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1. ÚVOD 

Představovaná metodika je interním dokumentem projektu „Kmeny“, který realizuje 

organizace Komunikujeme o.p.s. 

Dokument seznamuje pracovníky projektu s celkovou realizací projektu, principy 

neformálního vzdělávání, a to zejména s tím, nakolik se postupy užívané v průběhu projektu v 

některých ohledech liší od klasických výukových metod a jak vykazují prvky neformálního 

vzdělávání. Další důležitou části jsou tzv. obecné principy vedení diskuze, kterou považujeme 

za hlavní metodu dosažení cílů projektu. V metodice se také dočtete o obecných principech 

facilitace, které souvisí s metodou diskuze. Jednou z dalších hlavních náplní dokumentu je 

informační zázemí o vybraných subkulturách neboli „kmenech“ a o jednotlivých menšinách, 

které budou v průběhu projektu žáci prezentovat a diskutovat o nich. 

 

Jaké jsou cíle projektu?  

 

  Projektovými aktivitami si klademe za cíl rozvíjet kompetence žáků pro posílení 

inkluze ve vzdělávacích programech škol, a to konkrétně rozvíjet průřezové téma 

multikulturní výchovy. Dále chceme zavádět plány multikulturní výchovy a pilotně je 

realizovat na školách. Záměrem je podpořit rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků, 

ze kterých může vyrůst tolerantnější generace, ve které žijí majorita a minority nekonfliktně. 

Cíle projektu se odvíjí od problému neporozumění a nedůvěry majoritní společnosti 

vůči minoritní společnosti. Většinová společnost často přechovává k té menšinové předsudky, 

které jsou vytvářeny na základě neznalosti a strachu z neznámého. Většinová společnost se v 
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mnoha případech řídí negativními stereotypy, dochází k odmítání členů menšin a v horších 

případech i k porušování práv jednotlivců či skupin, násilí a extrémistickým projevům. K 

tomuto problému však nedochází jenom ve spolužití dospělých jedinců, ale rovněž i u dětí, a 

to mnohdy i ve školním prostředí. Děti různých minorit jsou ze strany spolužáků odsuzovány a 

stávají se terčem verbálních útoků v podobě osočování, urážek a zesměšňování. Důsledkem 

toho bývá vyloučení jednotlivců ze žákovského kolektivu a ve vyhrocených případech může 

docházet i k fyzickému násilí. 

V současné době ovšem chybí v rámci vzdělávání na základních školách dostatečný 

prostor pro strukturovaný rozvoj dovedností, které jsou nezbytné pro zvládnutí kontaktu s 

jinými kulturami a pro rozvoj aktivního přístupu k inkluzi mezi žáky. To může být zapříčiněno 

tím, že s pojmem multikulturní výchovy se u nás setkáváme až v 90. letech minulého století, i 

přesto že se jedná dlouhodobě o velmi aktuální téma v Evropě i jinde ve světě. Z toho plyne 

potřebnost tohoto projektu, protože kulturní diverzita je a bude stále běžným jevem, se 

kterým se musíme naučit pracovat. 

 

Co to je multikulturní výchova?  

 

Multikulturní výchova představuje proces, díky kterému si děti vytváří způsoby 

pozitivního vnímání a hodnocení kultur, které jsou odlišné od jejich vlastní kultury. Na tomto 

základě mají děti také přizpůsobit své chování k příslušníkům jiných kultur, které je založené 

na demokratických hodnotách a podporuje kulturní pluralitu v různorodé společnosti na 

národní i mezinárodní úrovni. Dle Švingalové (2007) se také jedná o „Edukační činnost, která 

je směřována jak na příslušníky majoritní společnosti, tak na minority (menšiny).  
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Měla by učit vzájemnému poznání, porozumění, respektu, toleranci, kooperaci, 

rovnosti, rovnoprávnosti a nekonfliktnímu soužití.“  

 

Komu je dokument určen?  
 

Dokument slouží primárně specialistům, kteří budou pracovat s cílovou skupinou. 

V průběhu projektu se jedná o lektory a po skončení projektu o pedagogy, kteří zapracují 

vybraný obsah do současného ŠVP dané školy. Ten bude následně sloužit pro výuku 

multikulturního vzdělávání v hodinách občanské nauky, jelikož současné rámcové vzdělávací 

programy nepřináší konkrétní návody, jak s tématem multikulturní výchovy pracovat a jaké 

výukové metody je vhodné využít. Cílovou skupinou máme namysli žáky, kteří budou v době 

zahajování projektu v 5. nebo 6. ročníku ZŠ.  Žáci jsou ve věku formování vlastního názoru na 

dění kolem sebe. Jejich názory jsou tedy v tomto věku ovlivnitelné. Projektových aktivit ve 

třídě se zúčastní vždy všichni přítomní žáci.  

 

Za co jsou zodpovědní lektoři a pedagogové? 

 

Lektoři jsou zodpovědní za přímou práci s cílovou skupinou a za rozvoj sociálních a 

občanských kompetencí žáků. Zejména se jedná o rozvíjení znalostí pojmů demokracie, 

spravedlnost, rovnost, lidská a občanská práva, ve kterých by se žáci měli umět orientovat na 

základě porozumění současným událostem i tendencím v národní, evropské a světové historii. 

Cílem vzdělávání žáků je, aby získali kompetence k rozpoznání a odmítání předsudků a 

negativních stereotypů, násilí, porušování práv jednotlivců a menšin a extremistických 

projevů. Dalším cílem a úkolem lektorů je také podpora občanského vzdělávání, rozvoj 
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kompetencí žáků a studentů k udržitelnému jednání a rozvoj kulturního povědomí žáků. 

Podporovat místně zakotvené učení – posilovat vztah k místu kde bydlíme a kde se 

vzděláváme. Podporovat výchovu k lidským právům a k demokratickému občanství. Dále 

lektoři zodpovídají za vedení prezenční listiny, kterou stvrzují svým podpisem. 

Aktivity a projektové činnosti se realizují s cílem posilovat kritické myšlení, tvořivost, 

iniciativu, schopnost řešit problémy, posilovat schopnost empatie, úcty k sobě i druhým, 

solidaritu, respekt, smysl pro zodpovědnost apod. Průřezově je mimo jiné podporováno 

zavádění moderních a alternativních metod výuky, projektové a kreativní vzdělávání a 

mezipředmětová spolupráce. 

Lektor s dětmi na prvním setkání projde hodnotící formulář, který budou žáci vyplňovat 

na začátku při vstupu do projektu a poté ke konci po absolvování projektu. Tento formulář 

bude sloužit k zjištění, zda bylo dosaženo cílů projektu. 

Současně při prvním setkání lektora s cílovou skupinou lektor žákům představí postup 

společné práce pomocí obrazové prezentace. Představí seznam 6 subkultur, které budou 

předmětem další práce žáků. Tyto subkultury vychází z úspěšné knihy a seriálu „Kmeny“. 

Počet vybraných subkulturních kmenů odpovídá 6ti setkáním v průběhu 6ti měsíců (vždy 

jednou měsíčně) a byly vybrány tak, aby pokryly oblasti:  

 

• hudebního vyjádření:  Hip hop, Punk 

• životního stylu: Hipsteři 

• hobby: Otaku/Cosplay a Skate 

• vizuálního vyjádření: Youtubeři 
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Žáci následovně ve třídě vytvoří malé skupiny o 3–4 členech tak, aby vzniklo 6 skupinek. 

Každá ze skupin si vybere jednu ze subkultur, co by menšinu na základě volby. O té si v 

následujícím období nastuduje potřebné informace, které v cyklu prezentací představí 

kreativním způsobem svým spolužákům. Poté bude vždy realizována diskuze, kterou povede 

lektor s ohledem na veškeré výše zmiňované cíle daných projektových aktivit. 

Tyto subkultury jsou zvolené, protože jsou pro mladou generaci mnohem zajímavější 

než standartní menšiny, které trpí značnou stigmatizací ve veřejném prostoru v důsledku 

předsudků a pomluv. Vybrané subkultury tedy mohou být chápány jako více neutrální. Také 

se každý žák určitě alespoň jednou setkal s prvky jedné či vícerých subkultur, například s 

pomalovanou budovou, potetovaným člověkem, lidech jezdících na skateboardu apod. Z toho 

důvodu se budou nejdříve prezentovat tyto subkultury, na kterých žáci mohou lépe pochopit 

vzájemné odlišnosti, které vznikly dle vlastní volby jednotlivých příslušníků dané subkultury. 

Cílem je, aby žáci na základě diskuzí o dobrovolných menšinách dokázali následně svoje 

získané uvažování a poznatky aplikovat i na národnostní a etnické menšiny, které si ovšem už 

svůj „styl“ a původ nevybírají.  

Na poslední hodině o subkulturách tedy lektor obeznámí žáky s dalšími tématy pro 

následujících 6 měsíců. V průběhu těchto následujících měsíců budou žáci prezentovat pět 

národnostních menšin a jednu etnickou menšinu. Tyto menšiny jsou následovné: 

 

• slovenská 

•  ukrajinská 

•  vietnamská 

•  romská 

•  polská 

• německá 
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 Žáci se opět rozdělí do skupin po 3–4 členech a vypracují prezentace. Následovně bude 

probíhat diskuze, která by opět měla poskytnou prostor, ve kterém cílová skupina posiluje 

svoje kritické přemýšlení a pod vedením zkušeného lektora rozvíjí znalost pojmů demokracie, 

spravedlnost, rovnost, lidská a občanská práva. 

Každé z témat o subkulturách a menšinách v metodice obsahuje: 

• obecnou charakteristiku subkultury či menšiny  

• konkrétní postupy a kroky, jak s daným tématem pracovat  

• postupy, jak v daném tématu uplatnit principy neformálního vzdělávání 

• postupy, jak efektivně vést diskusi k danému tématu  

• kroky, jak uplatnit postupy facilitace pro dané téma 

 

Každé z témat také obsahuje návod, jak postupovat ve svízelných situacích. Dokument 

počítá se situacemi, kdy žáci nespolupracují, nechtějí diskutovat nebo naopak jsou příliš 

aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření svým spolužákům či se třída nedá utišit. Ke 

každé z problematických situacích budou k dispozici tři workshopové varianty, díky kterým 

budou moci lektoři dosáhnout žádaného efektu a pokračovat v práci s cílovou skupinou. 

Na všech prezentacích jsou přítomní pedagogové, jejichž úkolem je připomínkovat 

v průběhu realizace projektu metodiku a zároveň se mohou vyjadřovat k jednotlivým 

hodinám, které lektoři povedou. Záměrem je co nejdůkladněji vyhovět potřebám pedagogů, 

kteří budou následně po skončení projektu s žáky pracovat dle vybraného obsahu metodiky.  

Po celou dobu realizace aktivity je lektorům k dispozici odborník na práva menšin pro 

zajištění nejvyšší efektivity práce s cílovou skupinou. Odborník odpovídá lektorům formou 

konzultace na jakékoliv nejasnosti týkající se metodiky a postupů práce s CS, aby bylo 

zabezpečené úplné pochopení všech metod a postupů, které lektoři používají při výuce.  



 

 

 

 

 

9 

Zároveň souběžně po celou dobu realizace projektu bude probíhat ve školách kroužek 

tvorby deskových her, který se bude odehrávat v odpoledních hodinách vždy jednou za týden. 

Kroužek představuje doplňkovou aktivitu, která je dobrovolná a podílí se na ní ty děti, které se 

chtějí aktivně věnovat tématu inkluze. V průběhu realizace kroužku vznikne fyzická i 

elektronická verze hry. Zapojené školy i každé dítě účastnící se kroužku dostane jednu hru ve 

fyzické podobě. Tématem podpory tolerance je u dětí podporován aktivní přístup k šíření 

myšlenek tolerance a dalšímu podporování tolerantní a snášenlivé společnosti zakládající si na 

demokratických principech. Lektorům tohoto kroužku budou opět k dispozici konzultace s 

odborníkem na práva menšin. 
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2. OBECNÉ PRINCIPY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 Vzdělávání je považováno za proces získávání a rozvoje vědomostí, intelektových 

schopností a praktických dovedností, rozvoje rozumové stránky osobnosti, jejího myšlení a 

paměti. Je to nikdy nekončící činnost provázející člověka celým jeho životem. Lidé se potřebují 

učit nejen v dětství, ve škole nebo během pracovního života, ale také v soukromém životě, 

například jak správně zprovoznit elektrický spotřebič nebo jak si dohledat nějaké informace. 

Zároveň jde také o velice diskutované téma v rodinách i v politice. Každý pravděpodobně 

někdy zaslechl debatu nad financováním školství, státními maturitami či jednotnými 

přijímacími zkouškami na střední školy. Také v mnoha rodinách je časté téma rozhovoru škola. 

Vzdělávání lze dělit na tři hlavní směry – formální, neformální a informální. Všechny tři typy 

jsou pro dnešního člověka nenahraditelné. 

 

Co je neformální vzdělávání? 

  

Neformální vzdělávání úzce souvisí s konceptem celoživotního učení, kultivuje 

osobnost člověka a rozvíjí jeho klíčové kompetence. Souslovím klíčové kompetence se myslí 

souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a 

uplatnění jedince ve společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází ze společensky obecně 

přijímaných hodnot a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají 

k jeho vzdělávání a k posilování funkcí občanské společnosti. Právě proto je jejich 

rozpoznávání a neustálé rozvíjení velmi důležité. 

V literatuře se vyskytuje mnoho různých definic pro pojem neformální vzdělávání. Tyto 

definice se nejčastěji liší svým rozsahem i použitým slovníkem, podle toho, komu jsou určeny 
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a kdo o nich píše. V zahraničí se obvykle používá také pojem neformální vzdělávání či jiné 

pojmy pro speciální podoblasti tohoto typu vzdělávání (např. práce s mládeží, což ale 

významově posunuje tento pojem dále od samotného vzdělávání). Podle Koncepce státní 

politiky pro oblast dětí a mládeže znamená pojem neformální vzdělávání organizované, 

výchovně – vzdělávací aktivity, které probíhají mimo rámec oficiálního formálního školského 

systému, jsou dobrovolné a nabízejí zájemcům záměrný rozvoj životních zkušeností, 

dovedností a postojů založených na uceleném systému hodnot. 

 Tyto aktivity organizují sdružení dětí a mládeže a další nestátní neziskové organizace 

(NNO), vzdělávací agentury a kluby. Neformální vzdělávání nevede k získání standardního 

formalizovaného osvědčení od dosažení stupně vzdělání (školní vysvědčení, výuční list, 

maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom apod.). Do širšího proudu neformálního 

vzdělávání se zahrnuje i tzv. zájmové vzdělávání. Činnost školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání (střediska volného času, školní kluby a školní družiny) je upravena ve školském 

zákoně, tato zařízení však poskytují služby, které jsou velmi blízké také neformálnímu 

vzdělávání. Zájmové vzdělávání je tedy řazeno do formálního školského systému, ale díky svým 

metodám poskytuje i neformální vzdělávání. 

 

Charakteristické rysy neformálního vzdělávání 

  

Neformální vzdělávání se dá charakterizovat jako organizovaný proces se vzdělávacími 

cíli, pro který je typická např. dobrovolnost, partnerství mezi vedoucím vzdělávacího procesu 

a jeho účastníky, vlastní motivace a aktivní účast toho, kdo se účastní, celostní přístup k rozvoji 

osobnosti, důraz jak na individuální, tak na skupinové učení.  
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Tyto rysy se odráží v projektu Kmeny, jelikož míra zapojení účastníků je dobrovolná. 

Jejich aktivita není nijak hodnocena, jde tedy o jejich dobrovolné rozhodnutí, jak dalece se 

zapojí do tématu a nechají se jim oslovit. V projektu se po celou dobu klade důraz na to, aby 

žáci získávali informace nenucenou formou, není tedy kladen důraz na to, aby si jisté 

informace zapamatovali. Lektor uplatňuje partnerský vztah s žáky, jeho cílem je vzbudit zájem 

o problematiku a posílit vnitřní motivaci žáků bez toho, aniž by k tomu využíval systém odměn 

a trestů. Lektor nehodnotí názory či postoje žáků, místo toho poskytuje pouze jiný úhel 

pohledu, který dokládá jistými fakty, zkušenostmi atd.  

Dalším důležitým rysem neformálního vzdělávání je rovnost příležitostí, což znamená, 

že je neformální vzdělávání přístupné všem, bez ohledu na předchozí dosažený stupeň 

formálního vzdělání, absolvovanou praxi nebo na sociální postavení jedince ve společnosti.  

Princip rovných příležitostí je v projektu Kmeny též vysoce uplatňován. Možnost získat 

nové informace mají všichni bez rozdílu pohlaví, předchozího vzdělání apod. Každý žák má 

právo vyjádřit svůj názor, diskutovat.  

Princip neformálního vzdělávání je vysoce flexibilní, to znamená, že aktivity odrážejí 

aktuální zkušenosti a potřeby účastníků i prostředí, kde probíhají. V neposlední řadě je 

charakteristická přítomnost facilitátora – „usnadňovače učení“, který účastníky provádí danou 

aktivitou, pomáhá jim poučovat se z chyb prostřednictvím reflexe nebo rozborem dané 

situace. Neformální vzdělávání probíhá nejčastěji ve volném čase. Volný čas bývá často 

definován jako „čas, který není vyplněn nutnou prací, během něhož může jedinec odpočívat, 

bavit se a věnovat se činnosti, kterou má rád.“  Je ovšem čistě subjektivní, jak si volný čas 

člověk definuje i to, co během něj bude dělat. I přesto je nutné si uvědomit, že úspěšně a 

příjemně strávený volný čas, i když je opakem práce, od nás vyžaduje poměrně značné 

nasazení. Volný čas také významně ovlivňuje kvalitu života. U dětí tzv. volným časem 

nejběžněji označujeme dobu, kdy nejsou ve škole, ale věnují se svým zájmům.  
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 V dnešní době je vynakládáno poměrně velké úsilí na organizaci volného času pro děti 

a mládež. Je to nesmírně důležité pro zdravý fyzický i psychický vývoj jedince. Aktivity bývají 

více i méně řízené. V kvalitním oddíle, klubu, kroužku, neziskové organizaci, v domě dětí a 

mládeže či ve středisku volného času má mladý člověk možnost se rozvíjet, získávat dobré 

návyky pro život, prakticky využít vědomosti nabyté ve škole, naučit se pracovat v týmu nebo 

také přebírat zodpovědnost za druhé. Častou aktivitou nebo výchovným prvkem bývá hra. Při 

té dítě většinou ani nepostřehne, že se něco učí, a přesto má každá aktivita výchovný i 

vzdělávací záměr a cíl. Je důležité pamatovat na fakt, že příliš časté a tvrdé řízení a ovládání 

dítěte nebo dospívajícího mu může znemožňovat rozvoj kritického myšlení, omezovat 

kreativitu a svobodné myšlení. 

 Pracovníci s dětmi a mládeží ve volném čase ví, že se děti nemohou po celý den/dobu 

trvání neformálního vzdělávání pouze podřizovat pokynům a organizaci, kterou pro ně 

připravili organizátoři. Je nutné, aby nebyla ubíjena jejich přirozená touha po poznání, což 

znamená, že by měl organizátor děti provádět aktivitami tak, aby se na nich aktivně podílely a 

byl umožněn rozvoj jejich kompetencí.  

V projektu Kmeny jsou výukové hodiny součástí rozvrhu žáků. Přináší však alternativu 

k celodennímu formálnímu vzdělávání. Děti si mohou „odpočinout“ a zároveň více zapojit svoji 

kreativitu, rozvíjet svobodné a kritické myšlení. Cílem projektu je, aby se právě tento způsob 

více ujal ve školách a pedagogové se více otevřeli možnostem neformálního vzdělávání, při 

kterém se může rozvíjet potenciál i takových dětí, které při klasickém formálním vzdělávání 

selhávají. 
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Porovnání formálního a neformálního vzdělávání 

    

Rozdílů lze nalézt hned několik. Prvním výrazným rozdílem může být to, jakým 

způsobem je doloženo absolvování daného vzdělávání. Formální vzdělávání vede k dosažení 

určitého stupně vzdělání a je doloženo certifikátem (diplom, vysvědčení). Naproti tomu 

neformální vzdělávání nevede k ucelenému školskému vzdělání a může být doloženo 

osvědčením, ale nebývá to pravidlem. Na tento rozdíl navazuje to, že formální vzdělávání je 

oficiální a institucionální, tedy je řízeno Ministerstvem školství a probíhá ve školách či jiných 

vzdělávacích zařízeních. Neformální vzdělávání je dobrovolné, je provozováno soukromými i 

státními organizacemi, jejichž infrastrukturou a kvalitou se zabývá Národní institut dětí a 

mládeže, který je zřizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Nejčastěji se s neformálním vzděláváním setkáváme u studentských spolků, volnočasových 

organizací (Skaut, Pionýr, Dům dětí a mládeže), programů pořádaných veřejnými institucemi 

(knihovny, galerie, muzea) nebo na základních uměleckých školách.  

 Ve formálním vzdělávání má žák/student pevně určeno, co a kdy se musí naučit, tedy 

s jakými znalostmi či dovednostmi se musí seznámit za určité časové období. Výuka zpravidla 

probíhá formou teoretického výkladu/přednášky. Oproti tomu neformální vzdělávání se dá 

nazvat „škola hrou“, je zde kladen důraz na kontakt vzdělavatele (facilitátora učení) a 

účastníka vzdělávacího procesu. U tohoto typu vzdělávání jde hlavně o dobrovolnost, 

individuálnější vzdělávání, sdílení zkušeností a flexibilitu, díky níž lze výuku upravit přesně 

podle potřeb dané skupiny. 

V projektu Kmeny je kladen důraz na sdílení zkušeností, a to jak ze strany lektorů, kteří 

zmiňují svoje zkušenosti (jaké to je být členem subkultury či příslušníkem národnostní 
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menšiny, jaká je konfrontace s většinovou společností atd.), tak také ze strany žáků, kteří 

mohou přispět svými poznatky, zážitky, názory apod. Každá výuková hodina je pak do jisté 

míry originální, jelikož lektor reaguje na aktuální zkušenosti žáků s daným tématem.  

Dalším rozdílem je to, že formální vzdělávání se snaží o celkové sjednocení úrovně 

výuky na školách, s tím souvisí sjednocení přijímacích řízení na střední školy a zavedení 

jednotných státních maturit. Tento přístup může dopomoci k zefektivnění výuky na středních 

a vysokých školách a také do určité míry usnadnit studentům přechody mezi školami 

horizontálně i vertikálně. U neformálního typu se nelze zcela spolehnout na úroveň 

poskytovaného vzdělání ani na kompetentnost vyučujícího. Proto se často doporučuje si 

předem ověřit kvalitu poskytované výuky i vyučujícího. S tím je spojená cena. Formální 

vzdělávání je ve většině případů hrazeno státem, a proto se neplatí školné ani jiné podobné 

poplatky. Neformální vzdělávání poskytují i soukromé subjekty, které si za své služby účtují 

podstatně vyšší částky. 

V neposlední řadě se tyto dva typy vzdělávání liší v motivaci. Zatímco formální 

vzdělávání je povinné a člověk jím musí projít, v neformálním vzdělávání je motivací jakási 

touha po osobnostním či sociálním rozvoji. To většinou znamená, že člověk do neformálního 

vzdělávání vkládá více energie, a to se tak stává efektivnějším. 

Zdroje: 

- https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rozvoj-id-2698897/neformalni-vzdelavani-volny-cas-a-rozvoj-

kompetenci-id-2468638 

- http://www.inflow.cz/lskisk2016-moznostitypy-vzdelavani-v-ceske-republice 

- https://www.czso.cz/documents/10180/20561193/331313a02.pdf/4094ba1b-0f68-4d0c-922c-

c87926f4e965?version=1.0 

- http://www.msmt.cz/mladez/neformalni-vzdelavani-1 
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3. OBECNÉ PRINCIPY DISKUSE 
 

Co to je diskuse?  

 

Diskuse je slovní dialogickou metodou, ve které dochází k otevřené výměně myšlenek 

a informací. Jejím cílem není obvykle přesvědčit ostatní o svém názoru, ale poučit se z procesu 

diskuse a případně nalézt shodu mezi diskutujícími. Dobrá diskuse umožňuje žákům získat 

nové informace, ale i další dovednosti a zkušenosti. 

Diskuse je taková výuková metoda, jejíž podstatou je komunikace mezi učitelem (v 

našem případě lektorem v rámci projektu Kmeny) a žáky i žáky navzájem, při které dochází 

k vzájemné výměně názorů, argumentů, zkušeností, a pomocí této komunikace žáci nalézají 

řešení daného problému. 

Základní charakteristikou diskuse je vzájemné kladení otázek a podávání odpovědí 

mezi všemi členy skupiny, je to tedy jinými slovy rozprava, při které dochází k výměně názorů, 

zkušeností a informací. Kompetence diskusní je velmi komplexní a vyžaduje celou řadu dílčích 

dovedností (umět stručně, jasně vyjádřit názor, myšlenku, skutečnost, argumentovat, 

naslouchat druhým, adekvátně reagovat na argumenty spolužáků, povzbuzovat druhé 

v diskusi, odkazovat se na názory či fakta, která se v diskusi objevila, porovnávat apod.), proto 

je nutné ji u žáků postupně rozvíjet a začít spíše jednoduššími diskusními technikami.  

Vést diskusi je úkolem náročným na přípravu, trpělivost a zkušenosti učitele. 

Moderátorem diskuse může být nejen lektor (učitel), ale i schopný, ve třídě dominující žák 

s dobrými komunikativními schopnostmi, který dohlíží na to, aby se dostali ke slovu všichni 
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žáci, aby si účastníci neskákali do řeči, neosočovali se, mluvili, pokud možno krátce a 

srozumitelně. Na konci diskuse moderátor vyzvedne hodnotné příspěvky, shrne a zopakuje 

dosažené výsledky. V projektu Kmeny však budeme využívat naše odborné lektory.  

Velmi důležitý je pro diskusi výběr tématu. Pro žáky by toto téma mělo být atraktivní 

a/nebo autentické, měli by o něm již mít určité informace (nebo by jim měl být poskytnut 

prostor, aby si informace zjistili), mělo by být do jisté míry kontroverzní.  

 

Hlavní zásady diskuse 
 

• V ústní diskusi mluvíme dostatečně nahlas a zřetelně. Mluvíme správným tempem 

řeči, správně frázujeme. V ústní diskusi si neskáčeme si do řeči, nepřerušujeme se, 

nesnažíme se druhého ukřičet. Síla hlasu není síla argumentů. 

• V jakékoliv diskusi mluvíme či píšeme pravdu. V sebeobraně smíme některé věci 

zamlčet. Ale lež – ta má opravdu krátké nohy. Říká se: Některé lidi lze obelhat vždy, 

mnohé lidi lze obelhat někdy, ale jistě nelze obelhat všechny, vždy a nadlouho.  

• V diskusi není žádná autorita rozhodující o tom, kde je pravda.  

• Být zdvořilý, přátelský, ale nikoliv naivní. 

• Snažit se nejdříve porozumět druhému, až pak ho hodnotit. 

• Tvrzení bez věcných důkazů není argument. 

• Rozlišení, co je váš názor a co je důkazem podložený argument. Při tom 

prvním nezapomenout v řeči nebo písmem uvádět fráze typu „podle mého 

názoru“, „podle mne“, „soudím, že“, „myslím si, že“, „připadá mi, že“ – a v 

krajním případě „jsem stoprocentně přesvědčen, že“. 
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• Respektování ekonomie času – to znamená, že každá diskuse má svůj určitý 

časově vymezený prostor. 

• Nesnažit se vyhnout nepříjemným otázkám nebo argumentům tím, že svedete 
diskusi jinam. 

 

Přínos diskuse pro žáky 

 

• Díky diskusi se žáci stávají více otevřený novým hodnotám, změnám a nebudou mít 

tendence podléhat v budoucnu názorům autorit. Budou schopni si udělat na vše vlastní 

názor.  

• V budoucnu nabité zkušenosti s diskusí využijí ve svých zaměstnáních, kde se s nimi 

budou pravidelně setkávat (různé porady, meetingy atd.) či je dokonce vést.  

• Žáci si budují vlastní plnohodnotný poznatek, který zapadne do jeho již existující 

struktury znalostí. 

• Přínos této metody spočívá kromě uvažování nad učební látkou také v tom, že se u 

žáků díky tomu rozvíjejí komunikační schopnosti, vyjadřování vlastních názorů, 

schopnost argumentace, schopnost tolerance vůči názorům druhých atd.  

• Je známo, že většina poznatků se v hlavách dětí rodí na základě zkušeností a vzájemné 

diskuse. Proto děti potřebují mít prostor ke vzájemné spolupráci a diskusím přímo v 

hodinách. Tato komunikace se totiž ukazuje jako vysoce efektivní. 

• Vzájemné diskuse mezi sebou žáci nezbytně potřebují, ať už jsou ve fázi nabývání 

nového poznatku, nebo ověřování svých závěrů. 

•  V žákovských diskusích se totiž objevuje řada různých názorů, podnětů, ba i chybných 

představ, které motivují dítě k hledání správného řešení. 
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ÚLOHA LEKTORA PŘI DISKUSI: 
 

• lektor pouze přihlíží a nechává dítě své řešení formulovat a obhajovat před ostatními 

• parafrázovat, shrnovat, porovnávat různé informace a názory žáků 

• zajišťovat, aby se do diskuse zapojilo co nejvíce žáků a nebrat si často a na dlouho slovo 

sám 

• zajišťovat „vyrovnanost“ diskuse (pokud je např.ve třídě jeden nebo velmi málo žáků 

obhajujících určitý názor, učitel může podpůrnou otázkou přivést žáky k dalšímu 

argumentu pro podporu tohoto menšinového názoru 

• zajišťovat, aby se diskuse neodchylovala od tématu 

• povzbuzovat žáky tak, aby byli všichni ochotni přispívat do diskuse a cítili se bezpečně 

•  vyhnout se hodnotící chvále 

• respektovat názory žáků, zároveň poukázat na to, že diskriminující nebo z pohledu 

obecné morálky jinak „škodlivé“ názory „nemají ve třídě co dělat“, či zvážit, zda je 

racionálně nezkritizovat  

• vést diskusi k závěrečnému shrnutí, respektive k hledání konsensu či kompromisu, 

uzavřít diskusi 

• reflektovat a hodnotit diskusi společně s žáky 

 

Jak začít s diskusí? 
 

• Každá pracovní diskuze má svého přirozeného a formálního vedoucího (v našem 

případě lektor).  

• Pro efektivitu celého procesu je žádoucí, aby se tyto funkce překrývaly u jedné osoby 

(lektor).  
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• Vedoucí má za úkol na počátku diskuze všechny účastníky usadit na místa a vytvořit 

prostředí, které bude plodné a podnětné.  

• Při výběru místnosti k diskuzi je nutno dbát na to, aby byl umožněn přístup k 

informacím (případné připojení k internetu, odborná knihovna, když by byla potřeba).  

•  K dalším úkolům vedoucího patří zajistit, aby každý z diskutujících měl po ruce papír a 

tužku – tyto nástroje by měly být připraveny již před začátkem diskuze – nic tak 

nepřetrhne niť jako drobné technické obtíže. 

•  Úvod do problematiky by měl lektor zkrátit – sáhodlouhé úvody by ho mohli nudit a 

demotivovat. 

 

Udržování diskuze – jak docílit aktivity žáků  
 

• Mezi diskuzí a monologem je propastný rozdíl, problém je však ten, že někteří žáci si 

tento rozdíl neuvědomují. Je důležité, aby lektor měl hlavní slovo a možnost 

usměrňovat diskusi. 

• Není však dobré, když lektor ovlivňuje názory ostatních – poté dochází k „osekávání“ 

potenciálně zajímavých názorů. 

• Může se stát, že se dostanete do situace, kdy nikdo nebude vědět, jak pokračovat dále. 

V těchto případech existují dvě možnosti, jak pokračovat. Ta lepší je – vyvarovat se 

takovýchto situací, je třeba udržovat tzv. permanentní otázku v plénu – atmosféru 

nedořešeného úkolu. Aby se to podařilo, musí lektor zapracovat do diskuze krom 

roviny reálné i rovinu hypotetickou, ze které můžete čerpat přesahy do reality 

(Výhodou tohoto řešení je, že člověk častokrát vymyslí lepší řešení, pokud popustí uzdu 

své fantazii a nedrží se sveřepě reality a jejích mantinelů.). 
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• Další možností, jak se vyvarovat zmlknutí je vést rozhovor prostřednictvím otázek po 

každém ucelenějším příspěvku (tedy po celku vztahujícím se k danému tématu). Může 

se vyjádřit jak řečník, tak všichni ostatní účastníci diskuze. Pokud vidíme, že k tématu 

již není co dodat, měly by otázky vypadat následovně. 

 

a) „Co by se stalo, kdyby.....?“ 

b) „Pojďte, zkusme třeba jiný pohled na věc..“ (lektor nastíní, kam se má 

debata ubírat)  

c)  Lektor může zkusit návrh oponovat (i když s ním souhlasí) – lidi svoje 

myšlenky brání, v rámci této obrany najdou i detaily, na které v prvním 

řešení nepřišli (lektor však nesmí  návrhu oponovat za každou cenu – 

měl by to udělat jen tehdy když ví, že je možné jej ještě „vypilovat“)  

d) Lektor by měl shrnovat to, co bylo řešeno a vyvolat diskusi o tom, zda je 

to vyřešeno dobře. 

e) Ve shrnutí může lektor také udělat i očividnou chybu, která může být 

startem nové diskuse. 

f) Pokud lektor uvidí, že diskuze vázne, může rozdat diskutujícím úkoly, 

které povedou k doplnění informací (vyhledejte na internetu doplňující 

informace k tématu...). Žáci si jednak mentálně oddychnou, jednak si 

doplní znalosti, které v konečném důsledku mohou působit jako podnět 

k další diskusi. 

g) Lektor se pokusí diskusi strukturovat tak, aby se mohli její výsledky 

prezentovat i navenek. Do činnosti byl měl zapojit každého.  

h) V případě, že se vytrácí produktivní prostředí, neměl by se lektor bát 

vyhlásit přestávku (účastníci si odpočinou a budou poté opět aktivnější 

a nápaditější). 
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i) Posledním, ale možná nejdůležitějším bodem je nutnost udržet po celou 

dobu uvolněnou a neformální pracovní atmosféru. Nejlepší nápady 

rozhodně nepřicházejí tehdy, když je člověk napjatý a příliš se 

kontroluje. Žáci musí mít pocit, že je pro ně diskuze zábavou.  

 

Principy diskuse by se měli objevovat právě i ve vzdělávání a to např. tak, že učitel hledá 

aktivity, ve kterých je zapotřebí spolupráce žáků. Organizuje běžné vyučovací hodiny tak, aby 

v každé hodině dostali žáci prostor ke spolupráci. Různorodost forem práce je zde důležitá jak 

z hlediska typologie žáků, tak z hlediska nabývání nových poznatků. Není však cílem během 

jedné vyučovací hodiny vystřídat co nejvíce různých forem. Je třeba spíše dbát na to, aby 

vyučovací hodiny byly efektivní a aby žádná forma práce z dlouhodobého hlediska nezůstala v 

pozadí. Záměr učitele je tedy volit především takové formy práce, které podporují interakci 

žáků mezi sebou. Zda se to bude dít ve dvojicích, trojicích, větších skupinách či celo třídně, 

není již rozhodující. Zábavnost hodin je totiž zajišťována pestrostí forem. Žádný model se 

neopakuje stále dokola. Vždy je samozřejmě zapotřebí brát v potaz individualitu každého žáka. 

Protože každé dítě je jiné, vyhovuje různým dětem i různá forma práce. Někteří rádi pracují 

samostatně, jiným se lépe daří při práci ve skupině či ve dvojici. Vůbec tedy není na škodu, 

když má dítě po zadání úlohy možnost volby. Kdo chce pracovat samostatně, pustí se do toho 

sám. Komu více vyhovuje spolupráce, najde si kamaráda. Nicméně i ti, kteří preferují 

samostatnou práci, své dílo následně s velkou chutí diskutují se spolužákem. 

Diskuze s žáky v rámci projektu Kmeny mohou být pro pedagogy inspirací, jak 

diskusní metodu zahrnovat i do svých vyučovacích hodin. 
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PŘÍKLAD DISKUSNÍ METODY – diskusní pavučina: 

 

• Žáci jsou požádáni, aby zaujali určité místo na pomyslném měřítku „zásadně souhlasím 

– zásadně nesouhlasím“. 

•  Svou pozici vyjádří tím, že se postaví ve třídě na místo, které odpovídá jejich názoru 

(žáci naprosto souhlasící budou na jedné straně učebny, naprosto nesouhlasící na 

druhé; ti, kteří ani úplně nesouhlasí ani úplně souhlasí budou uprostřed, ostatní se 

budou blížit krajním bodům podle míry jejich souhlasu či nesouhlasu.).  

• Lektor vyzývá jednotlivé žáky k tomu, aby svůj názor prezentovali a vysvětlili, proč ho 

zastávají. 

•  Během prezentace názorů svých spolužáků může jedinec, pokud došlo k úpravě jeho 

názoru, změnit svou pozici. 

