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JEDEN SVET 
NA ŠKOLÁCH
METODICKÉ MATERIÁLY PRE UČITEĽOV 

ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL  

K DOKUMENTÁRNYM FILMOM  

S ĽUDSKOPRÁVNYMI TÉMAMI.

Metodické materiály vznikli vďaka finančnej podpore Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
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Prostredníctvom projektu Jeden svet na školách poskytuje 

organizácia Človek v ohrození slovenským učiteľkám a učiteľom 

metodické materiály už od roku 2004. Ich súčasťou sú aj 

dokumentárne filmy, ktoré môžu byť skvelou pomôckou  

globálneho vzdelávania.

Projekt je určený predovšetkým vyučujúcim na stredných školách, 

no je možné ho adaptovať aj pre žiakov základných škôl. Cieľom 

je inovatívnou a pre študentov atraktívnou formou diskutovať 

o najpálčivejších globálnych témach dneška a uvedomiť si ich 

previazanosť s našimi životmi. Jeden svet na školách podporuje 

aktívne konanie, smerujúce k pozitívnej zmene súčasného stavu.

Ako pracovať  
s dokumentárnym 
filmom vo vyučovaní
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V súčasnosti žijeme vo vzájomne veľmi previazanom 
a akoby čoraz menšom svete. Voľný pohyb osôb, finan-
cií, tovaru či informácií nás spája s obyvateľmi vzdiale-
ných krajín viac ako kedykoľvek predtým. Máme vplyv 
na životy ľudí po celom svete a ľudia v iných častiach 
Zeme rovnako ovplyvňujú náš život. Naše každodenné 
rozhodnutia o tom, čo si oblečieme, čo budeme jesť, ako 
cestujeme do školy alebo ako často si kupujeme nový 
mobilný telefón, nás samozrejme ovplyvňujú. Rovnako 
však majú vplyv na tých, ktorí šijú naše oblečenie, pes-
tujú ovocie, čo máme každý deň na tanieri, či ťažia rudy 
potrebné na výrobu našich mobilných telefónov. Aj my 
máme preto v rukách možnosť svojimi každodennými 
rozhodnutiami ovplyvniť také javy, ako sú medzinárod-
ný mier, globálne otepľovanie, migrácia, globálna eko-
nomika a mnohé iné.

Projekt Jeden svet na školách prináša prostredníctvom 
atraktívnych dokumentárnych filmov práve takéto globál-
ne témy do školských tried. Filmy často pracujú s osob-
nými príbehmi a aktivity k nim pomôžu vašim študentom 
priblížiť spôsob, akým funguje svet, spoznať a analyzovať 
jeho aktuálne výzvy a diskutovať o možnostiach, ktorými 
môžeme ovplyvniť dianie vo svete my sami.

Pri jednotlivých témach a aktivitách neponúkame jed-
noduché odpovede na všetky otázky vaše či vašich štu-
dentov. To nie je cieľom globálneho vzdelávania. 

Našou snahou je priblížiť „koncept jedného sveta“ vašim 
študentom a prispieť tak k rozvoju ich vedomostí, zručnos-
tí, postojov i hodnôt. Takých, ktoré sú potrebné na aktívnu 
účasť na formovaní dnešného globalizovaného sveta.

Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext 
v učení (sa). Prostredníctvom neho dochádza k zvyšo-
vaniu povedomia, k rozvoju kritického myslenia, a tým 
k hlbšiemu porozumeniu globálnych tém a fenoménov, 
ktoré sa týkajú každého jednotlivca. Globálne vzdeláva-
nie zároveň poskytuje priestor na formovanie postojov 
a posilňuje uvedomovanie si vlastnej úlohy vo svete. 
Motivuje k zodpovednosti a vedie ich smerom k osvoje-
niu si hodnôt aktívneho globálneho občana. 

Globálne vzdelávanie je také, ktoré otvára myseľ a oči 
ľudí voči komplexnejšej realite sveta, a prebúdza v nich 
potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľuds-
kým právam pre všetkých.

