divácích.
měli

podílet všichni

členové

•

Na hraní by se

skupiny.

•

Na konci prezentace každé scénky mají diváci 1-2 minuty na
rozmyšlení možné intervence.

•

Skupina přehraje scénku znovu. Během druhého představení může
kdokoli z diváků zasáhnout do představení s tím, že řekne STOP (s
tlesknutím apod. -lektor předvede).

•

"Stopeť'

má volnou ruku a může nahradit jakéhokoli účinkujícího nebo

doplnit někoho z diváků, aby vyzkoušel intervenci.
•

Po

uskutečnění

intervence se scénka ještě jednou

přehraje.
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Poznámka:
Publikum a herci
namísto aby je

většinou

mají tendenci dané intervence spíše diskutovat,

předvedli.

Lektor má za úkol udržet

členy

u hraní.

Během

hraní není dovolená diskuse o intervenci.

4. 4.

Zpětná

vazba
součástí

Jak jsem již uvedla v úvodu,
každého dne. Ta sloužila ke

zjištění

kurzu byla

zpětná

efektivity obsahu

vazba v závěru

semináře

vzhledem

k porozumění až k následné aplikaci získaných dovedností, zkušeností a
poznatků.

Další její funkcí byla možnost

doladění,

event.

pozměnění

programu následujícího semináře.
Zpětnou

vazbu

účastníci vyplňovali

v závěru každého dne semináře. Ta

měla

následující 4 otázky:
1. Co pro mne bylo dnes nové?
2. Co mne zaujal%slovilo?
3. Co využiji v praxi?
4. Co bych
Na

základě

chtěl příště

této

potřeb účastníků.

pod jednotlivá

zpětné

(event. jinak):

vazby jsem upravovala program dalšího dne dle

Forma byla písemná (na flipu napsané otázky,

čísla

otázek psali

odpovědi

účastníci

na volné papíry, které odevzdali

při

odchodu).
V závěru každého kurzu (po absolvování celého
některé

dotazník, jehož

výstupy zde

semináře) účastníci vyplňovali

předkládám.

1.

Naučil-a)

~

posuzovat romskou integraci

~

lidé jsou

~

lidé jsou různí a ne vždy podle obecných zvyklostí a předpokladů musí

jsem se že ...

jsou

z jiného úhlu

různí

být špatní (ale ani
~

úplně

různé

dobří)

formy vzdělávání
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~

musím hledat různá řešení

~

toleranci

~

aktivity

~

pokaždé

~

nemáme mít negativní

můžu

získat

něco

"nové"

předsudky

na lidi

~ řešení situací (konflikt) vyžaduje přemýšlení nad důvody mými i druhé

strany, podmínky, tolerance ...
~

nehodnotit na první dojem

~

jsme opravdu často zaujatí vůči těm, kdo jsou nějak jiní

~

se spolupráci

~

někdy je důležité

~

staré vztahy (mezi kolegy) nezanikají tak rychle a je možná další

může naučit

každý

se přemoci a nasadit růžové brýle

spolupráce a společné řešení problémů
~

potvrdila jsem si, že musí každý v životě "chtít", pak jde cokoliv

~

přemýšlet

o minoritách z jiného pohledu, než nám

~

dozvěděla

jsem se

některé věci

předkládají

z historie, kultury, že je

třeba

média
velké dávky

tolerance a respektu ... je to o tom ...
~

je třeba porozumět mentalitě, tradicím a kultuře jiných národů a
národností

~

není problém vnímat,

~

vím, že nic nevím

~

problematika je složitá,

~

vždy je všechno jinak, než to vypadá

~

je

třeba,

aby naše

připravovala

a podporovat menšiny

náročná,

s dlouhou cestou

společnost

před

nepodceňovala

sebou

tuto problematiku a

programy k lepší komunikaci

~

problémy se dají

~

je

třeba

rozumět

řešit,

a když ne nemusí to být jen samá chyba

více si všímat problému (cizích) i druhých lidí, brát je v úvahu,

pomáhat, více se o

ně

zajímat

~

zajímavé aktivity, které lze uplatnit vzhledem k našim

~

mohu využít metod

~

nové aktivity pro práci s

~

problém minorit je hluboký, váže se na historii

~

že každý máme svou pravdu

~

používat

různé

při

práci s
dětmi

žákům

dětmi

(minority ve

třídě)