• Pro přípravu k diskusi se používají různé způsoby shromažďování a analyzování pro a 

proti argumentů. 

•  Žáci je mohou shromažďovat a analyzovat samostatně, ve dvojici, ve skupinách, 

v rámci celé třídy, v rámci výuky či domácí přípravy, mohou argumenty zapisovat do T-

grafu či jiných grafických schémat, mohou je zpracovávat formou eseje, 

argumentačního textu apod. 
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ZDROJE: 

https://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/mkm-souhrn 

https://gruber.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=567304 

KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, s.200  
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4. OBECNÉ PRINCIPY FACILITACE 
 

Definice facilitace 

 

Facilitace (facilis – lat. snadný) je technika, která umožňuje dovést skupinu k cíli porady 

či složitého jednání navzdory možným problémům, kterými mohou být například neefektivní 

komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky. Celková pravidla, jak bude diskuze 

pomocí facilitace probíhat, si určuje tým. Při facilitaci se většinou řeší nějaký odborný či věcný 

problém. 

Facilitace usnadňuje obvyklý výkon nebo aktivitu, ulehčuje proces diskuze a domluvy 

tak, aby byla efektivní. Všichni účastníci by se měli podílet co nejvíce. Zajištění tohoto stavu je 

úlohou facilitátora.  

 

Využití facilitace 

Facilitace se využívá při: 

• analýze a řešení problémů 

• sestavení plánů 

• stanovení cílů 

• zvýšení efektivity a produktivity skupiny 

• zlepšení komunikace ve skupině 

• zvýšení míry kooperace a pocitu sounáležitosti se skupinou 

• vyřešení konfliktů ve skupině 
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• pravidelných poradách 

• firemních setkání 

 

Komu je facilitace určena:  

• vedoucím pracovníkům 

• manažerům firem 

• vedoucímu oddělení 

Cílovou skupinou ovšem nemusí být pouze zaměstnanci soukromých firem, případně 

zaměstnanci státní správy, kteří jsou v každodenním styku s veřejností, ale v našem případě i 

lektoři v projektu Kmeny, kteří jsou v kontaktu s žáky a potřebují je aktivně zapojovat, vytvořit 

vyváženou diskuzi, zvýšit míru kooperativity a soudružnosti se skupinou atd. 

 

Cíle facilitace: 

• umožnit aktivní zapojení všech členů skupiny 

• vytvoření mnoha inovativních a kreativních nápadů 

• umožnit vyváženou diskuzi 

• konstruktivní řešení konfliktu 

• podporovat spolupráci ve skupině 

• podpořit společnou zodpovědnost za plánování a realizaci plánů 

• vzájemné porozumění 

• stanovit si jasný cíl 
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• získat dohodu, která bude všestranně uznána 

 

Fáze facilitace: 

1. Příprava 

V přípravné fázi je třeba v první řadě stanovit, za jakým účelem se daná skupina 

setkala. Dále si v jednoduchých bodech ustanovit, co všechno je potřeba projednat a o čem 

na setkání hovořit. Zápis v bodech nám pomůže vyjasnit si strukturu jednání, tedy čím 

bude jednání zahájeno, v jakém pořadí budou body projednávány a jak bude jednání 

ukončeno. Dále je nutné zamyslet se nad velikostí a složením skupiny, která se bude 

jednání účastnit. Připraví se metody diskuze a metody rozhodování a to, jak by měly 

jednotlivé výstupy ideálně vypadat. Další nutnou věcí je promyslet časový harmonogram 

setkání a celkovou organizaci setkání. Poslední věcí v přípravné fázi je promyšlení rolí a 

zodpovědnosti, pravidel samotného setkání a případné preventivní řešení krizových 

situací, které by mohly během diskuze nastat. 

2. Program 

V programu se v podstatě pouze zestruční příprava. Správný program by měl 

obsahovat cíl setkání, rozpis kroků procesu a očekávané výstupy. Je třeba si program 

vytvořit v klidu před setkáním, v průběhu setkání ho mít na viditelném místě, aby bylo 

snadné do něj nahlížet a také ho mít viditelně promítnutý na místě tak, aby ho viděli ostatní 

účastníci setkání. 
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3. Zahájení 

Cílem zahájení je představení účastníkům setkání programu, seznámení se 

smyslem setkání a potažmo diskuzí. Na úplném začátku je potřeba představení sebe i 

projektu, ale i seznámí ostatních účastníků buď pouhým představením, nebo i nějakou 

společnou aktivitou. Dále je potřeba nastínění probíraných témat, shrnutí očekávaných 

cílů a výstupů, časový harmonogram tohoto konkrétního setkání i rozvržení možných 

budoucích setkání a vysvětlení rolí všech zúčastněných (zde přichází na řadu facilitátor, 

který by měl vysvětlit, jakým způsobem bude diskuzi vést, co od ostatních očekává, 

popřípadě co to vlastně facilitace je).  

4. Vedení  

Facilitátor by v této fázi měl vést setkání nedirektivně, před každou fází vysvětlit a 

instruovat účastníky o naplnění té fáze a o jejich roli, pracovat s obsahem setkání, 

dodržovat předem stanovený časový harmonogram, využívat komunikačních technik, řídit 

a ukončovat diskuze, pomoci s řešením problémů a sporů a zvolit rozhodovací techniky a 

v neposlední řadě pracovat se zpětnou vazbou od účastníků. 

5. Ukončení 

Cílem ukončení je smysluplně propojit výstupy z procesu facilitace s praktickými 

potřebami účastníků, tedy například uspořádáním výstupů a poctivým a kvalitním sbírání 

informací v průběhu všech fází jednání. Další věcí je vytvořit si plány o tom, kdo a jak bude 

pracovat na jakém projektu, s kým a v jakou dobu a do kterého termínu (je tedy nutné 

nechat si na tuhle část časovou rezervu). Dále je třeba dohodnout účely výstupů, kde se 

použijí a k čemu, facilitátor poté shrne dosavadní práci (cíle, výstupy, postupy), nebo 

k tomu může vyzvat skupinu, umožnit účastníkům zpětnou vazbu a na konec domluvit 
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případné další setkání a jeho okolnosti – co a do kdy se musí udělat, co je potřeba změnit. 

Na úplný závěr je třeba setkání definitivně ukončit – poděkovat za spolupráci a za účast a 

rozloučit se.  

6. Výstupy 

Výstupy by měly být zpracovány přehledně, většinou písemně (k tomu se může 

využít zapisovatel, který bude přítomen na setkání) a měly by se co nejdříve odeslat 

zadavateli a dalším účastníkům. 

7. Vyhodnocení 

Vyhodnocuje se celkový průběh setkání, zapojení jednotlivců do skupinové diskuze, 

porozumění účastníkům jednotlivým tématům, míra aktivity a celková atmosféra, a to vše 

během samotného průběhu setkání. Po skončení facilitace se hodnotí dosažení cílů a 

využití výstupů. 

 

Kdo je facilitátor 

 

Facilitátor je odborník na diskuze, neutrální osoba, která vede diskuzi, ulehčuje a 

podporuje ji, ovšem aktivně se nezapojuje a neargumentuje. Umožňuje každému se aktivně 

zúčastnit a vyjevit svůj názor v příjemné atmosféře. Je plně odpovědný za vlastní proces 

jednání a dohlíží zejména na dynamiku a efektivitu jednání, ale také na to, aby bylo 

srozumitelné pro všechny účastníky a na realizovatelnost výsledného řešení.  
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Facilitátor zodpovídá za proces, nikoliv za výsledky řešení. Z toho tedy vyplývá, že 

člověk v roli facilitátora je v procesu vlastně takovým průvodcem, který v určeném čase 

doprovází skupinu lidí na cestě ke společnému cíli ve snaze docílit co nejlepších výsledků. 

Facilitátorem se může stát každý. Je to otázka zkušeností, znalostí a postojů, což jsou 

vlastnosti, které se dají naučit. Základní podmínkou pro funkčnost facilitace je naprostá 

nestrannost facilitátora, i v případě vyskytnutí se sporu. 

Facilitátor dbá na dodržování dohodnutých pravidel diskuze. Sleduje například, zda 

diskutující nepřesáhl dobu vymezenou pro diskuzní příspěvek. Na druhé straně povzbuzuje 

některé zdrženlivější účastníky diskuze. Facilitátor vždy musí vést diskuzi směrem k dosažení 

shody. Pokud shoda není možná, měl by se pokusit alespoň objasnit jádro problému. Obvykle 

též dělá během diskuze shrnující poznámky.  

Jestliže je facilitátor zástupcem některé ze zúčastněných stran nebo názorových 

proudů, bývá během jednání takřka nemožné vyhnout se pokusům o zpochybnění jeho 

nestrannosti, a tím diskreditaci celého jednání a jeho výsledků. 

V roce 1993 byla založena mezinárodní organizace, sdružující facilitátory (The 

International Association of Facilitators).  

 

Požadavky na facilitátora: 

 

• schopnost pozorně naslouchat diskutujícím 

• respektovat diskutující, snažit se je pochopit 

• parafrázovat výroky diskutujících v potřebné míře 
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• zachovat nestrannost a nezávislost 

• umět zabránit možným konfliktům mezi diskutujícími 

• přispívat k tvořivosti skupiny 

 

 

Zdroje: 

https://www.topvision.cz/blog/facilitace-moderace-mediace---zmateni-pojmu-v-

manazerske-praxi 

https://www.managementnews.cz/rozhovory/facilitace-jako-skvely-nastroj-pro-vedeni-lidi-

porad-a-jedna-id-2836346 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Facilit%C3%A1tor 

http://educocentrum.cz/prezentacniweb/files/ckfiles/file/Obecn%C3%A9%20informace%20

k%20aktivit%C3%A1m.pdf 
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5. OKRUH TÉMAT „KMENY“ 
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VÝUKOVÁ HODINA NA TÉMA  -  HIP- HOPOVÁ SUBKULTURA  

1. úvod hodiny – seznámení se s lektorem (max. 5 min) 

• Stabilní lektor představí žákům druhého lektora z hip-hopové subkultury 

• Lektor z hip-hopové subkultury se poté sám představí, sdělí čemu se  běžně věnuje 

v životě, zmíní, co ho pojí s hip-hopovou subkulturou, jak se k ní dostal a co ho na ní 

zaujalo 

 

Lektor hip-hopové subkultury 

 

2. prezentace žáků na danou subkulturu (10 min) 

• Vybraná skupinka žáků představí svojí kreativní prezentaci na hip-hopovou subkulturu, 

která by měla obsahovat základní charakteristické znaky, oceňuje se  případná ukázka 

videa, tance, hudby apod. 

 

INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ O SUBKULTUŘE HIP-HOPU PRO LEKTORY 

 

Historie 

 

Hip- hop vznikal na konci 70. a na začátku 80. let v newyorské čtvrti Bronx  jako nový 

způsob vyjádření černošské komunity (také tzv. černošských ghett). Jednalo se o chudou 
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čtvrť, která se chtěla prostřednictvím hip-hopu vymezit proti sociálním podmínkám a 

lhostejnosti vůči jejich problémům. Násilí a chudoba se přehlížely a hip-hop se stal 

uměleckou formou vyjádření jejich problémů. Velmi byl ovlivněn jamajskými vlivy. Za tzv. 

„otce hip-hopu“ se dá považovat DJ Kool Herc, který se v roce 1967 přestěhoval z Jamajky do 

New Yorku, kde začal předvádět tzv. toasting = recitování veršů do rytmu reagge.   Jedním 

z důležitých zakladatelů byl i  Africa Bombbataa. 

V době vzniku hip-hopu nikdo netušil a neplánoval, kam až se hip-hop  dostane a kolik  lidí 

bude žít tímto způsobem.  

 

Co je to hip-hop? 

 

Přesná definice hip-hopu není pro laika možná, ale lidé, kteří se v této subkultuře 

aktivně pohybují říkají, že se jedná o kulturu. Souhrn tradic a zvyků, které  nemají tak 

dlouhodobou historii a proto mohou tvořit dojem necelistvosti.  Je to způsob života a filozofie, 

která vznikala na ulici. Z tohoto důvodu je přijímána všemi, kteří trávili nebo tráví určitý čas 

v urban prostředí. Přesto se  vedou různé spory o tom, co hip-hop a rap je nebo není. U nás 

v ČR definuje Zbyněk Heřmánek hip-hop jako životní styl zahrnující specifickou hudbu, tanec, 

výtvarné projevy, styl oblékání a někdy i formu politického vyjádření. Rap je chápán jako 

konkrétní hudební projev.  

Hip-hop je kultura, která je vymezena souhrnem tradic a zvyků, které nejsou tak staré, 

tudíž nechávají dojem necelistvosti pro laika. Je to způsob života a filozofie, která vznikla na 

ulici. Je přijímána skoro všemi, kdo trávil a tráví určitý čas v urban prostředí. 

Co všechno zahrnuje hip-hop?  
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Graffiti 

 

 Původně byly takto označovány starověké nápisy ve zdech (př. v Egyptě nebo 

Pompejích). V dnešní době se jedná o specifickou formu uměleckého pouličního projevu, která 

se nejvíce projevila v New Yorku. Graffiti jsou velmi spontánní umělecké nápisy/malby, které 

jsou vytvářené prostřednictvím sprejů a fixů a jsou zobrazované na veřejně přístupných 

místech. Již  na sklonku 60. let se v New Yorku objevily první tzv. tagy (podpisy), které se 

provádějí nejčastěji tlustou lihovou fixou. Dle jedné legendy se praví, že syn řeckých 

přistěhovalců Demétrius (přezdívka Taki) si všimnul nápisu na jedné ulici s číslem 204. Byl to  

„podpis“ JULIO 204. To ho natolik inspirovalo, že všude kudy chodil psal „TAKI 183“ (183 – dle 

čísla jeho ulice, ve které bydlel). Černošské gangy tak také začaly používat tagy, aby si označily 

svoje území a hranice. Postupně od 70. let se graffiti začalo používat též k vyjádření sociální a 

politické nespokojenosti. Začaly se pomalovávat metra, vlaková nádraží a vlakové soupravy. 

Populární se stal tzv. wholecar, což je graffiti přes celý vagón včetně okýnek. Cílem bylo, aby 

graffiti vidělo co nejvíce lidí a dostalo se do různých částí města. Jinak řečeno protestovalo se 

tím proti městské šedi. Bohužel někteří tzv. writeři v dnešní době bezmyšlenkovitě pokreslí, 

co se dá (jen proto, že je to součástí jejich image) -> graffiťáci se pak stávají v očích ostatních 

lidí vandaly, což je tak chápáno společností nejen v ČR, ale i jinde ve světě. U nás v ČR můžeme 

tvůrce graffiti postihovat prostřednictvím trestního zákoníku České republiky. Sprejerovi hrozí 

trest odnětí svobody 1 rok a až 6 let v případě dalších okolností. Graffiťáci berou tresty jako 

nutné riziko (zvyšuje to jejich motivaci, aby byli více opatrní při tvoření graffiti). Policie proto 

bývá často předmětem jejich výtvorů (vtipná forma) nebo jsou jejich cílem přímo samotné 

policejní stanice. Takové činy pak zvyšují ještě větší hodnotu člena v této subkultuře. Graffiťáci 

si dovedou připustit respekt k soukromému majetku, ale nemají respekt k veřejnému 

prostoru, který si někdo koupí pro svojí reklamu. I když se původně snažili působit ilegálně, tak 

najdeme dnes několik členů a skupin, kteří chtějí mít legálně vyhrazené plochy, na kterých by 
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se dalo tvořit, což je také způsob, jak členy této subkultury řídit a moderovat. Spojit se s nimi, 

dávat jim různé zakázky (př. podchody pro pěší s regulovaným obsahem jejich výtvorů apod.). 

Tvůrci graffiti se shromažďují do skupin tzv. crews. Tato skupina je pro ně něco jako 

rodina a pracují pod jejím jménem. Jednotlivé skupiny mezi sebou vždy soutěží. Podstatná je 

kvalita, kvantita (rozměry) a aktuálnost díla. Graffiti hlavně na metru, vlaku či tramvaji mají 

největší hodnotu. Hlavně na tom nejnovějším vagónu, jelikož výrobci již chrání vagóny 

kamerovými systémy a pro graffiťáky je úkol o to těžší a i se pak jeho splnění více cení. 

Hodnocení a zpětná vazba na jednotlivá díla vychází od ostatních graffiťáků. Každý autor si volí 

svoje jméno - pseudonym, který se pak stává součástí graffiti. Jedná se o krátká slova, zkratky, 

anglicky znějící slova nebo slova bez významu či zkomolená nebo tradiční slova s číslicí. Pokud 

se jedná o skupinové jméno, tak to se skládá z počátečních písmen 2-4 klíčových členů. 

Postup vytváření díla: zvládnutí konceptu návrhu např. v podobě skici (slangově 

sketche), vytipování míst (slangově fleků), získání místních znalostí, fungování systému 

plánování a organizace skupiny (funkce, role, ústupové trasy, krizové plány, hlídání, 

dokumentace, výmluvy), rychlé provedení díla v době nočního klidu a včasná dokumentace 

hotového díla  

Techniky: spreje (can) s různými typy trysek (cap) a širokou barevnou škálou, fixy a 

zvýrazňovače (marker, squeezer), rytí a leptání do skla, akrylové barvy nanášené štětcem, 

latexové barvy s válečkem a teleskopickou tyčí využívané na velkorozměrová díla, 

jednobarevná pozadí, gumoasfaltové barvy, šablona (stencil) v kombinaci se sprejem - využívá 

se jedné nebo více šablon pro barevné složky jednoho obrazu vyráběné ručně nebo řezané 

plotrem.  
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Breakdance (originální název je Breaking nebo BBoying) 

 

Jedná se o bezkontaktní, akrobatický druh tance a neodmyslitelnou součást hip-

hopové kultury. Tanečník se nazývá b-boy a tanečnice b-girl.  Vznikl na začátku 70. let mezi 

afroamerickou mládeží v Jižním Bronxu v New Yorku. Patří mezi populární taneční styly hlavně 

u mládeže. V breakdancu se pořádají soutěže -  tzv. battle různých úrovní. Soutěží proti sobě 

buď jednotlivci nebo celé skupiny (crews). Dělí se většinou na cca 3 - 4 kola. Každé kolo trvá 

několik tanečních osmiček (max. 1 – 2 min). V této krátké době se snaží  tanečníci předvést to 

nejlepší, co umí, tak aby zaujmuli svým stylem a předvedli nejvíce originální prvky. Tanečníci 

nejdou do přímého kontaktu. Po vstupu jedno b-boye/b-girl nebo skupiny následuje vstup 

druhého b-boye/b-girl nebo skupiny, ale samotný taneční styl každého z nich občas zahrnuje 

provokující gesta, což ještě více podbízí atmosféru „souboje“. Tancuje se na hip-hopovou 

hudbu nebo funky hudbu různě mixovanou, takže tanečník má příležitost reagovat na různé 

přechody, hudební efekty, změny tempa apod.  Momentálně nejvíce prestižní soutěží je 

Redbull BC One (https://www.youtube.com/watch?v=fHjI6u6ynR0) nebo Battle of the Year 

International. 

Výzvou každého tanečníka je vymýšlet nové originální prvky, což svědčí o jeho kvalitách. 

Každý tanečník má svůj osobitý styl a některé své prvky. Musí mít fantazii a být kreativní. První 

formou breakdancu byl tzv. uprock, který měl znaky bojového umění. Působil tedy velmi 

agresivně, pak byl ale ovlivněn dalším stylem tzv. popping, který zahrnuje vlnění a hladké 

pohyby, což se stalo velkým hitem. Breakdance ovlivnil i freestyle, který zahrnuje pády a 

točení. Celkově se skládá z různých prvků, kterými jsou:  

• toprock – základní krok (každý tanečník má svůj styl) 

• uprock – krok používaný při náznaku souboje 

• footwork – tanečník dělá různé prvky 
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• freez – různé pozice, ve kterých se člověk zastaví v rytmu hudby. Je to vnímané jako 

tečka na konci věty. 

• power moves – nejznámější točení na hlavě, na koleni, vrtulník, želva 

• acrobatics – akrobacie podobná té z gymnastiky (nedbá se na přesnost, ale spíše na 

design). 

• drop – drop je první kontakt se zemí, po TopRocku, většinou ho vnímáme jako antré. 

 

 

Mcing – RAP a DJing 

 

MCing – RAP 

• Jedná se o rytmicky mluvené rýmy. Můžeme ho zařadit pod poezii, prózu a v poslední 

řadě i písni.  

• Rap bývá spojován především s hip-hopovou subkulturou, ale sám o sobě nemusí být 

vždy výhradně jen součástí hip-hopu, ale i jiných hudebních stylů.  

• Již prvotní kořeny rapu lze hledat v Africe, kde si tzv. Grioti – tradenti historie vyprávěli 

rytmickým způsobem příběhy za doprovodu bubínků a dalších nástrojů. V tu dobu ještě 

vůbec hip-hopová hudba neexistovala. Mezi prvního MC (originální oslovení pro 

Rappera) se řadí Coke La Rock.  

• V Česku mezi první příspěvek můžeme zařadit hudební dvojici Manželé, kteří již v 80. 

letech vydali svůj první track Jižák Jižák. Dalšími průkopníky byla skupina Chaozz a první 

desku vydali v roce 2001 PSH. O další rok později se přidali i Indy & Wich, Phat nebo 

DeFuckTo. 

 

DJing  

• Základní prostředek k vytvoření hip-hopové hudby, který bývá doplněný rapem 
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• Dj je přenesené slovo z hudebního stylu disco  

• DJ pouští hudbu z desek  a pomocí různých technik s  deskou a dvěma nebo více 

gramofony tvoří hudbu  

• První DJs se objevili na Jamajce, používali velké přenosné aparatury 

• DJ Kool Herc pracoval zpočátku se dvěma gramofony, které propojil s mixážním 

pultem. Na oba gramofony položil stejnou desku a na jeden break napojil break z druhé 

desky a vznikl break beat 

• K DJs se pak přídávali rapeři a vznikali tzv. crews 

• Postupně se začaly rozšiřovat různé techniky jako je např. scratching, se kterým přišel 

DJ Theodore (scartching = prudké a rychlé otáčení s přehrávanou deskou a to v 

okamžiku, kdy je snímající jehla v některé z jejích rýh) 

 

 

beatbox 

• Jedná se o způsob vytváření zvuků pomocí úst bez použití hudebních nástrojů  

•  Cílem je napodobit rytmus a zvuk různých nástrojů 

•  Používá se ovládání  tváří, jazyka, krčních svalů, kontrola dechu 

• V roce 1980 přišli s beatboxem Doug E fresh a Biz Markie 

 

 

Jaká je hip-hopová móda? 

 

• Hip-hopové oblečení patří mezi základní způsob odlišení se této subkultury od 

ostatních.  Specifické oblečení, účes, různé doplňky vytváří tzv. image hip-hopera. 
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• Bývá často velmi barevné a pohodlné. Nosí se volná trika, kalhoty, mikiny, boty 

s rovnou podrážkou, které se staly velkým hitem. Na hlavě šátky nebo tzv. bejsky 

(baseballové čepice s rovným kšiltem). 

• Zpočátku se dodávalo zboží do malých obchodů. Jednalo se o značky Uncle Ralph nebo 

Tommy Hilfiger, které využily marketingového tahu rapera Snoop Doga a rozšířily tak 

hip-hopovou módu.  

• Později se do hip-hopové módy začali angažovat ostatní velcí módní návrháři. Oblíbené 

značky a návrháře často zmiňují rapeři i ve svých písních. 

• Od 80. let popularita hip-hopového oblečení stoupla a módní firmy již vyrábí oblečení 

přímo pro hip-hopery, které si ale kupují i členové majority, takže se špatně rozlišuje, 

kdo je opravdu členem subkultury, hlásí se k ní a kdo je jen módním fanouškem. 

• Také se už postupně opouští od vytahaného oblečení. Např. z řady tzv. artist  (umělců) 

se již s kalhoty ke kolenům a XXL triky nesetkáváme. 

Móda se  celkově mění a hip - hopová kultura určuje trendy. 

 

 

Jaká je kultura hip-hopu a kdo je hip-hoper? 

 

Vystupování na veřejnosti 

- Hip -  hoper působí jako pohodář a člověk, kterého nic nerozhodí 

- Mezi postoje se dají zařadit např. zkřížené ruce, které vypovídají o drsnosti a vyjádření 

toho, aby je ostatní respektovali 

- Často jsou vzory rapeři, kteří mohou zavést nějaký trend, ať už v oblékání, gestech, 

používaném slovu apod.  

- Každý ovšem  vnímá vystupování členů této subkultury  na veřejnosti trochu odlišným 

způsobem. Rozdílný je především pohled veřejnosti, který by odpovídal výše 
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uvedenému a postoj samotného člověka, který se v subkultuře pohybuje. Sám člen 

subkultury osobně sděluje: „Vnímám člověka žijícího v této komunitě, jako někoho, kdo 

věří sám v sebe a dokáže přinést něco nového a ojedinělého do hry. O tom právě vždy 

hip- hop byl. Dokázat si vystačit s tím, co máme a ještě stihnout revoluci. 

 

Slovník 

Slangy používané v české hip-hopové subkultuře jsou ovlivněny angličtinou a většinou 

se nepřekládají. Každá subkultura má svojí mluvu s typickými výrazy. Znají ji hlavně příslušníci 

hip-hopové subkultury, ale vzhledem ke komercionalizaci můžou mít o těchto slovníčkách 

pojem i lidé z většinové společnosti. 

 

Afro – druh účesu 

Artist – slovíčko přejaté z angličtiny, v překladu znamená umělec; v hip hop subkultuře jsou za 

umělce považováni ti, kteří dělají rap, graffiti, DJing nebo breakdance 

B-boy, B-girl – tanečník, člověk věnující se breakdancu 

Battle – bitva; střet dvou osob, kteří mezi sebou soupeří v dané disciplíně 

Beat – doprovodná hudba k rapu 

Beatbox – hudba vytvářená pomocí úst 

Bejska – kšiltovka s rovným kšiltem, z angl. baseball cap 

Cash - peníze 

Cap - kšiltovka 

Crew – skupina; povětšinou se skládá z DJe a rapera(ů) 

Čekovat – podívat se 

Dej mi pět! – z anglického „Give me five!“; podat ruku, plácnout si 

Fake – výmysl 

FreeStyle – rapování bez hudby a připraveného textu 
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Flow – tok slov 

Graffiti – umělecká složka hip-hopu 

Homie - kamarád 

Kids – děti; v urážlivém smyslu 

Love – peníze, láska 

Majk – z anglického Microphone; mikrofón 

MC – zkr. Master of Ceremony; označení pro rapery 

Raper – člověk dělající rap 

Shit – sakra, zatraceně 

Skill - zkušenost 

Stage – pódium 

Tag – osobitý podpis writera 

Track – rapová skladba 

Weed - marihuana 

Writer - člověk vytvářející graffiti 

 

Hip-hoper je:  

Po pádu komunistického režimu, kdy přestaly být tak přísné normy v tom, co má a 

nemá člověk nosit, tak k nám do Čech přišel úplně nový styl, jehož vyznavače lidé nevěděli, 

kam zařadit a tak si potřebovali vytvořit určitý štítek a zaškatulkovat si je do nějaké kategorie. 

V USA žádné označení pro vyznavače hip-hopu neexistuje. Užívá se „fan“ jako fanoušek a nebo 

„bro“ jako bratr. Fanoušci jsou lidé, kteří poslouchají hip-hopovou hudbu (rapery), účastní se 

různých hip-hopových akcí, šíří tento styl dál. Dříve se dal rozpoznat jednoduše 

prostřednictvím volného stylu oblékání. Dnes už je složitější ho rozeznat, jelikož často už 

nenosí tak „nápadně volné“ oblečení a nebo zapadne mezi x lidmi, kteří vyznávají hip-hop 

pouze jako módní styl. Často se pak může stávat, že je hip-hoperem označen každý, kdo má 
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volnější kalhoty a bejsku. Z tohoto důvodu se také často členové této subkultury vymezují proti 

označení hip-hoper, který dává všem stejnou škatulku bez ohledu na to, zda opravdu vyznávají 

hip-hop či ne. „Bro“ neboli bratr pochází z amerických ghett, jehož členové měli opravdu těžký 

život a museli si sami pomáhat. Označení bratr vyjadřovalo blízkost mezi členy komunity. 

V ganzích se pak používalo za účelem vytvoření rodiny, která pro ně bude ta jediná. V Čechách 

se setkáme i s počeštělým oslovením „ Brácho“ nebo „Kámo“ opět směřující k vytvoření 

blízkého vztahu mezi členy subkultury.  

 

3. Doplnění informací, které žáci v prezentacích nezmínili, zodpovězení dotazů, 

doplnění o zajímavé poznatky, zkušenosti a informace lektorem z hip-hopové 

subkultury (10 min) 

 

• Lektor z hip-hopové subkultury společně se stabilním lektorem zodpoví případné 

dotazy žáků 

• Lektor z hip-hopové subkultury doplní prezentaci o případné podstatné informace, 

které žáci nezmínili nebo zmínili, ale realita je jiná, než si například dohledali na 

internetu či v knihách 

o Cílem je vystihnout základní smysl a „filosofii“ hip-hopové subkultury z pohledu 

člověka, který se v ní pohybuje 

o  Informace doplňuje na základě výše uvedeného informačního zázemí o hip-

hopové subkultuře a také hlavně dle svých vlastních poznatků a zkušeností  

§ podstatná je především autentičnost hip-hopového lektora, tak aby 

bylo vidět, že mluví hlavně ze svých zkušeností a nepředává pouze 

naučené fráze 

o Může zmínit vlastní zajímavý zážitek z hip-hopovou subkulturou 
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o Sdělit další zajímavé informace, které např. nejsou tak dohledatelné na 

internetu, ale přesto mohou být pro hip-hopovou subkulturu charakteristické 

  

4. Diskuze řízená stabilním lektorem (15 min) 

 

• Stabilní lektor plynule v návaznosti na prezentace a jejich doplnění naváže diskuzi 

zacílenou na:  

a) zda by chtěli být žáci součástí této subkultury  

- pokud ano, tak jestli už tomu bylo i předtím než proběhla tato výuková 

hodina nebo naopak jestli na základě dnešní výuky se jim tato subkultura 

zalíbila 

b) jaké si žáci myslí, že mohou být výhody a nevýhody žití v hip-hopové subkultuře 

  - ve zkratce poznamenat na tabuli  

 

c) odlišení předsudků od reálných rysů skupiny 

    - vysvětlit žákům, co znamená slovo předsudek 

 - zeptat se, jestli má někdo pocit, že má předsudky k této subkultuře 

    - podpořit, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké mohou mít lidé k této subkultuře 

předsudky, které se neslučují s reálnými rysy subkultury 

 

d) jak a proč tyto předsudky vznikají 

 

e) podpořit žáky v zamyšlení se nad tím, jak spolu souvisí předsudky s následnou 

diskriminací členů této subkultury 
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• Lektor z hip-hopové subkultury diskuzi obohacuje svým vlastním pohledem, jaké on 

sám vnímá výhody a nevýhody v tom, že je členem hip-hopové subkultury, s jakými 

předsudky se již setkal a jak se cítil, když se s nimi musel konfrontovat (popsat pocity) 

o Pokud se sám s žádnými předsudky nesetkal může popsat zkušenost nějakého 

jiného člena subkultury 

• Stabilní lektor zajišťuje kontrolu nad celou diskuzí a moderuje jí s ohledem na to, aby  

podporovala výchovu k toleranci, úctě k sobě i druhým, solidaritě, respektu, smyslu 

pro zodpovědnost a k demokratickému občanství  

 

Co dělat, když třída nechce spolupracovat a zapojovat se do diskuze?  

 

a) Když žáci nespolupracují a nechtějí diskutovat 

• Pro podporu diskuze by měl lektor navodit atmosféru otevřené komunikace, 

respektovat žáky, jejich názory a pocity, aktivně naslouchat, doptávat se -> 

uplatňovat neformální styl výuky 

• Průběžně žáky motivovat prostřednictvím předávání zpětné vazby -  pochvaly 

a ocenění 

• V závěrečné reflexi dávat prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru na 

vedení výuky atd. 

• Pokud nějaký žák nespolupracuje, tak mu nedávat kázeňskou přednášku, ale 

položit mu přímou otázku (bez toho aniž bychom ho uvedli do rozpaků)  a tím 

ho pobízet k aktivitě 

 

 

 



 

 

 

 

 

46 

b) Když jsou žáci příliš aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření ostatním 

spolužákům 

• Již v začátku diskuze upozornit na opravdu jasné a výstižné vyjádření všech 

účastníků diskuze 

• Lektor může požádat aktivní jedince, aby dávali prostor i ostatním spolužákům  

• Lektor může vymezit čas na jednotlivé vstupy a tento čas pak také musí hlídat 

a dodržovat ho 

• Klást otázky i ostatním neaktivním spolužákům, kteří by se chtěli vyjádřit, ale 

mohou mít pocit, že není dostatek prostoru 

 

 

c) Když jsou žáci příliš hluční 

• Výuka by měla být realizována s ohledem na to, aby nedocházelo k velkým 

pauzám mezi jednotlivými aktivitami (žáci by měli být pořád „ zaměstnaní“) 

• Lektor by měl dbát na interakci s žáky (jak slovní tak i dodržovat oční kontakt, 

občas procházet třídou), působit sebevědomě (nestát shrbený/á, mluvit 

nahlas), vyjadřovat pozitivní emoce a zařadit do výuky i humor (umět 

zavtipkovat, nebát se udělat si ze sebe legraci) 

• Projevovat žákům důvěru a přesvědčení o tom, že ukázněnost je v jejich silách 

• Již od začátku nepřehlížet projevy nekázně  

• Dbát na to, aby nedocházelo od odklonu tématu diskuze někam jinam 

(případně vracet žáky zpátky k tématu tím, že shrneme k čemu jsme se zatím 

dostali a navrhneme další vhodný směr diskuze) 

 

Na každé výukové hodině jsou zároveň přítomni pedagogové, kteří dohlíží na klidný průběh 

hodiny. 
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5. Reflexe (5 min) 

 

• Stabilní lektor a následně i lektor z hip-hopové subkultury reflektuje průběh 

celé hodiny, sdělí žákům, jak na něj hodina působila (co se mu líbilo a případně 

nelíbilo), může pochválit a ocenit žáky za kreativní prezentaci tématu, ocenit 

zapojení se do diskuze apod. 

• Stabilní lektor vyzve žáky, aby také shrnuli průběh výukové hodiny, co se jim 

líbilo a nelíbilo, zda se dozvěděli něco nového, jaké dojmy si odnáší, jestli mají 

pocit, že výuka přispěla k jinému náhledu na členy této subkultury apod.  

• Reflexi koriguje stabilní lektor 

o v případě potřeby se doptává žáků 

o zajišťuje plynulost reflexe a koriguje, aby se žáci nepřekřikovali 

o dává prostor všem a v případě ticha a před ukončením samotné reflexe 

se doptává, zda ještě někdo má potřebu se vyjádřit 

o směřuje reflexi k ukončení výukové hodiny  

o na závěr reflexe žákům připomene téma dalšího setkání a připomene 

prezentaci následující skupinky 
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VÝUKOVÁ HODINA NA TÉMA – PUNKOVÁ SUBKULTURA 

1. úvod hodiny – seznámení se s lektorem (max. 5 min) 

• Stabilní lektor představí žákům druhého lektora z punkové subkultury 

• Lektor z punkové subkultury se poté sám představí, sdělí čemu se běžně věnuje 

v životě, zmíní, co ho pojí s punkovou subkulturou, jak se k ní dostal a co ho na ní 

zaujalo. 

Lektor punkové subkultury 
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2. prezentace žáků na danou subkulturu (10 min) 

• Vybraná skupinka žáků představí svojí kreativní prezentaci na punkovou subkulturu, 

která by měla obsahovat základní charakteristické znaky, oceňuje se případná ukázka 

videa, tance, hudby apod. 

 

INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ O SUBKULTUŘE PUNK PRO LEKTORY 

 

PUNK 

Punk je nejen hudební ale také životní styl. Slovo punk by se z angličtiny dalo přeložit 

jako „výtržník“ nebo „něco shnilého“. Lidem v této subkultuře jde hlavně o svobodu vyjádřit 

svůj názor a o postoj proti rasové diskriminaci, komunismu, rasismu, politice, válčení a 

komerci. Tyto své názory takřka proti „všemu“, vyjadřují punkáči hlavně prostřednictvím 

hudby, která k této subkultuře neodmyslitelně patří. Základem jsou jednoduché melodie 

pouze o několika akordech. Texty vyjadřují nesouhlas a protest proti něčemu, jsou jízlivé, 

posměšné, nejčastěji přímo ze života. 

Uznávané a zatracované hodnoty 

 

Zásadní charakteristikou punku je vyjadřovat upřímně a nahlas vlastní názory, aniž 

by se jeho příznivci nechávali svazovat hranicemi toho, co je majoritou považováno za 

normální a běžné. Jedná se o revoltu proti jakékoli formě útlaku a proti omezování v rámci 

systému. Punková filozofie otevřeně kritizuje konvenční společnost a konzumní způsob života. 

