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Program 
 

Čtvrtek 3. 3.  
Jak začlenit nově příchozí děti, které nejsou zvyklé na prostředí školky 
Aktivity pro děti – inspirace metodou Persona Dolls 

Časy jsou orientační, vpravíme pauzy dle potřeby 

Aktivity pro práci s dětmi k tématu identity a podporu adaptace 
Inspirace metodou Persona Dolls 
Krátké představení metody + vyzkoušení aktivit a sdílení možnosti 
rozvoje 

- Příběh mého jména  

Pauza na oběd 

- To jsem já (Kamarádíme se) 
 

Seznámení a představení projektu Khetaun 
Proč je důležité společné předškolní vzdělávání 

Aktivita k tématu pravidla  
Jak ulehčit nově příchozím dětem vstup do neznámého prostředí školy  

Sdílení 
Zkušenosti se začleňováním dětí se sociálním znevýhodněním do 
předškolního vzdělávání 
Tipy, postřehy, literaturu a aktivity 
Materiály z mezinárodního projektu 

 

Pátek 4.3.  
Jak podpořit děti, které nejsou zvyklé na prostředí školky 

Pauza na oběd mezi 12:00 a 13:00, menší pauzy dle potřeby 

Seznámení a představení projektu Khetaun 
Co mohou získat předškolky a spolupracující MŠ 
Jak se zapojit 

Obrázkový materiál pro děti, který podpoří adaptaci do předškolek a 
školek 
Společná dílna + návrhy a připomínky 
 

- Inspirace ze zahraničí – můj den ve 
školce, to jsem já, jak se co dělá 

- Návrhy obsahů – podpora 
jazykového rozvoje 

- Provázanost na to co děláme 
- Co skutečně potřebujeme 

 

Jak zapojit rodiče ro práce 
s materiálem 
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Cíle školení 
 

- Představení projektu Khetaun – možnosti zapojení pracovníků předškolního vzdělávání 

- Význam předškolního vzdělávání a jeho vliv na školní úspěšnost dětí 

o Bariéry romských dětí se sociálním znevýhodněním při vstupu do školy - sociální 

spravedlnost  

- Význam identity a vlastního sebeurčení pro sebeúctu dětí a jejich zdravý vývoj 

- Definice konkrétních překážek ve vzdělávání a možnosti jejich překonávání – výměna 

zkušeností 

- Možnosti další spolupráce a zapojení do projektu 

 

 

Teoretické základy k tématu 
 

Význam předškolního vzdělávání1 

 
Vývoj dítěte od narození do nástupu do školy má své zákonitosti. Dovednosti, které se 
vyvíjejí v průběhu prvních šesti až sedmi let života, by měly být nástupem do školy natolik 
zralé, aby se dítě mohlo učit a rozvíjet se. Pokud bychom dovednosti a vědomosti dítěte 
přirovnali ke stavbě domu, předškolní věk je doba, kdy se kopou základy stavby, rozvádějí 
sítě, a stavbě se dává pevný, stabilní, ale pružný podklad. Má-li dítě ve svém nejbližším 
okolí dostatek podnětů, možnost sledovat kolem sebe adekvátní vzory, a je-li fyzický, 
psychický a sociální vývoj dítěte zdravý, pak vybudování těchto základů nic nebrání a dítě 
přichází do základní školy dobře připravené. 

Podstatnou roli v tomto období sehrává předškolní příprava, ať už ta institucionální, 
či ta přirozená, rodinná. Je-li vývoj dítěte v raném věku z nějakého důvodu (sociálního, 
zdravotního, fyziologického) nerovnoměrný, měla by být předškolní příprava sofistikovaná, 
promyšlená, zprostředkovaná tak, aby sloužila k vyrovnání daného znevýhodnění. 
Příměrem ke stavbě – trvá-li budování základů u některého z domů delší dobu než u jiného 
(vlivem povětrnostních podmínek, zpoždění dodávky materiálu či zaspání stavbyvedoucího), 
je potřeba dát této stavbě čas navíc, udělit výjimku ve stavebním plánu, změnit 
dodavatele materiálu, proškolit stavbyvedoucího. Nelze budovat první patro bez základů, 
i kdyby se stavební harmonogram měl prodloužit o měsíce či roky. 
 
Právě děti, jejichž vývoj v raném a předškolním věku je ohrožen nerovnoměrností, potřebují 

                                                           
1 Převzato z publikace Průvodce nízkoprahovými předškolními kluby. Karolína Ranglová, Petra Sedláčková, Kateřina 

Lánská a kol. Člověk v tísni, o.p.s., 2015 – str. 10 - 14 

 



KHETAUN (TOGETHER): With Key Steps to Inclusion of 
Romani Children into Quality Early Childhood Programs 

Partners in the KHETAUN project: 

  
 

5 5 

největší míru podpory a pozornosti jak ze strany rodičů (nebo jiných kompetentních 
dospělých), tak ze strany vzdělávacích a poradenských zařízení (případně dalších 
zúčastněných – lékaři, sociální pracovníci). Jedině tak nastoupí dítě do školy zralé, 
připravené. V opačném případě stavíme dům bez základů, který jednoduše spadne při stavbě 
prvního, nebo vyšších pater. Nastoupí-li dítě do školy nezralé, nebo nedostatečně vybavené, 
není schopno adekvátně přijímat další dovednosti a vědomosti a je ohroženo školním 
neúspěchem. Takové dítě pak potřebuje podporu mnohem větší než tu, kterou by dostalo v 
raném a předškolním věku. Nemluvíme pak už o podpoře k vyrovnávání, ale o nápravě. 
Určité dovednosti a vědomosti, jsou-li zanedbány v raném a předškolním věku, jdou však 
napravit jen velmi těžko. Mezi ně patří například dovednosti spojené s motorikou rukou a 
mluvidel, které dítě získává v průběhu vývoje sekvenčně. Ve školním věku je možné tyto 
sekvence trénovat a povede to k nápravě, ale s maximem úsilí a mnohem nižší motivací 
dítěte než v případě, že těmito sekvencemi projde v období, kdy je jejich osvojování 
fyziologické. Spadne-li nám dům při stavbě vyšších pater nebo se propadne kvůli nestabilitě 
základů, je oprava mnohem složitější, nákladnější a náročnější na odborný dozor, než když 
věnujeme dostatečný čas a energii na položení základů a rozvahu o stavebním plánu. 
 