aktivity pro práci s dětmi
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~

není minorita jako minorita

~

je třeba ještě více komunikovat, a ujasňovat či objasňovat vzájemné
postoje

~

zajímavé aktivity

~

existují aktivity, kterými lze přiblížit otázku menšin dětem formou hry

2. Znovu jsem zjistil(-a), že ...
~

překonávání stereotypů

~

danou problematiku je velmi obtížné

~

se ráda nacházím mezi lidmi a dozvídám se nové věci

~

je

~

mám

~

nemám ve všem pravdu

~

v kolektivu fajn lidí je to prima

~

to

potřebné

řešit

se dozvědět nové informace

skvělé kolegyně

může

a předsudků je opravdu běh na dlouhou trať

a kolegy
(vyjádření ředitele

školy)

mít smysl, pokud to bude oboustranné, ale v

opačném případě

ne
~

se lidé mohou domluvit

~

probírané téma je neustále

~

je nutno projevovat stále

otevřené

větší

a

řešení

snahu pro

není snadné

začlenění

do kolektivu všech

dětí
~

se mám stále co

~

lidé ve většině podléhají stereotypům, hlavně záporným

~

některé děti

~

se všude dozvím

~

politika není pro mne a mnohé úvahy politiků nejsou totožné s mými
(cíleně

učit

ao

čem přemýšlet

na stejný pokyn mohou reagovat odlišně
něco

nového

vybírat pouze Romy a zapomínat i na jiné

potřebné)

~

otázka je velmi složitá a začlenění jednotlivců je složitým procesem

~

problémy etnických menšin jsou velké

~

nic není černobílé, vše je relativní, je důležité znát pozadí konkrétních
problémů,

~

které mohou vyvstat s žáky - jakýmikoli

nevím zda znovu, ale že každá menšina má svá specifika, že je
přijímat

a

věřit

jim, ale to se dá

říci

těžké

je

i z jejich pohledu na nás
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~

problémů
vyřešit.

~

čas.

horizontu
pryč.

Ministerstvo nastartuje program, ale pak od toho dá ruce

není rozdíl mezi tím, zda je
jsou lidé

~

je velké množství a bude obtížné je v kratším

"dobří"

někdo

Rom (Vietnamec, Ukrajinec)

či

"bílý" -

a "zlí"

příslušníci

minorit to opravdu nemají lehké ani ve školách ani ve

společnosti

(i když se mnoho lidí snaží)

~

pomáhat si vzájemně - je více než důležité pro společné soužití

~

spoustu informací jsem do dnešního dne

~

je velmi

~

naše
pro

důležitá

další pomoc a spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání

společnost

převýchovu

moc dluží lidem jiných menšin a

hlavně

moc málo

dělá

vlastních lidí

~

ne všechno je takové, jaké se to

~

změna

postojů společnosti

nicméně

nevěděla

předkládá

- i video o práci ve škole

k minoritám je velmi obtížná a pomalá,

snad možná

~

nutnost tolerance pochopení všech menšin

~

velmi

~

je

těžké

je sám

sobě přiznat,

potřeba věnovat

se

že mám

určitě předsudky

struktuře třídy, zjišťovat

informace o

dětech,

protože to může pomoci při spolupráce s dětmi a s jejich zařazením do
kolektivu
~

komunikace mezi etniky je obrovským problémem, mnohdy existují
bariéry, které jsou ještě

silnější

než jsou

předpoklady

~

záleží na osobnosti a taktu

učitele

~

problém minorit bude ještě dlouho existovat

~

minority to nemají snadné

~

bez tolerance nikam nedojdeme

~

každý má své problémy

~

ne vše je takové, jak to vypadá

3.