Globálne vzdelávanie sa v pedagogickom zmysle snaží 
reagovať na výzvy globalizácie a vzrastajúcu komplex-
nosť dnešného sveta.

Globálne vzdelanie: 

•	  umožňuje, aby ľudia pochopili väzby medzi vlastný-
mi životmi a životmi ľudí v iných častiach sveta;

•	  zvyšuje pochopenie ekonomických, kultúrnych, 
politických a environmentálnych vplyvov, ktoré 
ovplyvňujú naše životy;

•	  rozvíja zručnosti, postoje a hodnoty, ktoré ľuďom 
umožňujú spolupracovať na zmene a prevziať kon-
trolu nad vlastným životom;

•	  vedie k dosiahnutiu spravodlivého a udržateľného 
sveta, v ktorom sú moc a zdroje rovnomernejšie 
prerozdelené.

V globálnom vzdelávaní je dôležité: 

•	  pochopenie príčin a dôsledkov globálnych javov;

•	  reflektovať perspektívu globálneho Juhu (rozvojo-
vých krajín); 

•	  chápanie sveta ako komplexného a dynamicky sa 
meniaceho systému; 

•	  rozvíjanie kritického myslenia a reflexia vlastných 
postojov; 

•	  porozumenie prepojenosti medzi vlastnými životmi 
a životmi ľudí v iných častiach sveta;

•	  poukazovanie na to, aký dopad má jednotlivec na 
globálne procesy a aký je vplyv globálnych proce-
sov na jednotlivca.

PREČO JEDEN SVET?

ČO JE GLOBÁLNE VZDELÁVANIE?
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Filmy
Vybrali sme pre vás pútavé filmy, ktoré reagujú na ak-
tuálne celospoločenské a globálne témy. Filmy sú buď 
dabované, alebo v pôvodnom znení so slovenskými 
alebo českými titulkami. Vopred zvážte, či sú vaši štu-
denti schopní titulky sledovať, a zároveň pochopiť dej  
a myšlienku filmu. Pri niektorých filmoch môžu byť ti-
tulky výhodou, napríklad ako pomôcka pri vyučovaní 
cudzieho jazyka. 

Metodické listy
anotácie
Anotácia je stručné zhrnutie obsahu a deja filmu. Ano-
tácie vám neprezradia, akým spôsobom je film spraco-
vaný, či sa bude študentom páčiť, alebo ako sa s ním 
dá ďalej pracovať. Preto by ste si celý film mali určite 
pozrieť skôr, ako ho premietnete vašim študentom.

aktivity
Ku každému filmu sme pripravili doplňujúce aktivity 
(pred a po filme). Niektoré sú nenáročné a iné zasa ná-
ročnejšie. Je na vašom zvážení, ktorú z nich použijete 
a v akej triede. Väčšina z nich ponúka študentom mož-
nosť pracovať v skupinách, sú interaktívne, mnohé vy-
žadujú pomôcky alebo vašu prípravu. 

Samozrejme, vyučovacia hodina má iba 45 minút. Ak 
nestihnete študentom premietnuť film a počas tej istej 
vyučovacej hodiny uskutočniť aj celú aktivitu, zostáva 
na vás, ako tento scenár rozvrhnete. V ideálnom prí-
pade by mala aktivita nasledovať hneď po filme. Ak to 
však nie je možné, môžete sa k filmu vrátiť na ďalšej 
hodine. Prípadne sa dohodnite so svojou kolegyňou 
alebo kolegom a postup naplánujte spoločne. Je ale 
vhodné, aby ste na tej istej hodine stihli pracovať as-
poň s KARTOU POZOROVATEĽA, ktorá je súčasťou 
metodík k niektorým filmom.