„Je-li vývoj dítěte z nějakého důvodu nerovnoměrný, měla by být 
předškolní příprava sofistikovaná, promyšlená, zprostředkovaná 

tak, aby sloužila k vyrovnání daného znevýhodnění.“ 

 

Dítě není dům. Spadne-li dům, může nám to být lhostejné. Dítě je živoucí bytost, ze 
které se vyvíjí jedinečný dospělý. Mělo by být samozřejmostí zajistit, aby se každému 
dostalo takových podmínek, ve kterých se může se svými specifiky vyvíjet nejlépe, jak je 
to možné. Dítě nesmí být neúspěšné proto, že se narodilo „někde“ nebo “nějaké“. Každé 
dítě si zaslouží dostat kvalitní základy bez ohledu na to, jak speciální jsou jeho potřeby. 

 

Absence předškolního vzdělávání u části populace přímo ovlivňuje úspěšnost zvládání 
nároků základní školy, a tím i prostupnost do sekundárního vzdělávacího proudu. Podle 
kvalifikovaného odhadu nedochází 9 % dětí do mateřské školy a zhruba 5 % procent dětí 
pak nepokračuje v sekundárním vzdělávání (Ústav pro informace ve vzdělávání). Absence 
předškolního vzdělávání má vliv na budoucí uplatnění na trhu práce, jak ukázala 
analýza výzkumu UNDP Roma study 2011, kterou provedla společnost Median. Proto je 
potřeba hledat alternativy k mainstreamovému vzdělávacímu proudu a hledat cesty, jak 
odstranit bariéry, které brání tomu všechny děti do předškolního vzdělávání zapojit. 
Podle zkušeností z terénu víme, že mnohé matky ze sociálně vyloučených lokalit chápou 
mateřskou školu jako hlídání dětí za peníze. Často samy mateřskou školu nenavštěvovaly 
a neuvědomují si, že pro jejich děti může být přínosné dostat se do širšího kolektivu 

vrstevníků a získat již v raném věku dovednosti potřebné pro svůj další rozvoj. 

Neuvědomují si, že dítě v mateřské škole získává dovednosti, znalosti a návyky nezbytné 
pro vstup do základní školy, že mateřská škola je vzdělávací instituce. Navíc ji mohou 
vnímat jako ohrožující v tom smyslu, že zapojí rodinu do jakéhosi systému, přes který je 
možné ji sledovat. (Dítě se ve školce projevuje, vypráví zážitky z domova, učitelky vnímají 
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to, zda dítě chodí čisté apod., což může být v mnoha ohledech ohrožující. Rodiče vědí, že 
jejich životní standard není v „normě“, vnímají svoji životní situaci jako tíživou, dovedou 
zpravidla vyhodnotit, které jevy v rodině jsou na hranici patologie, nesprávné.) 
 
Potřebné dovednosti, znalosti a návyky je možné dítěti vštípit samozřejmě i v domácím 
prostředí. Avšak matky ze sociálně vyloučených lokalit často nevědí, co by jejich dítě 
mělo před vstupem do školy znát. U dětí předškolního věku, které vyrůstají v prostředí 
sociálního vyloučení, je tedy nutná nejen podpora dítěte v institucionálním předškolním 
vzdělávání, ale i jejich rodičů (pečující osoby), a to v získávání kompetencí potřebných 
při výchově a vzdělávání jejich dětí. V domácnostech rodin ze sociálně vyloučených lokalit 
chybí hračky a pomůcky nezbytné pro rozvoj dítěte, což je důsledek jak materiální 
chudoby (hračky nejsou prioritou při výdajích rodinného rozpočtu), tak toho, že rodiče 
nedovedou posoudit vhodnost hraček a pomůcek a jejich vliv na rozvoj dítěte. A když 
už hračky v domácnostech najdeme, jsou nerozvíjející, nepodnětné, nevhodně vybrané 
vzhledem k věku, pouze mechanické. Příkladem může být panenka Barbie pro dvouleté 
dítě, či repliky zbraní. 
 
Děti přicházející z nepodnětného prostředí sociálně vyloučených rodin jsou při zařazení 
do základní školy často neúspěšné při zvládání běžných školních povinností, které 
souvisejí jak s učivem, tak s režimem školy. Vzhledem ke školnímu neúspěchu jsou děti 
diagnostikovány jako mentálně retardované a velmi často je jim navržen přestup do základní 
školy praktické (tedy základní školy, jejíž režim a vzdělávací program je upraven 
pro potřeby dětí s lehkou mentální retardací). 
 
Diagnóza mentální retardace není u sociálně znevýhodněných dětí správná. Svoji inteligenci 
pouze využívají v souladu se životním stylem a potřebami, které přináší jejich přirozené 
prostředí (tedy prostředí vyloučené lokality, domácnosti). V domácím prostředí 
uplatní zcela jiné dovednosti, znalosti a návyky než ve škole – potřebují vědět, jak obstarat 
mladšího sourozence, rozeznat barevné kovy, nakoupit a nenechat se ošidit, vědět, 
komu se v lokalitě vyhnout, co říct úřednici z odboru sociálních věcí, nikoliv rozeznat 
hospodářská zvířata, pojmenovat barvy, umět nakreslit maminku, složit puzzle nebo 
správně používat předložkové vazby. Svoji inteligenci zcela přirozeně využívají k adaptaci na 
prostředí, v němž vyrůstají, bohužel zcela v rozporu s nároky školního (a sociálního) 
prostředí. Děti z nepodnětného prostředí nejsou rozumově retardované, mají jistá 
znevýhodnění, která je možná vyrovnávat zavedením opatření, mezi něž patří právě 
předškolní vzdělávání. 
 