Změnil(-a)

~

lektorku - je fundovaná i zábavná

~

nemám negativní

~

zatím ne - dlouhodobá

jsem názor na ...

přístup

k lidem a životu

příležitost
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~

školení

~

některé

~

nutná školení v pozitivním smyslu

~

minoritní skupiny ,ani oni to nemají jednoduché se

Romy
začleněním

do

společnosti

~ důležitost

problematiky.

Dříve

kolegyně

jsem více

podceňovala!

~

některé

kolegy a

~

některé

své

~

otázku minorit

~

souhlasím s názory zde prezentovanými, nemusela jsem

~

názor jsem

neměla

problematice

porozuměla

předsudky

v + i-

a zkušenosti

nikterak

vyhraněný

do +

či

~

možnosti trávení víkendů (kurz probíhalo víkendech)

~

některé

~

výuku, tento

~

nezměnila

měnit

svoje

-, spíše jsem lépe

informace o problematice
seminář

byl i ověřením mnohého z Kritického myšlení

jsem názor na to, že nejvíce špíny

udělá

obecné

mínění

(televize, noviny)

4.

Největší

potíže jsem

měl/-a

s ...

~

vyplňováním

~

s ranním vstáváním o víkendu

~

žádné

~

rozhodnutím

tohoto dotazníku

účastnit

se tohoto

bylo to velmi zajímavé -

semináře,

některé

nyní však nelituji své

účasti,

získané informace jistě v budoucnosti

použiji v praxi
~

zajištěním času

seminář,

pro tento

který se konal po

závěrečných

pís.

pracích na konci školního roku
~

pochopením podstaty věci

~

(a mám) - ustát u mnohých sociální zázemí (bída, špína ... )

~

pochopením

~

poznáním a s domácím

~

nevím o žádných

určitých

situací
prostředím

(styl bydlení - špína, bída ... )
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~

akceptací některých názorů na chování minorit, důvody, proč to či ono
dělají

~ otevřeným sdělováním názorů
~

se

smířit

na "choulostivé" téma
upřednostňována

s tím, že romská komunita je

nad jinými

minoritami (např. Vietnamci) co se týká financování grantů apod.
~

neměl

~

s tím, že všechny menšiny nemají stejné možnosti

jsem potíže

5. Vrcholným bodem programu pro mne bylo ...

~

úžasná atmosféra

~

společný večer,

~

večerní

~

zapojování se

~

společný

~

aktivity

~

aktivní formy

~

večerní

~

získání informací a aktivity využíváné ve

~

aktivity s

~

skvělý

~

večerní

~

mimoseminární

~ skvělý

během

školen í

neformální hovory

aktivity
aktivně

pobyt v

do diskuse,

přednášek

pěkném prostředí

učení

a živá diskuse s lektorkou

zábavy se zpěvem, výborný kolektiv

dětmi

vyučování

(návody ke hrám)

kolektiv
nevázané diskuse
činnost

a konkrétní hry - aktivity na závěr semináře

kolektiv"rychlík" (aktivita)

~

rychlík "Tuzemsko"

~

to se nedá

~ zjištění,

říci,

co bylo vrcholem, vše bylo "nové" a velmi zajímavé

že to nebyl

zbytečně věnovaný čas,

aktivity byly

podnětné

k mé další práci
~

emotivní monology Pavly.

~

celý program byl

~

jak nenásilnou formou byl

~

veškeré informace, které jsem díky tomuto školení získala

~

ukázky, pomůcky, recepty, různé aktivity, které se dají využít ve výuce

~

množství aktivit, které jsme absolvovali

naplněn

Děkuji!!!

pro

mě

novými zkušenostmi. ..

seminář

veden
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~

netradiční

~

zvláštní forma sobotní odpolední části semináře

~ večeře
~

forma semináře

spojená s aktivitou patřící ke školení

vtipy pana

ředitele

~ více věcí (např. přístupy k problémům)
~

že umíme být spolu

6. Ocenil/a jsem ...
~

výkon lektorky

~ způsob vedení lektorky Pavly, bezprostřední způsob vedení školení
~

přístup

~

energii lektorky

~

Pavlu

~

spolupráce s kolegy

~

dobrou

~

vynikající, obdivuhodnou osobnost lektorky

~

milý a veselý

~

vtipné a humorné vedení

~

fundovanost lektorky a úžasný

lektorky a spolupráci s lidmi kolem nás

přípravu

Pavly

přístup přednášející
semináře

přístup

+ získání nových

kontaktů.