Velice často příslušníci této subkultury kritizují i lidi z vlastních řad, kteří konzumu podlehnou 

a tím pádem punk pouze spotřebovávají místo toho, aby ho naplno žili. Další z charakteristik 
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punku je inklinace k anarchii a nedodržování pravidel v závislosti na jeho hlavní myšlence, 

kterou je otevřený protest proti nežádoucím jevům ve společnosti. Punkáči svým chováním, 

kromě výše zmíněného, odmítají také komerci, rasismus, nacismus, homofobii, týrání zvířat a 

válečné konflikty. 

 

Tato přesvědčení se u punkerů projevují různě. Na jedné straně je to nespoutaná 

zábava, nekončící večírky, konzumace alkoholu i tvrdších drog a jednání s vidinou 

„No future!“. Na straně druhé je to odmítání alkoholu, nikotinismu, všech tvrdých drog, 

Násilí atd. Životní cesta, na které se jedinci vymezují proti „špinavé společnosti“ jakousi 

čistotou a neposkvrněností. „Pro mě je punk můj osobní postoj. Takže jestli je pro někoho 

punk to, že sedí na zastávce a pije víno, tak mu to neberu, ale pro mě je punk to, že nejím 

maso, nekouřím, neberu svobodu ostatním lidem a líbí se mi úderná 

hudba.“  

 

Přesné chování a to, jak která odnož punku promítá hodnoty této subkultury do svého 

jednání, se liší. Jak však bylo zmíněno výše, punk jako takový má jednotnou myšlenku a z jeho 

subkulturní podstaty vyplývají jasná stanoviska o tom, co je v společnosti špatně a proti čemu 

je třeba účinně bojovat. Jestli punkáč poukazuje na společenské oblasti, které považuje za 

problematické, nezřízenou konzumací alkoholu nebo naopak asketismem, není podstatné. „ 

Punk je nějaká platforma a každej by si s tím měl dělat svým způsobem, co chce, protože od 

toho to je – aby to ty lidi rozvíjelo a ne aby je to uzavíralo do nějaký třeba i zastaralý definice.“ 

V punku jde o vyjádření individuality a o to, aby se jedinec nesmířil s daností a nepřijímal ji 

jako svůj životní postoj. 

Anarchismus 

 Punk je také často spojován s anarchismem. Politologický slovník píše o anarchismu 

jako o „směru odmítajícímu jakoukoli politickou moc, vládu, organizaci atd., nepřátelsky 
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zaměřenému proti státu. Základem anarchistického světového názoru je extrémní 

individualismus a subjektivismus odrážející zdánlivě bezvýchodné postavení některých vrstev 

maloburžoazie a dělnické třídy v podmínkách kapitalistické společnosti. Anarchismus nepopírá 

nutnost určité organizace společnosti, ale požaduje, aby tato organizace byla zcela svobodná, 

dobrovolná, bez uplatňování státní moci.“ 

Skinheads 

  Když mluvím o punkovém hnutí, musím přiblížit také hnutí skinheads, které je od 

počátku s tím punkovým úzce spjato. Počátky tohoto hnutí bychom našli již ve druhé polovině 

šedesátých let ve Velké Británii. Bylo to v době, kdy docházelo k modernizaci a změnám na 

trhu práce, díky čemuž rostla nezaměstnanost. To vedlo ke vzniku nových dělnických hnutí, 

která kladla důraz především na svůj dělnický původ a ostře se stavěla proti hnutí hippies. 

Příznivci hnutí skinheads se snažili vyjadřovat svůj dělnický původ i svým vzhledem a 

oblečením. Nosili těžké vysoké boty, džíny, kšandy a vojenské bundy zvané „bombery“. 

Nejnápadnější byl však jejich krátký sestřih, který jim dal jméno - skinheads. Toto hnutí bylo 

původně nepolitické, a šlo mu jen o odlišení se od „vyšší“ společnosti. O skinheads se často 

hovoří jako o rasistech. Původní hnutí však rasistické nebylo. Svědčí o tom fakt, že hudbu, 

kterou poslouchali, hráli převážně černošští muzikanti. V letech 1972 – 1976 nebylo o 

skinheads moc slyšet. Znovuoživení hnutí nastalo přesně ve stejný čas, kdy se v Británii objevil 

punk. Vzniká nová skinheadská hudba OI!, která spojuje punk i skins. Znovuzrozené hnutí 

skinheads už není však tak jednotné, jako na jeho počátku. Jeho nejednotnost se ukazovala 

například při pouličních bitkách, kde se tradiční skinheads přikláněli na stranu svých původních 

nepřátel, probritských a prokrálovských Teddy Boys. Naopak přívrženci nového proudu 

anarchistických Skinheads se přikláněli na stranu punkáčů, jejichž pověst výtržníků jim 

imponovala. Určitá část skinheads se dokonce nechává ovlivnit extrémně pravicovou Národní 

frontou, a proto jsou často spojováni s rasismem. V osmdesátých letech se hnutí definitivně 
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rozděluje. Jsou tu tradiční antirasističtí a apolitičtí skinheads a na druhé straně ti, kteří berou 

politiku jako součást hnutí a někteří z nich se dokonce hlásí k neonacistickým organizacím. 

Hnutí se začíná šířit i do ostatních zemí světa, ale především v té horší extrémně pravicové 

podobě. A právě proto vznikaly i různé kampaně pro sjednocení skinheads. Asi tou největší 

byla kampaň S.H.A.R.P.(Skinheads Against Racial Prejudice). I přes velký úspěch SHARP se 

hnutí nepodařilo sjednotit. Až dodnes jsou tedy v hnutí Skinheads rozlišeny dva proudy. 

Přestože oba proudy mají společné kořeny, v současné době jsou naprosto odlišné. Právě 

Skinheads, hlásící se k extrémně pravicovým neonacistickým hnutím, vrhají negativní světlo 

na tradiční antirasistické Skinheads, které jsou pak také spojováni s neonacismem. 

Punková móda a styl  

Punkeři si již od prvopočátku kladli jako cíl šokovat ostatní nebo být alespoň zcela 

odlišní od většinové společnosti a od ostatních subkulturních proudů. Paradoxně ale vizáž 

nebyla prvním segmentem života punkerů, kam se tato idea promítla, ač by se to dalo 

očekávat. Zatímco základ ideologie souvisí již s tzv. první punkovou vlnou, vznik zcela 

specifické šokující punkové image je spojován až s tzv. druhou vlnou punku.  

 

Mezi typické vizuální prvky z prostředí punku patří vlasy obarvené netradiční křiklavou 

barvou, vyčesané a natužené do formy tzv. „číra“, „pily“, „kohouta“ či „bodlin“. Za průkopníka 

tohoto stylu upravování vlasů je považován zpěvák dodnes fungující skotské skupiny „The 

Exploited“ Wattie Buchan. „Číro“ pro punkery není jen módním prvkem. V této subkultuře má 

několik významů. Nejen že vždycky šlo o jeden z prostředků, kterými se punkeři snažili a snaží 

šokovat veřejnost. U opravdových punkáčů navíc představuje odkaz k indiánskému způsobu 

života „po svém“, který byl ukončen nástupem moderní civilizace. V neposlední řadě se 

punkeři díky „číru“ snaží odlišit od subkultury skinheads, jejíž příslušníci mají hlavy vyholené 

úplně. Typické je pro tuto subkulturu nošení nejčastěji kožené bundy, která je pro svůj šikmý 
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střih označována jako tzv. „křivák“, ale může se jednat i o bundu koženkovou či džínovou. Ta 

často bývá doplněna nápisy, nášivkami, zavíracími špendlíky, plackami, cvoky, kovovými hroty 

atp. Často nošené jsou mezi punkáči také látková či kožená saka (po vzoru „Sex Pistols“) opět 

dozdobená různými doplňky. Dalším neopomenutelným prvkem punkové módy jsou trička s 

provokativními nápisy odkazujícími k punkové ideologii (např. „No future!“, „Punk’s not 

dead!“, „Fuck the system!“ atp.) nebo nápisy punkových kapel (např. „Sex Pistols“, 

„Ramones“, „The Clash“, „The Expoited“, atp.) Punkáči také nejčastěji nosí úzké potrhané 

džíny nebo různobarevné legíny. Punkerky si oblékají krátké sukně různých barev a vzorů a 

roztrhané či síťované punčocháče. Ke klasické podobě punku patří také vysoké boty či tenisky. 

V punkové módě hrají velmi významnou roli doplňky – opasky s kovovými hroty či cvoky, 

řetězy, obojky, stahováky, výrazné náramky, zámky a petlice místo přívěsků, již zmíněné 

zavírací špendlíky místo náušnic či pro dozdobení oděvu atp. 

Oldschool punk 

 Jsou to klasičtí punkáči s „čírem“ na hlavě, koženou bundou nebo levným obnošeným 

sakem, na kterém jsou připevněny nášivky a placky s punkovými motivy. Typické jsou pro ně 

také roztrhané džíny s co možná největším množstvím zavíracích špendlíků a vysoké nad-

kotníkové boty s tlustou podrážkou. Nesmějí chybět ani doplňky v podobě řetězů, visacích 

zámků, nebo úzkých kravat. 

Skinheads punk  

Ti se inspirovali hlavně módou skinheadů. Pro ně jsou typické džíny, kšandy, těžké 

pracovní boty, vypasované bundy a v neposlední řadě také krátký sestřih. 

Skate punk  

V dnešní době je asi nejpopulárnějším stylem punku takzvaný skate punk. Tento styl je 

spíš než s punkovým způsobem života spojen s hudbou, a to především s tou, kterou většina 
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punkáčů za punk nepovažuje. Jejími představiteli jsou ve světě například Blink 182 nebo u nás 

skupina Criminal Colection. Pro skate-punk jsou typická trička skate značky, kšiltovky, kraťasy 

a tenisky, které jsou většinou také značkové, což se těm „klasickým“ punkáčům také moc 

nelíbí. Jednu věc mají ale všechny tyto skupiny společnou, a tou je punk-rock. 

Pogo Pogo 

Tento tanec nemá žádný pevný řád, tanečníci se při něm řídí svou intuicí a taky rytmem 

hudby. Je zde pouze pár pravidel, kterým se klasické pogo liší od pig poga. Tancuje se tak, že 

lidé nejblíže pódiu (v tzv. kotli“) skáčou, máchají kolem sebe rukama a nohama a naráží do 

sebe. Během tance může být provozován stage diving. Podle Grega Graffina, zpěváka punkové 

kapely Bad Religion, je nejdůležitějším pravidlem poga povinnost pomoci na nohy tomu, kdo 

upadl na zem. Údery a kopance jsou při pogu nežádoucí, stejně jako osahávání dívek. 

Okolnosti vzniku a historický vývoj punku 

O punku jako o určitém hnutí se začalo poprvé mluvit již na počátku 70. let 20. století, 

hlavně ve spojitosti s kapelami pocházejícími z New Yorku a Detroitu, jako například The 

Ramones nebo Stooges v čele s frontmanem Iggy Popem. Hlavním útočištěm pro nově 

vznikající kapely se stal newyorský klub CBGB, kde působila i kapela Petti Smith Group se 

zpěvačkou Patti Smith.Ta začínala jako básnířka, stejně jako Richard Hell, zpěvák kapely 

Richard Hell and The Voidoids a mnoho dalších. Společně vycházeli z básníků Beat generation, 

která je nejvíce ovlivnila a punk považovali jako její další stupeň.7 Klub CBGB byl otevřen všem 

lidem, bez ohledu na jejich názory nebo vkus, a proto zde vznikaly i různé hudební styly. Tím 

nejvýznamnějším byl punk-rock, který se velice brzy stal středem pozornosti americké 

punkové scény. Mezi kapely, které daly punk-rocku jeho formu, můžeme řadit například The 

Ramones, Blondie nebo Talking Heads. Jak se punk rozvíjel, začal expandovat i do Evropy, a to 

především do Velké Británie, kde se nejvíce rozvinul a měl tam i největší dopad. Anglická 
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punková scéna se od té americké ale v mnohém lišila. Vycházela z úplně jiné sociální i 

intelektuální oblasti. V té době dominovaly rockové hudbě kapely typu Queen nebo Pink Floid, 

jejichž hudba byla sice kvalitní, ale také příliš komplikovaná. Britští punkáči byli většinou mladí 

lidé okolo 20 let, kteří pracovali většinou jako dělníci nebo byli nezaměstnaní. Británie byla 

navíc v té době v hluboké hospodářské krizi, což mělo vliv zejména na sociální oblast života. 

Právě takováto situace byla živnou půdou pro rozvoj punkového hnutí.  S tímto hnutím se 

znovu objevují ale také takzvaní Skinheads. Hudební publicista Morten v časopisu Ţivel píše: 

„Svým způsobem byl punk ranou pěstí konvenčním náladám britské společnosti. 

Nezapomeňme, že druhá polovina sedmdesátých let znamenala pro britskou politiku nástup 

konzervativní vlády pod vedením Margaret Thatcherové s razantním vymezením priorit 

středních vrstev, jejichž lnutí k tradicím a konformitě se staly snadným terčem pro rozzuřené 

masy mladých nezaměstnaných.  

  Největší vlna punku zasáhla Velkou Británii ve druhé polovině sedmdesátých let. V té 

době vznikla asi nejzásadnější punkrocková kapela všech dob Sex Pistols. Dále to byli pak 

neméně známí The Clash, Damned, Stranglers nebo UK Subs. Obrovského rozvoje punku si 

začínají všímat i média a kapely hrající tento styl se umisťují na předních příčkách hitparád. 

Odtud jsou ale často vyloučeny za nevhodné texty. Punk zde přestává být záležitostí pouze 

malé skupiny lidí, ale stává se opravdovou subkulturou se vším, co k ní patří, ať už je to hudba, 

styl oblékání nebo postoj ke společnosti.   

Je PUNK mrtvý? 

S rostoucí popularitou a komercializací však punk ztrácí všechno, co pro něj bylo 

typické. Možná právě i proto se stále častěji objevuje názor, že punk je mrtev. Hovoří se 

dokonce o tom, že punk ve Velké Británii byl pouze uměle vytvořen za komerčními účely. 

Přesto vlna punku velice významně zahýbala světovou rockovou scénou. V devadesátých 

letech přišla další vlna punkrockových kapel, které následovaly velice úspěšný melodický styl 
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kapel jako Bad Religion a NOFX. Dále pak pokračovaly kapely Blink 182, The Offspring, Green 

Day, nebo New Found Glory, jejichţ styl je často označován jako pop-punk. Tyto kapely již však 

nebraly punk jako styl života a neměly již tak radikální postoje proti společnosti, vládě a 

komerci. Právě velká komercializace punk-rocku a megalomanské koncerty vedou hodně lidí 

k názoru, že punková subkultura je již mrtvá. Je však velice naivní se domnívat, že tyto pop-

punkové kapely znamenají konec punku. Punk tady stále je, ale vidí ho jen ti, kteří ho chtějí 

vidět. 

 

3. Doplnění informací, které žáci v prezentacích nezmínili, zodpovězení dotazů, 

doplnění o zajímavé poznatky, zkušenosti a informace lektorem z punkové 

subkultury (10 min) 

• Lektor z punkové subkultury společně se stabilním lektorem zodpoví případné dotazy 

žáků 

• Lektor z punkové subkultury doplní prezentaci o případné podstatné informace, které 

žáci nezmínili nebo zmínili, ale realita je jiná, než si například dohledali na internetu či 

v knihách 

o Cílem je vystihnout základní smysl a „filosofii“ punkové subkultury z pohledu 

člověka, který se v ní pohybuje 

o  Informace doplňuje na základě výše uvedeného informačního zázemí o 

punkové subkultuře a také hlavně dle svých vlastních poznatků a zkušeností  

§ podstatná je především autentičnost punkového lektora, tak aby bylo 

vidět, že mluví hlavně ze svých zkušeností a nepředává pouze naučené 

fráze 

o Může zmínit vlastní zajímavý zážitek z punkové subkultury 
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o Sdělit další zajímavé informace, které např. nejsou tak dohledatelné na 

internetu, ale přesto mohou být pro punkovou subkulturu charakteristické 

  

4. Diskuze řízená stabilním lektorem (15 min) 

• Stabilní lektor plynule v návaznosti na prezentace a jejich doplnění naváže diskuzi 

zacílenou na:  

b) zda by chtěli být žáci součástí této subkultury  

- pokud ano, tak jestli už tomu bylo i předtím než proběhla tato výuková 

hodina nebo naopak jestli na základě dnešní výuky se jim tato subkultura 

zalíbila 

b) jaké si žáci myslí, že mohou být výhody a nevýhody žití v punkové subkultuře 

  - ve zkratce poznamenat na tabuli  

 

c) odlišení předsudků od reálných rysů skupiny 

    - vysvětlit žákům, co znamená slovo předsudek 

 - zeptat se, jestli má někdo pocit, že má předsudky k této subkultuře 

    - podpořit, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké mohou mít lidé k této subkultuře 

předsudky, které se neslučují s reálnými rysy subkultury 

 

d) jak a proč tyto předsudky vznikají 

 

e) podpořit žáky v zamyšlení se nad tím, jak spolu souvisí předsudky s následnou 

diskriminací členů této subkultury 
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• Lektor z punkové subkultury diskuzi obohacuje svým vlastním pohledem, jaké on sám 

vnímá výhody a nevýhody v tom, že je členem punkové subkultury, s jakými předsudky 

se již setkal a jak se cítil, když se s nimi musel konfrontovat (popsat pocity) 

o Pokud se sám s žádnými předsudky nesetkal, může popsat zkušenost nějakého 

jiného člena subkultury 

• Stabilní lektor zajišťuje kontrolu nad celou diskuzí a moderuje jí s ohledem na to, aby  

podporovala výchovu k toleranci, úctě k sobě i druhým, solidaritě, respektu, smyslu 

pro zodpovědnost a k demokratickému občanství  

 

Co dělat, když třída nechce spolupracovat a zapojovat se do diskuze?  

 

a) Když žáci nespolupracují a nechtějí diskutovat 

• Pro podporu diskuze by měl lektor navodit atmosféru otevřené komunikace, 

respektovat žáky, jejich názory a pocity, aktivně naslouchat, doptávat se -> 

uplatňovat neformální styl výuky 

• Průběžně žáky motivovat prostřednictvím předávání zpětné vazby -  pochvaly 

a ocenění 

• V závěrečné reflexi dávat prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru na 

vedení výuky atd. 

• Pokud nějaký žák nespolupracuje, tak mu nedávat kázeňskou přednášku, ale 

položit mu přímou otázku (bez toho aniž bychom ho uvedli do rozpaků)  a tím 

ho pobízet k aktivitě 

 

b) Když jsou žáci příliš aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření ostatním 

spolužákům 
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• Již v začátku diskuze upozornit na opravdu jasné a výstižné vyjádření všech 

účastníků diskuze 

• Lektor může požádat aktivní jedince, aby dávali prostor i ostatním spolužákům  

• Lektor může vymezit čas na jednotlivé vstupy a tento čas pak také musí hlídat 

a dodržovat ho 

• Klást otázky i ostatním neaktivním spolužákům, kteří by se chtěli vyjádřit, ale 

mohou mít pocit, že není dostatek prostoru 

 

c) Když jsou žáci příliš hluční 

• Výuka by měla být realizována s ohledem na to, aby nedocházelo k velkým 

pauzám mezi jednotlivými aktivitami (žáci by měli být pořád „ zaměstnaní“) 

• Lektor by měl dbát na interakci s žáky (jak slovní tak i dodržovat oční kontakt, 

občas procházet třídou), působit sebevědomě (nestát shrbený/á, mluvit 

nahlas), vyjadřovat pozitivní emoce a zařadit do výuky i humor (umět 

zavtipkovat, nebát se udělat si ze sebe legraci) 

• Projevovat žákům důvěru a přesvědčení o tom, že ukázněnost je v jejich silách 

• Již od začátku nepřehlížet projevy nekázně  

• Dbát na to, aby nedocházelo od odklonu tématu diskuze někam jinam 

(případně vracet žáky zpátky k tématu tím, že shrneme k čemu jsme se zatím 

dostali a navrhneme další vhodný směr diskuze) 

 

Na každé výukové hodině jsou zároveň přítomni pedagogové, kteří dohlíží na klidný průběh hodiny. 

5. Reflexe (5 min) 

• Stabilní lektor a následně i lektor z punkové subkultury zpětně reflektuje 

průběh celé hodiny, sdělí žákům, jak na něj hodina působila (co se mu líbilo a 



 

 

 

 

 

60 

případně nelíbilo), může pochválit a ocenit žáky za kreativní prezentaci tématu, 

ocenit zapojení se do diskuze apod. 

• Stabilní lektor vyzve žáky, aby také shrnuli průběh výukové hodiny, co se jim 

líbilo a nelíbilo, zda se dozvěděli něco nového, jaké dojmy si odnáší, jestli mají 

pocit, že výuka přispěla k jinému náhledu na členy této subkultury apod.  

• Reflexi koriguje stabilní lektor 

o v případě potřeby se doptává žáků 

o zajišťuje plynulost reflexe a koriguje, aby se žáci nepřekřikovali 

o dává prostor všem a v případě ticha a před ukončením samotné reflexe 

se doptává, zda ještě někdo má potřebu se vyjádřit 

o směřuje reflexi k ukončení výukové hodiny  

o na závěr reflexe žákům připomene téma dalšího setkání a připomene 

prezentaci následující skupinky 
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VÝUKOVÁ HODINA NA TÉMA HIPSTERSKÁ SUBKULTURA 

 

1. úvod hodiny – seznámení se s lektorem (max. 5 min) 

• Stabilní lektor představí žákům druhého lektora z hipsterské subkultury 

• Lektor z hipsterské subkultury se poté sám představí, sdělí čemu se  běžně věnuje 

v životě, zmíní, co ho pojí s hipsterskou subkulturou, jak se k ní dostal a co ho na ní 

zaujalo 

 

Lektor hipsterské subkultury 
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2. prezentace žáků na danou subkulturu (10 min) 

• Vybraná skupinka žáků představí svojí kreativní prezentaci na hipsterskou subkulturu, 

která by měla obsahovat základní charakteristické znaky, oceňuje se případná ukázka 

videa, tance, hudby apod. 

 

INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ O HIPSTERECH PRO LEKTORY 

 

Historie aneb kdo je hipster?  

 

Označení „hipster“ pochází z prostředí amerických jazzových muzikantů ze 30. – 40. 

let. Původně se jednalo o černochy, ale postupně subkulturu ovládli běloši, které fascinoval 

životní styl afroameričanů. Pohrdali mainstreamem a komerčním publikem, hráli to co chtěli 

a vyhýbali se konvencím. V počátku se hipsterům říkalo i neobohémové, ale toto označení se 

neujalo. Vrchol této subkultury přišel mezi roky 1999 – 2003, ale i aktuálně se o hipsterech 

mluví, vídáme je a především v Evropě najdeme jejich velké zastoupení. V Berlíně, Moskvě, 

Paříži, Frankfurtu, Stockholmu ale také v Praze se můžeme setkat s hipstery. V USA se s nimi 

setkáme hlavně v různých reklamách, ve kterých se snaží módní značky nalákat na jejich 

„módu“ mladé lidi. 

Označení „hipster“ si můžeme všimnou již v různých knihách. Např.   Jack   Kerouac ve 

své knize „ Na cestě“ mluví o hipsterech jako o lidech, které potkával při svém putování po 

Severní Americe. Popsal je jako zarostlé muže, kteří mají neforemné slamáky a na nahém těle 

cípatý kabát. Sám autor se s nimi zčásti ztotožňoval. Nezapadají do běžné společnosti, nazývá 

je novou beatnickou generací. Pochází z New Yorku (skutečně či pouze svým myšlením), ale 

potkává je všude možně na svých cestách. 
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 Báseň „Kvílení“ od Allena Ginsberga vypráví také o hipsterovi, který spadá pod 

kategorii beatnika a mluví o něm jako o vyvrhelovi vlastní kultury. 

Hipster se vyskytuje i v knize Williama S. Burroughse už v roce 1953, ve které se hlavní 

postava několikrát sestává s hipsterem. Ovšem definovat tuto subkulturu v dnešní době je 

poměrně složité. O hipsterech se mluví mezi lidmi, setkáváme se s různými diskuzemi, esejemi, 

úvahami, konferencemi apod., přesto označení „hipster“ nemá jasnou definici. 

 

 

Jak poznáme hipstera?  

Označit, kdo patří do hipsterské subkultury není tedy jednoduché, jelikož pravý hipster 

se k tomuto označení nepřiznává. Pokud by se hipsteři identifikovali s určitou škatulkou, tak 

už by se stávali masou, což nechtějí. Chtějí být jedineční a originální, což si odporuje s tím, že 

by se měli zařadit do jedné subkultury. Sami často nerozumí tomu, kdo to je hipster a neumí 

se s tímto pojmem identifikovat. Chtějí být výjimeční a odlišní a proto i spojení do jedné 

subkultury dle určité podobnosti odmítají. Veřejnost se k nim často staví kritiky, posměšně a 

ironicky (například kvůli tomu, že mají nejmodernější elektroniky - iPhony, iPody, i když 

nechtějí být komerční). 

Jasné ovšem je, že hipsteři jsou muži nebo ženy nejčastěji mezi 20. – 30. rokem věku, 

což je jedna z informací o hipsterech, na které se různé zdroje shodují. Vyznačují se nezávislým 

myšlením, uznávají smysl pro umění, kreativitu, pokrokové politiky, inteligenci a především 

originalitu a jedinečnost. Nechtějí být otroky společnosti a být s ní svázaní. Nenechají se tolik 

stáhnout společností a jejími zvyky, tradicemi a názory většiny lidí. Jsou tzv. více „free“ než 

ostatní. 

Hipsterství souvisí především s myšlením, ale často bývá definováno i odlišným 

vnímáním módy. Vzhledem k tomu, že se jedná o mladé lidi, tak má oblečení pro ně zásadní 

význam. Rádi si oblékají vintage styl a oblečení, které je vyrobeno s ohledem na šetrnost 
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k přírodě. Odmítají masové spotřebitele a často nosí různá stará saka, upnuté kalhoty, 

flanelové košile, brýle s velkými kulatými obroučky (nemusí být vždy dioptrické), brašnu přes 

rameno, retro tenisky nebo „plátěnky“ či šátky ve vlasech. Cílem je se odlišovat od ostatních, 

čehož se snaží dosáhnout právě tím, že kombinují různé „retro“ kusy oblečení a často nakupují 

v secondhandu, kde najdou různé staré dámské i pánské kousky. Nákupem starého zboží docílí 

toho, že budou mít na sobě kus oblečení, který nikdo jiný nemá a zároveň si mohou koupit, co 

se jim líbí. Nerozlišují, jestli si vezmou  oblečení, které je dámské nebo pánské a také mají rádi 

oversized oblečení, takže ani velikostmi nejsou limitovaní. Zároveň je oblečení podstatně 

levnější než v nadnárodních řetězcích, takže tím opět dávají najevo, že se nemusí podřizovat 

pouze velkým nadnárodním módním společnostem a mainstreamu. Také si můžeme 

všimnout, že hipsterské dívky nejsou žádné „barbie“. Vyhýbají se tradičním konvencím a to i 

v tom, co se týče aktuálního trendu, jak by měla žena vypadat na to, aby byla fyzicky přitažlivá. 

Nepotrpí si tedy na ideálech štíhlých dívek, které potkáváme ve všech mediích a na sociálních 

sítích. Držení se aktuálních ideálu krásy považují jako projev závislého myšlení, které pro ně 

není typické. Chlapci jsou naopak často velmi štíhlí, což je opět reakce na typické americké 

svalovce jako ideály přitažlivosti. 

 

 

DĚLENÍ HIPSTERŮ V PRAZE: 

 
LETNÁ: METALCORE DESIGNÉR Z BISTRA 

A začínáme samozřejmě na Letné, v hlavním městě české gentrifikace, kde se nachází 

statisticky druhé největší množství kávy na světě (po etiopských plantážích). Letenský hipster 

má výrazně vyvinutý cit pro design. Pokud nepracuje jako fotograf nebo designér, tak to aspoň 

tvrdí. Nosí jednobarevná černá trička za čtyřmístné částky a jezdí na kole, které nemá brzdy, 

přehazku, řidítka, světla a rám, ale to je schválně. O svém tetování přes půlku těla tvrdí, že je 
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inspirováno tvorbou obskurního francouzského umělce, který se jmenuje Claude a tetuje 

pomocí vodovek. 

Nejčastěji ho potkáte v kavárně, v holičství nebo v Oku, kde se předávkovává matéčkem. 

Přestože vypadá, jako by utekl z pozérské metalcorové kapely, ve skutečnosti poslouchá 

jenom šumění lesa. Na vinylu. 

 

NUSLE: EXPERIMENTÁLNÍ GALERIJNÍ BYTOST 

Nusle jsou svébytnou avantgardní čtvrtí; možná proto, že tam nikdo zvenčí nechodí. 

Její obyvatelé to však plně vynahrazují. Nezávisle na genderové identitě vypadají trochu jako 

andulky, za což může zejména kreativní účes a postmoderní smysl pro kombinaci tvarů a vzorů. 

Cokoliv, co není ze sekáče, působí na nuselského hipstera jako svěcená voda na Lucifera. 

Nezbytným doplňkem je dekádu starý iPod, do něhož se vejde pouze deset songů od M83, 

Mount Kimbie a Salem. 

Ze svého bytu na Synkáči vyráží nuselský hipster nejčastěji do undergroundových 

galerií na cuketové raw koláčky a recitaci haiku v sinhálštině. Doma v obýváku má sbírku 

deštníků, laptop a rybičky. Jedním z nuselských zákonů je mít někde na ruce vytetovaný 

trojúhelník z roku 2009, kdy všichni poslouchali witch house. Jedinou formou MHD je tu 

osmnáctka, která jezdí na Národku. 

 

VRŠOVICE: UPRCHLÝ KANADSKÝ DŘEVORUBEC 

Za nejvýraznějšími archetypy hipsterství se musíte vydat ideálně do vinohradsko – 

vršovického pohraničí. Kdysi dávno, když se celá Praha scházela na Krymské, bylo poměrně 

těžký rozlišovat mezi místníma a přespolníma; to už teď ale neplatí. Vršovický hipster má doma 

obrovskou šatní skříň, do které se mu vejdou přesně čtyři svetry o celkovém objemu 13 

kubických metrů. Jejich stáří se dá změřit pouze karbonovou metodou. Dalšími 

neodmyslitelnými součástmi dresscodu jsou gandalfovský plnovous a džíny typu "cigáro". 
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Výraznou charakteristikou vršovického hipstera je záliba v akustickém indie folku. 

Vlastní kytaru značky Sjíždíme Vltavu '94, na kterou skládá dřevní melancholické skladby a 

potom je performuje na bytových čteních. Nejraději chodí do klubů, kde postává v rohu, balí 

si tabák a tváří se důležitěji než další čtyři návštěvníci koncertu. 

 

STARÉ MĚSTO: ZAČÍNAJÍCÍ HEREČKA S KOČKOU 

Koncentrace uměleckých škol na Starém městě dala vzniknout úplně novému typu 

hipstera: jde nejčastěji o čerstvé studenty, kteří bydlí ve zděděném bytě spolu s 

neočekávaným rodinným příslušníkem, třeba s tetou. Teta má doma čtyři kočky a flašku vína 

na záchodě, čehož hipster využívá. Se svými kamarády potom pořádají večírky na střeše nebo 

v Literární kavárně Řetězová (podle počasí). 

Staroměstský hipster si nechává říkat svým plným jménem (Magdaléna, Ctirad), čte 

Krchovského a je schopen vykládat dvě hodiny o jambickém pentametru, zvlášť pokud se snaží 

okouzlit jiného staroměstského hipstera. Chlapci nosí šle a klobouk, slečny dlouhé šaty a rudou 

nebo fialovou rtěnku. Babkovský šátek se vzorem carského ubrusu je možností, ale nikoli 

podmínkou. Pokud se na Národce srazí staroměstští a nuselští hipsteři, nejde druhý den nikdo 

do školy. 

 
 

Hipsteři a hudba 

Hipstery spojuje do jisté míry také hudba, ale nejedná se o nejhlavnější prvek tak jako 

je tomu v jiných subkulturách. Nemají úplně vyhraněný styl, ale důležité je, že i v hudbě se 

chtějí odlišovat a tudíž neposlouchat to co všichni ostatní. Poslouchají tedy indie (independent 

– nezávislý), indie  - rock a jinou ambientní, alternativní hudbu a především umělce, kteří 

nejsou tak komerční. Nejde tedy tolik o samotnou hudbu, ale o to neposlouchat 

mainstreamové kapely a zpěváky. Často hipstery potkáme na různých malých akcích a 
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koncertech než ve velkých vyprodaných halách. Ambientní hudba vychází z toho, že jakékoliv 

zvuky kolem nás se dají považovat za hudbu, takže je jednoduché stále přicházet s něčím 

novým a neokoukaným, což se hipsterům líbí. Též hudební styl indie je spojený už podle svého 

názvu s nezávislostí, která je pro hipstery typická. Publikum hipsterů již zviditelnělo několik 

umělců a nastavilo nové trendy, o kterých nikdo do té doby nevěděl. Ovšem poté co se stali 

známými a začala je poslouchat masová většina, tak je hipsteři „opustili“ a začali opět 

objevovat něco jiného. 

V roce 2003 u nás vznikla promo skupina A.M.180 Collective, která organizuje různé 

výstavy, koncerty progresivních kapel a další jiné vystoupení různých uměleckých skupin. 

Představuje lidem teprve začínající, neznámé umělce jak z hudebního tak výtvarného umění. 

Stála také u základu v Česku probíhajícího festivalu  Creepy Teepee („Krýpko“), který má velmi 

progresivní dramaturgii a mluví se o něm i v zahraničních médiích. Festival představuje lidem 

různé alternativní kapely a umělce různého hudebního vyjádření. Často je také „ukázkou“ 

kombinace módy z posledních 60. let a to jak z řad interpretů tak i  návštěvníků festivalu.  

VIDEA: https://www.youtube.com/watch?v=upkhWsm_fYA 

 

 

Vzdělání a jejich zájmy 

 

Podílejí se na výtvarné nebo divadelní tvorbě. Studují obory svobodných umění, různé 

umělecké školy, humanitní, mediální a filmové obory, gender studies apod. Kvalitní vzdělání 

je pro ně důležité. Méně hipsterů studuje lékařské, právnické obory nebo přírodní vědy. V ČR 

hipsteři začínali v 90. letech jako hudební novináři z malých rádií, postupně se přidávali lidé 

z menších reklamních agentur a další studenti uměleckých škol. Nyní stále hipsteři pracují 

v módním, hudebním průmyslu, věnují se filmařině či jinému umění, ale také  pracují 
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v kavárnách nebo v různých korporátních a komerčních společnostech, kde najdou více 

profesního uplatnění. 

Mezi jejich oblíbenou činnost dnešní doby patří sdílení fotek na Instragramu (obědy, 

večeře, výlety, procházky atd.). Cílem je mít opět co nejoriginálnější fotky, které nikdo jen tak 

nepořizuje. Zároveň se říká, že každý správný hipster vlastní polaroid, na který se též snaží 

zachytit zajímavé okamžiky. Oblíbená je také četba a to jak knih z antikvariátů, tak 

elektronických knih na čtečkách. Rádi pročítají různé články na internetu nebo katalogy 

k výstavám. 

Svůj volný čas tráví v kavárnách, menších a méně známých klubech, na koncertech 

nekomerčních skupin, ale také na různých výstavách v galeriích, uměleckých workshopech, 

kurzech, designových akcích nebo se sami snaží o uměleckou tvorbu – točí filmy, stříhají 

hudbu, píšou, dělají graffiti, zajímají se o oblékání. V ČR je jejich středem Letná nebo Krymská 

ulice, kde je dostatek barů, kaváren, bister, knihkupectví, designových obchodů, obchodů se 

zdravou výživou apod.  Hipsteři také rádi cestují a objevují nová místa. 

V jejich bydlení se opět projevuje chuť po originalitě. Nalezneme u nich staré, stylové 

věci z bleších trhů nebo od neznámých designerů, ale také jejich vlastní výrobky. Tyto prvky, 

které upřednostňují jsou doplněny klasickým strohým nábytkem z Ikei. Míchají tak 

industriální, retro a venkovský styl dohromady. 