Dalším důležitým momentem při vyrovnávání sociálního znevýhodnění dětí ze sociálně 
vyloučených lokalit je depistáž těchto dětí v terénu. Právě vzhledem k výše uvedeným 
faktorům (vnitřním i vnějším) vypadávají děti předškolního věku ze sociálně vyloučených 
lokalit zcela ze vzdělávacího systému 
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Význam identity a vlastního sebeurčení pro sebeúctu dětí a jejich zdravý vývoj 
 

Podpora předškolního vzdělávání dětí romských se sociálním znevýhodněním vychází  v našem pojetí 

z přístupu anti-bias a cílů, které mají posilovat konkrétní osobnosti a působit proti diskriminaci. 

 

V projektu Khetaun tedy sledujeme tyto cíle[1]:        .  

 

1) posílení vlastní identity (sebevědomí, sebereflexe, sounáležitost) tj. každý je schopen 

rozvinout stabilní sebevědomí, pozitivní sociální identity – sounáležitost s blízkými skupinami 

bez pocitu nadřazenosti (nebo podřazenosti) vůči ostatním         

  

2) respekt k druhým (výměna zkušeností/ perspektivy) tj. každý přijímá a respektuje lidskou 

diverzitu, umí se citlivě vyjadřovat o rozdílnostech, je empatický 

 

3) kritická reflexe (předsudků/ diskriminace) tj. každý rozpozná nespravedlnost (neférovost), 

umí popsat nespravedlnosti a ví, že nespravedlnost bolí, tedy se vůči ní staví kriticky  

 

4) aktivizace (jednání proti diskriminaci) tj. každý umí využít své možnosti a postavení, aby 

mohl sám nebo s ostatními působit proti diskriminaci  

 

Pro práci s těmito cíli je tedy třeba rozvíjet následující složky 

 Sebereflexe a respekt k druhým a jejich jedinečnosti → aktivity k reflexi vlastní identity a 

pozice ve společnosti a k poznávání různých životních pohledů a realit. 

 Rozpoznávání neférového jednání a diskriminace → reflexe zkušeností diskriminace vychází z 

toho, že všichni mají zkušenosti s tím být diskriminován i diskriminovat někoho dalšího.  

 Aktivní jednání proti diskriminaci → rozvoj strategií k aktivnímu vystupování proti 

diskriminaci.  Změna diskriminujících podmínek ve společnosti.  

 

                                                           
[1]              Cíle jsou kompilátem ze zdrojů v seznamu literatury a přednášky Louise Derman Sparks na konferenci „Bildung konsequent 

inklusiv“/ „Konsekventně inkluzivní vzdělání“, Berlin, červen 2010 – text. dostupný na stránkách www.kinderwelten.net Louise Derman 

Sparks je spoluzakladatelka přístupu anti-bias v USA a emeritní profesorka na Pacific Oaks College Pasadena/ California. Srovnej také 

Derman-Sparks L., Brunson Phillips C. „Auch kleine Kinder lernen Stereotype“ in Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Anti-Bias 

Projekt, Inkota Netzwerk e.V. Berlin 2002, S.62  

http://www.kinderwelten.net/
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Identita člověka 

•   V průběhu života se mění. 

•   Skládá se z mnoha složek a vrstev, které se v průběhu života proměňují a přizpůsobují. 

•   Každý člověk se v tomtéž okamžiku identifikuje s více kulturními, subkulturními, etnickými, 

sociálními, profesními, zájmovými a jinými skupinami. Hledá si své ukotvení, hodnoty a 

životní postoje – svůj „orientační“ systém, tj. svou identitu.  

•   O této identitě se právě z důvodu jejího rozmanitého složení hovoří jako o 

mnohonásobné/mnohovrstevnaté. 

 

Mnohonásobná identita 

• Lze říci, že naše identita představuje spíše pestrou mozaiku než jednolitý obraz. Svoji identitu 

si aktivně vytváříme  

s ohledem na prostředí, ve kterém se pohybujeme, a životní etapu, v níž se právě nacházíme.  

• Je tedy naší součástí, kterou v průběhu života znovu a znovu přetváříme a přebudováváme 

pod vlivem nových zkušeností, poznatků a setkání.  

Různá pojetí identity: 

• Každý jedinec chápe svou identitu trochu jinak.  

•  I skutečnost, že se někdo cítí být Čechem může znamenat různé věci. 

•  Někdo cítí příslušnost  k „českému“ státu, další se silně identifikuje např. s určitou „českou“ 

kulturou (ve významu chatař, houbař, milovník piva, fanoušek hokeje), jiný se cítí výrazně 

vázán k rodnému regionu. 

•  Identita každého se liší svou náplní, vztahuje se k jiným hodnotám. 

 

Osobnostní přístup 

• Namísto popisu jednotlivých sociokulturních skupin  

začíná přemýšlením o příčinách a hranicích odlišností každého z nás:  

•   Kdy  mohu o někom jiném říci, že je „jiný“ nebo že patří do nějaké „jiné” skupiny?  

•   Jaký vliv má pohlaví, sociální prostředí, etnická nebo národní příslušnost či náboženské 

přesvědčení?  
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•   Jsou některé kategorie důležitější než jiné?  

 

 

Význam etnické/národnostní identity 

 

•   Bývá často přeceňován: při zařazování druhých lidí se uchylujeme k vnímání zejména této 
složky jejich identity („To je cizinec, Rom, Vietnamec…“). 

•   Souvislost s předsudky: při zařazováním jedinců do určitých skupin jim často přisuzujeme 
„charakteristické“ vlastnosti, které jsou podle našeho mínění členům této skupiny vlastní.  

•   Etnická nebo národnostní identita by neměla být vnímána jako ta nejdůležitější při 
posuzování druhých.  

•   Identita jedinců, kteří jsou podle nás součástí jednolité národnostní skupiny nebude 
v žádném případě jednotná, stejně jako nejsou jednotné životní příběhy, zkušenosti, hodnoty 
a postoje jejich členů.  