DíKY!
~

velmi

vstřícný přístup hlavně

~

osobnost lektorky.

~

snahu lektorky

lektorky Pavly

Děkujeme!

vtipně

a s

přesným

cílem seznamovat s problémy

nejen integrace
~

práci a nasazení lektorky

~

entuziasmus, neúnavnost Pavly

~

přípravu

~

lidský a

~

vstřícný přístup

~

dobře připravené

~

multimediální výklad

a formu

semináře, přístup

příjemný přístup

lektorky,
a

a podání problematiky lektorky

školitelky
příjemné

vystupování

dobře materiálně

vybavenou lektorku
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~

s jakými znalostmi, vybaveností a

trpělivostí

nad

některými

otázkami

disponuje naše lektorka - pí. Pavla
~

způsob,

~

práci lektorky, názorné pomůcky, přínos pro mne co by jednotlivce alespoň

~

jakým tento seminář byl veden, osobitý způsob

snahu

připravenost,

někde přispět

ke zlepšení situace

milé vystupování Pavly, díky za nakonec moc

pěkně

strávený víkend
~

zajímavý způsob podání, využití techniky, všestranné informace

~

přístup

~

pestrost programu

~

přípravu

lektorky k nám
semináře

lektorky, pomůcek, schopnost komunikace a netradiční pojetí

semináře

(ne pouze strohá
přístup

přednáška)

~

individuální

~

spoustu informací

~

práci a nasazení lektorky

~

hodně

~

perfektní

~

snahu

~

možnost osobního rozhovoru s lektorkou

školitelky

aktivit
připravenost

lektorky

7. Jsem rozhodnut (-a) ...
~

získané poznatky a aktivity vyzkoušet ve vlastní praxi

~

toto

~

vzdělávat

~

se v budoucnosti

~

opět

~

jít do toho zas

~

se dále zúčastňovat podobných akcí

~

zúčastnit

~

že budu používat

~

více

~

účastnit

někdy

opakovat

se dál
účastnit

podobných aktivit

vyjet na podobnou akci

se

příště

přemýšlet

některé

aktivity s

dětmi, přihlásím

se na další školení

o problému

se dalších zajímavých školení
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~

přehodnotit

vztahy k Romům a zúčastnit se dalších podobných aktivit

jako byla tato
~

opakovaně

se zúčastnit podobných akcí

~

většinu

~

znovu se zúčastnit podobné akce

~

zařadit

~

získat další informace

~

i nadále dodržovat "Desatero" - miluj bližního svého jako sebe sama

~

ocenila jsem práci Pavly a držím jí palce

~

opět

aktivit vyzkoušet ve

třídě nynější

i budoucích

aktivity do třídy

se více zamýšlet nad tím, jestli podávám a

procvičují

probíranou

látku co nejvíce kreativním způsobem a jestli metody a jednání
dostatečně přibližuji dětem,

které mají s osvojením látky a se vztahem

ke škole potíže a ke spolužákům vůbec
~ promyslet a možná se obrátit na MŠMT ohledně grantů na integraci
cizinců
~

získat další informace k této problematice a zejména konkrétní cesty
řešení

~

se více zamýšlet nad problémy dětí (ať z jiných důvodů by se cítily být
"minoritou")