 

3. Doplnění informací, které žáci v prezentacích nezmínili, zodpovězení dotazů, 

doplnění o zajímavé poznatky, zkušenosti a informace lektorem z hipsterské 

subkultury (10 min) 

 

• Lektor z hipsterské subkultury společně se stabilním lektorem zodpoví případné 

dotazy žáků 
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• Lektor z hipsterské subkultury doplní prezentaci o případné podstatné informace, 

které žáci nezmínili nebo zmínili, ale realita je jiná, než si například dohledali na 

internetu či v knihách 

o Cílem je vystihnout základní smysl a „filosofii“ hipsterské subkultury z pohledu 

člověka, který se v ní pohybuje 

o  Informace doplňuje na základě výše uvedeného informačního zázemí o 

hipsterech a také hlavně dle svých vlastních poznatků a zkušeností  

§ podstatná je především autentičnost hipsterského lektora, tak aby bylo 

vidět, že mluví hlavně ze svých zkušeností a nepředává pouze naučené 

fráze 

o Může zmínit vlastní zajímavý zážitek s jinými hipstery 

o Sdělit další zajímavé informace, které např. nejsou tak dohledatelné na 

internetu, ale přesto mohou být pro hipstery subkulturu charakteristické 

  

4. Diskuze řízená stabilním lektorem (15 min) 

 

• Stabilní lektor plynule v návaznosti na prezentace a jejich doplnění naváže diskuzi 

zacílenou na:  

a) zda by chtěli být žáci součástí této subkultury  

- pokud ano, tak jestli už tomu bylo i předtím než proběhla tato výuková 

hodina nebo naopak jestli na základě dnešní výuky se jim tato subkultura 

zalíbila 

b) jaké si žáci myslí, že mohou být výhody a nevýhody žití v hipsterské subkultuře 

  - ve zkratce poznamenat na tabuli  

 

c) odlišení předsudků od reálných rysů skupiny 
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    - vysvětlit žákům, co znamená slovo předsudek 

 - zeptat se, jestli má někdo pocit, že má předsudky k této subkultuře 

    - podpořit, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké mohou mít lidé k této subkultuře 

předsudky, které se neslučují s reálnými rysy subkultury 

 

d) jak a proč tyto předsudky vznikají 

 

e) podpořit žáky v zamyšlení se nad tím, jak spolu souvisí předsudky s následnou 

diskriminací členů této subkultury 

 

• Lektor z hipsterské subkultury diskuzi obohacuje svým vlastním pohledem, jaké on 

sám vnímá výhody a nevýhody v tom, že je členem hipsterské subkultury, s jakými 

předsudky se již setkal a jak se cítil, když se s nimi musel konfrontovat (popsat pocity) 

o Pokud se sám s žádnými předsudky nesetkal může popsat zkušenost nějakého 

jiného člena subkultury 

• Stabilní lektor zajišťuje kontrolu nad celou diskuzí a moderuje jí s ohledem na to, aby  

podporovala výchovu k toleranci, úctě k sobě i druhým, solidaritě, respektu, smyslu 

pro zodpovědnost a k demokratickému občanství  

 

Co dělat, když třída nechce spolupracovat a zapojovat se do diskuze?  

 

a) Když žáci nespolupracují a nechtějí diskutovat 

• Pro podporu diskuze by měl lektor navodit atmosféru otevřené komunikace, 

respektovat žáky, jejich názory a pocity, aktivně naslouchat, doptávat se -> 

uplatňovat neformální styl výuky 
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• Průběžně žáky motivovat prostřednictvím předávání zpětné vazby -  pochvaly 

a ocenění 

• V závěrečné reflexi dávat prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru na 

vedení výuky atd. 

• Pokud nějaký žák nespolupracuje, tak mu nedávat kázeňskou přednášku, ale 

položit mu přímou otázku (bez toho aniž bychom ho uvedli do rozpaků)  a tím 

ho pobízet k aktivitě 

 

 

b) Když jsou žáci příliš aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření ostatním 

spolužákům 

• Již v začátku diskuze upozornit na opravdu jasné a výstižné vyjádření všech 

účastníků diskuze 

• Lektor může požádat aktivní jedince, aby dávali prostor i ostatním spolužákům  

• Lektor může vymezit čas na jednotlivé vstupy a tento čas pak také musí hlídat 

a dodržovat ho 

• Klást otázky i ostatním neaktivním spolužákům, kteří by se chtěli vyjádřit, ale 

mohou mít pocit, že není dostatek prostoru 

 

 

c) Když jsou žáci příliš hluční 

• Výuka by měla být realizována s ohledem na to, aby nedocházelo k velkým 

pauzám mezi jednotlivými aktivitami (žáci by měli být pořád „ zaměstnaní“) 

• Lektor by měl dbát na interakci s žáky (jak slovní tak i dodržovat oční kontakt, 

občas procházet třídou), působit sebevědomě (nestát shrbený/á, mluvit 
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nahlas), vyjadřovat pozitivní emoce a zařadit do výuky i humor (umět 

zavtipkovat, nebát se udělat si ze sebe legraci) 

• Projevovat žákům důvěru a přesvědčení o tom, že ukázněnost je v jejich silách 

• Již od začátku nepřehlížet projevy nekázně  

• Dbát na to, aby nedocházelo od odklonu tématu diskuze někam jinam 

(případně vracet žáky zpátky k tématu tím, že shrneme k čemu jsme se zatím 

dostali a navrhneme další vhodný směr diskuze) 

 

Na každé výukové hodině jsou zároveň přítomni pedagogové, kteří dohlíží na klidný průběh 

hodiny. 

 

5. Reflexe (5 min) 

• Stabilní lektor a následně i lektor z hipsterské subkultury  zreflektuje průběh 

celé hodiny, sdělí žákům, jak na něj hodina působila (co se mu líbilo a případně 

nelíbilo), může pochválit a ocenit žáky za kreativní prezentaci tématu, ocenit 

zapojení se do diskuze apod. 

• Stabilní lektor vyzve žáky, aby také shrnuli průběh výukové hodiny, co se jim 

líbilo a nelíbilo, zda se dozvěděli něco nového, jaké dojmy si odnáší, jestli mají 

pocit, že výuka přispěla k jinému náhledu na členy této subkultury apod.  

• Reflexi koriguje stabilní lektor 

o v případě potřeby se doptává žáků 

o zajišťuje plynulost reflexe a koriguje, aby se žáci nepřekřikovali 

o dává prostor všem a v případě ticha a před ukončením samotné reflexe 

se doptává, zda ještě někdo má potřebu se vyjádřit 

o směřuje reflexi k ukončení výukové hodiny  
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o na závěr reflexe žákům připomene téma dalšího setkání a připomene 

prezentaci následující skupinky 
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VÝUKOVÁ HODINA NA TÉMA – SUBKULTURA OTAKU/COSPLAY 

1.	úvod hodiny – seznámení se s lektorem (max. 5 min) 

• Stabilní lektor představí žákům druhého lektora ze subkultury cosplay 

• Lektor ze subkultury cosplay se poté sám představí, sdělí, čemu se běžně věnuje 

v životě, zmíní, co ho pojí se subkulturou cosplay, jak se k ní dostal a co ho na ní zaujalo 

2. prezentace žáků na danou subkulturu (10 min) 

• Vybraná skupinka žáků představí svojí kreativní prezentaci na téma cosplay, která by 

měla obsahovat základní charakteristické znaky, oceňuje se případná ukázka videa, 

obrázky kostýmů apod. 

 

INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ O SUBKULTUŘE COSPLAY PRO LEKTORY 

 

OTAKU 

 Japonský výraz pro posedlé nadšence, kteří jsou fanoušky anime (japonské animované 

filmy nebo seriály), mangy (japonské komiksy) nebo počítačových her. Jedná se o jeden z velmi 

rozšířených druhů kostýmů. 

 

COSPLAY 

„Cosplay“ je termín skládající se ze složeniny dvou anglických slov: „costume“ a „play / 

role play“, které již samy o sobě věcně vypovídají o povaze tohoto fenoménu. Pokud nějakou 

aktivitu označíme jako cosplay, míníme tím osobu, či skupinu osob oděny v kostýmu z 
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rozličných materiálů, které ve výsledku reprezentují určité existující, nebo fiktivní „postavy“. 

Slovo postavy jsem do uvozovek dala záměrně, jelikož se lze velmi často setkat se 

zobrazováním charakterů, které mají neživou podstatu, či dokonce ztvárnění ryze neživých 

předmětů.   

Jaký je rozdíl mezi kostýmem a cosplayem? 

Jelikož kostým je určitý prvek, který nejspíše každý z nás někdy nosil k určité příležitosti, 

ať už šlo o školní představení, nebo třeba maškarní bál. Cosplay je kombinací mnoha faktorů, 

která jej určitým způsobem převyšuje nad pouhé „nošení kostýmu“. V první řadě cosplay 

napodobuje konkrétní postavu. V porovnání s pouhým kostýmem, např. Čarodějnice, se v 

rámci cosplaye jedná o konkrétní postavu, jež oplývá magickými schopnostmi. Jsme tak 

schopni sledovat její charakter, zdali se řadí na stranu dobra, či zla a můžeme i věrně napodobit 

její chování. V tento moment se cosplayer nestává pouze nositelem kostýmu, ale představuje 

onu postavu s použitím svých pohybových a hereckých dovedností. 

Samotná prezentace je tvořena dvěma hlavními složkami. Kostýmem, který by ve 

výsledku měl být rozpoznatelný a lehce spojitelný s konkrétním zobrazovaným charakterem a 

role-playingem. Role-playing je termín označující chování, které koresponduje s osobnostními 

a charakterovými prvky kýžené postavy. Jedinec se snaží vystihnout podstatu prezentovaného 

charakteru např. mluvou, grimasami, oblíbenými průpovídkami, nebo jen řečí těla. V případě 

pózování pro fotografy vystihnout charakteristiské a přesné postoje oné cosplayované 

postavy. Je přirozeně jednodušší prezentovat postavu, která má jasně definované 

charakterové prvky, jak tomu bývá u seriálových, či komiksových postav. 

Termín cosplay 

Cosplay se zejména v posledních letech projevil i v rámci marketingu, především u 

herních společností či při premiérách jednotlivých filmů či seriálů. Ty již zaregistrovaly 
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existenci množství velmi zkušených tvůrců kostýmů i velký zájem ze strany fanoušků 

(samotného produktu i jeho cosplaye). Co se týče herních vlastníků licencí, tak přímo 

společnost Blizzard (Word of Warcraft, Overwatch, Hearthstone) přímo poporuje cosplayery 

a dodává jim podklady pro jednotlivé postavy a následně si cosplayery zve na jimi pořádané 

akce. Aktuálním příkladem je např. cosplay soutěž od vývojářského studia CD Projekt Red ku 

příležitosti brzkého vydání populárního herního titulu s názvem The Witcher 3. 

V porotě této soutěže i v  dalších podobných zasedají populární cosplay osobnosti. Pod 

tímto pojmem se většinou rozumí člověk, který je ostatními cosplayery a fanoušky obdivován 

pro jeho propracované kostýmy, zručnou práci s materiály či výhrami v cosplay soutěžích. Tyto 

cosplay osobnosti se ve většině případů vyznačují vlastními stránkami na sociálních sítích, kde 

prezentují svou tvorbu a snadněji tak udržují kontakt s fanoušky z celého světa. Tímto 

narážíme hned na dva problémy zároveň. Prvním z nich je, dle úvodní definice, lehce 

napadnutelná skutečnost, že skrze fotografie kostýmů lze jen obtížně vypozorovat role 

playovou stránku, která k tomuto fenoménu neodmyslitelně patří. Přirozeně je možné tuto 

skutečnost podpořit videi, či vhodnými grimasami/postoji a pozicemi na pořizovaných a 

následně zveřejňovaných fotografiích. Často lze však narazit na cosplay osobnost, která je 

považována za cosplayera pouze na základě prezentovaných fotografií, přičemž lidé již dále 

neřeší, zda-li osoba pouze nosí kostým, nebo je skutečným cosplayerem. Druhým problémem 

je samotné chápání významu fenoménu, které se mezi cosplayery značně liší. Může za to jistě 

dostupnost internetu a s ním i snadný přístup ke komunitním serverům a jiným sociálním 

sítím, což poskytuje možnost srovnání a doplnění informací. Dále přispívá i vzrůstající počet 

cosplay soutěží a „konkurence“ obecně, díky čemuž se zvyšuje propracovanost a dokonalost 

kostýmů. Někteří cosplayeři stále plně ctí prapůvodní smysl celého tohoto fenoménu – tedy 

vyjádřit svou náklonnost k dané postavě, zábavu nebo usnadnění komunikace na festivalu 

mezi stejně orientovanými jedinci. Nelpí tolik na detailech a propracovanosti, zábava je 

přednější. Obvykle si též daleko více užívají role playovou část. Oproti nim jsou ti cosplayeři, 
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kteří se rádi poměřují s konkurencí, soutěží a snaží se o naprosto perfektní kopie předloh 

kostýmů. Kladou důraz na správný role play a jde jim především o obdiv z dobře odvedené 

práce u fanoušků i dalších členů subkultury. Svůj podíl na tomto rozpolu má zajisté sebeurčení 

jedince v rámci subkultury, které se v nynější postsubkulturální společnosti ukazuje býti 

přechodným. Stupeň ztotožnění je taktéž podstatně nižší a vytrácí se i subkulturní 

homogenita.  

Další skupinou cosplayerů jsou lidé, kteří cosplay používají k zábavě jiných a 

k charitativní činnosti, jako například návštěvy nemocnic, dětské dny, práce s vlastníky licencí 

např. celosvětové Star Wars organizace Rebel Legie či 501. Dbají na detail i role play a při 

těchto akcích musí být cosplayer povětšinu času v roli. 

V určitém bodě se tak střetávají priority různých jedinců. Často tak komunita naráží na 

problém v pedantském lpění na přesném provedení kostýmu. Někteří cosplayeři bývají 

napadáni pro špatný výběr postavy, který nereflektuje jejich fyzické atributy, špatné provedení 

kostýmu nebo až zbytečně vyhrocené osobní osočování, kdy je daný cosplayer napadán z 

důvodu cosplayování momentálně oblíbeného charakteru, se kterým se ani necítí býti nijak 

subjektivně spřízněn. Dále dochází i k rozdělení komunity na základě materiálů, ze kterého 

jsou kostýmy vyrobené. Proti sobě stojí šité kostýmy a armorované kostýmy a jejich přívrženci. 

Technický vývoj zasahuje i do cosplayingu. Tedy přicházejí nové materiály a výrobní postupy a 

tak další třecí plochy vznikají mezi zastánci starých výrobních technik a novátorských 

cosplayerů (nejnovější konflikt vzniká kolem 3D tisků). 

Historie 

K fenoménu cosplaye se váže překvapivě dlouhá historie. V jeho počátcích se však 

nazýval odlišným termínem – costuming. Důležitá událost se odehrála roku 1939, kdy se konal 

první světový festival science fiction, kterého se účastnil i Forrest J. Ackerman (velký fanoušek 
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sci-fi) s přítelkyní, kteří jako první z účastníků dorazili oděni ve futuristickém kostýmu, 

sestávajícím ze zelené kápě a krátkých jezdeckých kalhot, inspirovaném podle artworku Frank 

R. Paula. Jednalo se tak o prvního účastníka sci-fi a fantasy festivalu, který měl na sobě oděn 

kostým. Ackermanův počin zapůsobil na mnoho dalších návštěvníků. O rok později stejné 

místo již navštívila početná skupina návštěvníků v kostýmech, aby tak následně započala 

dlouhou historii tzv. Worldcon Masquerade – jedná se o organizovanou přehlídku kostýmů, 

přičemž si účastníci připravují pro publikum krátkou scénku/vystoupení. 

Počet okostýmovaných návštěvníků rostl každým rokem. V roce 1974 již soutěž 

kostýmů čítala více jak 100 účastníků. Dnes jedna z největších fantasy a sci-fi akcí, Comic Con, 

pořádaný v San Diegu, zařadil kostýmovou soutěž do programu festivalu v roce 1974. Zatímco 

na západě byl cosplay již po dlouhá léta běžnou součástí festivalů, Japonsko se s tímto 

fenoménem teprve seznamuje. Výrazně tomu dopomohl divácký úspěch sérií Urusei Yatsura 

(1980, manga) a Mobile Suit Gundam (1979, anime). 

Samotný vznik termínu „cosplay“ lze datovat do roku 1984 a pochází od japonského 

manga tvůrce a vydavatele Nobuyuki Takashiho, který právě v roce 1984 navštívil festival 

Worldcon. Byl ohromen zdejším festivalovým pojetím a zejména kostýmy, které zde shlédl. Po 

návratu do Japonska se podělil o své zážitky a ve svých článcích vyzval fanoušky japonské 

animované tvorby, aby také obohatili zdejší festivaly o kostýmy populárních charakterů. 

Během devadesátých let se cosplay rozšířil i mimo klasické prostředí fandomu. Roku 

1996 se v populárním seriálu „Přátelé“ v jedné epizodě objevuje postava Rachel v kostýmu 

princezny Leiy. V roce 1999 vzniká první cosplay kavárna v Akihabaře. O několik let později 

vzniká i historicky první číslo časopisu Dengeki Layers, který je tématicky zaměřen výhradně 

na cosplay.  Významným prostředkem šíření cosplaye po celém světě se zejména v posledních 

letech stává internet a nová média obecně, která významnou měrou usnadňují komunikaci 

mezi cosplayery, šíření informací a návodů, které vzájemně obohacují lokální komunity. 
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Nejznámější festivaly a akce 

Celosvětově se konají různá setkání, akce, výstavy a festivaly, kam cosplayeři chodí 

soutěžit a pokud se žádná soutěž nekoná, tak se aspoň ve svých kostýmech fotí. Konají se ve 

všech koutech světa, hlavně ale v USA a Japonsku. Známá jsou především různá Anime setkání 

(AnimeJapan, Otakon, AnimeExpo, A-Kon, Sakura-Con, FanimeCon...), setkání Comic Con 

(Emerald City ComiCon, WonderCon, New York Comic Con, a další), sci-fi, fantasy a jiné 

(DragonCon, GeekGirlCon, a další). Na těchto akcích mají návštěvníci i cosplayeři možnost se 

setkat s ostatními fanoušky, zahrát si hry a celkově si užít spoustu zábavy. 

Komunitní servery Webové servery 

Umožňující setkávání a prezentování prací cosplayerů, jsou základním kamenem této 

subkultury. Rozličné druhy kostýmů s sebou přináší i použití různých druhů materiálů, zbraní 

a dalších rekvizit, pro něž neexistuje jeden univerzální a nejlepší systém zpracování. Je proto 

velmi přínosné shlédnout práce jiných uživatelů, kteří si s doposud obtížně řešitelným 

problémem, poradili. Důvodem, proč je vůbec tak důležité neustále se vzdělávat na poli 

materiálů a jejich možnostech uplatnění je skutečnost, že drtivá většina komiksových, 

seriálových, či herních postav je oděna do futuristických designových kostýmů, které leckdy 

bývají i značně předimenzované vůči fyzickým atributům charakteru. 

• Cosplay.com 

  Cosplay.com je největší mezinárodní stránka pro cosplayery, zahrnující tisíce uživatelů 

a desítky tisíc cosplayů, která nabízí široké spektrum možností. Jednoduchý a účelný design 

stránky zajišťuje vysokou přehlednost a dobrou orientaci v mnoha možnostech, které stránka 

nabízí. Uživatel má mimo hotový kostým možnost představit dalším uživatelům i fotografie z 

procesu jeho výroby a daný kostým lze založit do databáze i předtím, než je plně dokončen. 

Kostým je možno hodnotit komentáři, případně přidat do seznamu oblíbených kostýmů. K 
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dispozici je i počet zhlédnutí, který určuje míru oblíbenosti. Dále nabízí uživatelům i diskuzní 

fórum, tržiště pro prodej a nákup kostýmů i jeho částí, přidružený obchod s parukami a 

mezinárodní seznam festivalů. 

• Worldcosplay.com  

Stránka disponující taktéž velmi jednoduchým a přehledným designem, díky čemuž má ve 

své databázi tisíce cosplayerů a obdobné množství kostýmů. Na rozdíl od Cosplay.com svým 

uživatelům nenabízí tak pestré možnosti v rámci administrace. Nelze zde založit profil s 

konkrétním kostýmem, natož postupem při jeho výrobě, ale uživateli je umožněno nahrávat 

jednotlivé fotografie. Kostým je nově možno okomentovat a v případě sympatií ohodnotit 

ikonou srdce. Počet srdcí posléze určuje nejoblíbenější kostýmy v databázi, které se zobrazují 

v žebříčku top deseti kostýmů na úvodní stránce. Možnost hash tagů u vlastních fotografií 

zajišťuje rychlé a účelné vyhledání konkrétní fotografie v databázi WorldCosplay. Server 

nenabízí prostor pro diskuzi, ani seznam festivalů. Jedná se pouze o prostor pro konkrétní 

fotografie. 

• Cure Cure  

Nabízí obdobné možnosti využití jako Cosplay.com. Stránka funguje ve dvou jazycích – 

angličtině a japonštině. Některé odkazy jsou však bohužel uvedeny pouze ve znacích, což může 

být záměrem, nebo chybou serveru, ale tuto informaci nejsem schopna potvrdit, ani vyvrátit. 

Cure nabízí poměrně bohaté uživatelské využití. Kromě klasických galerií kostýmů je možno 

uživatele zařadit do svého seznamu přátel a konverzovat s ním pomocí soukromých zpráv. U 

jednotlivých kostýmů jsou přístupné komentáře a označení ikonou hvězdy v případě sympatií 

a také počet zhlédnutí. Server nemá hromadné fórum ani seznam akcí, ale probíhají zde 

tematické soutěže pro uživatele 
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Návody na tvorbu kostýmů  

Youtube je v současnosti kvalitním zdrojem návodů na výrobu čehokoliv, co se cosplaye 

týká. Od samotných návrhů kostýmů, po závěrečné barvení. Je hojně využíván i mezi cosplay 

idoly, pro které je vždy žádoucí potěšit své fanoušky a prozradit jim některou ze svých tajných 

výrobních technik. Videa jsou skvělým pomocníkem, neb ukazují přesný postup techniky, která 

by, popsána slovně, mohla leckdy působit zavádějícím dojmem. Jeden z atraktivních a 

informačně přínosných kanálů nese název Kamui Cosplay 75 Kamui je přezdívka německé 

cosplayerky Svetlany Quindt, která je považována za jednu z nejnadanějších cosplayerek, 

převážně v oblasti tvorby složitých brnění a herních zbraní. Svým fanouškům radí převážně v 

oblasti základní tvorby kostýmů a jejich následném barvení. Mezi jejími videi nalezneme 

například i návod, jak utvořit zbraně tak, aby byly skladné. Svetlana je často zvána na 

zahraniční festivaly do Asie a USA. To s sebou přináší i nutnost převážet letadlem množství 

kostýmů a zbraní. 

Deviantart je oblíbený server pro umělecky založené jedince, kteří se zde prezentují 

kresbami, texty, fotografiemi a dalšími výtvory. Poprvé byl spuštěn 7.srpna 2000 díky práci 

Scotta Jarkoffa, Matthewa Stephense a Angela Sotiry. V jeho databázi nalezneme přes deset 

milionů uživatelů a stovky milionů příspěvků. Stránka také slouží jako obchod s uměním, kde 

každý registrovaný uživatel může svoji tvorbu prodávat. 77 Díky vysoké oblibě mezi umělecky 

nadanými lidmi se tento server stal oblíbeným i mezi cosplayery. Nalezneme zde mnoho 

podrobně zpracovaných návodů převážně v anglickém jazyce. Přestože se rozmáhá trend 

videí, je tento typ návodu stále nejčastějším. Umožňuje totiž kombinaci fotografií z procesu, 

kreslených návrhů a dalších detailů, které lze skrze videokameru jen obtížně zdokumentovat. 

Jelikož se v rámci pořádaných festivalů a jiných akcí stále rozrůstá počet cosplayerů, 

organizátoři jsou si tohoto fenoménu vědomi a vycházejí účastníkům vstříc co se týče 

tématického programu. Festivaly tak mnohdy obsahují speciální místa - „booths“, kde mají 
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cosplayeři své stánky. Fanoušci se s nimi mohou vyfotit, vyzpovídat je, zažádat o podpis, nebo 

si od nich koupit některý z jejich výrobků. Kromě toho se v programu stále častěji objevují i 

workshopy. Ty bývají vítaným zpestřením conových akcí. Mnohdy však pro velký zájem 

účastníků probíhají převážně formou přednášky pouze s názorným představením konkrétních 

technik. Kvalitnější workshopy mívají omezený počet míst, jelikož každý účastník si v jeho 

průběhu vyrobí a ponechá určitou část kostýmu za věcných rad a připomínek účinkujícího 

cosplayera. 

Magazíny o cosplayi 

 Magazíny jsou důležitým prvkem cosplay subkultur, zejména v zahraničí. Přestože menší 

země, včetně České Republiky, nemají svůj vlastní magazín reflektující dění na domácí scéně, 

existuje spousta mezinárodních a důležitých periodik, které se významně zasloužily o 

popularitu a podporu cosplay scény po celém světě. 

• Cosmode 

 Cosmode je Japonský časopis založený v roce 2002. Od tohoto roku vycházel pravidelně 

každý měsíc pro své Japonské publikum. Díky zvýšené oblibě se redakční tým Cosmode rozhodl 

vyhovět i zahraničním fanouškům a občasně pro ně připravoval i mezinárodní speciál. Na 

základě pozitivních zpětných reakcí se vytvořila samostatná odnož Cosmode píšící anglicky. 

Každé číslo obsahovalo až šestnáct profesionálních fotografií těch nejlepších cosplayerů, 

stovky fotografií cosplayerů z festivalů a dalších akcí a reportáže z jejich dění, návody na líčení, 

úpravu vlasů apod. Zabýval se taktéž etickými a jinými hojně diskutovanými tématy ohledně 

nošení kostýmu. 

Koncem června roku 2009 vyšlo poslední číslo magazínu a s ním i prohlášení redakčního 

týmu o pozastavení další tvorby. Prohlášení bohužel neobsahuje vícero informací ani důvod, 

který je k tomuto rozhodnutí vedl. Nicméně se jedná o absolutně poslední příspěvek na 



 

 

 

 

 

83 

webových stránkách časopisu, což pobouřilo zejména ty, kteří si předplatili časopis na několik 

měsíců dopředu, jelikož jim zaplacené částky nebyly vráceny zpět. 

Původní japonská verze stále existuje a pravidelně vydává nová čísla i tématické knihy. 

Obojí je však určeno výhradně pro japonské čtenáře, tudíž i texty jsou pouze v japonštině, 

stejně jako oficiální webové stránky, které nenabízí jazykové mutace. 

• Cosplay Gen  

V případě Cosplay Genu se jedná o nezávislý sběratelský časopis, který je vydáván dvakrát 

ročně. Neobsahuje absolutně žádné rušivé reklamy a provoz je financován samotnou jeho 

koupí. Sběratelský charakter má díky speciální knižní vazbě a je tedy primárně tvořen jako 

hodnotný zdroj informací. 

Každé číslo obsahuje profily oblíbených a úspěšných cosplayerů, články na téma 

fotografování, reportáže z festivalů, návody na tvorbu, články zabývající se psychologickým a 

sociologickým aspektem cosplaye a různé rozhovory. Momentálně jsou veškerá nová i starší 

čísla Cosplay genu v tištěné verzi vyprodána. Bývá zvykem, že každé nové číslo s sebou přináší 

i malý bonus, například DVD, nebo plakát. 

• Cosplay USA 

 Tento magazín taktéž vznikl jako odnož. Jeho původcem je časopis s názvem Otaku USA, 

který se snaží o objektivní nástin novinek a populárních titulů z oblasti anime, mangy, her a 

dalších koutů současné japonské pop kultury. Každé číslo navíc obsahuje přes třicet stránek 

náhledů nejnovějších manga titulů. Otaku USA standartně vychází každé dva měsíce a svým 

čtenářům nabízí jak tištěnou, tak on-line verzi. Cosplay USA představuje na sedmdesáti 

stránkách ty nejúspěšnější americké cosplayery, články o historii cosplaye, série cosplay 

fotografií aktuálně populárních titulů, rozhovory apod. První speciální číslo vyšlo v srpnu roku 

2013 a pro jeho úspěch lze očekávat další pokračování. Povaha tohoto titulu však 
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pravděpodobně nesměřuje k častému a pravidelnému vydávání, nicméně se jedná o zajímavý 

a poučný diskurz do ryze amerického vnímání cosplaye. 

Cosplay v České republice 

I u nás se vyskytuje komunita cosplayerů a konají se akce, kam můžou vyrazit. Během 

roku lze po České republice napočítat cca 30 akcí, kam mohou cosplayeři dorazit. Akcí, kde se 

konají nějaké soutěže, je během roku cca 15. Nejznámější akcí je AnimeFest v Brně, kde v roce 

2016 vyhrála soutěž cosplayerka Germia a postoupila do soutěže Eurocosplay 2016 v Londýně. 

Dalšími znamými akcemi u nás jsou Pragoffest v Praze, Festival Fantazie v Chotěboři, Advík, 

Natsucon, AkiCon také v Praze. 

 

3. Doplnění informací, které žáci v prezentacích nezmínili, zodpovězení dotazů, 

doplnění o zajímavé poznatky, zkušenosti a informace lektorem ze subkultury 

Cosplay (10 min) 

• Lektor ze subkultury Cosplay společně se stabilním lektorem zodpoví případné dotazy 

žáků 

• Lektor ze subkultury Cosplay doplní prezentaci o případné podstatné informace, které 

žáci nezmínili nebo zmínili, ale realita je jiná, než si například dohledali na internetu či 

v knihách 

o Cílem je vystihnout základní smysl a „filosofii“ ze subkultury Cosplay z pohledu 

člověka, který se v ní pohybuje 

o  Informace doplňuje na základě výše uvedeného informačního zázemí o 

subkultuře Cosplay a také hlavně dle svých vlastních poznatků a zkušeností  
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§ podstatná je především autentičnost lektora ze subkultury Cosplay, tak 

aby bylo vidět, že mluví hlavně ze svých zkušeností a nepředává pouze 

naučené fráze 

o Může zmínit vlastní zajímavý zážitek ze subkultury Cosplay 

o Sdělit další zajímavé informace, které např. nejsou tak dohledatelné na 

internetu, ale přesto mohou být pro subkulturu Cosplay charakteristické 

  

4. Diskuze řízená stabilním lektorem (15 min) 

• Stabilní lektor plynule v návaznosti na prezentace a jejich doplnění naváže diskuzi 

zacílenou na:  

a) zda by chtěli být žáci součástí této subkultury  

- pokud ano, tak jestli už tomu bylo i předtím než proběhla tato výuková 

hodina nebo naopak jestli na základě dnešní výuky se jim tato subkultura 

zalíbila 

b) jaké si žáci myslí, že mohou být výhody a nevýhody žití v subkultuře Cosplay 

  - ve zkratce poznamenat na tabuli  

 

c) odlišení předsudků od reálných rysů skupiny 

    - vysvětlit žákům, co znamená slovo předsudek 

 - zeptat se, jestli má někdo pocit, že má předsudky k této subkultuře 

    - podpořit, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké mohou mít lidé k této subkultuře 

předsudky, které se neslučují s reálnými rysy subkultury 

 

d) jak a proč tyto předsudky vznikají 
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e) podpořit žáky v zamyšlení se nad tím, jak spolu souvisí předsudky s následnou 

diskriminací členů této subkultury 

 

• Lektor ze subkultury Cosplay diskuzi obohacuje svým vlastním pohledem, jaké on sám 

vnímá výhody a nevýhody v tom, že je členem subkultury Cosplay, s jakými předsudky 

se již setkal a jak se cítil, když se s nimi musel konfrontovat (popsat pocity) 

o Pokud se sám s žádnými předsudky nesetkal, může popsat zkušenost nějakého 

jiného člena subkultury 

• Stabilní lektor zajišťuje kontrolu nad celou diskuzí a moderuje jí s ohledem na to, aby  

podporovala výchovu k toleranci, úctě k sobě i druhým, solidaritě, respektu, smyslu 

pro zodpovědnost a k demokratickému občanství  

 

Co dělat, když třída nechce spolupracovat a zapojovat se do diskuze?  

 

a) Když žáci nespolupracují a nechtějí diskutovat 

• Pro podporu diskuze by měl lektor navodit atmosféru otevřené komunikace, 

respektovat žáky, jejich názory a pocity, aktivně naslouchat, doptávat se -> 

uplatňovat neformální styl výuky 

• Průběžně žáky motivovat prostřednictvím předávání zpětné vazby -  pochvaly 

a ocenění 

• V závěrečné reflexi dávat prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru na 

vedení výuky atd. 

• Pokud nějaký žák nespolupracuje, tak mu nedávat kázeňskou přednášku, ale 

položit mu přímou otázku (bez toho aniž bychom ho uvedli do rozpaků)  a tím 

ho pobízet k aktivitě 
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b) Když jsou žáci příliš aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření ostatním 

spolužákům 

• Již v začátku diskuze upozornit na opravdu jasné a výstižné vyjádření všech 

účastníků diskuze 

• Lektor může požádat aktivní jedince, aby dávali prostor i ostatním spolužákům  

• Lektor může vymezit čas na jednotlivé vstupy a tento čas pak také musí hlídat 

a dodržovat ho 

• Klást otázky i ostatním neaktivním spolužákům, kteří by se chtěli vyjádřit, ale 

mohou mít pocit, že není dostatek prostoru 

 

c) Když jsou žáci příliš hluční 

• Výuka by měla být realizována s ohledem na to, aby nedocházelo k velkým 

pauzám mezi jednotlivými aktivitami (žáci by měli být pořád „ zaměstnaní“) 

• Lektor by měl dbát na interakci s žáky (jak slovní tak i dodržovat oční kontakt, 

občas procházet třídou), působit sebevědomě (nestát shrbený/á, mluvit 

nahlas), vyjadřovat pozitivní emoce a zařadit do výuky i humor (umět 

zavtipkovat, nebát se udělat si ze sebe legraci) 

• Projevovat žákům důvěru a přesvědčení o tom, že ukázněnost je v jejich silách 

• Již od začátku nepřehlížet projevy nekázně  

• Dbát na to, aby nedocházelo od odklonu tématu diskuze někam jinam 

(případně vracet žáky zpátky k tématu tím, že shrneme k čemu jsme se zatím 

dostali a navrhneme další vhodný směr diskuze) 

 

Na každé výukové hodině jsou zároveň přítomni pedagogové, kteří dohlíží na klidný průběh hodiny. 
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5. Reflexe (5 min) 

• Stabilní lektor a následně i lektor ze subkultury Cosplay zpětně reflektuje 

průběh celé hodiny, sdělí žákům, jak na něj hodina působila (co se mu líbilo a 

případně nelíbilo), může pochválit a ocenit žáky za kreativní prezentaci tématu, 

ocenit zapojení se do diskuze apod. 

• Stabilní lektor vyzve žáky, aby také shrnuli průběh výukové hodiny, co se jim 

líbilo a nelíbilo, zda se dozvěděli něco nového, jaké dojmy si odnáší, jestli mají 

pocit, že výuka přispěla k jinému náhledu na členy této subkultury apod.  

• Reflexi koriguje stabilní lektor 

o v případě potřeby se doptává žáků 

o zajišťuje plynulost reflexe a koriguje, aby se žáci nepřekřikovali 

o dává prostor všem a v případě ticha a před ukončením samotné reflexe 

se doptává, zda ještě někdo má potřebu se vyjádřit 

o směřuje reflexi k ukončení výukové hodiny  

o na závěr reflexe žákům připomene téma dalšího setkání a připomene 

prezentaci následující skupinky 
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VÝUKOVÁ HODINA NA TÉMA SUBKULTURA SKATE 

 

1.	úvod hodiny – seznámení se s lektorem (max. 5 min) 

• Stabilní lektor představí žákům druhého lektora ze subkultury skate 

• Lektor ze subkultury skate se poté sám představí, sdělí čemu se běžně věnuje v životě, 

zmíní, co ho pojí se subkulturou, jak se k ní dostal a co ho na ní zaujalo 

 

2. prezentace žáků na danou subkulturu (10 min) 

• Vybraná skupinka žáků představí svojí kreativní prezentaci na subkulturu skate, která 

by měla obsahovat základní charakteristické znaky, oceňuje se případná ukázka videa, 

hudby apod. 

 

 

INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ O SUBKULTUŘE PRO LEKTORY 

 

Historie skateboardingu 

 

Skateboarding vznikl v USA, odkud se šířil do celého světa. Již ve 40. letech 20. století 

se v komunitě kalifornských surfařů objevil nápad vytvořit desku s pohyblivými podvozky a 

kolečky jako alternativu surfingu ve dnech, kdy nejsou dobré povětrnostní podmínky pro 

surfaření. Této aktivitě se říkalo tzv. sidewalk surfing a byla dlouho výhradou pouze kalifornské 

surfařské komunity. Tato alternativa surfu se vyráběla tak, že se nejdříve rozmontovala 

kolečková brusle, která má dva podvozky a dva páry kol, které tvoří souběžné řady a tyto 
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podvozky s kolečky se následně připevnily k dřevěné desce. Podobný postup výroby se 

objevoval i v Československu v 70. letech 20. století.  

Poté, co se tento nápad v 50. letech 20. století dostal do průmyslové výroby, začalo se 

mu říkat. tzv. skateboard. Kola se vyráběla z oceli nebo pálené hlíny, což ovšem znesnadňovalo 

jízdu. Na začátku 60. let 20. století se začaly pořádat první soutěže ve skateboardingu, což 

napomohlo k vytvoření nového sportu. Postupně začal skateboarding oslovovat i lidi, kteří stáli 

mimo surfařskou komunitu, přesto se mu stále věnovali především surfaři, kteří i svým stylem 

jízdy se snažili napodobovat co nejpřesněji jízdu na surfu. Soutěžilo se ve slalomu, 

přeskakování laťky (soutěžící vyskočí do výšky, odlepí se od skateboardu a po přeskočení laťky 

na něj opět dopadne) či ve freestylu (jízda na rovné ploše s různými triky, která je hodnocena 

rozhodčími). 