•   Identita nemusí ani nutně být na etnický původ vázána.   
  I v této oblasti se může naše identita navíc v průběhu života vyvíjet 

 

Rozdílnost a moc ve společnosti 

• Předsudky se mohou rozvinout v diskriminaci, když se opírají o pozici moci  
• Anti-Bias :  
• kritický proud v multikulturní výchově (kritika tzv. turistického nebo barvoslepého přístupu) 
•  vedle identity, rozdílnosti  jednotlivců a skupin, zohledňuje také celospolečenský kontext – 

normy a hodnoty ve společnosti,  
• společenské a systémové nerovnosti a z nich pramenící diskriminaci a útlak 
• potřeba reflexe mocenských vztahů ve společnosti,   

protože v realitě neplatí, že„ jsme přeci všichni stejní“  
• existují dominantní kultury a většinové hodnoty, které toto určují 
•   Učitel hraje klíčovou roli ve výchově dětí i jejich vztazích.  Z pozice moci určuje, co je 

„norma“. 
Pokud má sám učitel skryté předsudky vůči žákům, nemůže je vést ke kooperaci, naslouchání, 
toleranci – odhalování  vlastních skrytých předsudků. 
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K čemu mohou vést předsudky? 

 

 

 

Aktivity2 
 

Představení Persona Dolls jako možného nástroje podpory identity dětí 
 

Proč Persona Dolls? 

• Persona Dolls jsou panenky  

s osobností. Mají stejně jako děti svoje jméno, rodinu, domov, svůj příběh… 

• Navštěvují děti ve školkách a školách a zvou je k rozhovoru. 

• Rozvíjejí empatii, respekt  

a péči o druhé. 

• Pomáhají dětem i dospělým oceňovat rozmanitost. 

 

Co získají děti? 

• schopnost vzájemné empatie a solidarity 

• sebeúctu a pozitivní sebepojetí 

• umění vést dialog, být zodpovědný a jednat  

v duchu fair play 

                                                           
2 Popsané aktivity vychází z příručky - FELCMANOVÁ, Alena a Jana RANDA.  Objevování. Sbírka inspirací 

z přístupu anti-bias Brno: Asociace středoškolských klubů České republiky. 2014. ISBN 978-80-88043-09-6 
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Jaké zkušenosti chceme dětem s Persona Dolls© umožnit?  

• Děti zažijí, že jsou oni a jejich rodina uznáváni a oceňováni 

• Osvojí si věcně správné znalosti o svých zvláštnostech a jejich původu 

• Děti se poznávají ve vnějších rysech a aspektech panenek, které se týkají jejich rodiny 

• Panenka je lákavou nabídkou mluvit sám o sobě 

• Také stydlivé děti a děti, které jsou spíše stranou skupiny, najdou odvahu o sobě vyprávět  

• Panenka podporuje procesy učení – podporuje aktivní zapojení dětí, podporuje empatický a 

kognitivní vývoj (pocity a jejich vyjadřování), sociální učení 

• Pocit spokojenosti a sounáležitosti v kolektivu 

• Když se děti cítí být přijímány, lépe se učí 

• Nemoralizovat ale vysvětlovat 

 

Co je důležité o Persona Dolls©  vědět? 

• Persona Dolls© jsou vhodné pro děti od 3 do 9 let 

• Reprezentují děti a diverzitu v našem světě 

• Jsou to sebevědomé panenky, jsou houževnaté a  psychologicky stabilní 

• Nevnášejí jen „problematická“ témata, ale i každodenní radosti a starosti dětí 

• Mohou přinést zážitky, které děti zatím nemají a tím rozšířit jejich povědomí 

• Problematické není dítě, ale to jakým způsobem se společnost dívá na konkrétní témata 

• Nejedná se o psychoterapeutickou metodu, ale o metodu učení! 

 

Persona Dolls a RVP PV 

• Persona Dolls je doporučena v kontextu rozvoje inkluzivních škol a naplňování některých cílů 

RVP PV, pomáhá rozvíjet základní hodnoty, respekt a dodržování lidských práv 

(nediskriminace). 

• Tyto hodnoty nacházejí důležité místo v RVP PV: 

• Dítě a psychika: Jazyk a řeč (např. pojmenování pocitů, sledování myšlenky, příběhu...); 

Řešení problémů a učení (nalézat nová a alternativní řešení, samostatně se rozhodnou v 

některých činnostech); Sebepojetí, city, vůle (např. vyjádřit souhlas a umět říct ne, umět 

vyjádřit, co prožívá). 

• Dítě a ten druhý: oblast interpersonální ‐ spolupracovat s ostatními, chápat a respektovat 

názory druhých, sociabilita. 

• Dítě a společnost: uplatňování základních společenských pravidel. 

• Dítě a svět: respektuje lidi různých národností ‐ multikulturní výchova 

• Metoda práce s Persona Dolls vychází z přístupů Anti-Bias a Vědomé práce s předsudky.  
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Příběh mého jména 

 

Anotace  

Aktivita, která se v anti-bias používá na seznámení. Vztahuje se k prvnímu cíli anti-bias – posilování 

vlastní identity a sebevědomí.  

Klíčová slova - seznámení, jméno 

 

Cíle  

Dát každé prostor, aby se představila ostatním ve skupině – seznámení. 

Ukázat, že lidé mohou být v různých kontextech nazýváni různě.  

Dát účastnicím možnost, aby si samy zvolily, jak chtějí, aby jim ostatní říkali. 

 

Praktické (trvání, velikost skupiny, pomůcky, prostředí) 

Trvání: cca 10 min zadání, 2 min / účastnice  

Velikost skupiny: libovolná, nad 20 lidí zvážit vhodnost metody vzhledem k časové náročnosti 

Pomůcky: pracovní listy, tužky, mluvící kámen, jmenovky / papírová lepicí páska 

Prostředí: židle uspořádané do kruhu  

 

Postup 

Účastnice jsou pozvány, aby představily svoje jméno - jeho historii, co znamená. Co znamená pro ně? 

Jak ho získaly? A také aby řekly, jak chtějí, aby je ostatní oslovovaly. (Někdy máme přezdívky, zkratky 

jmen, které používáme raději než jméno v občance.)  

 

Účastnice dostanou 5 minut čas, aby si to promyslely. Mohou si něco psát na papír.  
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Účastnice jdou na řadu, jak chtějí. Kdo mluví, má mluvící kámen. 

 

Až účastnice skončí s představováním, napíší na jmenovku, jak chtějí, aby jim ostatní říkali. Jmenovky 

se dají použít celou dobu trvání workshopu.  

 

Představují se i lektorky, také říkají příběh svého jména. Ideálně začnou, aby ukázaly, jak lze 

postupovat. 