~

i nadále pomáhat dětem - které se cítí minoritou ve

~

zúčastnit

~

využít, co jsem

~

o tom všem znovu

třídě

se téhož kdykoliv příště. 1! 1! 1!
při semináři

získala, bude-Ii

přemýšlet

a snad i

potřeba

některé

podstatné poznatky

aplikovat ve své budoucí práci
~

rozvíjet a pomáhat ve vztazích všech

dětí

~

zatím zůstat ve školství a nadále se vzdělávat

~

pokud mohu, sleduji

~

se pokusím uplatnit některé aktivity i přes nedostatek času v hodinách

~

využít

některé

aktivity v

~

použít

některé

aktivity pro práci ve

~

využívat v praxi vše, co jsem se dozvěděla

~

pokračovat

pořady ....

ve svém

učebním

poměrně

procesu
třídě

velmi tolerantním

přístupu

ke všem

minoritám
~

v tomto kolektivu absolvovat jakékoli další školení
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~

sdělit

~ ještě

své poznatky

(minimálně

své

rodině

a částečně

žákům)

více prosazovat sbližování mezi minoritami a majoritami

~

pracovat stále pro všechny děti

~

použít

některé

Z výše uvedeného

aktivity se žáky

výběru zpětné

modul považovali za

přínosný

vazby je zřejmé, že

učitelé

tento vzdělávací

a to jak vzhledem ke svému osobnímu životu,

tak i ke své profesi. Často hodnotili jako pozitivní přínos mnoha informací,
změny postojů,

získání nové energie ke své další práci

či konstruktivně

hodnotili svou dosavadní praxi.
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4. ZÁVĚR

Svou diplomovou práci jsem uvedla citátem
vede k dospělosti: vede ke

svobodě

Zdeňka

Kratochvíla: "Výchova

a odpovědnosti, ke schopnosti orientovat

se v bohatství různých možných pohledů na svět."
společenství

Lidské
Je

zřejmě

člověk

velmi obtížné, aby

k vlastní

svobodě

přiznává

druhým - ale i od nich

Jsem

představit.

je více diversifikované, než si jedinec dovede

našel správnou cestu, která

spojené s odpovědností a

přesvědčena,

zároveň

stejnou míru svobody

očekává dostatečnou

že svoboda i

odpovědnost

otázek, jimiž jsem se zabývala a které

vyúsťují

v

směřuje

míru

odpovědnosti.

otevírají možnost k
ústřední

řešení

téma mé práce ve

výchovu a vzdělávání pro sociální spravedlnost.
Díky
práci

povědomí

o

důležitosti

předkládající

role školy jsem sestavila teoreticko-empirickou

vzdělávací

modul pro sociální spravedlnost

pedagogické veřejnosti v systému celoživotního
předloženého

Jak mohu posoudit z realizace

určený

vzdělávání.

modulu a

stejně

tak ze

zpětné

vazby učitelů, tak zde není pochyb o důležitosti tohoto vzdělávání.
Učitelé

jsou k

němu

otevřeni,

velmi

k řešení aktuálních naléhavých
fráze a klišé.

Učitelé potřebují,

nelitovali trávení svého volného

problémů

a neopakujíce

obecně

času

tradované

jak vyplynulo z aplikace vzdělávacího modulu,

mnoho informací, poznatků, příležitostí k řešení, zastavení se a zamyšlení
nad jejich

řešením,

k evaluaci svého
Na

základě

vzdělávání
součást

mnohdy

netradičním tvůrčím způsobem.

předchozího

tohoto

již jako

zjištění

součást

věk, vzdělání či
mě

snad i

společnosti ať

v písku

řadě

důležitost

si troufám navrhovat

učitelů

i k práci.

podobného

a samozřejmou

celoživotního vzdělávání. Pokud bychom se nadnesli nad rámec této

pochyb o aktuálnosti

Proto

postoje k životu a v neposlední

pregraduálního vzdělávání

práce, to znamená, na zde

na

To pak využívají

či

zmiňovanou

vzdělávání

cílovou skupinu

pro širokou

pedagogů,

občanskou veřejnost

není

bez ohledu

další atributy.
hřeje

již jako

myšlenka, že tato práce

zrníčko

písku

či

přispívá

k transformaci

kamínek mozaiky, které se snad

mozaice neztratí.
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Příloha č.

