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Cíle
Tato hra má studujícím přiblížit, jaké to je být v kůži rozličných skupin, vůči kterým 
má většinová společnost negativní předsudky. Studující sami zažijí, jak se lidé 
mohou k takovým skupinám obyvatel chovat. Zjistí, že takové chování je často 
založeno na nepodložených stereotypech, ne na pravdivých informacích. 

Vazba na vzdělávací oblasti
Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Občanská výchova (Výchova 
k občanství), Člověk a jeho svět, Základy společenských věd, Psychologie a So-
ciologie.

Kroky
Nejprve požádáme čtyři dobrovolníky, aby přistoupili před tabuli. Pokud se ni-
kdo nechce hlásit dobrovolně, vybereme ze studujících sami. Je dobré mít na 
paměti, že studující budou představovat jistou skupinu, snažíme se vybírat 
takové studující, kteří do skupiny obyvatel, jíž budou reprezentovat, sami nepa-
tří. Tedy pokud chci, aby některý ze studujících představoval Roma, nevyberu 
Roma, pokud některý bude představovat LGBT+ osobu, snažím se takovou 
osobu nevybrat. 

Pro hru si připravíme nálepky. Na každé z nich bude jméno skupiny, kterou 
bude každý ze studujících zastávat. Vybíráme především skupiny, vůči nimž 
existují předsudky, na které chceme poukázat a hovořit o nich (např. Rom, 
lesba, trans žena, Rus, vozíčkář, jeřábnice, autista, muslim, kněz, pedofil atp., 
záleží na preferenci pedagoga)

Vybraní studující jdou před tabuli, kde jim na záda nalepíme cedulky se sku-
pinou, kterou budou reprezentovat. Vyzveme ostatní vybrané studující, aby si 
přečetli identitu ostatních, ale v žádném případě jim jí neprozrazovali. Pak je 
vyzveme, aby se prošli uličkami ve třídě, aby se zbytek studujících dozvěděl, 
jakou roli budou reprezentovat. Ti jim jejich „nalepenou“ identitu ale také 
neprozrazují.

Nyní vyzveme vždy tři ze studujících, aby se pokusili ke čtvrtému chovat tak, 
jak by se asi chovali k příslušníkovi skupiny, kterou čtvrtý studující reprezentuje. 
Ten má z jejich způsobu chování zjistit, jakou skupinu zastupuje. 

Když se mu to podaří, provedeme reflexi a po té přijde na řadu další, dokud se 
všichni vybraní studující nevystřídají. 
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Při reflexi je důležité zabývat se, jak se ostatní studující chovali. Používali ste-
reotypy? Používali předsudky (například pokud studující reprezentuje muslima, 
mohou se ho zbylí ptát: „Tak co, máš bombu v turbanu?“) Zde je vždy důležité 
se studujících zeptat, odkud mají frázi, kterou použili? Opravdu si myslí, že je 
pravdivá? 

Zde můžeme nabourat způsob, jakým studující sbírají informace a také způsob 
jak je používají. Může se stát, že informaci, kterou vůči některé z hraných skupin 
studující použili, zaslechli z nedůvěryhodného zdroje a například nikdy neviděli 
příslušníka skupiny dělat takové věci, jaké se od takového příslušníka jakoby 
očekávají (např. sami nikdy neviděli Roma krást, neviděli pedofila obtěžovat 
děti atp.). Tím můžeme studující přivést ke kritičtějšímu posuzování informací. 

Také se ptáme studujícího, který roli menšiny sehrával, jak se v ní cítil. Byla 
mu situace příjemná nebo ne? Chtěl by, aby se k němu ostatní chovali stejně, 
kdyby byl příslušníkem skupiny, kterou právě představoval? Zde můžeme docílit 
jistého zcitlivění, studující si uvědomují, že použití rozličných stereotypů je pro 
mnohé lidi často zraňující a že příslušnost k nějaké stereotypizované skupině 
nakonec nic konkrétního neznamená.