Pri vytváraní aktivít sme často vychádzali zo zahranič-
ných zdrojov a vzdelávacích publikácií, niektoré sme 
koncipovali sami alebo sme pôvodné návody výrazne 
modifikovali tak, aby sa viac hodili k filmu, danej téme 
či lepšie vyhovovali potrebám slovenských študentiek  
a študentov. 

zdroje informácií 
K viacerým filmom ponúkame odkazy na zdroje, kde 
môžete nájsť viac informácií o danej téme alebo doku-
mente. Naším cieľom nie je zahltiť študentov podrobný-
mi faktami, ale uľahčiť vám zodpovedanie otázok, ktoré 
vám môžu položiť.

ČO PONÚKAME?

KARTA POZOROVATEĽA – 
OTÁZKY K FILMOM PRE ŽIAKOV

Cieľom tohto projektu nie je to, aby boli študenti len pasívnymi divákmi a aby sa ich úloha začala i skon-
čila pozretím si dokumentu. Chceli by sme dosiahnuť, aby si dokázali vybrať z filmu dôležité informácie, 
pochopiť súvislosti, analyzovať dej alebo jeho časti a vyjadriť aj vlastný názor. Aj preto sme k mnohým 
filmom pripravili niekoľko otázok, na ktoré môžu počas premietania a po jeho skončení odpovedať.

Otázky sú graficky upravené tak, aby ste ich mohli okopírovať a pred premietaním rozdať vašim študen-
tom. Môžu tak na ne odpovedať priamo do karty pozorovateľa. V prípade, že vám to podmienky v škole 
neumožňujú, môžete otázky pred filmom alebo počas neho napísať na tabuľu a študenti budú odpove-
dať na čisté papiere.

Pred filmom nezabudnite študentom vysvetliť ich úlohu – majú písomne odpovedať na všetky konkrétne 
otázky z karty pozorovateľa. Zdôraznite, že do karty môžu vpisovať odpovede už počas premietania, viac 
času však budú mať po jeho skončení. Už pred filmom im oznámte, koľko času budú mať po premietaní 
k dispozícii na zodpovedanie otázok (napr. 5 – 10 minút). 
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Stanovte si cieľ hodiny
Cieľom hodiny by nemalo byť iba získanie nových faktov a rozšírenie znalostí, 
ale predovšetkým pochopenie súvislostí a vplývanie na postoje študentov. Do-
kumentárne filmy neponúkajú hotové recepty, skôr odkrývajú ďalšie možné uhly 
pohľadu na mnohokrát zložitú tému. Je preto potrebné s nimi ďalej pracovať  
v rámci súvisiacich aktivít. Predstavte si konečný výsledok hodiny a stanovte si, 
čo chcete dosiahnuť. Dôležité je študentom presne pomenovať, čo od nich oča-
kávate, a mať na pamäti, že aj malé ciele sú významné.

AKO NA TO?  
(ODPORÚČANIA A RADY) 

1

3

2

4

V SKRATKE

Pozrite si film pred premietaním
Film je dobré vidieť ešte pred premietaním v triede – iba tak je možné posúdiť, či 
svojou náplňou, rozsahom aj náročnosťou zodpovedá naladeniu a možnostiam 
triedy (vek študentov, ich záujmy, schopnosti a pod.) aj kritériám, ktoré musíte 
splniť (ŠVP, ŠkVP a i.). Nestačí si len prečítať anotáciu; forma spracovania témy 
alebo dĺžka filmu nemusí vyhovovať každej skupine študentov.

Pozor na očakávania
Je dobré mať na pamäti, že predovšetkým spočiatku nemusí výsledok vašej práce zodpovedať va-
šim očakávaniam. Dôvodov môže byť niekoľko: výber nevhodného filmu, neochota alebo neschop-
nosť študentov diskutovať, nedostatok ich skúseností  s takouto formou učenia sa atď. Ale i zdanlivo 
odmietavé prejavy vašich študentov (agresívne výkriky, znevažovanie situácie a pod.) sú odpove-
ďou a prejavom, ktorý možno využiť pre ďalšiu prácu a citlivo ho usmerniť. Nenechajte sa odradiť.