V 70. letech 20. století se skateboarding vymezil opravdu jako samostatné sportovní 

odvětví a postupně se rozšířil i do jiných států např. do  Austrálie, Brazílie, Kanady či západní 

Evropy a začalo se o něm  mluvit i v socialistických státech včetně Československa. V roce 1975 

přispěla rozšíření sportu i nová výroba skateboardů s kolečky z polyuretanu, který umožňoval 

agresivnější jízdu a možnost využití různého terénu. Díky tomu se  skateboarding více dostával 

do ulic. V Kalifornii se začaly využívat vypuštěné bazény, které vzhledem k plynulému 

přechodu mezi dnem a stěnami umožňovaly na stěny najíždět a jezdit po nich kolmo. 

Skateboarding se začal stávat extrémním sportem, jehož popularitu zvedl také fotograf Craig 

Stecyk. Dostával se do podvědomí mladých lidí a začali se mu věnovat lidé z nejrůznějších 

sociálních poměrů. Postupně se skateboarding rozvíjel jako profesionální sport. Jeho favorité 

objížděli celý svět, kde propagovali tento sport a firmy, které vyráběly skateboardingové 

vybavení. Začaly se také vytvářet veřejně přístupné dráhy tzv. skateparky, které celkově po 

celém světě napomohly šíření skateboardingu. V 80. let ovšem docházelo k jejich častému 

zavírání. 
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Zpočátku byla komunita ovlivněna rockovou hudbou a punkovým hnutím, které bylo 

spojováno s rebelstvím. Skateboardisté byli ovlivněni punkem především v hudbě, stylu 

oblékání nebo ve výtvarném umění.  

Postupně se začala objevovat nová generace skateboardistů, kteří jezdili na tzv. U-

rampách, na kterých předváděli technicky náročné prvky. Zájem o skateboarding opět stoupal 

a měnil se i charakter vybavení. Na spodní straně desky se začaly vytvářet různé designy a 

motivy, což vyžadovalo práci výtvarníka. Z mnoha výtvarníků, kteří tvořili různé motivy na 

skateboardy, jsou dnes uznávaní umělci. 

Skateboardisté se stále více vymezovali vůči ostatním svým oděvem, slangem i 

chováním a pevnými sociálními vazbami. Začal se také rozvíjet tzv. street skateboarding, který 

využívá architektonických prvků přímo na ulici. Tzv. trik „olie“ napomáhal realizaci této nové 

disciplíny. Prudkým sešlápnutím zadní části skateboardu a je možné vyskočit bez pomoci 

odrazové rampy.  

V 90. letech 20. století začal skateboarding ovlivňovat hip- hop, čímž se změnil styl oblékání, 

slang, společenská organizace a celkový přístup. 

 

Skateboarding v tehdejším Československu 

První informace o skateboardingu se do Československa dostaly v 2. polovině 70. let 

20. století prostřednictvím kulturně - osvětových časopisů či na základě informací od lidí, kteří 

měli možnost zahlédnout tento sport v USA. Zájem se zvedl především u studentů a mladých 

lidí, kteří sportovali a zároveň chtěli vyzkoušet něco nového a alternativního, čímž se zároveň 

chtěli vymezit vůči uniformitě. Ovšem vzhledem k socialismu zde byly velmi zhoršené 

podmínky pro realizaci tohoto sportu.  Vybavení nebylo možné v Československu získat, takže 

si ho museli lidé vyrábět sami jako tomu bylo při vzniku prvních skateboardů v USA. Ovšem 

pro další rozvoj skateboardistů bylo zapotřebí sehnat vybavení ze zahraničí a to hlavně 

polyuretanová kola, která si skateboardisté nedokázali vyrobit. Kolečka se dala sehnat pouze 
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ze zahraničí a na tehdejší místní poměry byla drahá, takže si je nemohl pořídit kdokoliv. 

Postupně ovšem  začala vznikat síť lidí s kontakty na různé rodinné příslušníky především 

v NSR, kteří dokázali zajistit objednávky skateboardingového vybavení. Díky této síti kontaktů, 

různým výměnným obchodů a solidaritě mezi skateboardisti, kteří si vybavení mezi sebou 

půjčovali, se skateboarding mohl dále rozvíjet. V průběhu 80. let se začaly i v Československu 

vyrábět skateboardy zvané tzv. Esarol a Flamengo. Pro jízdu nebyly vhodné, ale vzhledem 

k jejich dostupnosti a přijatelné ceně se zvedl zájem o skateboarding a mnoho lidí se tak 

nasměrovalo k tomu, aby si sháněli lepší vybavení ze zahraničí a zdokonalovali se.  Vybavení 

se také dalo sehnat od různých profesionálních skateboardistů, kteří navštěvovali 

Československo na různých soutěžích a exhibicích. Předávali často lidem zadarmo vybavení, 

což opět přispívalo k rozvoji skateboardingu na našem území. 

První skateboardingová rampa vznikla v Praze u strahovského stadionu. V Brně 

vznikaly první dvě rampy kolem roku 1980. Jedna z prvních ramp vznikla i v Březinách nedaleko 

Poličky. Na těchto místech se skateboardisti setkávali a pořádali různé exhibice, což opět 

napomohlo popularizaci sportu. Postupně mezi nimi vznikaly pevné vazby, které napomohly 

vzniku subkultury. Po uvolnění politické situace zde začaly vznikat první skateshopy, které 

zakládali příslušníci prvotní skateboardové komunity. Vznikaly také první skateboardingové 

časopisy př. „Board“, „ Free Magazine“.  

V posledních letech u nás stoupá popularita tzv. longboardů, což jsou skateboardy delší 

konstrukce a soutěží se na nich též v několika disciplínách.  

 

Charakteristiky subkultury 

 

SLANG 

Slang vznikl především přejímáním anglických termínů, které označují technické prvky 

a způsob jízdy, vybavení, typy překážek a další. Tyto termíny slouží pro komunikaci mezi 
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skateboardisty po celém světě i v případě, že každý mluví odlišným jazykem. Existují ovšem 

také počeštělá slova přejetá z angličtiny nebo pouze česká slova. Slang si skateboardista 

osvojuje průběžně v průběhu začleňování do subkultury na základě zkušeností a komunikace 

s ostatními skateboardisty.  

 

Slangové výrazy pro skateboard:  „prkno, „fošna“ a pro samotné skateboardisty: 

„skateři“ nebo „skejťáci“ Speciální označení je pro člověka, který bere skateboard pouze jako 

módní doplněk a nejčastěji ho nosí v ruce. Takovým lidem se říká: „nosiči“, což je označení, 

které je vnímáno negativně (nadávka).  

Označení: „regular“ vyjadřuje jízdu s levou nohou vepředu. Termín: „mongo“ označuje 

nevhodný styl odrážení přední nohou. 

Specifické označení mají i různé triky. Chycení prkna při výskoku se označuje jako 

„grab“ a dále je  doplňováno příponami, podle ruky a části desky, kterou jezdec drží. Podle 

směru a charakteru otáčení se označují různé rotace skateboardu kolem vlastní osy př.: 

„kickflip“,  „heelflip“, „shove it“. Sklouznutí se deskou po ostré hraně či zábradlí se nazývá jako 

„ slide“ a sklouznutí po podvozcích jako „grind“.  

 Charakteristický je také pozdrav, který má podobu specifického podání ruky na uvítání, 

loučení či při seznamování. Skateboardisti si  plácnou pravými dlaněmi o sebe, pohybem 

k sobě je mírně otřou a zatnou v pěsti, kterými pak do sebe narazí. Pokud se někomu povede 

těžký trik na rampě či v tzv. „ bowlu“, tak ostatní skateboardisti vyjádří svůj obdiv prudkými 

ranami skateboardu o zem či hranu rampy. Existují také různá specifická gesta, kterými si 

ukazují ve skateparku, jakým směrem kdo jede. Poměrně časté je oslovování prostřednictvím 

přezdívek, které si mezi sebou skateboardisti dávají.  

STYL OBLÉKÁNÍ: 

Styl oblékání skateboardistů se vyvíjel v průběhu desetiletí a procházel různými 
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vývojovými etapami. Podstatný vliv mají i některé hudební styly. Pro skateboardisty byla vždy 

typická agresivní, energická hudba, takže proto se i jejich styl oblékání často propojoval 

s oděvy vyznavačů  těchto hudebních stylů. V 60. letech 20. století byl skateboarding výhradou 

kalifornských surfařů a v módním stylu ovlivněn také hnutím hippes. Převládaly v tu dobu 

květinové vzory a přírodní materiály. Muži nosili často dlouhé vlasy a na skateboardu jezdili 

bosi, aby jízda byla co nejvíce podobná té na surfu. 

V 70. letech 20. století se s novým vybavením stal skateboarding ještě agresivnějším 

sportem, který byl spojován s hardrockem či punkrockem. Vzory v tu dobu byli skateboardisti 

z kalifornského Dogtownu, kteří si říkali Z- boys a k jízdě využívali vypuštěné bazény. Dále se 

nosily dlouhé vlasy převázané různými čelenkami. Nosily se také podkolenky jako ochrana 

před poraněním. Firma Randy ́s začala poprvé v roce 1975 vyrábět plátěnou obuv s lepenou 

podrážkou upravenou pro jízdu na skateboardu. Skateboardová obuv se později stala jednou 

z nejhlavnějších oděvních součástek, které jsou typické pro tuto subkulturu.  

V 80. letech bylo znát výrazné ovlivnění punkovým hnutím, které svými myšlenkami 

proniklo do skateboardové subkultury a ovlivnilo i na určitou dobu styl oblékání jejích členů. 

Často se tedy na skateboardistech objevovala trička s názvy punkrockových kapel či různými 

hesly, nosily se džínové vesty, kožené křiváky, látky s výraznými vzory, různé nášivky nebo 

kovové hroty. Výrazné byly i úpravy vlasů – vyholování, obarvování, tupírování atd. Často se 

nosila i náušnice v jednom uchu. Některé punkrockové kapely vznikaly i uvnitř 

skateboardingové subkultury.  

Po roce 1989 vznikly v Československu první skateshopy, kde se dalo zakoupit 

značkové oblečení a postupně vznikalo mnoho českých značek, které se specializují na 

skateboardové a snowboardové oblečení. Styl oblečení začal být postupně ovlivňován hip-

hopem. Nosily se volné kalhoty, velká trička, mikiny s kapucí nebo bavlněné bundy. Pletené 

čepice, které se nosí i mimo zimní měsíce a kšiltovky různých typů, které se nazývají např.: 
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„truckerky“ (trucker cap), „flexfitky“ (flexfit cap), „fidelky“ a „New Ery.“ V roce 1992 začala být 

populární obuv s rozšířeným jazykem př. tzv. „Osirisky“ (konkrétní značka obuvi). Během 90. 

let začalo oblečení pronikat i mimo skateboardovou subkulturu a být oblíbené i mezi širokou 

veřejností. Po roce 2005 se začala móda z části obracet zpátky k punku (viz. úzké kalhoty). 

V dnešní době je stále skateboardové oblečení nošeno širokou veřejností, která stojí 

mimo skateboardovou subkulturu. Vytratily se tedy na první pohled viditelné rozdíly mezi 

členy a nečleny této subkultury. Skateboardisté se chtějí ovšem i svojí módou dále odlišovat a 

prosadit tak svojí individualitu. Často se tedy snaží doplnit oděv  různými originálními detaily. 

 

 

HUDBA A VÝTVARNÉ UMĚNÍ 

 

Jak bylo již řečeno, tak v 80. letech 20. století vznikaly uvnitř skateboardové komunity 

punkrockové kapely př. US Boms, Circle Jerks atd. V Československu se jednalo např. o skupinu 

Suchý mozky. V rámci subkultury začaly vznikat i další jiné kapely různých stylů (hardrock, 

metal, folkpunk, hardcore), v jejichž videoklipech i textech se vyskytuje téma skateboardingu 

a skateboardový styl oblékání. V ČR se jedná např. o kapelu Wohnout, jejíž zpěvák Matěj 

Homola je sám aktivní skateboardista a dříve působil i v redakci časopisu Board, který se 

věnoval skateboardingu a snowboardingu.  

 

Výtvarné umění se ve skateboardingu spojuje především s vytvářením uměleckých děl 

na spodní straně desky skateboardu. Samotné kresby jsou často ovlivněné punkem (př. 

obrázky lebek, koster, hrobů, mytologických bytostí) nebo klasickými motivy, které se 

používají pro tetování,  dále karikatury či komiksové postavy. Umělecké vyzdobování desek 

ovšem už dnes není pravidlem, i přestože u nás existuje několik dílen s výtvarnými umělci, kteří 

vyrábí desky s originálními kresbami na zakázku.  
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S rozšířením longboardů se staly populární i různé květinové, rostlinné či zvířecí motivy. 

Některé skateboardové firmy zaměstnávají i tzv. „writery“, kteří pro ně vytváří návrhy graffiti 

na oblečení či skateboardové desky.  

 

ŽIVOTNÍ STYL 

 

Příslušnost ke subkultuře vzniká již v dětství nebo pubertě a u většiny přetrvává celý život. 

Skateboarding je také mezigenerační a bývá předáván minimálně prostřednictvím jedné 

generace – od rodičů svým potomkům. Skateboardisté se vyznačují velkou soudružností a do 

jisté míry i vzájemnou solidaritou. Vazby mezi nimi jsou často velmi silné. 

 Mezi jejich charakteristiky patří svérázné vystupování a uvolněný způsob života. 

Nechtějí být omezováni, chtějí si užívat pohyb a pokořovat svoje hranice. Soustředí se spíše 

do okrajových částí měst nebo průmyslových zón.  Charakteristické jsou pro ně i podniky jako 

je např. v Brně Bar Naproti nebo Mystic klub v Praze.  

Důležitá je celková společná sebeidentifikace se skupinou, což se vyznačuje různými 

společnými projevy a stejným stylem oblékání. 

 

3. Doplnění informací, které žáci v prezentacích nezmínili, zodpovězení dotazů, 

doplnění o zajímavé poznatky, zkušenosti a informace lektorem ze subkultury 

skate (10 min) 

 

• Lektor ze subkultury skate společně se stabilním lektorem zodpoví případné dotazy 

žáků 
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• Lektor ze subkultury skate doplní prezentaci o případné podstatné informace, které 

žáci nezmínili nebo zmínili, ale realita je jiná, než si například dohledali na internetu či 

v knihách 

o Cílem je vystihnout základní smysl a „filosofii“ subkultury z pohledu člověka, 

který se v ní pohybuje 

o  Informace doplňuje na základě výše uvedeného informačního zázemí o 

subkultuře  a také hlavně dle svých vlastních poznatků a zkušeností  

§ podstatná je především autentičnost lektora ze subkultury skate, tak 

aby bylo vidět, že mluví hlavně ze svých zkušeností a nepředává pouze 

naučené fráze 

o Může zmínit vlastní zajímavý zážitek s jinými skateboardisty 

o Sdělit další zajímavé informace, které např. nejsou tak dohledatelné na 

internetu, ale přesto mohou být pro subkulturu charakteristické 

  

4. Diskuze řízená stabilním lektorem (15 min) 

 

• Stabilní lektor plynule v návaznosti na prezentace a jejich doplnění naváže diskuzi 

zacílenou na:  

a) zda by chtěli být žáci součástí této subkultury  

- pokud ano, tak jestli už tomu bylo i předtím než proběhla tato výuková 

hodina nebo naopak jestli na základě dnešní výuky se jim tato subkultura 

zalíbila 

b)  jaké si žáci myslí, že mohou být výhody a nevýhody žití v subkultuře skate 

  - ve zkratce poznamenat na tabuli  

 

c)  odlišení předsudků od reálných rysů skupiny 
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    - vysvětlit žákům, co znamená slovo předsudek 

 - zeptat se, jestli má někdo pocit, že má předsudky k této subkultuře 

    - podpořit, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké mohou mít lidé k této subkultuře 

předsudky, které se neslučují s reálnými rysy subkultury 

 

d)  jak a proč tyto předsudky vznikají 

 

e)  podpořit žáky v zamyšlení se nad tím, jak spolu souvisejí předsudky s následnou 

diskriminací členů této subkultury 

 

• Lektor ze subkultury  skate diskuzi obohacuje svým vlastním pohledem, jaké on sám 

vnímá výhody a nevýhody v tom, že je členem této subkultury, s jakými předsudky se 

již setkal a jak se cítil, když se s nimi musel konfrontovat (popsat pocity) 

o Pokud se sám s žádnými předsudky nesetkal může popsat zkušenost nějakého 

jiného člena subkultury 

• Stabilní lektor zajišťuje kontrolu nad celou diskuzí a moderuje jí s ohledem na to, aby  

podporovala výchovu k toleranci, úctě k sobě i druhým, solidaritě, respektu, smyslu 

pro zodpovědnost a k demokratickému občanství  

 

Co dělat, když třída nechce spolupracovat a zapojovat se do diskuze?  

 

a) Když žáci nespolupracují a nechtějí diskutovat 

• Pro podporu diskuze by měl lektor navodit atmosféru otevřené komunikace, 

respektovat žáky, jejich názory a pocity, aktivně naslouchat, doptávat se -> 

uplatňovat neformální styl výuky 
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• Průběžně žáky motivovat prostřednictvím předávání zpětné vazby -  pochvaly 

a ocenění 

• V závěrečné reflexi dávat prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru na 

vedení výuky atd. 

• Pokud nějaký žák nespolupracuje, tak mu nedávat kázeňskou přednášku, ale 

položit mu přímou otázku (bez toho aniž bychom ho uvedli do rozpaků)  a tím 

ho pobízet k aktivitě 

 

b) Když jsou žáci příliš aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření ostatním 

spolužákům 

• Již v začátku diskuze upozornit na opravdu jasné a výstižné vyjádření všech 

účastníků diskuze 

• Lektor může požádat aktivní jedince, aby dávali prostor i ostatním spolužákům  

• Lektor může vymezit čas na jednotlivé vstupy a tento čas pak také musí hlídat 

a dodržovat ho 

• Klást otázky i ostatním neaktivním spolužákům, kteří by se chtěli vyjádřit, ale 

mohou mít pocit, že není dostatek prostoru 

 

c) Když jsou žáci příliš hluční 

• Výuka by měla být realizována s ohledem na to, aby nedocházelo k velkým 

pauzám mezi jednotlivými aktivitami (žáci by měli být pořád „ zaměstnaní“) 

• Lektor by měl dbát na interakci s žáky (jak slovní tak i dodržovat oční kontakt, 

občas procházet třídou), působit sebevědomě (nestát shrbený/á, mluvit 

nahlas), vyjadřovat pozitivní emoce a zařadit do výuky i humor (umět 

zavtipkovat, nebát se udělat si ze sebe legraci) 

• Projevovat žákům důvěru a přesvědčení o tom, že ukázněnost je v jejich silách 
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• Již od začátku nepřehlížet projevy nekázně  

• Dbát na to, aby nedocházelo od odklonu tématu diskuze někam jinam 

(případně vracet žáky zpátky k tématu tím, že shrneme k čemu jsme se zatím 

dostali a navrhneme další vhodný směr diskuze) 

 

Na každé výukové hodině jsou zároveň přítomni pedagogové, kteří dohlíží na klidný průběh 

hodiny. 

 

5. Reflexe (5 min) 

• Stabilní lektor a následně i lektor ze subkultury  skate zreflektuje průběh celé 

hodiny, sdělí žákům, jak na něj hodina působila (co se mu líbilo a případně 

nelíbilo), může pochválit a ocenit žáky za kreativní prezentaci tématu, ocenit 

zapojení se do diskuze apod. 

• Stabilní lektor vyzve žáky, aby také shrnuli průběh výukové hodiny, co se jim 

líbilo a nelíbilo, zda se dozvěděli něco nového, jaké dojmy si odnáší, jestli mají 

pocit, že výuka přispěla k jinému náhledu na členy této subkultury apod.  

• Reflexi koriguje stabilní lektor 

o v případě potřeby se doptává žáků 

o zajišťuje plynulost reflexe a koriguje, aby se žáci nepřekřikovali 

o dává prostor všem a v případě ticha a před ukončením samotné reflexe 

se doptává, zda ještě někdo má potřebu se vyjádřit 

o směřuje reflexi k ukončení výukové hodiny  

o na závěr reflexe žákům připomene téma dalšího setkání a připomene 

prezentaci následující skupinky 
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VÝUKOVÁ HODINA NA TÉMA – SUBKULTURA YOUTUBERŮ 

1.	úvod hodiny – seznámení se s lektorem (max. 5 min) 

• Stabilní lektor představí žákům druhého lektora ze subkultury Youtuberů 

• Lektor ze subkultury Youtuberů se poté sám představí, sdělí, čemu se běžně věnuje 

v životě, zmíní, co ho pojí se subkulturou Youtuberů, jak se k ní dostal a co ho na ní 

zaujalo 

2. prezentace žáků na danou subkulturu (10 min) 

• Vybraná skupinka žáků představí svojí kreativní prezentaci na téma Youtubeři, která by 

měla obsahovat základní charakteristické znaky, oceňuje se případná ukázka videa, 

tance, hudby apod. 

 

INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ O SUBKULTUŘE YOUTUBERŮ PRO LEKTORY 

 

YOUTUBEŘI 

Historie YouTube  

YouTube je sociální síť založená Chadem Hurleyem, Stevem Chenem a Jawedem 

Karimem v roce 2005. Tento web byl vytvořen proto, aby uživatelům umožnil sdílení domácích 

videí s přáteli. První video, které bylo na tento server ve stejném roce nahráno, neslo název 

„Me at the Zoo“ a brzy bylo následováno podobnými amatérskými videi dalších uživatelů. 

Nejednalo se však o zcela originální projekt a YouTube zdaleka nebyl prvním pokusem o 

vytvoření podobné sítě. Mezi jeho předchůdce se řadí například shareyourworl.com založený 

v roce 1997. Pravděpodobně z důvodu ještě nevyspělé technologie však nejen neuspěl, ale 
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také brzy zanikl. Ve stejné době jako YouTube pak vzniklo několik dalších podobných sítí – 

blinkx (2004), Google video (2005) a Yahoo! Video. Všechny tyto sítě však sloužily především 

k vyhledávání existujících videí na webu, zatímco YouTube šlo o krok dál a umožnilo lidem 

videa také nahrávat a sdílet. Klíčovým momentem se pak stalo přidání aspektů sociální sítě – 

komentování, posílání zpráv, vytváření sítě přátel, možnost odpovědi na videa a mnohé další 

(Soukup, 2014).  

V roce 2006, tedy pouhý rok po svém založení, byl YouTube odkoupen společností 

Google za 1.6 miliardy dolarů, což vyvolalo velké pochybnosti. V té době YouTube vykazoval 

roční náklady na údržbu v řádu milionů dolarů, přičemž nebyl schopen generovat profit. Tato 

akvizice se tedy zdála jako značně nešťastný krok. V květnu 2009 se YouTube dokonce objevil 

v žebříčku „největších technologických propadáků posledního desetiletí“ časopisu Time. Tato 

mediální platforma dlouhou dobu nemohla najít cestu k profitovosti, jelikož nedokázala 

poskytnout pro marketéry atraktivní cestu k divákům. Amatérská videa byla pro většinu 

značek děsivým krokem, protože mohli jen těžko ovlivňovat, v jakém kontextu se jejich 

reklama na webu objeví. YouTube tak před sebou mělo od samého počátku nesnadný úkol – 

jak spojit komerční obsahy s těmi amatérskými v jeden fungující celek (Strangelove, 2010).  

V tuto chvíli se pro nově vzniklou platformu stal důležitým momentem fakt, že videa 

sdílená skrze YouTube může náhodně vidět také velké množství zcela neznámých uživatelů. S 

tím potažmo souvisí také vznik fenoménu „virálních videí“, který takto YouTube nepřímo 

vytvořil (ačkoliv i před vznikem této sítě se virální videa 11 šířila e-mailem). Název pochází od 

slova virus, kterým odkazuje na rychlost sdílení a šíření těchto videí. Prvním virálním videem, 

které se na YouTube objevilo, bylo, dnes již notoricky známé, „Charlie Bit My Finger –Again!“, 

které má v současnosti zhruba 500 miliónů zhlédnutí. Jedná se o obyčejné domácí video, jež 

mělo původně sloužit k zachování vzpomínek na dětství dvou chlapců – Harryho a Charlieho, 

stalo se však internetovou senzací. Zároveň svým dopadem odhalilo, že opravdu existuje 



 

 

 

 

 

103 

množství lidí, kteří se dívají na cizí videa, mluví o nich a sdílejí je. A na základě tohoto zjištění 

se začala vyvíjet komunita YouTuberů, kterou se budu blíže zabývat v dalších kapitolách 

(Fitzpatrick, 2010).  

Shrnuto jedním ze tří zakladatelů této sociální sítě, Jawedem Karimem, mají na úspěchu 

YouTube zásluhu tyto čtyři funkce:  

a) doporučení (nabízený podobných videí);  

b) email link, který umožňuje sdílení videa;  

c) komentáře (a další prvky činící z YouTube sociální síť) a  

d) možnost vkládat video přehrávač na různé webové stránky (Burgess & Green, 2009).  

Vývoj YouTube  

YouTube si od svého vzniku v roce 2005 prošlo několika fázemi. První fází bylo budování 

publika a rozšiřování obsahu. V tuto chvíli byla pro platformu zásadní popularita, narůstající 

počet uživatelů a množství zhlédnutí u jednotlivých videí. Rychlému počátečnímu růstu podle 

Hanka Greena (2015) dost pomohl laxní přístup YouTube k matoucím názvům nebo náhledům 

různých videí, což zvyšovalo pohyb na síti; a příchod hudebního průmyslu. Videoklipy se staly 

první velkou entitou na YouTube a pro spoustu uživatelů po dlouhou dobu zůstaly také tím 

hlavním sledovaným obsahem. Vlastně i v současné sobě se hudební videoklipy pravidelně 

objevují na žebříčcích nejsledovanějších videí (Feldman & Feldman, 2013).  

V době své pětileté existence na trhu, v roce 2010, se YouTube dostalo do druhé fáze 

svého vývoje – hledání originálního, prémiového obsahu od profesionálních, 12 ale také, a v 

případě této sociální sítě především, amatérských uživatelů. Úspěšnému zvládnutí této 

vývojové fáze významně pomohlo spuštění partnerského programu. Ten sice fungoval již od 

roku 2007, ale nějakou dobu trvalo, než byl plně životaschopný. Partnerskému programu bude 
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v této bakalářské práci věnována samostatná kapitola (Green, 2015; Feldman & Feldman, 

2013).  

Se získáváním profesionálních obsahů souvisel také rozvoj tzv. Content ID – tedy 

způsobu, jakým YouTube dohlíží na dodržování autorských práv. Content ID hraje důležitou 

roli právě také pro marketingové aktivity a chrání třetí strany před neoprávněným užitím jejich 

obsahu (Green, 2015).  

V současnosti je YouTube ve třetím, pravděpodobně nejnáročnějším období svého 

vývoje – generování zisku. Od roku 2010 se tato sociální síť začala soustředit na získávání 

kvalitnějšího a profesionálnějšího, avšak stále originálního, obsahu, který by byl přitažlivější 

pro různé marketingové partnery. V roce 2010 YouTube proto rozdalo téměř 100 milionů 

dolarů různým partnerům, korporacím a novým přispěvatelům za účelem zvýšení produkce 

kvalitního obsahu. Jelikož Google nemusí veřejně sdílet výdělky, které mu YouTube přináší, 

existuje ohledně jeho výdělečnosti spousta spekulací. Nicméně poslední odhady jsou, že 

YouTube v roce 2014 generoval 4,3 miliardy dolarů zisku z marketingových aktivit 

(Strangelove, 2010).  

Důležitá fakta  

YouTube na svých stránkách uvádí některé důležité statistiky, které názorněji ukazují, 

co tvoří obsah na této platformě, kdo jsou její uživatelé a jaké je její marketingové využití. Tyto 

statistiky jsou důležité pro lepší pochopení témat, která budou dále probírána v této 

bakalářské práci, a považuji tedy za podstatné některé z nich zde uvést.  

YouTube má v současnosti více než miliardu registrovaných uživatelů. Každý den zde 

tito uživatelé, ale také lidé, kteří nejsou na síti registrovaní, sledují stovky milionů hodin 

záznamu a generují miliardy zhlédnutí pro zde umístěná videa. Každý měsíc pak tento počet 

hodin vzroste o 50% a tato růstová tendence trvá již několik let. I s takto vysokou konzumací 
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videozáznamu na YouTube nemůže dojít ke stavu 13 nasycenosti, jelikož každou minutu jsou 

na YouTube nahrány tři stovky hodin záznamu. Rostoucí roli na úspěchu YouTube má také jeho 

aplikace na mobilní telefony, jelikož v současné době je téměř polovina všech zhlédnutí 

uskutečněna právě z mobilních telefonů (YouTube, 2015).  

Již z těchto uvedených čísel je zřejmé, že síť má v současnosti velký význam pro 

marketingové aktivity nejrůznějších společností. V roce 2013 mělo firemní kanál na YuuTube 

345 z 500 největších korporací světa podle magazínu Fortune. Oficiální statistiky přitom uvádí, 

že většina marketingových aktivit na YouTube vychází od malých podniků. Nicméně 

dohromady se jedná o více než jeden milion zadavatelů reklamy (YouTube, 2015; Klima, 18. 

Srpna 2014).  

Rychlý pohled do statistik uživatelů tohoto média ukazuje, že YouTube má nejlepší 

dosah na věkovou skupinu 18-34 let v porovnání s ostatními sítěmi. V žebříčku popularity mezi 

teenagery se mu dokonce loni podařilo předehnat i Facebook. YouTube tak dokazuje, že má 

širší mezigenerační zásah, než mu bylo doposud přiznáváno. 

Youtube jako výdělečná činnost  

YouTube je lokalizovaný v 25 zemích a v 38 jazycích. Jeho uživateli jsou obvykle lidé v 

rozmezí 18 a 54 let, poměr pohlaví je mezi uživateli vyrovnaný. Od roku 2007 YouTube nabízí 

svým uživatelům možnost rozdělit se o zisky z reklamy skrze reklamy vložené u videí. Jakmile 

má člověk videoobsah, který splňuje podmínky platformy, můžete začít vydělávat. Aby mohl 

díky YouTubu vydělávat, musí obsah videí vytvářet, nebo k jeho sdílení mít patřičná práva. V 

opačném případě si video velmi pravděpodobně najde strážce Content ID, který toto hlídá. 

Kromě originálního obsahu totiž nahrávají někteří uživatelé i autorsky chráněné materiály, což 

vede k blokování videí a ztrátám možnosti monetizovat svá videa. Je-li u účtu uplatněna 

sankce za porušení autorských práv, znamená to, že video bylo z YouTube odstraněno, protože 
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vlastník autorských práv zaslal řádně vyplněný a platný požadavek. Když vlastník autorských 

práv formálně upozorní, že daný člověk není oprávněn zveřejňovat na webu jeho obsah, 

zastaví se šíření nahraného obsahu v souladu se zákonem o autorských právech. 

Sankce za porušení autorských práv slouží jako výstraha, ale mohou však ovlivnit přístup k 

možnosti zpeněžení. Navíc pokud živý přenos nebo archivovaný živý přenos bude odstraněn 

kvůli porušení autorských práv, tak přístup uživatele k nahrávání přímého přenosu bude na 90 

dní omezeno. 

Obdrží-li Youtuber tři sankce za porušení autorských práv: 

-  účet a související kanály jsou ukončeny 

- všechna videa nahraná z účtu budou odstraněna 

- nebude moci vytvářet nové kanály 

 

Méně častou cestou je placená propagace. YouTube si ji definuje  jako „obsah 

vytvořený za úplatu pro třetí stranu nebo do kterého se sdělení třetí strany či produkt vkládá 

přímo.“ Jakmile tedy tvůrce někoho propaguje, musí zaškrtnout patřičné tlačítko a uživatelům 

se tato informace objeví pod videem. Pokud chtějí tvůrci diváky informovat zřetelněji, nabízí 

YouTube překryvnou textovou vrstvu, která běží během prvních sekund videa. 

 

Komunita YouTuberů  

Většina YouTube uživatelů je nevyhraněná, co se jejich funkce týče – občas přidá na síť 

určitý obsah, a jinak vystupují jako prostí diváci. Čím širší základnu divák však YouTube má, tím 

více je vidět, že má opravdovou moc vyhledávat a generovat nové talenty a celebrity, 

především mezi mladou populací. Začali se tak objevovat uživatelé, kteří nenahrávali pouze 
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„domácí“ videa a už vůbec nebyla určena ke sdílení s přáteli, ale především k oslovení široké 

populace. V začátcích fungování YouTube šlo o jednoduchý způsob, jak díky popularitě nechat 

svou osobnost „přerůst“ do podoby veřejně uznávané celebrity. Příkladem je několik 

přispěvatelů, kteří získali místo pro své pořady v běžných médiích jako televize a rádio (např. 

Fred nebo Annoying Orange). V posledních letech se však většina YouTuberů veřejně 

distancuje od těchto starších mediálních kanálů.  

Z jednotlivých YouTuberů se tak opravdu stala komunita, jejímž společným cílem je 

vytvořit médium, které doslova nahradí televizi. Společně pořádají eventy, zakládají 

společnosti, vytváří značky a produkují společné obsahy. Většina populárních YouTuberů má 

v současnosti velké množství výrobků, které umožňují odběratelům projevit příslušnost ke 

skupině jeho fanoušků. Diváci jsou v jejich videích přímo oslovováni, často jmenováni, žádáni 

o radu, informováni dopředu o dalších počinech jejich oblíbených YouTuberů a zváni na různé 

srazy nebo akce, kde je mohou potkat. A jak se stává YouTube součástí života jednotlivých 

YouTuberů, stávají se oni součástí života svých odběratelů. 

 

Nejznámější čeští youtubeři 

1. Viral Brothers 

Erik Meldik a Čeněk Stýblo vás prostě baví. Na YouTube kluky odebírá přes 2 700 000 

lidí. Legendární jsou Debilní Kecy, dnes nejpopulárnější zase Pomsty (Revenge), které Viral 

Brothers již natáčí především v angličtině. Jejich měsíční výdělek se klidně může vyšplhat i k 

jednomu milionu korun. 

 

 



 

 

 

 

 

108 

2. Stejk 

Kuba Steklý neboli Stejk rád hraje hry, mluví s teenagery o životě a snaží se jim 

pomáhat, aby byli též úspěšní. Kuba točí i pranky a na hudební televizi Óčko má svůj pořad s 

názvem Dotykáč, který je zaměřen na mobilní aplikace a různé vychytávky na smartphony. 

Jeho měsíční výdělek se může pohybovat od 17 do 250 tisíc. 

3. Hoggy 

Hoggy má okolo 650 tisíc fandů. Jeho blogy nejsou nějak konkrétně zaměřené. 

Teenageři ho ale vážně zbožňují. Jo, a umí zpívat. Je členem populární kapely Slza. Skoro každý 

špunt vám dneska zazpívá Celibát či Lhůtu záruční. Až 700 tisíc může tento týpek za měsíc 

vydělat. 

4. Jirka Král 

Jirka Král se nám poprvé představil v trapné reality show Farma. Naštěstí si ho s Farmou 

nikdo moc nespojuje. Dneska se Jirka zaměřuje na počítačové hry, na kterých je také založen 

jeho kanál (kolem 630 tisíc odběratelů). Jeho měsíční příjem je pohádkový, aneb Když se ze 

zábavy stane práce. 

5. Fatty Pillow 

Tenhle sympatický jedlík si dělá srandu sám ze sebe. Kariéru začal pod pseudonymem 

Tlustej Kárl. Pokusil se rapovat, ale to mu moc nevyšlo. A tak se rozhodl, že začne točit streamy. 

Legendární jsou například ty, kde se maže jídlem či polévá šampaňským. Jeho kanál 

FattyPillowTV má okolo 360 tisíc odběratelů. Jeho měsíční příjem se pohybuje od 40 do 600 

tisíc. 
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6. Teri Blitzen 

Tereza Hodanová je mladá (16) youtuberka, která začala točit v květnu roku 2013. 

