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Cíle
Studující se seznamují s pojmy „stereotyp“, „předsudek“ a „diskriminace“. Analyzují 
vlastní jednání a chápání a identifikují situace, kdy si prostřednictvím předsudků 
vysvětlují rozličné jevy kolem sebe.

Vazba na vzdělávací oblasti
Občanská výchova (Výchova k občanství), Právo, Historie.

Kroky
Třídu rozdělíme podle velikosti do skupin o cca pěti lidech. Studující se v rám-
ci skupin sesednou ke společné práci. Každé skupině dáme pracovní list, na 
němž budou příslušníci různých skupin obyvatelstva.

Zadáme studujícím, aby ke každému příslušníkovi určité skupiny napsali cokoli, 
co je v souvislosti s danou skupinou napadne, především vlastnosti, které podle 
nich jednotlivým skupinám přísluší. Když studující nemají, co by dále sepsali, 
vyzveme vždy jednoho zástupce či zástupkyni ze skupiny, aby prezentovali 
výsledky společné práce. Tyto výsledky vždy diskutujeme s celou třídou. Po-
kládáme následující otázky:

Odkud pocházejí takovéto představy? Kde se s podobnými názory setkáváme? 
(jsou vaše vlastní/televize, internet, známí)
Setkali jste se sami s lidmi z popisované skupiny?
Pokud ano, měl příslušník té skupiny vlastnosti, které mu připisujete?
Pokud ne, proč o takových vlastnostech v souvislosti s těmito lidmi uvažujeme?

U každé ze skupin se bavíme, proč žáci a žákyně sepsali zrovna ty znaky, které 
je napadly. Nakolik jsou o těchto znacích a jejich platnosti přesvědčeni. Diskutu-
jeme s nimi, jestli si myslí, že jsou uvedené znaky platné a pravdivé, nebo jsou 
jen předsudkem, který nemá opodstatnění v realitě.

Vysvětlíme studujícím, co je to předsudek, jak se konstruuje a jaká je jeho 
společenská role.

Každá skupina studujících:
Je dobré upozornit na fakt, že genetické rozdíly mezi lidmi rozličných ras jsou 
menší, než mohou být mezi lidmi z jednoho města a stejné rasy.
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První skupina bude vymýšlet, cokoli je napadne k tématu různých ras.
Černoch/černoška (negroidní)
Běloch/běloška (europoidní)
Asiat/asiatka (mongoloidní)

Další skupina se zaměří na náboženství:
Buddhista
Hinduista
Křesťan
Žid
Muslim

Další skupina se zaměří na otázku různých pohlaví.
Muž
Žena
Transčlověk1

Další skupina se může zaměřit na různá povolání.
Popelář
Programátor
Lékař
Manažer
Učitel

Poznámka:
Zpětně se snažíme zjistit, které kategorie vytváří nejvíc stereotypních a předsu-
dečných výroků. Takové a jim podobné se snažíme do další aktivity na předsudky 
zařadit spíše. Ale je dobré ponechat i takové, které budí pozitivní konotace, nebo 
moc stereotypů nevytváří, abychom ukázali, že některé skupiny jsou náchylnější 
k tomu, abychom se k nim nějak chovali.

Pojmy
Předsudek (emoční složka) je negativní ale i pozitivní pocit, emočně zabarvený 
úsudek nebo názor, který nevychází z poznání, nýbrž se jedná o zevšeobecněnou 
zkreslenou představu aplikovanou na celou skupinu.

Stereotyp (poznávací složka) je obvykle zkreslená představa, zjednodušené a tře-
ba negativní přesvědčení o člověku nebo skupině lidí, která se obvykle nezakládá 
na reálných údajích a je daná nedostatkem znalostí a přímé zkušenosti.

Diskriminace (složka jednání) je pak negativní jednání (zjevné či skryté) vůči oso-
bám, které přisoudíme k daným skupinám.

1  Jedinec, jehož pohlaví nelze 
vymezit jako mužské nebo 
ženské.