Nepodceňujte prípravu
Oplatí sa nepodceniť prípravu hodiny, a to ako po stránke technickej 
(výber učebne, bezchybné fungovanie techniky, zatemnenie miest-
nosti atď.), tak po stránke pedagogickej (dostatok vedomostí o proble-
matike, využitie interaktívnych metód, osobný vklad pedagóga a pod.). 
Čas strávený prípravou sa na priebehu hodiny viditeľne prejaví.
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BONUS

Pozvite si hosťa na diskusiu
Na besedu o zložitejších témach sa oplatí – pokiaľ je to možné – pri-
zvať hostku alebo hosťa, ktorý rozumie danej téme a vie o nej disku-
tovať. Najlepšie skúsenosti bývajú s ľuďmi z praxe, akými sú napríklad 
terénni pracovníci, členovia občianskych združení, priami účastníci 
podujatí alebo aktéri javov, o ktorých film pojednáva. Celkom dobre 
sa osvedčila aj možnosť diskutovať s hosťami prostredníctvom inter-
netu, napríklad cez Skype. V takom prípade si ale vopred všetko pri-
pravte a vyskúšajte.

Nezabúdajte na reflexiu
Veľmi dôležitou súčasťou práce s filmom je reflexia. Dokumentárne filmy zachy-
távajú fakty, emócie a často ukazujú surovú realitu. Študenti všetky tieto momen-
ty vnímajú a silne prežívajú. Reflexia im umožňuje bezprostredne po premietaní 
reagovať, vyjadriť sa a uvoľniť napätie. Existuje mnoho spôsobov a techník, kto-
rými je možné reflexiu vykonať. Niekoľko tipov nájdete na konci tohto materiálu 
v časti METÓDY REFLEXIE. Pri voľbe techniky je dobré zvážiť jej vhodnosť pre 
danú triedu alebo skupinu študentov.

Buďte svojim študentom partnerom
Kľúčom k úspechu je osobnosť pedagóga. Snažte sa byť pre študentov priro-
dzenou autoritou aj partnerom a facilitátorom procesu. Študentky a študenti 
ocenia empatiu, možnosť diskusie aj rešpekt k ich postojom.

5

7

Zohľadnite dĺžku filmu
Pokiaľ to je možné, premietnite celý film. Autor ho spracoval ako kompaktné dielo. Z časových 
dôvodov, respektíve vzhľadom k obmedzenej dĺžke vyučovacej hodiny, je ale možné využiť len 
časti filmu. Pri ich výbere nezabudnite na to, ako ukážka vyznie, a dbajte na zachovanie posolstva 
filmu vo všetkých súvislostiach. 

6

8



Ako pracovať s dokumentárnym filmom vo vyučovaní Človek v ohrození, n.o.

8

•	 Film	si	vopred	celý	pozrite.	Urobte	všetko	preto,	aby	pri	premietaní	nedošlo	k	nepred-
vídanému	technickému	problému,	ktorý	by	mohol	dojem	z	filmu	narušiť.

•	 Vopred	si	skontrolujte	dĺžku	filmu,	aby	ste	si	mohli	naplánovať	časový	scenár	premie-
tania	a	následných	aktivít.

•	 Pripravte	si	a	nastavte	všetku	techniku	(projektor,	audiotechniku,	počítač),	vrátane	
všetkých	potrebných	káblov.

•	 Skontrolujte,	či	film	prechádza	technickým	zariadením	bez	problémov.	Nechajte	
ho	prehrávať	aspoň	3	minúty.

•	 V	ideálnom	prípade	ešte	tesne	pred	hodinou	vyskúšajte,	či	všetko	funguje.	

•	 Pred	premietaním	filmu	dostatočne	zatemnite	miestnosť.		Premietajte	na	čo	naj-
väčšiu	plochu	a	v	čo	najvyššej	kvalite,	aby	ste	zvýšili	dojem	z	filmu.

•	 Ak	máte	k	dispozícii	len	televízor,	prispôsobte	tomu	počet	študentov	a	miest	na	
sedenie.

•	 Vopred	 si	 pozorne	 prečítajte	 postup	 aktivity,	 ktorú	 budete	 realizovať	 po	 filme,		
a	pripravte	si	k	nej	všetky	pomôcky.