Dneska má přes 350 tisíc odběratelů. V roce 2014 získala titul Blogerka roku. Kolik si Terka 

vydělává, netušíme, ale málo to určitě nebude. Takže naše rada zní: stop tvrdé práci, staňte 

se youtuberem! Fenomén, který nese peníze.Více na: https://www.euro.cz/light/fenomen-

dnesni-doby-6-nejlepe-placenych-ceskych-youtuberu 

1297773#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylink 

 

3. Doplnění informací, které žáci v prezentacích nezmínili, zodpovězení dotazů, 

doplnění o zajímavé poznatky, zkušenosti a informace lektorem ze subkultury 

Youtuberů (10 min) 

• Lektor ze subkultury Youtuberů společně se stabilním lektorem zodpoví případné 

dotazy žáků 

• Lektor ze subkultury Youtuberů doplní prezentaci o případné podstatné informace, 

které žáci nezmínili nebo zmínili, ale realita je jiná, než si například dohledali na 

internetu či v knihách 

o Cílem je vystihnout základní smysl a „filosofii“ ze subkultury Youtuberů 

z pohledu člověka, který se v ní pohybuje 

o  Informace doplňuje na základě výše uvedeného informačního zázemí o 

subkultuře Youtuberů a také hlavně dle svých vlastních poznatků a zkušeností  

§ podstatná je především autentičnost lektora ze subkultury Youtuberů, 

tak aby bylo vidět, že mluví hlavně ze svých zkušeností a nepředává 

pouze naučené fráze 

o Může zmínit vlastní zajímavý zážitek ze subkultury Youtuberů, 
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o Sdělit další zajímavé informace, které např. nejsou tak dohledatelné na 

internetu, ale přesto mohou být pro subkulturu Youtuberů,  charakteristické 

  

4. Diskuze řízená stabilním lektorem (15 min) 

• Stabilní lektor plynule v návaznosti na prezentace a jejich doplnění naváže diskuzi 

zacílenou na:  

a) zda by chtěli být žáci součástí této subkultury  

- pokud ano, tak jestli už tomu bylo i předtím než proběhla tato výuková 

hodina nebo naopak jestli na základě dnešní výuky se jim tato subkultura 

zalíbila 

b)  jaké si žáci myslí, že mohou být výhody a nevýhody žití v subkultuře Youtuberů, 

  - ve zkratce poznamenat na tabuli  

 

c)  odlišení předsudků od reálných rysů skupiny 

    - vysvětlit žákům, co znamená slovo předsudek 

 - zeptat se, jestli má někdo pocit, že má předsudky k této subkultuře 

    - podpořit, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké mohou mít lidé k této subkultuře 

předsudky, které se neslučují s reálnými rysy subkultury 

 

d) jak a proč tyto předsudky vznikají 

 

e) podpořit žáky v zamyšlení se nad tím, jak spolu souvisí předsudky s následnou 

diskriminací členů této subkultury 

 



 

 

 

 

 

111 

• Lektor ze subkultury Youtuberů diskuzi obohacuje svým vlastním pohledem, jaké on 

sám vnímá výhody a nevýhody v tom, že je členem subkultury Youtuberů,, s jakými 

předsudky se již setkal a jak se cítil, když se s nimi musel konfrontovat (popsat pocity) 

o Pokud se sám s žádnými předsudky nesetkal, může popsat zkušenost nějakého 

jiného člena subkultury 

• Stabilní lektor zajišťuje kontrolu nad celou diskuzí a moderuje jí s ohledem na to, aby  

podporovala výchovu k toleranci, úctě k sobě i druhým, solidaritě, respektu, smyslu 

pro zodpovědnost a k demokratickému občanství  

 

Co dělat, když třída nechce spolupracovat a zapojovat se do diskuze?  

 

a) Když žáci nespolupracují a nechtějí diskutovat 

• Pro podporu diskuze by měl lektor navodit atmosféru otevřené komunikace, 

respektovat žáky, jejich názory a pocity, aktivně naslouchat, doptávat se -> 

uplatňovat neformální styl výuky 

• Průběžně žáky motivovat prostřednictvím předávání zpětné vazby -  pochvaly 

a ocenění 

• V závěrečné reflexi dávat prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru na 

vedení výuky atd. 

• Pokud nějaký žák nespolupracuje, tak mu nedávat kázeňskou přednášku, ale 

položit mu přímou otázku (bez toho aniž bychom ho uvedli do rozpaků)  a tím 

ho pobízet k aktivitě 

 

b) Když jsou žáci příliš aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření ostatním 

spolužákům 
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• Již v začátku diskuze upozornit na opravdu jasné a výstižné vyjádření všech 

účastníků diskuze 

• Lektor může požádat aktivní jedince, aby dávali prostor i ostatním spolužákům  

• Lektor může vymezit čas na jednotlivé vstupy a tento čas pak také musí hlídat 

a dodržovat ho 

• Klást otázky i ostatním neaktivním spolužákům, kteří by se chtěli vyjádřit, ale 

mohou mít pocit, že není dostatek prostoru 

 

c) Když jsou žáci příliš hluční 

• Výuka by měla být realizována s ohledem na to, aby nedocházelo k velkým 

pauzám mezi jednotlivými aktivitami (žáci by měli být pořád „ zaměstnaní“) 

• Lektor by měl dbát na interakci s žáky (jak slovní tak i dodržovat oční kontakt, 

občas procházet třídou), působit sebevědomě (nestát shrbený/á, mluvit 

nahlas), vyjadřovat pozitivní emoce a zařadit do výuky i humor (umět 

zavtipkovat, nebát se udělat si ze sebe legraci) 

• Projevovat žákům důvěru a přesvědčení o tom, že ukázněnost je v jejich silách 

• Již od začátku nepřehlížet projevy nekázně  

• Dbát na to, aby nedocházelo od odklonu tématu diskuze někam jinam 

(případně vracet žáky zpátky k tématu tím, že shrneme k čemu jsme se zatím 

dostali a navrhneme další vhodný směr diskuze) 

 

Na každé výukové hodině jsou zároveň přítomni pedagogové, kteří dohlíží na klidný průběh hodiny. 
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5. Reflexe (5 min) 

• Stabilní lektor a následně i lektor ze subkultury Youtuberů, zpětně reflektuje 

průběh celé hodiny, sdělí žákům, jak na něj hodina působila (co se mu líbilo a 

případně nelíbilo), může pochválit a ocenit žáky za kreativní prezentaci tématu, 

ocenit zapojení se do diskuze apod. 

• Stabilní lektor vyzve žáky, aby také shrnuli průběh výukové hodiny, co se jim 

líbilo a nelíbilo, zda se dozvěděli něco nového, jaké dojmy si odnáší, jestli mají 

pocit, že výuka přispěla k jinému náhledu na členy této subkultury apod.  

• Reflexi koriguje stabilní lektor 

o v případě potřeby se doptává žáků 

o zajišťuje plynulost reflexe a koriguje, aby se žáci nepřekřikovali 

o dává prostor všem a v případě ticha a před ukončením samotné reflexe 

se doptává, zda ještě někdo má potřebu se vyjádřit 

o směřuje reflexi k ukončení výukové hodiny  

o na závěr reflexe žákům připomene téma dalšího setkání a připomene 

prezentaci následující skupinky 
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8. OKRUH TÉMAT „MENŠINY“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

115 

VÝUKOVÁ HODINA NA TÉMA – SLOVENSKÁ NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINA 

1. úvod hodiny – seznámení se s lektorem (max. 5 min) 

• Stabilní lektor představí žákům druhého lektora ze slovenské národnostní menšiny 

• Lektor ze slovenské národnostní menšiny se poté sám představí, sdělí čemu se běžně 

věnuje v životě apod. 

2. prezentace žáků na danou  menšinu (10 min) 

• Vybraná skupinka žáků představí svojí kreativní prezentaci o slovenské národnostní 

menšina, která by měla obsahovat základní informace o menšině, historii, kultuře a 

tradicích. Oceňuje se případná ukázka obrázků, videí, národního tance, hudby apod. 

 

INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ O SLOVENSKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINĚ PRO LEKTORY 

 

Jedná se o významnou národností menšinu v ČR. Podle definitivních výsledků sčítání lidu žilo 

v ČR k 1. březnu 2001 cca 193 190 občanů slovenské národnosti. 

Historie slovenské menšiny na území ČR 

a) Období před rokem 1918 

Slovensko v tu dobu bylo součástí Rakouska – Uherska.  V 19. století postupně vzrůstal 

význam slovanských národností a národní hnutí působilo na prospěšné kontakty mezi českými 

a slovenskými vzdělanci. Už tou dobou přicházeli do Čech slovenští studenti (hlavně do Prahy). 

V roce 1896 vznikla Českoslovanská jednota, která podporovala slovenské studenty na českých 
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školách. Slováci přicházeli do Čech také za prací a to především na sezónní práce v oblasti 

zemědělství.  

b) Období od vzniku Československé republiky 

Slováci dále hojně migrovali především do moravských průmyslových oblastí za prací. 

Do Čech přišlo cca 6 000 Slováků a na Slovensko až 120 000 Čechů. Přicházeli také podomní 

řemeslníci a obchodníci. Nejsilnější proud stěhování Slováků do Čech nastal po 2. světové 

válce.  V roce 1956 vznikla z iniciativy místních Slováků v Ostravě, Bohumíně a Karviné základní 

škola s vyučováním ve slovenském jazyce. V 60. a 70. letech 20. století přišla do Prahy tzv. 

„úřednická migrace“ do řad stranického aparátu a armády. 

V českých školách se v tu dobu děti učily 4 hodiny češtiny a 2 hodiny slovenštiny a 

naopak na Slovensku 4 hodiny slovenštiny a 2 hodiny češtiny.  

V 90. letech 20. století se však motivy stěhování Slováků do Čech změnily. Od této doby 

převažují především rodinné a studijní důvody. 

c) Období po vzniku České republiky 

K 1.1.1993 se Slováci stali na území ČR menšinou. Od roku 1999 mají stejné podmínky 

při studiu jako čeští studenti. Nemusí platit školné na státních školách a mohou využívat 

slovenský jazyk při studiu. 

Uchování slovenské kultury a jazyka v prostředí majoritního národa 

  Všechny organizace se s větší či menší intenzitou hlásí k pěstování vzájemnosti mezi 

Slováky a Čechy.  

Nejvýznamnější organizace:  

- Obec Slovákov v ČR – již zanikla, dříve vydávala měsíčník Korene 
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- Klub slovenskej kultúry - kromě jiného vydává měsíčník Listy 

 - Limbora 

-  Limborka 

-  Malá Limborka – 621 členů 

- Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR – 564 členů 

Kromě ediční činnosti, zahrnující vydávání periodik, jsou organizovány Slovensko-české 

kulturní festivaly (Dny slovenské kultury v jednotlivých městech ČR), mezinárodní folklorní 

festivaly (Praha – srdce národov, Jánošíkov dukát aj.), divadelní přehlídky (Slovenské divadlo 

v Praze, To nejlepší z humoru na slovenské scéně aj.), loutkové divadlo, dramatizované čtení 

pohádek, scénky pro děti v českém a slovenském jazyce, filmové podvečery, plesy (Slovenský 

ples v Praze, česko-slovenský ples v Českých Budějovicích), majálesy, sportovní soutěže, 

sportovně-vlastivědné zájezdy pro děti, semináře, významné vydavatelské počiny jednotlivých 

sdružení, ocenění významných osobností za práci ve prospěch dobrých vztahů mezi Slováky a 

Čechy (cena Mateja Hrebendu), výstavy (např. Slovenské výtvarné léto), besedy (Kluby 

Slovenských dotykov, Kluby Koreňov, Podvečery nielen pre ženy aj.). 

Zvyky a tradice na Slovensku 

- nejvíce zvyků bylo spojováno s narozením a úmrtím člověka 

- zvyky a tradice byly vždy regionálního charakteru („co jiná vesnice, to jiné zvyky“). 

 - každá oblast na Slovensku měla svůj typický kroj, nářečí a lidové zvyky 

všeobecné zvyky a tradice: 
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Tři králové (6. leden) 

- Školákům končí vánoční prázdniny a začíná masopust. Chlapci chodí 

převlečení za tři krále po domech, zpívají koledy a předvádějí tříkrálovou 

hru, která  zobrazuje návštěvu tří králů po narození Ježíše v Betlémě (tzv. 

chození s hvězdou). 

Masopust 

- Masopust patří mezi období hodování a zábavy. Po jeho skončení 

dodržují křesťané 40-ti denní období  velikonočního půstu, kdy se jí lehká 

strava, nekonají se zábavy apod. Vrcholem masopustu je masopustní 

zábava s maskami, které představují různá zvířata. Ukončením 

masopustu je „pochovávání basy“, při kterém se paroduje skutečný 

pohřeb. 

Velikonoce 

- Termín je pohyblivý, Velikonoce se slaví první neděli po prvním úplňku 

po jarní rovnodennosti. 

- Velikonoční zvyky v jednotlivých regionech se navzájem liší.  

- Dívky malují velikonoční vajíčka (tzv. kraslice). 

- Např. na Zelený čtvrtek se doporučovalo brzy vstát a umýt se rosou. Pak 

měl být člověk po celý rok zdravý. 

- Na Velký pátek lidé nesmějí pracovat v zahradě (nesmí se nic dělat s 

hlínou, se zemí.) 

- Na Bílou sobotu se až do půlnoci nekonají mše. 

- Na Velikonoční neděli se v kostelech posvěcuje jídlo a je po dlouhé době 

opět dovoleno jíst maso. 
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- S pondělím se obecně spojuje "šibačka" a "polievačka" – chlapci chodí po 

domech, polévají děvčata vodou a mrskají pomlázkou z vrbového proutí. 

Od dívek dostanou malované kraslice a barevnou stužku na pomlázku. 

Vynášení Morany (patří k Velikonocům) 

- Slaměná figurína převlečená do ženských šatů symbolizuje konec zimy a 

příchod jara. Mladé dívky Moranu odnesou k potoku, svléknou ji, zapálí 

a hodí do potoka. 

 

ŘÍKANKA: 

Šibi, ryby, mastné ryby, 

kus koláča od korbáča. 

 

Ak mi nedáš dve vajíčka, 

daj mi aspoň makovníčka. 

Ešte k tomu groš, 

aby bolo dosť. 

 

Šibi, ryby, mastné ryby, 

kus koláča od korbáča 

a vajíčka do košíčka. 
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Šibi, ryby, mastné ryby, 

kus koláča, od korbáča, 

ja chcem iba máličko, 

maľované vajíčko. 

 

Máj 

- Na prvního máje (tj. května) lidé dodnes „staví máje“ (obvykle smrk zbavený 

kůry a nahoře je jeho vrchol obvázaný mašlemi) na náměstí nebo uprostřed 

vesnice. V minulosti stavěli máje mládenci tomu děvčeti, o které se ucházeli, 

příp. mládenci společně postavili máj na počest všech dívek ve vesnici. 

 

Svatojánská noc (z 23. na 24. června) 

- Nad vesnicemi se pálí velké vatry, které se za zpěvu a tance přeskakují  - 

ochrana před zlými silami. 

 

Památka zesnulých (nazývaná také Dušičky) 

- 2. listopadu navštěvují lidé hřbitovy, aby si připomněli své blízké zesnulé. Na 

hroby se kladou věnce a za duše zemřelých se zapalují svíčky.  

 

Svátek sv. Mikuláše (6. prosinec) 

- Stejně jako v Čechách chodí sv. Mikuláš s čertem po domácnostech a rozdává 

poslušným dětem různé sladkosti a dárky. Sladkosti se vkládají do vysoké boty, 
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kterou si děti večer před spaním nachystají. Neposlušným dětem Mikuláš 

přinese cibuli  (v Čechách brambory) nebo uhlí. 

Svátek Lucie (13. prosinec) 

- Podle lidových pověstí se jednalo o čarodějnici a lidé věřili, že mohou v tento 

den čarodějnice spatřit. 

- S tímto svátkem se pojí milostné věštby. Dívky na dvanáct papírků napsaly 

různá mužská jména, třináctý nechaly prázdný a všechny složily. Každý 

následující den jeden z nich spálily. Ráno na Štědrý den spálily předposlední, 

večer otevřely poslední lístek. Jméno na něm mělo být jménem muže, za 

kterého se dívka vdá. Pokud byl lístek prázdný, dívka se příští rok ještě vdát 

neměla. 

 

Vánoce 

- Na večeři se jako první podává vánoční oplatka – oplatka s medem a ořechy, 

příp. česnekem, aby byli lidé po celý rok zdraví. 

- Rozkrajuje se též napříč jablko – když jadérka po rozkrojení vytvářejí 

pravidelnou pěticípou hvězdu, znamená to zdraví.  

- Vánoční menu se liší podle jednotlivých regionů, nejčastěji se podává zelňačka 

(slovensky: kapustnica) nebo hrachová polévka a ryba s bramborovým salátem.  

- Vánoční stromeček je nedílnou součástí (ozdobený sladkostmi). 

- Po večeři si rodina rozbaluje dárky pod stromečkem, zpívají se koledy nebo se 

sledují vánoční pohádky v televizi. 

- Na Vánoce se také dává rybí šupina pod talíř (pro štěstí), leje se olovo ( 

roztavené olovo se nalije do misky se studenou vodou a z různě tvarovaných 

odlitků se hádá osud), pouští se svíčky – lodičky vyrobené z ořechové skořápky, 
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do kterých se vloží malá zapálená svíčka. Každý si svou loďku zhotoví sám a 

následně položí otázku, na kterou by se chtěl dozvědět odpověď (např. o 

zaměstnání, zdraví, vztazích...), loďka se pustí na vodu a sleduje se její osud. 

 

Slovenský folklór  

- část slovenské lidové kultury zahrnující slovesnou, hudební a dramatickou 

lidovou tvorbu. Je významnou složkou slovenské kultury. Slovenská lidová 

tvorba se skládá z těchto žánrů: pořekadla, přísloví, pranostiky, hádanky, 

říkanky, balady, pověsti, písně, koledy, dětské hry. 

- nejvýznamnější slovenské folklórní festivaly: Folklórny festival Východná, 

Folklórny festival Pod Poľanou v Detve, Jánošíkove dni v Terchovej, 

Medzinárodný folklórny festival Myjava. 

- Nejvýznamnější slovenské folklórní soubory: SĽUK v Bratislavě, Šarišan v 

Prešově a Lúčnica v Bratislavě. 

 

 
Některá slovenská tradiční jídla 

- kalický trdelSník  - (dutý sladký koláč) 

- Slovenská brynza -  (měkký, míšený a solený sýr vyráběný z hrudkového ovčího 

mléka) 

- Korbáčik  - typ polotvrdého pleteného sýru, původem z Oravy na 

severu Slovenska. Vyrábí se z uzeného sýru, který je spleten do jemných 

copánků. 

- Parenica - tradiční slovenský poloměkký, nezrající, středně tučný, 

pařený ovčí sýr s velmi jemnou chutí. Charakteristická je svým tvarem stočené 
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stuhy. Podobně jako oštiepok má smetanovou až žlutou barvu, povrch je 

zlatožlutý až žlutohnědý. 

- Oštiepok - tradiční slovenský valašský výrobek z ovčího sýra. Tradičně se vyrábí 

z čerstvého sladkého sýra, který se vtlačí do dřevěné, ručně vyřezávané 

okrouhlé dřevěné formy, kde se nechá odstát. Následně se vybere z formy a 

ponoří do teplé slané vody, nechá se tam vyležet, dokud sůl nepronikne úplně 

do vnitřku oštiepku. Potom se nechá mírně proschnout. Ponořením do slané 

vody a vyuzením  získává oštěpek svoji tradiční trvanlivost, jeho povrch mírně 

okorá a většinou zežloutne. Kdyby nebyl vyuzený, tak by shnil 

a byl by z něj syreček. 

- Bratislavský rožok - Názvem bratislavský rožok je možné označit jemné pečivo 

ve tvaru podkovičky, který v receptuře obsahuje nejméně 30 hmotnostních 

procent tuku, je s makovou nebo ořechovou náplní v množství nejméně 50 

hmotnostních procent a na povrchu je jemně mramorově popraskaný. Poprvé 

upekl koš ořechových a makových „podkoviček“ prešporský (Prešpork – 

historický název Bratislavy) pekař Scheuermann na Mikuláše v roce 1785, aby 

jimi vyzdobil předvánoční výklad svého pekařství. Zmiňovaný název 

bratislavský rožok se začal používat až po roce 1920, kdy se uzákonil současný 

název slovenské metropole Bratislava. 

 

- Slovenské pirohy - Připravují se z brambor, mouky, vajíček, soli a přísad. 

Častým doplňkem je tvaroh nebo povidla na nádivku, strouhanka, skořice a 

moučkový cukr na posypání a máslo. Základ tvoří protlačené uvařené 

brambory smíchané s moukou, vajíčkem a solí. Takto připravené těsto se vyválí 

a vykrájí se z něj menší plátky, které se naplní povidly nebo tvarohem a 
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následně spojí do výsledného tvaru. Vaří se ve vodě, po vyjmutí se polijí 

rozpuštěným máslem a posypou strouhankou, skořicí a cukrem. 

- Halušky - Halušky jsou noky z bramborového těsta. Jsou jedním z 

nejznámějších pokrmů Slovenska. Tvoří součást slovenské, specificky 

liptovské, oravské a okolní kultury. Jde o slovenské národní jídlo. Existuje 

mnoho receptur, jak halušky na závěr dochutit. Existují halušky s (kyselým) 

zelím, sýrem, někdo dělá i halušky s mákem a dokonce i halušky s povidly. 

Halušky s kyselým zelím a smaženou slaninou se označují jako strapačky. 

- Kapustnica - tradiční slovenská hustá polévka. Připravuje se z kyselého zelí. 

 

Tradiční typické řemeslo pro Kysuce  

DRÁTENICTVÍ  – řemeslná činnost, kterou se zabývá tzv. dráteník 

- Zrodilo se v 16. století jako řemeslo na Slovensku. 

- Z drátu se začaly vyrábět předměty denní potřeby jak 

do kuchyně (cedníky, naběračky, košíky apod.), 

součásti šatníků (různé věšáky, háčky apod.), pasti na myši a nebo různé 

dekorativní prvky (rámy zrcadel, ozdobné kraje talířů apod.). 

- Často se povolání dráteníka považovalo za žebrácké a nebylo ve společnosti 

příliš ceněno. 

- Po skončení první světové války drátenictví začalo postupně upadat a bylo 

vytlačováno průmyslovou výrobou, která byla mnohem levnější. 

-  V padesátých letech 20. století drátenictví úplně zaniklo. 

- Dnes už se neopravují hrnce a užitečné předměty do kuchyně vyrábějí stroje. 

Proto se současní umělečtí dráteníci povětšinou věnují tvorbě a ztvárnění 
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myšlenek., patří do oblasti výtvarného a užitého umění. Technika ovšem 

zůstala naprosto stejná. Dnes by se mezi dráteníky mohl řadit vlastně každý, 

kdo s drátem pracuje. 

 

Juraj Jánošík – národní hrdina 

- Narozen 25. ledna 1688. 

- V devatenácti letech se nechal naverbovat do císařského vojska. Tehdy pomohl 

uprchnout uvězněnému zbojníkovi Tomáši Uhorčíkovi, ke kterému se nakonec 

přidal. 

-  Přepadával bohaté kupce a měšťany, raboval kostely a pašoval koně z Polska. 

Z každého lupu dával stranou část zisku pro nemajetné. Jánošík se tak stal 

hrdinou, který bojoval za práva chudiny.  

- Přestože by zkušeným loupežníkem, jeho zbojnictví však trvalo pouze necelá 

dvě léta. Každý voják toužil zbojníka dostat a vydělat si tak skvělou odměnu. 

Z hrdiny se pomalu stávala štvaná zvěř.  

- Poprvé se z vězení dostal,  jelikož uplatil hlídače (vykoupil se liščími kůžemi a 

sýrem oštiepok). Když byl ale zatčen podruhé, tak už na něj čekala pouze smrt. 

- V březnu 1713 byl proto jeden z nejslavnějších zbojníků souzen za sérii loupeží 

a vraždu faráře.  

- Na popravišti Šibeničky v Liptovském Mikuláši jej pověsili na hák, a to za jedno 

z žeber na levém boku. Některé prameny tvrdí, že byl „pouze“ pomalu věšen. 

Ani potom ale neprozradil jména svých druhů. 
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Některá známá místa na Slovensku 

Bratislavský hrad byl roku 1961 vyhlášen Národní kulturní památkou Slovenské republiky. 

Nalezneme  ho v Bratislavě na levém břehu řeky Dunaje. 

Pleso je označení pro ledovcové jezero v Tatrách na Slovensku. Největší a nejhlubší je na 

Slovensku Veľké Hincovo pleso (20,08 ha, 53 m). Plesa vznikla během pleistocénního 

zalednění působením ledovců a po jejich ústupu. Tvoří vodní výplň pánví, které vyhloubily do 

dna dolin ledovce. 

Spišský hrad - největší hrad na Slovensku. Hrad pocházející z přelomu 11. a 12. století se 

rozkládá na ploše o rozloze čtyř hektarů, což z něj rovněž činí jeden z nejrozsáhlejších hradních 

komplexů střední Evropy. Hrad byl díky svému významu zařazen na Seznam světového 

kulturního dědictví UNESCO. V bezprostřední blízkosti hradu se nachází další z významných 

míst, skalní město Dreveník. 

Petržalka = známé sídliště, jedna z městských částí Bratislavy, žije zde 117 000 lidí, leží těsně 

před hranicí s Rakouskem. 

 

3. Doplnění informací, které žáci v prezentacích nezmínili, zodpovězení dotazů, 

doplnění o zajímavé poznatky, zkušenosti a informace lektorem ze slovenské 

menšiny (10 min) 

• Lektor ze slovenské menšiny společně se stabilním lektorem zodpoví případné dotazy 

žáků 

• Lektor ze slovenské menšiny doplní prezentaci o případné podstatné informace, které 

žáci nezmínili nebo zmínili, ale realita je jiná, než si například dohledali na internetu či 

v knihách 
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o Cílem je vystihnout základní charakteristické znaky menšiny z pohledu člověka, 

který se v ní pohybuje, objasnit žákům z čeho vychází odlišné kulturní zvyky, 

aby pochopili na čem se zakládají odlišnosti menšiny od majority 

o  Informace lektor doplňuje na základě výše uvedeného informačního zázemí o 

národnostní menšině a také hlavně dle vlastních vědomostí a zkušeností  

§ podstatná je především autentičnost lektora z národnostní menšiny, 

mluvit opravdu ze svých vlastních zkušeností (nemělo by se jednat o 

pouhé předávání naučených frází) 

o Může zmínit vlastní zajímavý zážitek s lidmi z národnostní menšiny (pozitivní) 

o Sdělit další zajímavé informace, které např. nejsou tak dohledatelné na 

internetu, ale přesto mohou být pro žáky zajímavé nebo charakteristické pro 

menšinu 

 

4. Diskuze řízená stabilním lektorem (15 min) 

• Stabilní lektor plynule v návaznosti na prezentace a jejich doplnění naváže diskuzi 

zacílenou na:  

    a) zda si žáci dovedou představit, že by se pohybovali v této národnostní menšině 

- pokud ano, tak jestli už tomu bylo i předtím než proběhla tato výuková 

hodina nebo naopak jestli na základě dnešní výuky se jim tato národnostní 

menšina více přiblížila 

b) jaké si žáci myslí, že mohou být výhody a nevýhody být součástí menšiny  

  - ve zkratce poznamenat na tabuli  

 

c) odlišení předsudků od reálných rysů menšiny 

    - vysvětlit žákům, co znamená slovo předsudek 
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 - zeptat se, jestli má někdo pocit, že má předsudky k této menšině 

    - podpořit, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké mohou mít lidé k této menšině 

předsudky, které se neslučují s reálnými rysy subkultury 

 

d) jak a proč tyto předsudky vznikají 

e) podpořit žáky v zamyšlení se nad tím, jak spolu souvisí předsudky s následnou 

diskriminací členů této subkultury 

 

• Lektor z menšiny diskuzi obohacuje svým vlastním pohledem, jaké on sám vnímá 

výhody a nevýhody v tom, že je členem dané menšiny, s jakými předsudky se již setkal 

a jak se cítil, když se s nimi musel konfrontovat (popsat pocity) – DŮLEŽITÉ! 

o Pokud se sám s žádnými předsudky nesetkal, může popsat zkušenost nějakého 

jiného člena z menšiny 

• Stabilní lektor zajišťuje kontrolu nad celou diskuzí a moderuje jí s ohledem na to, aby  

podporovala výchovu k toleranci, úctě k sobě i druhým, solidaritě, respektu, smyslu 

pro zodpovědnost a k demokratickému občanství  

 

Co dělat, když třída nechce spolupracovat a zapojovat se do diskuze?  

 

a) Když žáci nespolupracují a nechtějí diskutovat 

• Pro podporu diskuze by měl lektor navodit atmosféru otevřené komunikace, 

respektovat žáky, jejich názory a pocity, aktivně naslouchat, doptávat se -> 

uplatňovat neformální styl výuky 

• Průběžně žáky motivovat prostřednictvím předávání zpětné vazby -  pochvaly 

a ocenění 
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• V závěrečné reflexi dávat prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru na 

vedení výuky atd. 

• Pokud nějaký žák nespolupracuje, tak mu nedávat kázeňskou přednášku, ale 

položit mu přímou otázku (bez toho aniž bychom ho uvedli do rozpaků)  a tím 

ho pobízet k aktivitě 

 

b) Když jsou žáci příliš aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření ostatním 

spolužákům 

• Již v začátku diskuze upozornit na opravdu jasné a výstižné vyjádření všech 

účastníků diskuze 

• Lektor může požádat aktivní jedince, aby dávali prostor i ostatním spolužákům  

• Lektor může vymezit čas na jednotlivé vstupy a tento čas pak také musí hlídat 

a dodržovat ho 

• Klást otázky i ostatním neaktivním spolužákům, kteří by se chtěli vyjádřit, ale 

mohou mít pocit, že není dostatek prostoru 

 

c) Když jsou žáci příliš hluční 

• Výuka by měla být realizována s ohledem na to, aby nedocházelo k velkým 

pauzám mezi jednotlivými aktivitami (žáci by měli být pořád „ zaměstnaní“) 

• Lektor by měl dbát na interakci s žáky (jak slovní tak i dodržovat oční kontakt, 

občas procházet třídou), působit sebevědomě (nestát shrbený/á, mluvit 

nahlas), vyjadřovat pozitivní emoce a zařadit do výuky i humor (umět 

zavtipkovat, nebát se udělat si ze sebe legraci) 

• Projevovat žákům důvěru a přesvědčení o tom, že ukázněnost je v jejich silách 

• Již od začátku nepřehlížet projevy nekázně  
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• Dbát na to, aby nedocházelo od odklonu tématu diskuze někam jinam 

(případně vracet žáky zpátky k tématu tím, že shrneme k čemu jsme se zatím 

dostali a navrhneme další vhodný směr diskuze) 

 

Na každé výukové hodině jsou zároveň přítomni pedagogové, kteří dohlíží na klidný průběh hodiny. 

5. Reflexe (5 min) 

• Stabilní lektor a následně i lektor z národnostní menšiny zpětně reflektuje 

průběh celé hodiny, sdělí žákům, jak na něj hodina působila (co se mu líbilo a 

případně nelíbilo), může pochválit a ocenit žáky za kreativní prezentaci tématu, 

ocenit zapojení se do diskuze apod. 

• Stabilní lektor vyzve žáky, aby také shrnuli průběh výukové hodiny, co se jim 

líbilo a nelíbilo, zda se dozvěděli něco nového, jaké dojmy si odnáší, jestli mají 

pocit, že výuka přispěla k jinému náhledu na osoby z této menšiny  

• Reflexi koriguje stabilní lektor 

o v případě potřeby se doptává žáků 

o zajišťuje plynulost reflexe a koriguje, aby se žáci nepřekřikovali 

o dává prostor všem a v případě ticha a před ukončením samotné reflexe 

se doptává, zda ještě někdo má potřebu se vyjádřit 

o směřuje reflexi k ukončení výukové hodiny  

o na závěr reflexe žákům připomene téma dalšího setkání a připomene 

prezentaci následující skupinky 
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VÝUKOVÁ HODINA NA TÉMA – UKRAJINSKÁ NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINA 

1. úvod hodiny – seznámení se s lektorem (max. 5 min) 

• Stabilní lektor představí žákům druhého lektora z ukrajinské národnostní menšiny 

• Lektor z ukrajinské národnostní menšiny se poté sám představí, sdělí žákům, čemu se 

běžně v životě věnuje apod. 

2. prezentace žáků na danou menšinu (10 min) 

• Vybraná skupinka žáků představí svojí kreativní prezentaci o ukrajinské národnostní 

menšině, která by měla obsahovat základní informace o menšině, historii, kultuře a 

tradicích. Oceňuje se případná ukázka obrázků, videí, národního tance, hudby, 

tradičních předmětů či jídel apod. 

 

INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ O UKRAJINSKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINĚ PRO LEKTORY 

 

Ukrajina 

- Leží ve východní Evropě (druhý největší stát po Rusku svojí rozlohou) 

- Státní zřízení: republika 

- Hlavním městem je Kyjev (zároveň největší město na Ukrajině, zajímavé turistické 

místo) 

- Počet obyvatel: 44,83 miliónů obyvatel 
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- Úřední jazyk: Ukrajinština 

- Nejvyšší hora: Hoverla (2061 m) 

- Největší řeky: Dněpr, Dněstr, Donec 

- Kyjev (2,8 milionu), Charkov (1,5 milionu), Dněpropetrovsk (1 milion), Oděsa (1 milion), 

Doněck (975 tisíc), Záporoží (Záporižja, 782 tisíc), Lvov (735 tisíc), Krivoj Rog (Kryvyj 

Rih, 675 tisíc), Mikolajiv (504 tisíc) 

- Vlajka: modrá (nebe, hory, potoky), žlutá – pole, rok po získání nezávislosti v roce 1992 

byla uznána jako státní symbol Ukrajiny 

 

 

 

Ukrajinská menšina v ČR - historie 

- Má jedno z největších zastoupení v ČR 

- Častým důvodem je migrace za prací (jedná se o žádanou pracovní sílu v ČR 

- Pracovní migraci vyvolaly nepříznivé ekonomické podmínky na Ukrajině, po rozpadu 

SSSR klesla na Ukrajině životní úroveň mnoha obyvatel (ačkoliv se situace postupně 
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zlepšuje, tak životy některých obyvatel jsou stále velmi obtížné), v mnoha oblastech je 

stále velmi obtížné najít zaměstnání, které by uživilo rodinu. 

- Před vznikem první republiky v roce 1917 většinu emigrantů tvořili zástupci inteligence 

a studentů, kteří opouštěli svou vlast především z politických důvodů. 

- Za dob Československa vycházely ukrajinské noviny, časopisy, působila zde 

nakladatelství, střední a vysoké školy, muzea, spolky apod. Praha byla duchovním, 

kulturním, vědeckým i politickým centrem Ukrajinců, kteří byli za hranicemi svých 

domovů. 

- V průběhu války a těsně po ní se počet Ukrajinců v ČR snížil a po druhé sv. válce 

odcházeli Ukrajinci na západ v důsledku obávaného komunistického režimu. 

-  V době komunistického režimu pak došlo ke zrušení ukrajinských spolků a škol., např. 

Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze 

- Na začátku 90. let minulého století začali přicházet do ČR Ukrajinci za prací. 

- Mezi pracovníky zatím převažují mladí muži, ženatí, kteří mají často svoje rodiny na 

Ukrajině. Práci v ČR chápou jako aktuální východisko z tíživé situace. V posledních 

letech mimo jiné stoupá počet mladých Ukrajinců, kteří plánují v ČR zůstat a zajistit do 

budoucna svým dětem kvalitní životní podmínky.  

- Více než 80% Ukrajinců v ČR pochází ze západní Ukrajiny. 

- V posledních letech také stoupá počet ukrajinských studentů v ČR a to zvláště na 

vysokých školách, ale také i na středních a základních školách či v mateřských školkách. 
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Ukrajinské organizace/spolky v ČR:  

Ukrajinská iniciativa – působí především na poli kulturním, zaměřují se na podporu a 

rozvoj ukrajinské kultury v ČR, od roku 1992 vydává časopis „ Porohy“, rozvíjí 

spolupráci mezi českou a ukrajinskou společností. 

Další aktivní ukrajinské spolky v ČR: Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny v České 

republice, Fórum kultur, Ukrajinsko-Evropská perspektiva, Asociace Ukrajinců v České 

republice, Ukrajinský odborový svaz v ČR, Mezinárodní Asociace Ukrajinců 

EuroMajdan, Ukrajinský národní dům, Pražský Majdan, Ruta, Ukrajinský byznys klub 

v ČR, Mezinárodní sdružení Ukrajinská svoboda, umělecké spolky Džerelo a Berehynja, 

Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy, Ukrajinský spolek ve Východních Čechách, Erudyt – 

ukrajinská sobotní škola, Krok - kulturně-vzdělávací centrum pro děti aj.  

Ukrajinci a rodina: 

Ke starým lidem se přistupuje s úctou, děti dle tradice pomáhají stárnoucím rodičům a 

prarodičům. Rodinná síť je zdrojem vzájemné podpory. Prarodiče na oplátku pomáhají svým 

potomkům drobnou výpomocí (pěstování plodin, úklid aj.). Setkání s příbuznými                   a 

udržování rodinných a příbuzenských vztahů je pro rodinu a sociální vztahy důležité.  

Ukrajinci a práce:  

Ukrajinci ze západní části Ukrajiny často za prací (i historicky) cestují. Vykonávají i těžké 

práce (ve stavebnictví). Často jsou kvalifikovaní i v jiných oborech, vykonávají však méně 

kvalifikovanou práci. Pracují často 8-12 hodin denně. Významnou část výdělků zasílají svým 

rodinám na Ukrajinu (pokud se jedná o dočasně zde pracující Ukrajince). Nábory probíhají na 

Ukrajině často přes agentury práce. Proces získávání pracovního víza v ČR je náročný, 

setkáváme se proto i s lidmi, kteří v ČR pracují nelegálně. Ne všichni si zajistí komerční 

zdravotní pojištění. Ukrajinci pracující v intelektuální sféře pobývají v ČR legálně, stejně tak 
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většinou pracovníci ve velkých společnost, kromě případů, kdy je zajišťována pracovní síla 

prostřednictvím tzv. polských víz a v ČR působících agentur.   