 

V rámci cvičení můžeme pokládat tyto otázky:  

Jaké je tvoje jméno, co to znamená?  

Co to pro tebe znamená a jak se ti líbí? 

Jak chceš, aby ti říkali tady? 

 

Alternativy při seznámení ve školním prostředí: 

Jak ti říkají ve škole, v jiném kolektivu a proč? 

Jak ti říkají doma a proč? 

Jaké oslovení máš nejraději? 

 

Reflexe a vyhodnocení 

Cvičení se nemusí vyhodnocovat. 

 

Lze zmínit, že jméno vyjadřuje něco o rodině, jejích hodnotách, případně náboženství, jsou zde 

kulturní vlivy. Jsou to také nějaká sdělení, která dává jedna generace té druhé. 
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Mělo by být jasné, že nerespektování jmen ostatních, nebo dokonce posměšky, mohou být negativně 

zažívány a mohou poškozovat sebevědomí. 

 

Metodické poznámky a doporučení  

Dbáme na to, abychom jednotlivé příběhy a jména oceňovali. Pokud je u jména těžší výslovnost, 

snažíme se ji co nejlépe naučit. Tím také projevujeme respekt. Komolení jmen jistě respektující není. 

 

Jedná se o relativně bezpečné cvičení. Je důležité dávat pozor, aby každý mohl mluvit o sobě. 

Nejedná se o diskuzní cvičení a není na místě, aby ostatní jednotlivé výstupy komentovali.  

 

Cvičení nepoužíváme, pokud je ve skupině příliš velké napětí. Nechceme, aby se jména stala ještě 

větším předmětem posměchu. Cvičení vyžaduje atmosféru důvěry.  

 

Jména jsou důležitou součástí naší identity. Uznání a respekt k jménu jsou důležitou součástí tvorby 

stabilní identity. 

 

Co je na cvičení důležité? 

1. každý člověk si definuje sám, co je pro něj důležité a jak chce být nazýván  

2. historie jmen a jejich význam je dobré cvičení pro děti, především když jsou to děti s jinou 

mateřštinou (fenomén dětí rodičů z Vietnamu, které mají jakoby česká jména), je to prostor 

oceňovat rozmanitost jmen 

 

Cvičení také ukazuje moc ve společnosti – například když si děti volí místo vietnamských jmen česká, 

ženy přebírají jméno svého muže. Vypovídá to něco o oceňování konkrétních aspektů identity ve 

společnosti. Cvičení je šance rituálně ocenit jména, dopřát jim pozornost a respekt. 



KHETAUN (TOGETHER): With Key Steps to Inclusion of 
Romani Children into Quality Early Childhood Programs 

Partners in the KHETAUN project: 

  
 

15 15 

 

Cvičení dává prostor, aby se všichni představili skupině prostřednictvím jména – jména máme všichni, 

a tak hned na začátek semináře nestavíme hierarchie a nepodporujeme rozvoj nerovnováhy moci ve 

skupině.  Na rozdíl od toho například cvičení, kdy na seznámení zadáme, ať se účastníce představí 

podle profese nebo zkušenosti, vzniká prostředí, kde se lze porovnávat a řadit dle zkušeností, (výše 

dosaženého) vzdělání (čím výš, tím líp), praxe atd. V takovém kontextu mohou účastnice získat 

dojem, že mají více nebo méně co říct. 

 

Zařazení cvičení 

Cvičení je vhodné zařadit na začátek semináře jako úvodní aktivitu. 

 

Zdroje 

 Europahaus Aurich/ Anti-Bias Werkstatt (Hg.) (2007). Methodenbox (DVD) Demonratielernen 
und Anti-Bias-Arbeit. Aurich. 

 „Vielfalt Macht Diskriminierung. Der Anti-Bias-Ansatz im pädagogisch-politischen Handlungsfeld” 
(2012) (Kurz Rozmanitost – Moc – Diskriminace – Přístup anti-bias v pedagogické a politické oblasti). 
Interní materiál účastnic kurzu. Kurwe Wustrow: Anti-bias Werkstatt, Anti-bias-Netz  

 Early Learning Resource Unit (1997). Shifting Paradigms. Using an anti-bias strategy to 
challange oppresion and assist transformation in the South African context. Lansdowne, 
South Afrika str. 72 

 Wagner, P. (Hrsg.) (2006) Macker, Zicke, Trampeltier ... : vorurteilsbewusste Bildung und 
Erziehung in Kindertageseinrichtungen ; Handbuch für die Fortbildung / Petra Wagner ... 
(Hrsg.). Mit Beitr. von Mahdokht Ansari. Weimar ; Berlin : Verl. Das Netz str. 50  

 Když už nevím, co na to říct (2012). Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni o.p.s., říjen 
2012, Interní dokumentace. Felcmanová, Košák, Lábusová 
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Molekula identity 

 

Anotace  

Aktivita, která se používá na seznámení, objevování vrstev identit a našich blízkých skupin. Vztahuje 

se k prvnímu cíli anti-bias.  

Obdobná cvičení s podobným principem se používají i jinde – například v transkulturním přístupu 

(květina či hvězda identity) – jsou vhodná, aby ukázala mnohostrannost identity. 

 

Klíčová slova – identita, skupina, sounáležitost, význam 

 

Cíle 

Naplňování cíle jedna – vybudování stabilní identity, sebevědomí a hrdosti vůči svým blízkým 

skupinám, bez znehodnocování ostatních.  

Seznámení se účastnic mezi sebou a navázání důvěry. 

 

Praktické (trvání, velikost skupiny, pomůcky, prostředí) 

Trvání: cca 60 minut 

Velikost skupiny: max. 25 osob 

Pomůcky: papíry, tužky, šablona molekuly 

 

Postup 

Účastnice cvičení pozveme k tomu, aby vytvořily molekulu svojí identity. Rozdáme jim šablonu 

molekuly. Popřípadě si molekulu mohou nakreslit. 
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Jednotlivé atomy znamenají vztažné skupiny, které jsou momentálně důležité. Vyskytují se v různých 

oblastech našeho života (např. rodina, sportovní tým, taneční skupina, místo bydliště, povolání).  

 

Jedná se o skupiny, ke kterým momentálně cítíme sounáležitost. Při výběru nám může pomoci položit 

si otázku – kdo jsem? 