Ako pripraviť premietanie filmu

TECHNIKA
Dôležitou súčasťou projekcie filmu je zaistenie technic-
kého zázemia. Práve technika môže zlyhať vo chvíli, keď 
to najmenej čakáte.

Nič nepodceňte: verte v najlepšie, ale buďte priprave-
ní aj na najhoršie. Ak vám chýbajú technické zručnosti 
a skúsenosti, neváhajte o pomoc požiadať niektorého 
z vašich študentov. Mnohí z nich sa v technike určite 
veľmi dobre vyznajú a radi to dokážu vám i svojim spo-
lužiakom.

OBRAZ
Ak premietate cez projektor, nastavte si pred premieta-
ním ostrosť obrazu. Čím ďalej je projektor od steny, tým 
je obraz väčší a súmernejší. Ak je projektor príliš blízko  
a nízko, obraz môže niekedy mať tvar lichobežníka. Sa-
mozrejme, záleží aj na projektore – pri drahších a nov-
ších projektoroch je kvalita obrazu spravidla vyššia. 
Skontrolujte, či projektor premieta v zodpovedajúcich 
farbách.

ZVUK
Kvalitný zvuk by mal byť samozrejmosťou. V prípade 
projektora odporúčame prídavné reproduktory – ob-
vykle dva alebo tri. Tie najlacnejšie často nemajú vyso-
ký výkon. Dnes sa dajú pomerne kvalitné reproduktory 

kúpiť relatívne lacno. Určite sa však nespoliehajte na 
zvuk z notebooku bez prídavných reproduktorov. Príliš 
zosilnené nevýkonné reproduktory môžu spôsobiť ne-
príjemné rezonovanie zvuku.

SVETLO
Nepodceňujte svetlo. Slnečné lúče na premietacej plo-
che alebo ich odraz na obrazovke sú nočnou morou 
všetkých premietačov, ale i divákov. Snažte sa miest-
nosť dostatočne zatemniť, a to nielen počas slnečných 
dní. Samozrejmosťou by mali byť zatiahnuté žalúzie 
alebo závesy. Niekedy sa intenzita svetla zmení počas 
niekoľkých minút, neodporúčame to však riešiť počas 
premietania. Okná možno zatemniť aj plachtami, deka-
mi či veľkými kusmi papiera s použitím lepiacej pásky.

ROZMIESTNENIE ŠTUDENTOV
Dajte si záležať, aby mali všetci študenti dobrý výhľad 
na plátno alebo obrazovku. Odporúčame vám, aby ste 
rozmiestnenie stoličiek a lavíc upravili. Lavice môžete 
odsunúť nabok a stoličky rozostaviť do poloblúka.

Ak to priestor umožňuje (napríklad ste v miestnosti s ko-
bercom), môžete študentov nechať sedieť na zemi. Určite 
to ocenia – navodíte tak úplne inú atmosféru, než na akú 
sú zvyknutí z bežnej vyučovacej hodiny. Zvážte, či vám 
čas a úsilie stoja za túto zmenu.

KROK ZA KROKOM
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Moderované	premietanie	ponúka	ideálny	priestor	na	diskusiu.	Dbajte	na	to,	aby	ste	
pred	filmom	i	po	ňom	vytvorili	otvorenú	a	uvoľnenú	atmosféru,	v	ktorej	sa	študen-
ti	 cítia	 príjemne,	 a	 sú	 ochotní	 a	 schopní	 vyjadrovať	 svoj	 názor,	 diskutovať	 či	 klásť	
otázky.	Mali	by	ste	preto	vystupovať	skôr	ako	facilitátor,	teda	človek,	ktorý	diskusiu	
usmerňuje	a	moderuje,	ale	nemá	v	nej	dominantné	miesto.	Môžete	všetkých	študen-
tov	povzbudzovať,	aby	sa	zapojili	do	diskusie	a	vyjadrili	vlastný	názor.	Ak	budú	mať	
voči	 filmu	 (príbehu,	 konaniu	postav,	 pohľadu	 režiséra,	 deju	 a	 pod.)	 výhrady,	 ktoré	
budú	vyjadrovať	kultivovane,	dajte	im	možnosť	podeliť	sa	aj	o	takýto	názor.	Okrem	
iného	tak	prispejete	k	rozvoju	ich	kritického	myslenia	a	vnímania.	Každý	názor	môže	
prispieť	k	zaujímavej	diskusii.

