
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Cíle
Studující jsou seznámeni s právním stavem LGBT+ lidí ve světě. Diskutují rozdíly 
v legislativě napříč státy, reflektují a kriticky hodnotí dopady legislativy na život 
LGBT+ lidí.

Vazba na vzdělávací oblasti
Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Občanská výchova (výcho-
va k občanství), Člověk a jeho svět, Základy společenských věd, Zeměpis, Právo, 
Historie.

Kroky
Třídu rozdělíme na 4 skupiny, můžeme studující rozpočítat nebo je nechat, 
aby se rozdělili sami. Tyto skupiny se rozmístí po třídě, aby mohly nerušeně 
pracovat. Nejdříve pracují ve skupinách. Zasedací pořádek posléze obnovíme 
až po skončení celé aktivity.

Každé skupině dáme vytištěnou mapu z přílohy. Studujícím ve skupinách za-
dáme, aby zanesli do mapy světa: 1) kde si myslí, že LGBT+ páry mají možnost 
uzavřít manželství, 2) kde mají možnost uzavřít jiný druh partnerství,1 3) kde je 
trestné projevovat se jako příslušník LGBT+ menšin a 4) kde je příslušnost k této 
skupině trestána smrtí. Každé skupině zadáme jednu z těchto čtyř otázek.

Následně každá skupina ukazuje, které státy do mapy zanesla. Vždy jedna sku-
pina přistoupí k tabuli a prezentuje své výsledky. Poté následuje diskuze. Proč 
označili zrovna dané území a co je k tomu vedlo. Tento proces se s ostatními 
skupinami opakuje. Poté co skupiny se svými prezentacemi skončí, ukážeme 
jim mapu, kde je zobrazena reálná situace. Následně s žáky/němi porovnáváme 
jejich vlastní výsledky s těmi reálnými a dále se ptáme, co má podle nich vliv 
na situaci v rozličných zemích.2

Otázky, které je možné v diskusi použít:
Proč jste vybrali právě tuto oblast?
Jaké jsou důvody, že je právní systém v této zemi nastaven právě takto?
Chtěli byste žít v zemi s takovými zákony? Proč ano, proč ne?

Měli bychom zdůraznit především rozdíly mezi tím, co studující původně vy-
mysleli, a reálným stavem, pokud tedy taková situace nastala.

Následně seznamujeme studenty a studentky s extrémními stavy. Jedná se na-
příklad o Ugandu nebo Rusko. Zde je možné použít (často bohužel až drastic-
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1  Vysvětlit rozdíl mezi partner-
stvím a manželstvím – zde 
partneři většinou nemají ta 
samá práva jako manželé, v roz-
ličných zemích je situace různá, 
ale obecně registrovaní jedinci 
v partnerských vztazích jsou 
diskriminováni v oblasti finanč-
ní, v oblasti péče o dítě, dědění 
majetku i jinak, v závislosti na 
rozdílných zemích.

2  Je na vyučující/m, jestli studu-
jícím k práci dá slepou mapu, 
nebo mapu s vyznačenými 
státy. Na slepé mapě je možné 
sledovat, kam studující umístí 
země, o nichž předpokládají, že 
v nich panují specifické právní 
normy vůči LGBT komunitě, 
a zároveň studující prokazují 
znalosti z geografie. Na mapě 
s vymezenými státy se zamě-
řujeme především na důvody, 
které žáky/ně vedly k označení 
specifických zemí.
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ké) obrazové materiály, které je možné k této problematice nalézt na internetu. 
Na druhou stranu můžeme poukázat i na země, které podporují stejnopohlavní 
manželství, abychom ukázali i opačný přístup sociální inkluze. Nejnověji se 
jedná například o Skotsko.