1

OSOBNí ZKUŠENOSTI autorky diplomové práce v oblasti multikulturní
výchovy a vzdělávání pro sociální spravedlnost

1.Projekt Education for Roma children (Step by Step ČR, o. s. 1999 - 2002)
- koordinátorka a lektorka
2. Projekt Varianty - Školní inspekce (Multikulturní centrum Praha, o. s. 2001
tvorba metodiky sloužící ČŠI ČR jako materiál k evaluaci

- 2005) -

multikulturní výchovy a vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ - v návaznosti na RVP,
cyklické vzdělávání inspektorů ČŠI jednotlivých regionů, koordinátorka a
lektorka
3. Projekt

Světová

analýza kultury

hudba (Multikulturní centrum Praha, o. s. 2002 - 2004)-

prostřednictvím

hudby - narušení

stereotypů, předsudků ... ,

následné využití v pedagogické praxi, koordinátorka a lektorka
4. Projekt Interkulturní dílny (Multikulturní centrum Praha, o. s. 2002 - 2004)
- vzdělávání pro pedagogy především ZŠ s cílem integrace do ped. praxe,
koordinátorka a lektorka
5. Projekt Phare 2000 (Multikulturní centrum Praha, o. s.2002 - 2005) realisátorského týmu

tvořícího

samostatnou metodiku integrace

člen

Romů.

Odborný garant publikace Phare 2002 Podpora romské integrace pro ZŠ.
Lektorka

vytvořených kurzů

(konkrétní týmy škol, PC, ... ).

6. RVP - lektorka multikulturní výchovy a vzdělávání v rámci RVP
7. Spolupráce s MV ČR - vzdělávání tiskových policejních mluvčí ze všech
regionů ČR - inter/multi/vzděl. pro soc. spravedlnost

8. Projekt Varianty -Pedagogická centra - externí spolupracovník P.
jako lektorka Multikulturní výchovy a

vzdělávání

a

Vzdělávání

Vrzáčka

pro sociální

spravedlnost
9. Členka mezinárodního týmu tvořícího modul Vzdělávání pro sociální
spravedlnost v rámci podmínek Evropy, především pak pro ČR (2001 doposud)
10. Přímá realizace vzdělávání pro sociální spravedlnost v rámci ZŠ a MŠ
Angel Praha 12: 2 roky praxe na I.stupni, vzdělávání celého týmu ZŠ Angel
(57

ped.pracovníků)
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11. Publikace My a ti druzí (Multikulturní centrum Praha, o. s. 2003) koordinátorka a zodpovědný redaktor
12. Publikace RAABE pro SŠ - autorka Vzdělávání pro sociální spravedlnost
(2005)
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ANOTACE

Diplomová práce se zabývá otázkami výchovy a

vzdělávání

pro sociální

spravedlnost. Má teoreticko-praktický charakter.
části

V teoretické

klíčových pojmů.
pojmů

je

jsou

teoretická východiska a základní okruhy

Vzhledem k rozmanitosti a nejednotnosti užívání základních

věnována

jejich rozlišení a
nejobecnější

naznačena

pozornost kritické analýze jejich vymezování. Snaží se o
upřesnění,

zároveň

stanovuje jejich hierarchii, jako

chápe sociální spravedlnost. S ohledem na tuto

vymezuje cíle, metody a

organizační

formy

právní a institucionální garance v kontextu

skutečnost

vzdělávání. Podrobněji

celosvětovém,

se sledují

Evropském a se

zvláštním zřetelem k situaci v České republice.
Empirickou
určený

pro

část tvoří
učitele

konkrétní modul

vzdělávání

v systému celoživotního

vzdělávání.

zpracovány cíle, podmínky, teoretické poznatky.
účastníky

podrobně

rozepsané

s metodickými

uvedený modul byl vyzkoušen v praxi dalšího

pro sociální spravedlnost
Podrobně

Těžiště tvoří

jsou

aktivity pro

poznámkami.

Protože

vzdělávání učitelů, součástí

práce je i jejich pozitivní zpětná vazba a hodnotící odezva.
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