Ukrajinci a hudba: 

Ukrajinci jsou velmi muzikální. Hudba a zpěv je pro tento národ charakteristická. Na 

Ukrajině jsou ve školách funkční hudební soubory, důležitá je národní i autorská hudba, vč. 

zájmu o nové hudební směry.  

Náboženství: 

Náboženské svátky většina místních lidí (pravoslavná církev i řeckokatolická církev) 

slaví podle juliánského kalendáře. Juliánský kalendář je oproti kalendáři používanému v ČR 

(gregoriánský kalendář) o 13 dní opožděn. Svátky se tedy slaví v jiné dny než v ČR. 

SVÁTKY: 

1. leden – Nový rok 

8. březen – Den žen 

1. – 2. květen – Svátek práce 

9. květen – Den vítězství nad nacizmem v II. světové válce 

28. červen – Den ústavy 

24. srpen – Den nezávislosti 

24.8.1991 byla přijata deklarace nezávislosti Ukrajiny. Od té doby se slaví 24.8 Den 

nezávislosti. 

14. říjen – Den obránce Ukrajiny 
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Státními svátky jsou i některé významné náboženské svátky – Vánoce (7.1), Velikonoce 

(pohyblivé datum) a Svatá trojice (pohyblivé datum). 

Pokud vyjdou státní svátky na sobotu nebo neděli, tak se přenášejí na následující pracovní dny. 

Když vychází svátek na neděli, úřady jsou zavřené v pondělí. 

VÁNOCE: 

- V Ukrajině se Vánoce slaví dle juliánského kalendáře 7. ledna. Štědrý den připadá na 6. 

ledna. Ovšem záleží na každém člověku, jakým kalendářem se bude řídit. Ukrajinci žijící 

v ČR mohou slavit Štědrý den 24.12 už jen z toho důvodu, že mají pracovní volno a 

jejich děti prázdniny. 

- Na Ukrajině též lidé staví betlémy (tzv. vertepy). 

-  Při štědrovečerní večeři by měl mít každý na stole 12 postních pokrmů. Podává se: 

postní boršč, různě upravené ryby s kysaným zelím a bramborami a především dezert 

Kutja (vařené pšeničné kroupy s mákem, rozinkami, ořechy a medem), který 

symbolizuje hojnost a zdraví.  

- Také se zdobí stromeček a rozdávají dárky. 

  

VELIKONOCE (neboli Pascha):  

- Jde o nejvýznamnější náboženský svátek. 

-  Pascha je také velikonoční chléb, který se peče na Velký pátek (různé velikosti, jeden 

velký pro celou rodinu a pak zvlášť pro každého člena rodiny). Zdobí se různými 

ornamenty (př. ptáčci z téhož těsta, květiny, osmiramenné kříže, věnce). Peče se 

v různých formách.   
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- 40 dnů před Velikonocemi se dodržuje tzv. Velký půst. 

Velikonoční zvyky:  

Vejce jsou klasickým symbolem Velikonoc, vejce se barví pomocí cibulových slupek  

- Oheň (symbol Velikonoc) – zapaluje se při tzv. Slavnosti světla, která vyjadřuje 

křesťanskou víru, že Ježíš Kristus je světlem pro tento svět. Obřad „veliké noci = 

Velikonoc“ začíná zpravidla po západu slunce. V kostele se zhasnou všechna světla a 

věřící se shromáždí před kostelem, kde je zapálen velikonoční oheň. Kněz s asistencí 

vycházejí z kostela v bílých rouchách a s velikonoční svící tzv. „paškálem“. Kněz 

pozdraví přítomné, požehná ohni a modlí se, aby v nás Bůh dal rozhořet touze po 

nepomíjejícím světle. 

Ukrajinská kuchyně (příklady):  

Varenyky – Nekynuté knedlíky, plněné masem, zelím, tvarohem nebo i ovocem  aj. 

Boršč - Polévka z červené řepy, vývaru, masa a další zeleniny, podává se se smetanou. 

Holubci – zelné závitky plněné masem a rýží 

Kdo byli tzv. „kozáci“? 

Roku 1649 byl založen samostatný útvar kozáků (samostatná vojenská společnost) na 

území dnešní Ukrajiny. Jednalo se o svobodné obyvatele stepí. Nejznámější byli záporožští 

kozáci, obývající jižní část Ukrajiny až k Černému moři. Kozáky vedl nejvyšší ataman, jedním 

z nejznámějším v historii kozáků byl Bohdan Chmelnický, schopný a vzdělaný vojevůdce. 
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ZDROJE:  

https://czechia.mfa.gov.ua/cs/ukraine-czechia/ukrainians-in-czechia 

https://www.cestujlevne.com/pruvodce/ukrajina/jidlo 

http://www.benepal.cz/files/project_2_file/NARODNOSTNI-MENSINY.PDF 

http://www.vanocevesvete.com/ukrajina.php 

http://zakarpati.cz/svatky/ 

https://www.mundo.cz/ukrajina 

 

3. Doplnění informací, které žáci v prezentacích nezmínili, zodpovězení dotazů, 

doplnění o zajímavé poznatky, zkušenosti a informace lektorem z ukrajinské 

menšiny (10 min) 

• Lektor z ukrajinské menšiny společně se stabilním lektorem zodpoví případné dotazy 

žáků 

• Lektor z ukrajinské menšiny doplní prezentaci o případné podstatné informace, které 

žáci nezmínili nebo zmínili, ale realita je jiná, než si například dohledali na internetu či 

v knihách 

o Cílem je vystihnout základní charakteristické znaky menšiny z pohledu člověka, 

který se v ní pohybuje, objasnit žákům z čeho vychází odlišné kulturní zvyky, 

aby pochopili, na čem se zakládají odlišnosti menšiny od majority 

o  Informace lektor doplňuje na základě výše uvedeného informačního zázemí o 

národnostní menšině a také hlavně dle vlastních vědomostí a zkušeností  
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§ podstatná je především autentičnost lektora z národnostní menšiny, 

mluvit opravdu ze svých vlastních zkušeností (nemělo by se jednat o 

pouhé předávání naučených frází) 

o Může zmínit vlastní zajímavý zážitek s lidmi z národnostní menšiny (pozitivní) 

o Sdělit další zajímavé informace, které např. nejsou tak dohledatelné na 

internetu, ale přesto mohou být pro žáky zajímavé nebo charakteristické pro 

menšinu 

4. Diskuze řízená stabilním lektorem (15 min) 

• Stabilní lektor plynule v návaznosti na prezentace a jejich doplnění naváže diskuzi 

zacílenou na:  

a) zda si žáci dovedou představit, že by se pohybovali v této národnostní menšině 

- pokud ano, tak jestli už tomu bylo i předtím, než proběhla tato výuková 

hodina nebo naopak jestli na základě dnešní výuky se jim tato národnostní 

menšina více přiblížila 

b) jaké si žáci myslí, že mohou být výhody a nevýhody být součástí menšiny  

  - ve zkratce poznamenat na tabuli  

 

c) odlišení předsudků od reálných rysů menšiny 

       -    vysvětlit žákům, co znamená slovo předsudek 

       -    zeptat se, jestli má někdo pocit, že má předsudky k této menšině 

- podpořit, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké mohou mít lidé k této menšině      

předsudky, které se neslučují s reálnými rysy subkultury 
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d) jak a proč tyto předsudky vznikají 

e) podpořit žáky v zamyšlení se nad tím, jak spolu souvisí předsudky s následnou 

diskriminací členů této subkultury 

 

• Lektor z menšiny diskuzi obohacuje svým vlastním pohledem, jaké on sám vnímá 

výhody a nevýhody v tom, že je členem dané menšiny, s jakými předsudky se již setkal 

a jak se cítil, když se s nimi musel konfrontovat (popsat pocity) – DŮLEŽITÉ! 

o Pokud se sám s žádnými předsudky nesetkal, může popsat zkušenost nějakého 

jiného člena z menšiny 

• Stabilní lektor zajišťuje kontrolu nad celou diskuzí a moderuje jí s ohledem na to, aby 

podporovala výchovu k toleranci, úctě k sobě i druhým, solidaritě, respektu, smyslu 

pro zodpovědnost a k demokratickému občanství  

 

Co dělat, když třída nechce spolupracovat a zapojovat se do diskuze?  

a) Když žáci nespolupracují a nechtějí diskutovat 

• Pro podporu diskuze by měl lektor navodit atmosféru otevřené komunikace, 

respektovat žáky, jejich názory a pocity, aktivně naslouchat, doptávat se -> 

uplatňovat neformální styl výuky 

• Průběžně žáky motivovat prostřednictvím předávání zpětné vazby -  pochvaly 

a ocenění 

• V závěrečné reflexi dávat prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru na 

vedení výuky atd. 
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• Pokud nějaký žák nespolupracuje, tak mu nedávat kázeňskou přednášku, ale 

položit mu přímou otázku (bez toho aniž bychom ho uvedli do rozpaků) a tím 

ho pobízet k aktivitě 

 

b) Když jsou žáci příliš aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření ostatním 

spolužákům 

• Již v začátku diskuze upozornit na opravdu jasné a výstižné vyjádření všech 

účastníků diskuze 

• Lektor může požádat aktivní jedince, aby dávali prostor i ostatním spolužákům  

• Lektor může vymezit čas na jednotlivé vstupy a tento čas pak také musí hlídat 

a dodržovat ho 

• Klást otázky i ostatním neaktivním spolužákům, kteří by se chtěli vyjádřit, ale 

mohou mít pocit, že není dostatek prostoru 

 

c) Když jsou žáci příliš hluční 

• Výuka by měla být realizována s ohledem na to, aby nedocházelo k velkým 

pauzám mezi jednotlivými aktivitami (žáci by měli být pořád „ zaměstnaní“) 

• Lektor by měl dbát na interakci s žáky (jak slovní tak i dodržovat oční kontakt, 

občas procházet třídou), působit sebevědomě (nestát shrbený/á, mluvit 

nahlas), vyjadřovat pozitivní emoce a zařadit do výuky i humor (umět 

zavtipkovat, nebát se udělat si ze sebe legraci) 

• Projevovat žákům důvěru a přesvědčení o tom, že ukázněnost je v jejich silách 

• Již od začátku nepřehlížet projevy nekázně  
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• Dbát na to, aby nedocházelo od odklonu tématu diskuze někam jinam 

(případně vracet žáky zpátky k tématu tím, že shrneme, k čemu jsme se zatím 

dostali a navrhneme další vhodný směr diskuze) 

 

Na každé výukové hodině jsou zároveň přítomni pedagogové, kteří dohlíží na klidný průběh 

hodiny. 

5. Reflexe (5 min) 

• Stabilní lektor a následně i lektor z národnostní menšiny zpětně reflektuje 

průběh celé hodiny, sdělí žákům, jak na něj hodina působila (co se mu líbilo a 

případně nelíbilo), může pochválit a ocenit žáky za kreativní prezentaci tématu, 

ocenit zapojení se do diskuze apod. 

• Stabilní lektor vyzve žáky, aby také shrnuli průběh výukové hodiny, co se jim 

líbilo a nelíbilo, zda se dozvěděli něco nového, jaké dojmy si odnáší, jestli mají 

pocit, že výuka přispěla k jinému náhledu na osoby z této menšiny  

• Reflexi koriguje stabilní lektor 

o v případě potřeby se doptává žáků 

o zajišťuje plynulost reflexe a koriguje, aby se žáci nepřekřikovali 

o dává prostor všem a v případě ticha a před ukončením samotné reflexe 

se doptává, zda ještě někdo má potřebu se vyjádřit 

o směřuje reflexi k ukončení výukové hodiny  

o na závěr reflexe žákům připomene téma dalšího setkání a připomene 

prezentaci následující skupinky 
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VÝUKOVÁ HODINA NA TÉMA – VIETNAMSKÁ NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINA 

1. úvod hodiny – seznámení se s lektorem (max. 5 min) 

• Stabilní lektor představí žákům druhého lektora z vietnamské národnostní menšiny 

• Lektor z vietnamské národnostní menšiny se poté sám představí, sdělí žákům, čemu se 

běžně v životě věnuje apod. 

2. prezentace žáků na danou menšinu (10 min) 

• Vybraná skupinka žáků představí svojí kreativní prezentaci o vietnamské národnostní 

menšině, která by měla obsahovat základní informace o menšině, historii, kultuře a 

tradicích. Oceňuje se případná ukázka obrázků, videí, národního tance, hudby, 

tradičních předmětů či jídel apod. 

 

INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ O VIETNAMSKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINĚ PRO 
LEKTORY 

 

Vietnam1 

- Celým názvem Vietnamská socialistická republika 

- Leží v jihovýchodní Asii 

- Státní zřízení: socialistická republika (vznik 2. září 1945) 

- Hlavní město: Hanoj 

                                                   

1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnam 
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- Úřední jazyk: vietnamština 

- Počet obyvatel: přes 97 milionů - Vietnam je devátou nejlidnatější zemí světa a čtvrtou 

nejlidnatější v Asii 

- Měna: vietnamský dong 

- Vlajka: červené pole se žlutou hvězdou uprostřed 

 

 

- Významné řeky: Rudá řeka, Mekong 

- Významná města: Hanoj, Ho Či Minovo Město, Haiphong, Huế, Danang 

- Zajímavosti:  

o Ve Vietnamu je povolený trest smrti 

o Světové dědictví UNESCO: zátoka Hạ Long a národní park Phong Nha-Ke Bang 

Vietnamská menšina v ČR – historie2 

- Vietnamskou menšinu v ČR tvoří občané cizích zemí (hlavně Socialistické republiky 

Vietnam), kteří mají v ČR dlouhodobý nebo trvalý pobyt a také občané ČR, kteří se hlásí 

k vietnamské národnosti 

- Jedná se o třetí nejpočetnější cizineckou skupinu v ČR 

- Nejvíce osob hlásících se k vietnamské národnosti žije v Praze a Karlovarském kraji 

- Příslušníci vietnamské národnosti začali pobývat na území ČR ve druhé polovině 50. let 

díky mezivládní dohodě na zvyšování kvalifikace 

- Od 70. let začali do ČR přijíždět vietnamští učňové, v 80. letech pak dělníci a praktikanti 

                                                   

2 https://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnamsk%C3%A1_men%C5%A1ina_v_%C4%8Cesku 
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- Po pádu komunismu v roce 1989 se mnoho Vietnamců rozhodlo v ČR zůstat a podnikat, 

protože ekonomická situace zde pro ně byla mnohem výhodnější. Hodně Vietnamců 

přišlo na toto území nelegálně 

- Nyní žije v ČR druhá generace Vietnamců, což jsou děti Vietnamců, kteří se tady po 

pádu komunistického režimu usadily a založily rodiny 

Vietnamské organizace/spolky v ČR3:  

- Od začátku 21. století se rozvíjí vietnamská tržnice Sapa v Praze-Libuši, označovaná 

jako „Malá Hanoj“.  

- Klub Hanoi – založen českými vietnamisty a vietnamskými studenty 

- Svaz Vietnamců v ČR – nejpočetnější Vietnamská organizace 

- Asociace českých občanů vietnamského původu 

- Van Lang – spolek zaměřený na literaturu, kulturu a lidská práva 

- Náboženské spolky: Vietnamský klub sympatizantů s buddhismem v EU, Vietnamská 

misie, Vietnamské buddhistické společenství, Společenství vietnamského buddhismu 

v ČR 

- Další spolky se zaměřují na sport, bojové umění, mládež a studenty 

Vietnamci a rodina: 

 Model vietnamské rodiny je založený na konfucianismu. Děti musí svým rodičům 

vyjadřovat úctu, poslouchat je a starat se o ně v nemoci a ve stáří a po smrti jim provést oběť, 

aby jejich duše došla klidu. Do 19. století platily zákony, které upravovaly vztahy mezi rodiči a 

děti (např. povinný tříletý smutek po smrti rodiče, tresty za prohřešky atd.). Hlavní postavení 

má v rodině muž. 

 

                                                   

3 https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/mensiny/vietnamska-mensina-108870/ 
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Vietnamci a práce:  

Vietnamci jsou známí sítí prodejen nazývaných Večerky, kde seženete vše od pečiva, 

trvanlivých potravin, ovoce a zeleniny, přes mnoho druhů alkoholu až po drogerii a kuchyňské 

potřeby. Večerky jsou v Čechách velmi oblíbené, pravděpodobně díky levnějším cenám, 

milému přístupu a delší otevírací době v porovnání s českými obchody. Dále jsou Vietnamci 

aktivní na tržnicích a ve stáncích s oblečením a obuví (často padělků) dovážených z Číny. 

Náboženství: 

Okolo 80 % lidí žijících ve Vietnamu je bez náboženského vyznání. Nejrozšířenějším 

náboženstvím je buddhismus, za ním následuje katolicismus. 

V roce 2018 byl otevřen první buddhistický chrám v ČR. 

Svátky:4 

Lunární Nový rok – pohyblivý svátek, připadající na termín od 21. ledna do 21. února a 

slaví se dohromady s Vánocemi. Oslavy trvají celý týden a probíhají v kruhu rodinném. 

K tradičním pokrmům patří slaný koláč z lepkavé rýže, plněný fazolemi a tučným vepřovým 

masem. Místo cukroví mají ve Vietnamu mứt, tedy kandované ovoce (kokos, ananas, zázvor, 

mrkev, dýně), oříšky, semínka (dýňová, slunečnicová, lotosová, melounová) a sladké 

brambory. Stromky jsou ozdobené mandarinkami, nebo se používají rozkvetlé stromky 

broskvoní či meruněk. 

Den bloudících duší – druhý nejvýznamnější svátek, který připadá na 15. den sedmého 

měsíce. Provádějí se oběti bloudícím duším, aby došly klidu. 

                                                   

4 https://www.mahalo.cz/vietnam/informace-o-vietnamu/svatky-a-dny-volna-ve-vietnamu.html 
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Svátek mrtvých – Vietnamci navštěvují hroby svých předků. Ve Vietnamu se neslaví 

narozeniny, ale výročí úmrtí nejbližších předků či rodinných příslušníků. Na oltář se jim obětují 

tradiční jídla, která po obřadu rodina sní. 

Svátek Buddhova narození, osvícení a smrti – osmý den čtvrtého měsíce, oslavy 

probíhají v buddhistických chrámech a pagodách. Je to jeden z nejvýznamnějších 

náboženských svátků ve Vietnamu. 

Státní svátky: 

1. ledna – Nový rok 

3. února – Založení Vietnamské komunistické strany 

30. dubna – Den vítězství 

1. května – Svátek práce 

19. května – narození Ho Či Mina (bývalý prezident, vůdce boje za národní osvobození) 

Narození Buddhy – pohyblivý svátek v červnu 

2. září – Národní den – vyhlášení Deklarace nezávislosti Vietnamské demokratické republiky 

25. prosince – Vánoce  

Vietnamská kuchyně (příklady):  

 Vietnamská kuchyně je považována za jednu z nejzdravějších na světě. Pokouší se 

zachovat jídlo co nejdéle čerstvé a přírodní chuti. Zajímavá je absence mléka a sýru. 

Nejoblíbenějším pokrmem je hovězí maso a rýže. Jídlo se jí hůlkami nebo širokou lžící (na 

polévky). 

Polévka Pho – široké rýžové nudle a kousky (hovězího) masa 

 Jarní závitky – rolky z vepřového masa, zeleniny a bylin, balí se do rýžového papíru 
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 Hadí víno – rýžová pálenka, v níž je naložen mrtvý had, nebo pálenka s hadími 

tekutinami (žluč, jed, krev) 

ZDROJE:  

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnam 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnamsk%C3%A1_men%C5%A1ina_v_%C4%8Cesku 

• https://www.mahalo.cz/vietnam/informace-o-vietnamu/svatky-a-dny-volna-ve-

vietnamu.html 

• https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/mensiny/vietnamska-mensina-108870/ 

• http://www.vietnam1.estranky.cz/clanky/socialni-usporadani.html 

 

3. Doplnění informací, které žáci v prezentacích nezmínili, zodpovězení dotazů, 

doplnění o zajímavé poznatky, zkušenosti a informace lektorem z vietnamské 

menšiny (10 min) 

• Lektor z vietnamské menšiny společně se stabilním lektorem zodpoví případné 

dotazy žáků 

• Lektor z vietnamské menšiny doplní prezentaci o případné podstatné informace, které 

žáci nezmínili nebo zmínili, ale realita je jiná, než si například dohledali na internetu či 

v knihách 

o Cílem je vystihnout základní charakteristické znaky menšiny z pohledu člověka, 

který se v ní pohybuje, objasnit žákům z čeho vychází odlišné kulturní zvyky, 

aby pochopili, na čem se zakládají odlišnosti menšiny od majority 

o  Informace lektor doplňuje na základě výše uvedeného informačního zázemí o 

národnostní menšině a také hlavně dle vlastních vědomostí a zkušeností  
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§ Podstatná je především autentičnost lektora z národnostní menšiny, 

mluvit opravdu ze svých vlastních zkušeností (nemělo by se jednat o 

pouhé předávání naučených frází) 

o Může zmínit vlastní zajímavý zážitek s lidmi z národnostní menšiny (pozitivní) 

o Sdělit další zajímavé informace, které např. nejsou tak dohledatelné na 

internetu, ale přesto mohou být pro žáky zajímavé nebo charakteristické pro 

menšinu 

4. Diskuze řízená stabilním lektorem (15 min) 

• Stabilní lektor plynule v návaznosti na prezentace a jejich doplnění naváže diskuzi 

zacílenou na:  

a) zda si žáci dovedou představit, že by se pohybovali v této národnostní menšině 

- pokud ano, tak jestli už tomu bylo i předtím, než proběhla tato výuková 

hodina nebo naopak jestli na základě dnešní výuky se jim tato národnostní 

menšina více přiblížila 

b) jaké si žáci myslí, že mohou být výhody a nevýhody být součástí menšiny  

  - ve zkratce poznamenat na tabuli  

c) odlišení předsudků od reálných rysů menšiny 

- vysvětlit žákům, co znamená slovo předsudek 

- zeptat se, jestli má někdo pocit, že má předsudky k této menšině 

- podpořit, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké mohou mít lidé k této menšině 

předsudky, které se neslučují s reálnými rysy subkultury 

d) jak a proč tyto předsudky vznikají 
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e) podpořit žáky v zamyšlení se nad tím, jak spolu souvisí předsudky s následnou 

diskriminací členů této subkultury 

 

• Lektor z menšiny diskuzi obohacuje svým vlastním pohledem, jaké on sám vnímá 

výhody a nevýhody v tom, že je členem dané menšiny, s jakými předsudky se již setkal 

a jak se cítil, když se s nimi musel konfrontovat (popsat pocity) – DŮLEŽITÉ! 

o Pokud se sám s žádnými předsudky nesetkal, může popsat zkušenost nějakého 

jiného člena z menšiny 

• Stabilní lektor zajišťuje kontrolu nad celou diskuzí a moderuje jí s ohledem na to, aby 

podporovala výchovu k toleranci, úctě k sobě i druhým, solidaritě, respektu, smyslu 

pro zodpovědnost a k demokratickému občanství  

 

Co dělat, když třída nechce spolupracovat a zapojovat se do diskuze?  

a) Když žáci nespolupracují a nechtějí diskutovat 

• Pro podporu diskuze by měl lektor navodit atmosféru otevřené komunikace, 

respektovat žáky, jejich názory a pocity, aktivně naslouchat, doptávat se -> 

uplatňovat neformální styl výuky 

• Průběžně žáky motivovat prostřednictvím předávání zpětné vazby - pochvaly a 

ocenění 

• V závěrečné reflexi dávat prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru na 

vedení výuky atd. 

• Pokud nějaký žák nespolupracuje, tak mu nedávat kázeňskou přednášku, ale 

položit mu přímou otázku (bez toho, aniž bychom ho uvedli do rozpaků) a tím 

ho pobízet k aktivitě 
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b) Když jsou žáci příliš aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření ostatním 

spolužákům 

• Již v začátku diskuze upozornit na opravdu jasné a výstižné vyjádření všech 

účastníků diskuze 

• Lektor může požádat aktivní jedince, aby dávali prostor i ostatním spolužákům  

• Lektor může vymezit čas na jednotlivé vstupy a tento čas pak také musí hlídat 

a dodržovat ho 

• Klást otázky i ostatním neaktivním spolužákům, kteří by se chtěli vyjádřit, ale 

mohou mít pocit, že není dostatek prostoru 

 

c) Když jsou žáci příliš hluční 

• Výuka by měla být realizována s ohledem na to, aby nedocházelo k velkým 

pauzám mezi jednotlivými aktivitami (žáci by měli být pořád „zaměstnaní“) 

• Lektor by měl dbát na interakci s žáky (jak slovní, tak i dodržovat oční kontakt, 

občas procházet třídou), působit sebevědomě (nestát shrbený/á, mluvit 

nahlas), vyjadřovat pozitivní emoce a zařadit do výuky i humor (umět 

zavtipkovat, nebát se udělat si ze sebe legraci) 

• Projevovat žákům důvěru a přesvědčení o tom, že ukázněnost je v jejich silách 

• Již od začátku nepřehlížet projevy nekázně  

• Dbát na to, aby nedocházelo od odklonu tématu diskuze někam jinam 

(případně vracet žáky zpátky k tématu tím, že shrneme, k čemu jsme se zatím 

dostali a navrhneme další vhodný směr diskuze) 
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Na každé výukové hodině jsou zároveň přítomni pedagogové, kteří dohlíží na klidný průběh 

hodiny. 

5. Reflexe (5 min) 

• Stabilní lektor a následně i lektor z národnostní menšiny zpětně reflektuje 

průběh celé hodiny, sdělí žákům, jak na něj hodina působila (co se mu líbilo a 

případně nelíbilo), může pochválit a ocenit žáky za kreativní prezentaci tématu, 

ocenit zapojení se do diskuze apod. 

• Stabilní lektor vyzve žáky, aby také shrnuli průběh výukové hodiny, co se jim 

líbilo a nelíbilo, zda se dozvěděli něco nového, jaké dojmy si odnáší, jestli mají 

pocit, že výuka přispěla k jinému náhledu na osoby z této menšiny  

• Reflexi koriguje stabilní lektor 

o v případě potřeby se doptává žáků 

o zajišťuje plynulost reflexe a koriguje, aby se žáci nepřekřikovali 

o dává prostor všem a v případě ticha a před ukončením samotné reflexe 

se doptává, zda ještě někdo má potřebu se vyjádřit 

o směřuje reflexi k ukončení výukové hodiny  

o na závěr reflexe žákům připomene téma dalšího setkání a připomene 

prezentaci následující skupinky 
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VÝUKOVÁ HODINA NA TÉMA – ROMSKÁ NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINA 

1. úvod hodiny – seznámení se s lektorem (max. 5 min) 

• Stabilní lektor představí žákům druhého lektora z romské národnostní menšiny 

• Lektor z romské národnostní menšiny se poté sám představí, sdělí žákům, čemu se 

běžně v životě věnuje apod. 

2. prezentace žáků na danou menšinu (10 min) 

• Vybraná skupinka žáků představí svojí kreativní prezentaci o romské národnostní 

menšině, která by měla obsahovat základní informace o menšině, historii, kultuře a 

tradicích. Oceňuje se případná ukázka obrázků, videí, národního tance, hudby, 

tradičních předmětů či jídel apod. Lektor opraví případné chybně řečené informace ze 

strany žáků. 

 

INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ O ROMSKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINĚ PRO LEKTORY 

 

Historie a původ Romů 

- Původ Romů – Indie 

- V Indii patřili Romové do nejnižší kasty, kde byli lide tzv. nečistých profesí (kati, 

kočovníci, kováři, řemeslníci…), byli hudebně a pohybově nadaní, tak se živili i 

jako tanečníci či muzikanti, v nouzi si vydělávali i žebrotou. 

- Toto úzké zaměření vedlo k migraci z důvodu nedostatku práce . 
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- 1. zmínka o Romech v Dalimilově kronice z počátku 14. století – Romové se 

podle ní objevili v Čechách ve 13. století. 

- Existuje však mnoho dalších teorií o prvním výskytu Romů -> jistý až rok 1417, 

kdy už je jejich cesta zmapována i v jiných zemích – cestou se Romové 

prokazovali ochrannými listinami, které jim zaručovaly bezpečný průchod. 

- 17. 4. 1423 – český král a římský císař Zikmund Lucemburský vystavil podobný 

dokument. To si Romové přinesli až do Francie, kde Romy pojmenovali podle 

původu dokumentu „les Bohemiens“ (= obyvatelé Čech) . 

- Od odchodu Romů z Indie nastávala téměř ve všech zemích velká persekuce. 

Romové byli beztrestně zabíjeni a bylo s nimi zacházeno jako se škodnou zvěří. 

Až za vlády Marie Terezie (18. století) bylo zakázáno Romy beztrestně vraždit. 

Vznikl první pokus o integraci. Romové se museli vzdát své identity a své 

kultury, děti byly poslány na převýchovu, byl zakázán romský jazyk a Romové 

se museli vzdát jmen a přijmout nová, která byla obvyklá > to mělo vést nejen 

k  převýchově, ale i likvidaci romské kultury . 

- Na začátku 19. století přišla doba větší svobody i ochoty Romům porozumět > 

i přes snahu  zvýšit romskou vzdělanostní i kulturní úroveň, většina Romů 

zůstala zaostalá až do první světové války. Po vzniku ČSR ale velký zájem o 

vzdělání romských dětí (1926 – první romská škola). 

- Druhá světová válka byla pro Romy nesmírně tragická – v nacistických táborech 

docházelo k masovému vyhlazování Romů (bylo vyvražděno téměř 100% 

původních českých Romů.  

- Po roce 1945 bylo do programu obnoveného státu zavedeno odmítnutí 

diskriminace občanů z rasových nebo náboženských důvodů. Po válce přijížděli 

do Čech Romové ze Slovenska jako levná pracovní síla. 
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- Romové dostali šanci začlenit se do společnosti, ale až do roku 1989 nebyli 

považováni za národnost s vlastní kulturou. 

- Komunistický režim u nás Romům pomáhal finančně i materiálně, což 

zapříčinilo to, že si Romové nezvykli na zodpovědnost za sebe a za své potomky 

a naučili se být závislými na státu. Většina neuměla se získanými prostředky 

hospodařit, a tak se uchylovali ke kriminální činnosti, většina byla 

nezaměstnaná. To vše se odrazilo na přístupu majoritního obyvatelstva 

Československa velice negativně. Přesto však romským ženám samoživitelkám 

byly děti odebírány a posílány do dětských domovů, vzniklo hodně případů 

nucené sterilizace romských žen a jiné případy. 

 

Vlajka Romů  

 

Romská kultura: 

Romové jsou často považováni za nekulturní vzhledem k chování, ale právě romská 

kultura je to, co ostatní přitahuje. Romové mají prý „rytmus v krvi“, takže není divu, že jsou 

skvělý hudebníci a tanečníci. Také skvěle malují, vyřezávají nebo modelují, jsou celkově dobří 

v různých formách umění díky své temperamentnosti a barvité obrazotvornosti. Romská 

kultura může fungovat jako skvělý spojovací článek mezi Romy a ne-Romy.  
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Romové a rodina: 

Rodina je základem romské kultury a panuje v ní velká soudržnost. Rom se primárně 

cítí být příslušníkem velkorodiny, od které odvozuje svoji identitu. 

Romové a jejich hodnoty: 

Nejvíce uznávané hodnoty: láska v rodině, soudržnost velkorodiny, zdraví, úcta, peníze, 

dodržení daného slova, pohostinnost, umění, romský jazyk (už jen pro to, že byl ve spoustě 

režimech v historii zakazován) 

Málo uznávané hodnoty: vzdělání, kariérní postup 

Romové a náboženství: 

 Většinou přejímají náboženství majoritního obyvatelstva, ale má pro ně jiný charakter. 

Největší důraz obvykle kladou na křtění dětí, pohřby a svatby. Křest má hlavně magický 

charakter (ochrana pokřtěného před zlými silami), na rozdíl od obvyklého prvořadého důvodu 

křtu, tedy být křesťanem. Další odlišností je, že mrtvý Rom nesmí být pohřben žehem, klade 

se velký důraz na důstojný pohřeb do země, takže se rodina raději zadluží, než aby vystrojila 

chudý pohřeb. Po smrti příbuzného se schází celá rodina v bytě zemřelého (dříve okolo jeho 

těla) a až do pohřbu tzv. vartují, během toho jdou všechny světské záležitosti (škola, práce…) 

stranou. Dále jsou Romové více náchylní k víře v nadpřirozeno a možnost k ovlivnění druhých 

pomocí magie. 

 

Romové a práce: 

Romové většinou pracovali jako řemeslníci a tak podobně, to se ale s příchodem 

industrializace změnilo a Romové se museli přeorientovat. Díky obecně nízké vzdělanosti mezi 

Romy se nejobvyklejším zaměstnáním stala nekvalifikovaná manuální práce. Romové totiž 
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nemají stejný pohled na vzdělání jako zbytek společnosti, tedy jako prostředek k zlepšení 

pozice ve společnosti a na trhu práce. Pro Romy má vzdělání spíše ráz předávání praktických 

zkušeností mezi generacemi. Romové jsou obecně často nezaměstnaní a málo úspěšní na 

pracovním trhu mimo jiné kvůli svému přístupu ke vzdělání. Mimo to je to také důsledkem 

celkové situace v ekonomice. Nezanedbatelným důvodem jsou také zkušenosti s různou 

formou rasismu.  

Romský jazyk: 

Romové mají vlastní jazyk – romštinu. Romština má základy ve staroindických jazycích, dále ji pak 

dotvářely jazyky zemí, kudy Romové procházeli nebo kde pobývali. V ČR Romové romštinu stále do 

značné míry používají, ale její kvalita postupně klesá. Komunikační jazyk využívaný romskými 

komunitami s neromským světem se nazývá romský etnolekt češtiny. Jedná se o neustálenou formu 

nevlastního jazyka, který obsahuje směs slov z češtiny a romštiny. I Češi mezi sebou používají některá 

romská slova, aniž by znali jejich původ, např. čórka (krádež), benga (policisté), kérka (tetování), love 

(peníze), chálka (jídlo) 

 

 

ZDROJE: 

http://romove.radio.cz/cz 

http://www.benepal.cz/files/project_2_file/NARODNOSTNI-MENSINY.PDF 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Romov%C3%A9#Jazyk 

http://www.christnet.eu/clanky/2190/system_hodnot_romu.url 

https://www.lidovky.cz/noviny/naucte-se-romsky.A080729_000126_ln_noviny_sko 
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3. Doplnění informací, které žáci v prezentacích nezmínili, zodpovězení dotazů, 

doplnění o zajímavé poznatky, zkušenosti a informace lektorem z romské 

menšiny (10 min) 

• Lektor z romské menšiny společně se stabilním lektorem zodpoví případné dotazy 

žáků 

• Lektor z romské menšiny doplní prezentaci o případné podstatné informace, které žáci 

nezmínili nebo zmínili, ale realita je jiná, než si například dohledali na internetu či v 

knihách 

o Cílem je vystihnout základní charakteristické znaky menšiny z pohledu člověka, 

který se v ní pohybuje, objasnit žákům z čeho vychází odlišné kulturní zvyky, 

aby pochopili, na čem se zakládají odlišnosti menšiny od majority 

o  Informace lektor doplňuje na základě výše uvedeného informačního zázemí o 

národnostní menšině a také hlavně dle vlastních vědomostí a zkušeností  

§ podstatná je především autentičnost lektora z národnostní menšiny, 

mluvit opravdu ze svých vlastních zkušeností (nemělo by se jednat o 

pouhé předávání naučených frází) 

o Může zmínit vlastní zajímavý zážitek s lidmi z národnostní menšiny (pozitivní) 

o Sdělit další zajímavé informace, které např. nejsou tak dohledatelné na 

internetu, ale přesto mohou být pro žáky zajímavé nebo charakteristické pro 

menšinu 

Romský lektor by měl na žáky působit jako pozitivní vzor. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

159 

4. Diskuze řízená stabilním lektorem (15 min) 

• Stabilní lektor plynule v návaznosti na prezentace a jejich doplnění naváže diskuzi 

zacílenou na:  

a)   zda si žáci dovedou představit, že by se pohybovali v této národnostní menšině 

- pokud ano, tak jestli už tomu bylo i předtím, než proběhla tato výuková 

hodina nebo naopak jestli na základě dnešní výuky se jim tato národnostní 

menšina více přiblížila 

b) jaké si žáci myslí, že mohou být výhody a nevýhody být součástí menšiny  

  - ve zkratce poznamenat na tabuli  

 

c) odlišení předsudků od reálných rysů menšiny 

    - vysvětlit žákům, co znamená slovo předsudek 

 - zeptat se, jestli má někdo pocit, že má předsudky k této menšině 

    - podpořit, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké mohou mít lidé k této menšině 

předsudky, které se neslučují s reálnými rysy subkultury 

d) jak a proč tyto předsudky vznikají 

e) podpořit žáky v zamyšlení se nad tím, jak spolu souvisí předsudky s následnou       

diskriminací členů této subkultury 

 

• Lektor z menšiny diskuzi obohacuje svým vlastním pohledem, jaké on sám vnímá 

výhody a nevýhody v tom, že je členem dané menšiny, s jakými předsudky se již setkal 

a jak se cítil, když se s nimi musel konfrontovat (popsat pocity) – DŮLEŽITÉ! 
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o Pokud se sám s žádnými předsudky nesetkal, může popsat zkušenost nějakého 

jiného člena z menšiny 

• Stabilní lektor zajišťuje kontrolu nad celou diskuzí a moderuje jí s ohledem na to, aby 

podporovala výchovu k toleranci, úctě k sobě i druhým, solidaritě, respektu, smyslu 

pro zodpovědnost a k demokratickému občanství  

 

Co dělat, když třída nechce spolupracovat a zapojovat se do diskuze?  

a) Když žáci nespolupracují a nechtějí diskutovat 

• Pro podporu diskuze by měl lektor navodit atmosféru otevřené komunikace, 

respektovat žáky, jejich názory a pocity, aktivně naslouchat, doptávat se -> 

uplatňovat neformální styl výuky 

• Průběžně žáky motivovat prostřednictvím předávání zpětné vazby -  pochvaly 

a ocenění 

• V závěrečné reflexi dávat prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru na 

vedení výuky atd. 