Na šabloně je naznačených šest atomů, ale účastnice mohou samozřejmě nějaké přidat. 

Čas na samostatnou práci 5 – 10 minut. 
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Počet atomů si každá účastnice zvolí sama, ale nemělo by to být víc než 10. Měly by to být ty 

nejdůležitější skupiny.  

Při cvičení také každá účastnice rozhoduje o tom, co o sobě chce vyprávět a jaké skupiny zvolí. 

Vzor jak může molekula vypadat (dieálně pouize pro představu, neukazovat účastnicím, aby 

nenavádělo) 

 
Dalším krokem je sdílení v malých skupinách (cca 4 osoby), kde každá účastnice vybere a představí 

dvě skupiny, které jsou pro ni důležité a vysvětlí je.  

Opět o sobě sdělujeme jen to, co chceme, nemusíme ukazovat celou molekulu.  

(Na pravidlo dobrovolnosti je dobré upozornit před každým sdílením a každou reflexí.)  

Po sdílení ve skupince napíšeme na barevné papíry za každou účastnici dvě skupiny z molekuly 

(anonymně). Tyto se budou ukazovat v plénu.   

 

Lektorka karty vybere, dá doprostřed, seřadí dokola, doprostřed kruhu. 

V celé skupině je pak možnost přečíst si kartičky nejdříve v klidu pro sebe. 
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Jaké pro vás cvičení bylo? 

Co vás překvapilo a zaujalo?  

 

Poté lektorka předčítá jednotlivé kartičky a účastnice můžou vstát, pokud se s nimi také identifikují, 

pokud za nimi stojí a chtějí to vyjádřit před ostatními. 

Takto se ukazuje spojení s ostatními, ale zároveň je také jasné, že si každá s konkrétními výroky 

spojuje jiné vlastní představy a připisuje jim vlastní hodnotu. 

 

Pozor!  

Důrazně upozorňujte na to, aby účastnice sdělovaly jen to, co samy chtějí. V tomto musí být 

moderace jasná. Je třeba vždy zastavit jakékoliv komentáře nebo svévolné výklady identity a blízkých 

skupin ostatních.  Musí být také jasné, že téma identity je intimní a že je třeba s ním a ostatními 

zacházet ohleduplně. 

 

Může se objevit nebezpečí, že účastnice se budou snažit být „cool“ a cvičení zlehčovat. Je třeba 

předem odhadnout, jestli je pro skupinu vhodné. 

 

Účastníce si k předčítaným kategoriím mohou stoupat, ale nemusí, opět je to zde dobrovolné.  

Zvažte, jestli stoupání u jednotlivých skupin skutečně chcete zařadit. Cvičení může skončit i tím, že 

skupiny jen přečteme.  

 

Reflexe a vyhodnocení 

V reflexi jde především o to, jaké to je představit se jako příslušnice konkrétní skupiny (postavit se k 

ní), aniž by měl člověk možnost, jako v první části cvičení, v klidu vysvětlit, co si pod tím představuje.  
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Co vás překvapilo? 

Nad čím právě přemýšlíte? 

Máte dotazy k určitým pojmům? 

Jaké to bylo vstávat s ostatními, nebo bez nich? 

 

Metodické poznámky a doporučení  

Různé popisy a názvy nikdy nevystihnou celý význam skupiny pro naši identitu. Proto je důležité, aby 

účastnice mohly aspekty vysvětlit v malých skupinkách, a zároveň v plénu mohou zažít, jaké to je 

přiřadit se k nějaké kategorii, aniž bychom mohli vysvětlit, co pro nás znamená. Do jaké nejistoty nás 

to může dostat.  

Když někdy není zcela zřejmé, co je myšleno tím, co je napsáno na kartičce, nevadí – taková je realita. 

Každý si pod různými popisy může představovat něco jiného. Znaky identity nejsou nikdy zcela 

jednoznačné. 

 

Zařazení cvičení 

Nehodí se jako úplně první cvičení. Vyžaduje atmosféru důvěry. Skupina by k sobě měla být 

ohleduplná. Může se zařadit po příběhu jména. 

Kategorie, které se vygenerují, se dají dále použít i pro Power Flower (viz další metody).  

 

Zdroje 

 Europahaus Aurich/ Anti-Bias Werkstatt (Hg.) (2007). Methodenbox (DVD) Demonratielernen 
und Anti-Bias-Arbeit. Aurich. 

 „Vielfalt Macht Diskriminierung. Der Anti-Bias-Ansatz im pädagogisch-politischen Handlungsfeld” 
(2012) (Kurz Rozmanitost – Moc – Diskriminace – Přístup anti-bias v pedagogické a politické oblasti). 
Interní materiál účastnic kurzu. Kurwe Wustrow: Anti-bias Werkstatt, Anti-bias-Netz 

  



KHETAUN (TOGETHER): With Key Steps to Inclusion of 
Romani Children into Quality Early Childhood Programs 

Partners in the KHETAUN project: 

  
 
  22 22 

 

Barnga 

Anotace 

Aktivita známá i z kontextu interkulturního vzdělávání. My ji můžeme použít, abychom přiblížili 

rozmanitost a naučili se rozpoznávat neférové jednání.  

 

Klíčová slova – skupina, pravidla, hra, moc, fér  

 

Cíle 

Cílem aktivity je přiblížit téma moci, určování pravidel, začleňování a vyčleňování. Jde o objevování 

toho, jak fungují mechanismy moci, případně přímo diskriminace, která vznikne spojením rozdílnosti 

a moci.  

 

Praktické (trvání, velikost skupiny, pomůcky, prostředí)  

Trvání: cca 60 minut 

Velikost skupiny: min 9, max. 25 osob 

Pomůcky: stoly a židle (vždy 4 – 5 kolem jednoho stolu), pravidla hry, papíry, tužky (pro každý stůl 

dvě), kostky 

 

Postup 

Účastnice se rozdělí do tří až čtyř skupinek (3 – 5 osob) a rozsadí se k připraveným stolům.  

Od začátku hry se nemluví. 

Na každém stole leží na papíře pravidla hry, hrací kostky, tužka a papír – pravidla je třeba si přečíst, 

čtou se potichu, mluví jen vedoucí aktivity. 

 

Upozorněte účastnice, že se mají snažit pravidla co nejlépe pochopit a zapamatovat si je, protože 
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před hrou jim budou odebrána. Zdůrazněte zákaz mluvení v průběhu celé hry a vyberte pravidla zpět. 

Každé skupinky se přitom individuálně zeptejte, zda je jim vše jasné a zda mají nějaké dotazy. 

 

Během každé hry se hraje vždy pět kol, vždy s jiným složením hráček u stolu. Podle toho, jak každá 

hra dopadne, mění si hráčky místa u stolů. U poslední hry se smí mluvit. 

 

Jak se střídají hráčky: 

 Změna probíhá vždy dle hodinových ručiček 

 Po prvním kole jde k dalšímu stolu ve směru hodin ta, která měla nejvyšší počet bodů.  

 Po druhém kole místo mění ten, kdo má nejnižší počet bodů.  

 Po třetím kole se mění opět ta s nejvyšším počtem bodů. 

 

 

 

K pravidlům hry: 

pro každý stůl jsou jiná pravidla s rozdílnými instrukcemi o tom, kdo začíná, kdo vynechává kolo, kdo 

smí házet dvakrát a jak se sčítají body. 

 

Na pokyn hra začíná.  Trvejte na tom, že spoluhráčky nesmí mluvit, mohou ale komunikovat posunky, 

kreslit atd. (v tom jim nezabraňujte, ale ani je k tomu předem nenavádějte).  

Při čtvrté a poslední hře již spolu mohou hráčky komunikovat. 

Po skončení čtvrté hry si účastnice sednou do kruhu k reflexi. 
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Pravidla hry 

V průběhu hry není dovoleno mluvit. Přečtěte si pečlivě pravidla. V okamžiku, kdy jim porozumíte a 

zapamatujete si je, vraťte je vedoucímu. Poté můžete začít hrát. 

Hráč s nejdelšími vlasy začíná hru. Hra končí po odehrání pěti kol. Hráči hází kostkou jeden po druhém, po 

směru hodinových ručiček. Hozené body zapisujte do tabulky. Na konci hry body sečtěte, hráč s nejvyšším 

počtem bodů vyhrává. 

 

Pravidla: 

4 Když padne 4, můžete házet ještě jednou, hozené body se sčítají. 

2 Když padne 2, následující hráč nehází, vynechává jedno kolo. 

1 Když padne 1, získáváte 10 bodů. 

 

 

 

✄-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pravidla hry 

V průběhu hry není dovoleno mluvit. Přečtěte si pečlivě pravidla. V okamžiku, kdy jim porozumíte a 

zapamatujete si je, vraťte je vedoucímu. Poté můžete začít hrát. 

Hráč s nejkratšími vlasy začíná hru. Hra končí po odehrání pěti kol. Hráči hází kostkou jeden po druhém, po 

směru hodinových ručiček. Hozené body zapisujte do tabulky. Na konci hry body sečtěte, hráč s nejvyšším 

počtem bodů vyhrává. 
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Pravidla: 

5 Když padne 5, můžete házet ještě jednou, hozené body se sčítají. 

1 Když padne 1, následující hráč nehází, vynechává jedno kolo. 

6 Když padne 6, získáváte 10 bodů. 

Pravidla hry 

V průběhu hry není dovoleno mluvit. Přečtěte si pečlivě pravidla. V okamžiku, kdy jim porozumíte a 

zapamatujete si je, vraťte je vedoucímu. Poté můžete začít hrát. 

Hráč s nejtmavšími vlasy začíná hru. Hra končí po odehrání pěti kol. Hráči hází kostkou jeden po druhém, 

po směru hodinových ručiček. Hozené body zapisujte do tabulky. Na konci hry body sečtěte, hráč s 

nejvyšším počtem bodů vyhrává. 

 

 

Pravidla: 

3 Když padne 3, můžete házet ještě jednou, hozené body se sčítají. 

4 Když padne 4, následující hráč nehází, vynechává jedno kolo. 

2 Když padne 2, získáváte 10 bodů. 

 

 

 

✄------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pravidla hry 

V průběhu hry není dovoleno mluvit. Přečtěte si pečlivě pravidla. V okamžiku, kdy jim porozumíte a 

zapamatujete si je, vraťte je vedoucímu. Poté můžete začít hrát. 

Hráč s nejsvětlejšími vlasy začíná hru. Hra končí po odehrání pěti kol. Hráči hází kostkou jeden po druhém, po směru 

hodinových ručiček. Hozené body zapisujte do tabulky. Na konci hry body sečtěte, hráč s nejvyšším počtem bodů 

vyhrává. 

 

Pravidla: 

6 Když padne 6, můžete házet ještě jednou, hozené body se sčítají. 

5 Když padne 5, následující hráč nehází, vynechává jedno kolo. 

3 Když padne 3, získáváte 10 bodů. 

 

 

Pravidla jde samozřejmě rozšiřovat:  

 muži mohou házet dvakrát, ženám se připočte 3; 

 osoba, která začíná, může dvakrát házet;  

 skupina sama může rozhodnout, kdo půjde k jinému stolu (nebezpečné, pokud skupina není citlivá, 

ohleduplná); 

 zajímavé může být, pokud se kombinují větší a menší stoly, někde jsou 3 hráči, jinde 5, jak se změní 

dynamika. 
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Pozor! 

Cvičení může svádět k pohledu – jeden stůl, jedna země.  To rozhodně nemá být cílem. Je třeba se 

proti tomu vymezit, různá pravidla mohou být v různých rodinách, školách, klubech, sportovních 

týmech. Jde obecně o moc a pravidla ve skupině. 

 

Reflexe a vyhodnocení 

Vyhodnocení v plénu, mluvící kámen. 

Opět je třeba jasně si zvolit cíl reflexe vzhledem k náplni semináře. Nejdříve se ptáme těch osob, 

které měnily místa, potom těch, které zůstaly sedět, následně celé skupiny a postupně můžeme 

zařazovat otázky, které mají přesah nad zážitky z reflexe a dostávají se k tématu moci a zacházení s ní. 

 Jaké to bylo, když jste přišli k novému stolu? 