• Pokud nějaký žák nespolupracuje, tak mu nedávat kázeňskou přednášku, ale 

položit mu přímou otázku (bez toho aniž bychom ho uvedli do rozpaků) a tím 

ho pobízet k aktivitě 

 

b) Když jsou žáci příliš aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření ostatním 

spolužákům 

• Již v začátku diskuze upozornit na opravdu jasné a výstižné vyjádření všech 

účastníků diskuze 

• Lektor může požádat aktivní jedince, aby dávali prostor i ostatním spolužákům  
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• Lektor může vymezit čas na jednotlivé vstupy a tento čas pak také musí hlídat 

a dodržovat ho 

• Klást otázky i ostatním neaktivním spolužákům, kteří by se chtěli vyjádřit, ale 

mohou mít pocit, že není dostatek prostoru 

 

c) Když jsou žáci příliš hluční 

• Výuka by měla být realizována s ohledem na to, aby nedocházelo k velkým 

pauzám mezi jednotlivými aktivitami (žáci by měli být pořád „ zaměstnaní“) 

• Lektor by měl dbát na interakci s žáky (jak slovní tak i dodržovat oční kontakt, 

občas procházet třídou), působit sebevědomě (nestát shrbený/á, mluvit 

nahlas), vyjadřovat pozitivní emoce a zařadit do výuky i humor (umět 

zavtipkovat, nebát se udělat si ze sebe legraci) 

• Projevovat žákům důvěru a přesvědčení o tom, že ukázněnost je v jejich silách 

• Již od začátku nepřehlížet projevy nekázně  

• Dbát na to, aby nedocházelo od odklonu tématu diskuze někam jinam 

(případně vracet žáky zpátky k tématu tím, že shrneme, k čemu jsme se zatím 

dostali a navrhneme další vhodný směr diskuze) 

 

Na každé výukové hodině jsou zároveň přítomni pedagogové, kteří dohlíží na klidný průběh 

hodiny. 

5. Reflexe (5 min) 

• Stabilní lektor a následně i lektor z národnostní menšiny zpětně reflektuje 

průběh celé hodiny, sdělí žákům, jak na něj hodina působila (co se mu líbilo a 
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případně nelíbilo), může pochválit a ocenit žáky za kreativní prezentaci tématu, 

ocenit zapojení se do diskuze apod. 

• Stabilní lektor vyzve žáky, aby také shrnuli průběh výukové hodiny, co se jim 

líbilo a nelíbilo, zda se dozvěděli něco nového, jaké dojmy si odnáší, jestli mají 

pocit, že výuka přispěla k jinému náhledu na osoby z této menšiny  

• Reflexi koriguje stabilní lektor 

o v případě potřeby se doptává žáků 

o zajišťuje plynulost reflexe a koriguje, aby se žáci nepřekřikovali 

o dává prostor všem a v případě ticha a před ukončením samotné reflexe 

se doptává, zda ještě někdo má potřebu se vyjádřit 

o směřuje reflexi k ukončení výukové hodiny  

o na závěr reflexe žákům připomene téma dalšího setkání a připomene 

prezentaci následující skupinky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

163 

VÝUKOVÁ HODINA NA TÉMA – POLSKÁ NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINA 

1. úvod hodiny – seznámení se s lektorem (max. 5 min) 

• Stabilní lektor představí žákům druhého lektora z polské národnostní menšiny 

• Lektor z polské národnostní menšiny se poté sám představí, sdělí žákům, čemu se 

běžně v životě věnuje apod. 

2. prezentace žáků na danou menšinu (10 min) 

• Vybraná skupinka žáků představí svojí kreativní prezentaci o polské národnostní 

menšině, která by měla obsahovat základní informace o menšině, historii, kultuře a 

tradicích. Oceňuje se případná ukázka obrázků, videí, národního tance, hudby, 

tradičních předmětů či jídel apod. 

 

INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ O POLSKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINĚ PRO LEKTORY 

 

Polsko 

- Leží ve střední Evropě - hraničí s Německem na západě, s Českou republikou a 

Slovenskem na jihu, s Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem 

(Kaliningradská oblast) na severu  

- Státní zřízení: parlamentní republika 

- Hlavním městem je Varšava (zároveň největší město v Polsku, zajímavé turistické 

místo) 
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- Počet obyvatel: 38,43 miliónů obyvatel 

- Úřední jazyk: polština 

- Nejvyšší hora: Rysy (2499,2 m. n. m.) 

- Největší řeky: Visla, Odra 

- Měna: złoty (PLN) 

- Vlajka: barvy odvozeny od polského znaku – bílá orlice na červeném podkladu 

 

Polská menšina v ČR - historie 

- Do rozpadu rakousko-uherské monarchie žili na Těšínsku (zde je dnes  polská menšina 

soustředěna) Poláci, Němci a Češi relativně ve shodě. Důvodem pro migraci do těchto 

míst byl prudký rozvoj průmyslu na Ostravsku. Vzhledem k tomu, že oba národy byly 

součástí Rakouska-Uherska, nešlo vlastně o cizince, neboť se stěhovali jen po území 

jednoho státu. 

-  Po první světové válce vznikají spory o státní začlenění Těšínska, které byly nakonec 

rozhodnuty až v roce 1920 arbitrážním výrokem konference dohodových mocností, 

jemuž se podřídilo Československo i Polsko. Poláci ovšem měli větší pocit křivdy, neboť 

v ČSR zůstala početná skupina Poláků a v některých obcích Těšínska dokonce 
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převažovali. Vztahy mezi Poláky a Čechoslováky byly tedy hned od začátku zatíženy 

sporem o Těšínsko, což mělo za následek vytvoření polské menšiny u nás. 

- Československá národní politika v období před druhou světovou válkou Polákům 

poskytovala značná práva v oblasti jazykového zákona i dalších zákonů týkajících se 

školství, kultury, atd. Široká byla i polská osvětová činnost, fungovalo mnoho čítáren, 

knihoven, sdružení a mnoho dalšího. Toto uklidnění ale netrvalo dlouho. Roku 1938 se 

spojily polské nesocialistické strany u nás do Svazu Poláků a vystoupili s požadavkem 

rozsáhlé autonomie (především Těšínsko). Vláda pod tlakem událostí v Mnichově 

přistoupila i na toto ultimátum a v říjnu 1938 postoupila Polsku značnou  část 

historického území Těšínska. To však netrvalo ani rok, neboť v září 1939 bylo území 

dobytu hitlerovským Německem a přičleněno k Říši. 

- Za druhé světové války se Poláci stávali obětmi nacistů několikanásobně více než Češi.  

Důvodem bylo nejen zostřené německé zákonodárství, ale zároveň se jednalo o reakci 

na silnou polskou odbojovou činnost. Na jaře roku 1945 vystupovali některé polské 

revoluční národní výbory z ilegality a ujímaly se moci. Na vyšší diplomatické úrovni byla 

ale dohodnuta obnova předmnichovské státní hranice ČSR a s dopomocí armády byla 

hranice obnovena i na Těšínsku. To zapříčinilo oživení sporů o Těšínsko.  Tento spor 

značně ovlivňoval úroveň československo-polských vztahů. Nakonec v roce 1947 přišel 

zásah z Moskvy, kdy byla podepsána Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi ČSR 

a Polskem, ale ani tento zásah nepřispěl k zmírnění napětí mezi oběma národy. 

-  V Poválečném Československu docházelo k rozšiřování polských škol, vzniklo smíšené 

družstvo Jednota a zvyšoval se podíl Poláků v politice, především díky jejich početnému 

zastoupení v KSČ. Později se významně změnila struktura území obývaného polskou 

menšinou, protože došlo k mohutnému rozvoji těžkého průmyslu v oblastech 

Ostravska a Těšínska, což mělo za následek migraci z vnitrozemí a Slovenska. V roce 
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1968 byl přijat zákon o postavení národností v ČSR, který jim zajišťoval mnoho práv, 

ale reálně byla veškerá jejich činnost až do roku 1989 vystavována kontrole, 

usměrňována orgány KSČ a tisk cenzurován. 

- Po návratu k demokratické společnosti v listopadu 1989 se život polské menšiny 

výrazně změnil. Pravidelně svolávaný Kongres Poláků (nezisková organizace - její 

představenstvo se schází dle potřeb (cca 12 ročně) a předsedové cca 70 polských 

organizací sdružených v Kongrese se scházejí 4x do roka) převzal zastupování polské 

menšiny. Účastnili se Občanského fóra, působili v Česko-polské solidaritě. Byly 

založeny nebo obnoveny polské organizace, např.: Sdružení polských učitelů, Svaz 

polských novinářů, atd. Problémem zůstává úprava zákonných norem v ČR, aby 

zajišťovaly všechna potřebná práva národnostních menšin. Dosavadní zákony jsou 

podle Poláků příliš obecné. 

Nejvýznamnější polské organizace/spolky v ČR:  

- Kongres Poláků v ČR – zastupuje polskou národnostní menšinu ve vztahu k většinové 

společnosti, orgánům státní správy, samosprávy a sdělovacím prostředkům. Dále pak 

koordinuje činnost polských spolků působících v ČR, vydává periodikum „Głos“ (kdysi 

to byl Głos Ludu) a knihy polských autorů, píšících v ČR. Mezi jejich další aktivity patří 

pořádání diskuzních setkání, besed, školení a seminářů pro dobrovolníky z občanských 

sdružení, která zastřešuje, a mnoho kulturních akcí. Zástupci kongresu nezastupují 

polskou menšinu jen na úrovni obecních samospráv, ale i v Radě pro národnosti vlády 

ČR a poradním orgánu MŠMT pro záležitosti národnostního školství. 

- Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (Polský kulturně-osvětový svaz - PZKO) – je 

nejpočetnější organizací sdruženou v Kongresu Poláků. PZKO bylo založeno už v roce 

1947. Za dobu svého působení si svaz vybudoval rozsáhlou organizační strukturu. 

Činnost vyvíjí místní skupiny i Hlavní výbor PZKO, při kterém působí sekce historická, 
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taneční, divadelní a literárně-umělecká. V rámci spolku působí mnoho pěveckých, 

divadelních a tanečních souborů. Místní skupiny, kterých je celkem 87, organizují ročně 

stovky kulturně-osvětových akcí po celém území Těšínska. Nejpopulárnější akcí je 

„Gorolski Święto“ v Jablunkově, která se koná každoročně už od roku 1946. Další 

populární akcí je „Festiwal PZKO“ konající se nepravidelně, v poslední době co 3-4 

roky). PZKO také provozovalo profesionální loutkové divadlo „Bajka“ (nyní už několik 

let jej provozuje Těšínské divadlo) a  vydává měsíčník „Zwrot“, „Kalendarz Śląski“ a 

další publikace.  

Náboženství: 

- Poláci jsou jediná menšina v ČR, kde se nadpoloviční většina jejich členů (56,9%) hlásí 

ke křesťanské víře, specifikem je i to, že se mezi nimi najde vysoký podíl protestantů 

pouze však v oblasti Těšínska.  

 

SVÁTKY: 

Státní svátky: 

- 1. ledna: Nový Rok  

- Velikonoční neděle a pondělí (první neděle po prvním jarním úplňku)  

- 1. května: Svátek práce  

- 3. května: Svátek ústavy (na památku prohlášení ústavy 3. května 1791)  

- Boží tělo: ve čtvrtek devátého týdne po velikonocích; konají se procesí s dětmi oblečenými v 

bílém, které doprovázejí stovky lidí  

- 15. srpna: Nanebevzetí Panny Marie, Den polské armády (výročí vítězné bitvy s ruskou 

armádou na předměstí Varšavy v r.1920)  
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- 1. listopadu: svátek Všech svatých  

- 11. listopadu: Den národní nezávislosti (Polsko znovuzískalo nezávislost v r. 1918 po 123 letech 

rozdělení)  

- 25. a 26. prosince: Vánoce  

Méně oficiální svátky, které jsou obvykle pracovními dny:  

- Tlustý čtvrtek: den, kdy se jí koblihy (poslední čtvrtek masopustu)  

- Mezinárodní den žen: populární komunistický svátek, kdy by měli muži projevit svou úctu k 

ženám květinou nebo dárkem. Původně byl tento den zaveden v USA a měl připomínat 129 

žen, které zemřely během požáru v továrně v New Yorku v r. 1908 (8. března)  

- První jarní den: neoficiální příležitost populární zejména mezi dětmi, které se tento den 

tradičně ulévají ze školy (21. března)  

- Apríl: den, kdy si lidé navzájem tropí žerty; v Polsku se označuje latinským jménem “Prima 

Aprilis”. (1. dubna)   

- Den dětí: děti dostávají sladkosti, jsou brány do zoo nebo jsou jiným způsobem obdarovávány 

(1. června)  

- Svatojánská noc: nejkratší noc v roce je jediným okamžikem, kdy kvetou kapradiny. Kdo ji 

najde, bude šťastný a bohatý. Navíc je toto štěstí a peníze je zakázáno sdílet s kýmkoli dalším. 

(24. června)  

- Předvečer svátku sv. Ondřeje: lidé čtou budoucnost z tvarů rozpuštěného vosku- býval 

rozpouštěn a naléván do studené vody. (29. listopadu) 

Polská kuchyně (příklady):  

- Bigos – obsahuje hodně čerstvého a nakládaného zelí, párků, cibule, hub a česneku. 

Podle ročního období se přidávají různé ingredience (pepř, bobkový list, kmín,…). 
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- Pierogi (pirohy) – těstovité knedlíčky plněné bramborami, tvarohem, masem, 

houbami, zelím jahodami, švestkami, ale i jinými zvláštními náplněmi jako je například 

brokolice, čokoláda atd. 

- Golabki – vařený zelný list plněný hovězím, cibulí a rýží před zapečením, poté se 

podává s rajčatovou nebo houbovou omáčkou.  

- Polévky – často hutné a syté. Nejtypičtější je Barszcz, což je obdobou ruského boršče, 

a Žurek, což je žitná polévka s uzeninou, brambory a vejcem podávaná v chlebu. 

- Nápoje – vodka: Kontušovka (obsahuje med a koření) a Zubrowka (obsahuje 

aromatickou bylinu tomkovici) 

 

ZDROJE:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1ci#Pol%C3%A1ci_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/mensiny/polska-narodnostni-mensina-16124/ 

http://www.hks.re/wiki/doku.php?do=export_pdf&rev=0&id=polaci_v_cr 

http://www.poutnik.cz/evropa/polska-jidla 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsk%C3%A1_kuchyn%C4%9B 

 

3. Doplnění informací, které žáci v prezentacích nezmínili, zodpovězení dotazů, 

doplnění o zajímavé poznatky, zkušenosti a informace lektorem z polské 

menšiny (10 min) 

• Lektor z polské menšiny společně se stabilním lektorem zodpoví případné dotazy žáků 
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• Lektor z polské menšiny doplní prezentaci o případné podstatné informace, které žáci 

nezmínili nebo zmínili, ale realita je jiná, než si například dohledali na internetu či v 

knihách 

o Cílem je vystihnout základní charakteristické znaky menšiny z pohledu člověka, 

který se v ní pohybuje, objasnit žákům z čeho vychází odlišné kulturní zvyky, 

aby pochopili, na čem se zakládají odlišnosti menšiny od majority 

o  Informace lektor doplňuje na základě výše uvedeného informačního zázemí o 

národnostní menšině a také hlavně dle vlastních vědomostí a zkušeností  

§ podstatná je především autentičnost lektora z národnostní menšiny, 

mluvit opravdu ze svých vlastních zkušeností (nemělo by se jednat o 

pouhé předávání naučených frází) 

o Může zmínit vlastní zajímavý zážitek s lidmi z národnostní menšiny (pozitivní) 

o Sdělit další zajímavé informace, které např. nejsou tak dohledatelné na 

internetu, ale přesto mohou být pro žáky zajímavé nebo charakteristické pro 

menšinu 

 

4. Diskuze řízená stabilním lektorem (15 min) 

• Stabilní lektor plynule v návaznosti na prezentace a jejich doplnění naváže diskuzi 

zacílenou na:  

      a)  zda si žáci dovedou představit, že by se pohybovali v této národnostní menšině 

- pokud ano, tak jestli už tomu bylo i předtím, než proběhla tato výuková 

hodina nebo naopak jestli na základě dnešní výuky se jim tato národnostní 

menšina více přiblížila 

b) jaké si žáci myslí, že mohou být výhody a nevýhody být součástí menšiny  

  - ve zkratce poznamenat na tabuli  
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c) odlišení předsudků od reálných rysů menšiny 

    - vysvětlit žákům, co znamená slovo předsudek 

 - zeptat se, jestli má někdo pocit, že má předsudky k této menšině 

    - podpořit, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké mohou mít lidé k této menšině 

předsudky, které se neslučují s reálnými rysy subkultury 

 

d) jak a proč tyto předsudky vznikají 

e) podpořit žáky v zamyšlení se nad tím, jak spolu souvisí předsudky s následnou 

diskriminací členů této subkultury 

 

• Lektor z menšiny diskuzi obohacuje svým vlastním pohledem, jaké on sám vnímá 

výhody a nevýhody v tom, že je členem dané menšiny, s jakými předsudky se již setkal 

a jak se cítil, když se s nimi musel konfrontovat (popsat pocity) – DŮLEŽITÉ! 

o Pokud se sám s žádnými předsudky nesetkal, může popsat zkušenost nějakého 

jiného člena z menšiny 

• Stabilní lektor zajišťuje kontrolu nad celou diskuzí a moderuje jí s ohledem na to, aby 

podporovala výchovu k toleranci, úctě k sobě i druhým, solidaritě, respektu, smyslu 

pro zodpovědnost a k demokratickému občanství  
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Co dělat, když třída nechce spolupracovat a zapojovat se do diskuze?  

a) Když žáci nespolupracují a nechtějí diskutovat 

• Pro podporu diskuze by měl lektor navodit atmosféru otevřené komunikace, 

respektovat žáky, jejich názory a pocity, aktivně naslouchat, doptávat se -> 

uplatňovat neformální styl výuky 

• Průběžně žáky motivovat prostřednictvím předávání zpětné vazby -  pochvaly 

a ocenění 

• V závěrečné reflexi dávat prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru na 

vedení výuky atd. 

• Pokud nějaký žák nespolupracuje, tak mu nedávat kázeňskou přednášku, ale 

položit mu přímou otázku (bez toho aniž bychom ho uvedli do rozpaků) a tím 

ho pobízet k aktivitě 

 

b) Když jsou žáci příliš aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření ostatním 

spolužákům 

• Již v začátku diskuze upozornit na opravdu jasné a výstižné vyjádření všech 

účastníků diskuze 

• Lektor může požádat aktivní jedince, aby dávali prostor i ostatním spolužákům  

• Lektor může vymezit čas na jednotlivé vstupy a tento čas pak také musí hlídat 

a dodržovat ho 

• Klást otázky i ostatním neaktivním spolužákům, kteří by se chtěli vyjádřit, ale 

mohou mít pocit, že není dostatek prostoru 
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c) Když jsou žáci příliš hluční 

• Výuka by měla být realizována s ohledem na to, aby nedocházelo k velkým 

pauzám mezi jednotlivými aktivitami (žáci by měli být pořád „ zaměstnaní“) 

• Lektor by měl dbát na interakci s žáky (jak slovní tak i dodržovat oční kontakt, 

občas procházet třídou), působit sebevědomě (nestát shrbený/á, mluvit 

nahlas), vyjadřovat pozitivní emoce a zařadit do výuky i humor (umět 

zavtipkovat, nebát se udělat si ze sebe legraci) 

• Projevovat žákům důvěru a přesvědčení o tom, že ukázněnost je v jejich silách 

• Již od začátku nepřehlížet projevy nekázně  

• Dbát na to, aby nedocházelo od odklonu tématu diskuze někam jinam 

(případně vracet žáky zpátky k tématu tím, že shrneme, k čemu jsme se zatím 

dostali a navrhneme další vhodný směr diskuze) 

 

Na každé výukové hodině jsou zároveň přítomni pedagogové, kteří dohlíží na klidný průběh 

hodiny. 

5. Reflexe (5 min) 

• Stabilní lektor a následně i lektor z národnostní menšiny zpětně reflektuje 

průběh celé hodiny, sdělí žákům, jak na něj hodina působila (co se mu líbilo a 

případně nelíbilo), může pochválit a ocenit žáky za kreativní prezentaci tématu, 

ocenit zapojení se do diskuze apod. 

• Stabilní lektor vyzve žáky, aby také shrnuli průběh výukové hodiny, co se jim 

líbilo a nelíbilo, zda se dozvěděli něco nového, jaké dojmy si odnáší, jestli mají 

pocit, že výuka přispěla k jinému náhledu na osoby z této menšiny  

• Reflexi koriguje stabilní lektor 

o v případě potřeby se doptává žáků 
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o zajišťuje plynulost reflexe a koriguje, aby se žáci nepřekřikovali 

o dává prostor všem a v případě ticha a před ukončením samotné reflexe 

se doptává, zda ještě někdo má potřebu se vyjádřit 

o směřuje reflexi k ukončení výukové hodiny  

o na závěr reflexe žákům připomene téma dalšího setkání a připomene 

prezentaci následující skupinky 
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VÝUKOVÁ HODINA NA TÉMA – NĚMECKÁ NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINA 

1. úvod hodiny – seznámení se s lektorem (max. 5 min) 

• Stabilní lektor představí žákům druhého lektora z německé národnostní menšiny 

• Lektor z německé národnostní menšiny se poté sám představí, sdělí žákům, čemu se 

běžně v životě věnuje apod. 

2. prezentace žáků na danou menšinu (10 min) 

• Vybraná skupinka žáků představí svojí kreativní prezentaci o německé národnostní 

menšině, která by měla obsahovat základní informace o menšině, historii, kultuře a 

tradicích. Oceňuje se případná ukázka obrázků, videí, národního tance, hudby, 

tradičních předmětů či jídel apod. 

 

INFORMAČNÍ ZÁZEMÍ O NĚMECKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINĚ PRO LEKTORY 

 

Německo5 

- Oficiální název: Spolková republika Německo 

- Nachází se ve střední Evropě 

- Hlavní město: Berlín 

- Jazyk: němčina 

- Měna: euro 

                                                   

5 https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko 
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- Nejlidnatější stát EU (přes 82 milionu obyvatel) 

- Rozloha: 357 023 km² 

- Státní zřízení: federativní parlamentní republika 

- Náboženství: protestantské, římskokatolické, muslimské 

- Pohoří: Alpy 

- Důležité řeky: Rýn, Dunaj, Labe, Odra 

- Významná města: Berlín, Hamburk, Mnichov, Kolín nad Rýnem, Frankfurt nad 

Mohanem 

- Slavní hudebníci: J. S. Bach, L. van Beethoven, R. Schumann, R. Wagner, E. Strauss 

- Na seznam UNESCO přispívá Německo 40 památkami 

- Vlajka: černý, červený a žlutý horizontální pruh 

 

 
Německá menšina v ČR – historie6 

- 12. století – kolonizace českého pohraničí 

- Na počátku Československa se k německé národnosti hlásilo okolo 30 % obyvatel 

- Po 2. světové válce došlo k vysídlení většiny Němců z Československa (celkem bylo 

odsunuto 3,5 milionu Němců) 

- Po pádu socialismu a vstupu ČR do EU se usnadnila přirozená migrace mezi Českem a 

Německem 

                                                   

6 https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_men%C5%A1ina_v_%C4%8Cesku 
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- Dnes tvoří německou menšinu v Čechách z části potomci sudetských Němců, kteří 

nemuseli po 2. světové válce odejít. Zbytek tvoří Němci, kteří přijíždějí do Čech za prací 

- Největší zastoupení je v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém kraji 

- V dnešních dnech se hodně mladých Němců ze smíšených manželství hlásí k české 

nebo žádné národnosti, starší generace vymírá a v Čechách se tedy k německé 

národnosti hlásí rok od roku méně obyvatel 

Německé organizace/spolky v ČR:  

Spolek Němců a přátel německé kultury – založený 1969 – puvodně Kulturní sdružení 

občanů německé národnosti 

- Německá škola v Praze – založena r. 1989, zahrnuje školku, základní a střední školu 

s maturitou v českém i německém jazyce 

- Shromáždění německých spolků v České republice7 – založeno r. 1991 jako hlavní 

instituce pro nově vzniklé kulturní centrum německých menšin v jednotlivých 

regionech; usiluje o usnadňování česko-německého porozumění a o povědomí o 

německé menšině v Čechách; vydává měsíčník LandesEcho 

- 1991 – týdeník Prager Zeitung (Pražské noviny) – vychází už pouze v elektronické 

podobě 

Němci a rodina8: 

 Německá rodina je velmi podobná té naší, české. Obvyklý počet dětí je 1-3, oba rodiče 

pracují, přičemž matky často pouze na poloviční úvazek. Není obvyklé, aby rodiny bydlely 

                                                   

7 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_n%C4%9Bmeck%C3%BDch_spolk%C
5%AF_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice 
8 https://learngerman.dw.com/en/family-in-germany/l-38180506/rs-39549341 
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s prarodiči. Většina párů jsou sezdaných, ovšem nesezdané páry nejsou žádnou vzácností. 

Průměrný věk prvorodiček je okolo 31 let.  

Náboženství: 

Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství. Hlásí se k němu 67 % Němců. Druhým 

nejrozšířenějším náboženstvím je islám.  Němečtí muslimové, velká část tureckého původu, 

nemají od státu plné oficiální uznání náboženské komunity.9  

Svátky10: 

Nový rok – 1. 1. 

Epifanie (Tři králové) – 6. 1. 

Mezinárodní den žen – 8. 3. 

Velikonoce – V neděli ráno hledají děti velikonoční vajíčka, která jim po domě a zahradě ukryl 

zajíček. Zajíc je také symbolem celých Velikonoc (na rozdíl od českého beránka). Velikonoce 

mají v Německu velmi silný náboženský význam, skoro větší než Vánoce. Mnoho rodin 

navštěvuje kostel a velikonoční bohoslužby a objíždí příbuzné. V Německu se koledovat 

s pomlázkou nechodí – tento zvyk tu není skoro vůbec známý. Jídlo na Velikonoce je ovšem 

podobné jako u nás – malovaná vejce, mazanec, koblihy a skopové či jehněčí maso. 

Svátek práce – 1. 5.  

Nanebevstoupení páně – pohyblivý svátek v květnu 

Svatodušní svátky (letnice) 

                                                   

9 https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko 
10 https://www.tuxx.cz/zem%C4%9B/n%C4%9Bmecko/st%C3%A1tn%C3%AD-sv%C3%A1tek/2019/ 
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Slavnost těla a krve páně – pohyblivý svátek v červenci 

Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8.  

Den německé jednoty – 3. 10. 

Den reformace – 31. 10. 

Den Všech svatých – 1. 11. 

Den pokání a modlitby – pohyblivý svátek v listopadu 

Vánoce11 – Vánoce vypadají v podstatě stejně jako u nás. Samozřejmostí je vánoční stromek, 

který je velmi výrazně ozdobený. Skleněné ozdoby na stromek se začaly vyrábět právě 

v německých městech. Dárky nosí Christkind (Ježíšek), nebo Weihnachtsmann (vánoční muž), 

který má zrzavé vlasy a vousy. Místo betlémů se v Německu staví vánoční pyramidy. Na 

Vánoce se připravují pokrmy z ryb, oblíbená je také husa nebo kachna s červeným zelím a 

bramborovým knedlíkem s jablky a slaninou. Dále se na jídelním stole objevuje konšelská mísa 

a na závěr jablkový závin. Dalším tradičním jídlem je vánoční máslová štola s rozinkami, 

mandlemi a kandovaným ovocem. Cukroví se nazývá marcipán chudých nebo Springel. 

Německá kuchyně (příklady):  

 Německá kuchyně je velmi různorodá. Stále převažují těžká jídla, ale postupně se 

přechází na jídla lehká. Oblíbený je tzv. Eintopf – jídlo z jednoho hrnce. Jedná se o velmi hustou 

polévku, kde přísady se dělají všechny v jednom hrnci. Nejčastějšími přílohami jsou brambory 

a nudle. Oblíbené jsou všechny druhy masa, zvláštností je, že i syrová.  

 Nejoblíbenějším alkoholickým nápojem je pak pivo, které se občas míchá s limonádou 

(radler).  Dalším oblíbeným nápojem je víno, zvláště červené.  

                                                   

11 http://nemecko.svetadily.cz/clanky/Jak-se-slavi-Vanoce-v-Nemecku 
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 Speciality: telecí buřty s preclíkem a sladkou hořčicí, pečené vepřové koleno, bádenské 

plněné tašky (maultaschen), saská bramboračka, chřest. 

 

ZDROJE:  

• https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_kuchyn%C4%9B 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_n%C4%9B

meck%C3%BDch_spolk%C5%AF_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice 

• https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_men%C5%A1ina_v_%C4%8Ce

sku 

• https://learngerman.dw.com/en/family-in-germany/l-38180506/rs-39549341 

• https://www.tuxx.cz/zem%C4%9B/n%C4%9Bmecko/st%C3%A1tn%C3%AD-

sv%C3%A1tek/2019/ 

• http://nemecko.svetadily.cz/clanky/Jak-se-slavi-Vanoce-v-Nemecku 

 

 

3. Doplnění informací, které žáci v prezentacích nezmínili, zodpovězení dotazů, 

doplnění o zajímavé poznatky, zkušenosti a informace lektorem z německé 

menšiny (10 min) 

• Lektor z německé menšiny společně se stabilním lektorem zodpoví případné dotazy 

žáků 

• Lektor z německé menšiny doplní prezentaci o případné podstatné informace, které 

žáci nezmínili nebo zmínili, ale realita je jiná, než si například dohledali na internetu či 

v knihách 
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o Cílem je vystihnout základní charakteristické znaky menšiny z pohledu člověka, 

který se v ní pohybuje, objasnit žákům z čeho vychází odlišné kulturní zvyky, 

aby pochopili, na čem se zakládají odlišnosti menšiny od majority 

o  Informace lektor doplňuje na základě výše uvedeného informačního zázemí o 

národnostní menšině a také hlavně dle vlastních vědomostí a zkušeností  

§ Podstatná je především autentičnost lektora z národnostní menšiny, 

mluvit opravdu ze svých vlastních zkušeností (nemělo by se jednat o 

pouhé předávání naučených frází) 

o Může zmínit vlastní zajímavý zážitek s lidmi z národnostní menšiny (pozitivní) 

o Sdělit další zajímavé informace, které např. nejsou tak dohledatelné na 

internetu, ale přesto mohou být pro žáky zajímavé nebo charakteristické pro 

menšinu 

 

4. Diskuze řízená stabilním lektorem (15 min) 

• Stabilní lektor plynule v návaznosti na prezentace a jejich doplnění naváže diskuzi 

zacílenou na:  

      a) zda si žáci dovedou představit, že by se pohybovali v této národnostní menšině 

- pokud ano, tak jestli už tomu bylo i předtím, než proběhla tato výuková 

hodina nebo naopak jestli na základě dnešní výuky se jim tato národnostní 

menšina více přiblížila 

b) jaké si žáci myslí, že mohou být výhody a nevýhody být součástí menšiny  

  - ve zkratce poznamenat na tabuli  

c) odlišení předsudků od reálných rysů menšiny 

    - vysvětlit žákům, co znamená slovo předsudek 
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 - zeptat se, jestli má někdo pocit, že má předsudky k této menšině 

    - podpořit, aby se žáci zamysleli nad tím, jaké mohou mít lidé k této menšině 

předsudky, které se neslučují s reálnými rysy subkultury 

d) jak a proč tyto předsudky vznikají 

e) podpořit žáky v zamyšlení se nad tím, jak spolu souvisí předsudky s následnou 

diskriminací členů této subkultury 

 

• Lektor z menšiny diskuzi obohacuje svým vlastním pohledem, jaké on sám vnímá 

výhody a nevýhody v tom, že je členem dané menšiny, s jakými předsudky se již setkal 

a jak se cítil, když se s nimi musel konfrontovat (popsat pocity) – DŮLEŽITÉ! 

o Pokud se sám s žádnými předsudky nesetkal, může popsat zkušenost nějakého 

jiného člena z menšiny 

• Stabilní lektor zajišťuje kontrolu nad celou diskuzí a moderuje jí s ohledem na to, aby 

podporovala výchovu k toleranci, úctě k sobě i druhým, solidaritě, respektu, smyslu 

pro zodpovědnost a k demokratickému občanství  

 

Co dělat, když třída nechce spolupracovat a zapojovat se do diskuze?  

a) Když žáci nespolupracují a nechtějí diskutovat 

• Pro podporu diskuze by měl lektor navodit atmosféru otevřené komunikace, 

respektovat žáky, jejich názory a pocity, aktivně naslouchat, doptávat se -> 

uplatňovat neformální styl výuky 

• Průběžně žáky motivovat prostřednictvím předávání zpětné vazby - pochvaly a 

ocenění 
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• V závěrečné reflexi dávat prostor pro vyjádření jejich vlastního názoru na 

vedení výuky atd. 

• Pokud nějaký žák nespolupracuje, tak mu nedávat kázeňskou přednášku, ale 

položit mu přímou otázku (bez toho, aniž bychom ho uvedli do rozpaků) a tím 

ho pobízet k aktivitě 

 

b) Když jsou žáci příliš aktivní, jednotlivci nedávají prostor pro vyjádření ostatním 

spolužákům 

• Již v začátku diskuze upozornit na opravdu jasné a výstižné vyjádření všech 

účastníků diskuze 

• Lektor může požádat aktivní jedince, aby dávali prostor i ostatním spolužákům  

• Lektor může vymezit čas na jednotlivé vstupy a tento čas pak také musí hlídat 

a dodržovat ho 

• Klást otázky i ostatním neaktivním spolužákům, kteří by se chtěli vyjádřit, ale 

mohou mít pocit, že není dostatek prostoru 

 

c) Když jsou žáci příliš hluční 

• Výuka by měla být realizována s ohledem na to, aby nedocházelo k velkým 

pauzám mezi jednotlivými aktivitami (žáci by měli být pořád „zaměstnaní“) 

• Lektor by měl dbát na interakci s žáky (jak slovní, tak i dodržovat oční kontakt, 

občas procházet třídou), působit sebevědomě (nestát shrbený/á, mluvit 

nahlas), vyjadřovat pozitivní emoce a zařadit do výuky i humor (umět 

zavtipkovat, nebát se udělat si ze sebe legraci) 

• Projevovat žákům důvěru a přesvědčení o tom, že ukázněnost je v jejich silách 

• Již od začátku nepřehlížet projevy nekázně  



 

 

 

 

 

184 

• Dbát na to, aby nedocházelo od odklonu tématu diskuze někam jinam 

(případně vracet žáky zpátky k tématu tím, že shrneme, k čemu jsme se zatím 

dostali a navrhneme další vhodný směr diskuze) 

 

Na každé výukové hodině jsou zároveň přítomni pedagogové, kteří dohlíží na klidný průběh 

hodiny. 

5. Reflexe (5 min) 

• Stabilní lektor a následně i lektor z národnostní menšiny zpětně reflektuje 

průběh celé hodiny, sdělí žákům, jak na něj hodina působila (co se mu líbilo a 

případně nelíbilo), může pochválit a ocenit žáky za kreativní prezentaci tématu, 

ocenit zapojení se do diskuze apod. 

• Stabilní lektor vyzve žáky, aby také shrnuli průběh výukové hodiny, co se jim 

líbilo a nelíbilo, zda se dozvěděli něco nového, jaké dojmy si odnáší, jestli mají 

pocit, že výuka přispěla k jinému náhledu na osoby z této menšiny  

• Reflexi koriguje stabilní lektor 

o v případě potřeby se doptává žáků 

o zajišťuje plynulost reflexe a koriguje, aby se žáci nepřekřikovali 

o dává prostor všem a v případě ticha a před ukončením samotné reflexe 

se doptává, zda ještě někdo má potřebu se vyjádřit 

o směřuje reflexi k ukončení výukové hodiny  

o na závěr reflexe žákům připomene téma dalšího setkání a připomene 

prezentaci následující skupinky 
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