 Jak jste se cítili? 

 Co jste si mysleli? 

 Co jste dělali? 

 Co jste potřebovali? 

 Co vám pomohlo? 

 

 Jaké to bylo pro ty, co zůstali sedět u stolu? 

 Jak jste se cítili? 

 Co jste si mysleli o nově příchozím? 

 Co jste dělali? 

 Co jste potřebovali? 

 Co vám pomohlo? 

 

 Podle jakých pravidel jste hráli? 

 Jak jste rozhodli, která pravidla použijete? Jak jste se na tom „domlouvali“? 

 

 Jak se situace změnila, když jste mohli začít mluvit? Našli jste způsob, jak situaci vyřešit? 

 

 Vrátili jste se tam, odkud jste přišli? Jaké to bylo? Změnilo se něco?  

 Když jste zůstali delší dobu u nového stolu, přijali jste ho za svůj?  Nebo byste raději šli jinam? 

 Hrálo nějakou roli, jestli jste stůl opouštěli s nejvyšším počtem bodů, nebo s nejnižším?  
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 Co vám ve cvičení dávalo moc? Co vás dělalo bezmocnými? 

 Jak jste se svou pozicí ve skupině zacházeli?  

 

Dle času a zájmu lze reflexi ještě rozvíjet ve vztahu s konkrétními životními zážitky. 

 

 Připomněla vám situace při hře nějakou situaci ze skutečného života? Jakou? 

 Stalo se vám, že jste se dostali někam, kde fungovala jiná pravidla, než na jaká jste byli zvyklí? Jak jste 

se cítili? Jak jste se s tím vyrovnali?  

 Jak si myslíte, že se cítí lidé, kteří přijdou z prostředí, kde fungují určitá pravidla do prostředí s úplně 

jinými pravidly? A jak se s nimi vyrovnávají? Co by vám pomohlo se vyrovnat s novými pravidly, s novou 

situací? 

 Jaké pravidla byla podle vás nejlepší? Můžeme to vůbec říci? Komu vyhovovala jaká pravidla? 

Hodnotíme pravidla určité společnosti?  Můžeme říci, že jsou tato pravidla dobrá, špatná nebo jen jiná? 

 

Pozor! 

Cvičení může vyvolat silné emoce. Nálada se může vyhrotit. Je třeba držet element hry a závodění v 

mezích. Je třeba dát pozor, aby se u někoho neopakoval pocit bezmoci (tedy třeba neřešit přenesení 

na konkrétní situace z vlastního života, pokud se zdá, že by to pro účastnice mohlo být příliš těžké). 

 

Metodické poznámky a doporučení    

Jelikož má každá skupinka odlišná pravidla, bude pravděpodobně docházet ke konfliktům nově 

příchozích s původními členkami skupinky. 

Na cvičení je dobré, že je hravé. Účastnice se do hry rychle dostanou, hrají si. Nejdůležitější je reflexe. 

Ve hře se pěkně ukazují obě perspektivy moci. 

 

Ve cvičení se objevují témata: 

 Každodenní život: Všichni zažíváme rozdílnosti, neporozumění a nejistotu v každodenním 

životě. (Není to nic specifického pro konkrétní „národní” ani jiné skupiny!)  

 Zacházení s nejistotou: je mnoho způsobů, jak se vyrovnat s nejistotou. Být dominantní, 
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tichá, dát si pauzu nebo dělat velká gesta.... všechny mohou vést k cíli. Jak se s nejistotou 

vyrovnávám já? Jak interpretuji a hodnotím chování druhých?  

 Solidarita vs. vítězení: jsme zvyklí na výzvy - být rychlejší, mít víc, vyhrát… tak se snadno 

stane, že se zaměříme ve hře na vítězení a nestaráme se, jestli ostatní stačí hrát s námi.  

 Neexistuje „správné” řešení: není správná cesta, jak vyřešit situaci ve hře. Někdy je důležité 

integrovat se/ asimilovat se do většiny, někdy je dobré akceptovat nebo přejmout pozici 

menšiny, někdy je lepší domluvit se a vymyslet společně nová pravidla. Každou situaci 

musíme posoudit nanovo a rozhodnout se, jak budeme jednat, aby nám to připadalo 

správné.  

 

Cvičení se dá také dobře použít jako přechod k rozpracování příkladů všedního dne, pokud je skupina 

připravená v reflexích se pouštět do osobní roviny a reflektovat ji. Zamyšlení nad tím, jaké rozdíly v 

moci existují, jak se s nimi dá zacházet, jak se dají měnit. Vycházíme tedy od jedince, přes zážitek 

skupiny, přes společnost k politickému vzdělávání.   

Zařazení cvičení, a na co lze navázat   

Cvičení se hodí někam doprostřed semináře. Je dynamické a tematicky nosné.  

 

Zdroje 

 Europahaus Aurich/ Anti-Bias Werkstatt (Hg.) (2007). Methodenbox (DVD) Demonratielernen 
und Anti-Bias-Arbeit. Aurich. 

 Herausforderung Vielfalt (2010). Praxiswerkstatt für Methoden und Übungen der 
diversitätsorientierten Internationalen Jugendarbeit. Vedení kurzu Anne Sophie Winkelmann, Stephan 
Schwieren. Dokumetace pro účastnice kurzu. 20./21. Mai 2010 im Haus am Maiberg. 

 Dietrich, K., Randa, J. Introduction to Anti-Bias approach, seminář. Interní materiál, Český Těšín, 19.-
21.4.2013 
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Publikace a další informace 
 

- Publikace Člověka k tísni 

o Průvodce nízkoprahovými předškolními kluby, Karolína Ranglová, Petra 

Sedláčková, Kateřina Lánská a kol. 

o Soubor doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí předškolního vzdělávání, 

Petra Klingerová a kol. 

o Předškolní kluby - metodika práce, teorie a praxe, Karolína Ranglová a kol. 

o Kluby matek - podpora rodin předškoláků, Petra Sedláčková a kol. 

- https://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/socialni-integrace/publikace-ke-stazeni-1  

 

- Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči, Eliška Zajitzová 

http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1408706100.pdf

https://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/socialni-integrace/publikace-ke-stazeni-1
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