Aká je úloha pedagóga

PRED FILMOM
Už pred filmom sa môžete študentov spýtať, čo od 
neho očakávajú. Dosiahnete tak, že si od začiatku uve-
domia, že ich názor je dôležitý. Krátka úvodná diskusia 
o obsahu filmu môže usmerniť ich pozornosť tak, aby 
nevnímali iba dej a príbeh, ale aby si viac všímali, na aké 
témy a akým spôsobom sa snaží upozorniť.

Krátkym úvodným brainstormingom (burzou nápa-
dov) zistíte, čo študenti o témach zobrazených vo fil-
me vedia, aké sú ich názory a postoje. Vyzvite ich, aby 
krátko vyjadrili, čo vedia, myslia si alebo počuli o danej 
téme. Názory môžete zapisovať na tabuľu/flipchart a po 
skončení filmu sa k nim v diskusii vrátiť. Opýtajte sa štu-
dentov, či sa pod vplyvom filmu niektoré z ich názorov 
zmenili.

POČAS FILMU
Sledujte film spolu so študentmi. Ak si počas premieta-
nia sadnete za „katedru“ a budete robiť administratívnu 
prácu alebo sa pripravovať na ďalšiu hodinu, študenti 
pravdepodobne nebudú film sledovať dostatočne po-
zorne. Odporúčame, aby ste si sadli tak, aby ste mohli 
pozorovať študentov aj film.

PO FILME
Po filme by mali študenti dostať priestor na to, aby kládli 
vlastné otázky. Ak je diskusia zaujímavá a neodbočuje 
od témy, ponechajte jej čo najvoľnejší priebeh. Nechajte 
študentov diskutovať medzi sebou a navzájom reago-
vať na ich vlastné otázky. Otázky, ktoré nájdete v jednot-
livých metodikách k filmom, môžu byť dobrým nástro-
jom na to, aby ste uviedli diskusiu, aby ste ju v prípade 
potreby vrátili späť k téme, aby ste pomohli zvýšiť jej 
dynamiku.

Ako učiteľ môžete v očiach študentov zastávať úlohu 
zdroja informácií. Je na vás, ako sa k tomu postavíte. 
Môžete si k téme naštudovať niektoré základné fakty 
– v tom vám môže byť nápomocná časť ZDROJE IN-
FORMÁCIÍ, ktorá je súčasťou niektorých metodických 
listov k filmom. Ak však odpoveď nepoznáte, nehanbi-
te sa to priznať – máte právo nevedieť a vaši študen-
ti by to mali rešpektovať. Pravidlo, že učiteľ všetko vie  
a vždy má pravdu, je už dávno prekonané. Ak odpoveď 
na nejakú otázku nepozná ani jeden študent, môže to 
byť impulzom k tomu, aby si potrebné informácie na-
študovali doma. K téme sa vrátite na ďalšej hodine, keď 
vás študenti s výsledkom svojho hľadania zoznámia.

VYHODNOTENIE A UKONČENIE HODINY
Uzavrite hodinu tým, že sa študentov spýtate, či sa ich 
očakávania naplnili, čo sa im na filme a diskusii páčilo, 
čo sa im nepáčilo. Čo si odniesli z filmu a čo z diskusie 
po filme?

Študenti môžu film hodnotiť zaujímavou a jednodu-
chou formou – pomocou tzv. PLUS a MÍNUS papierikov. 
Pred filmom im rozdajte dva hárky papiera (formát A5 
by mal stačiť). Požiadajte ich, aby na jeden z nich napí-
sali + (plus) a na druhý − (mínus). Počas filmu alebo po 
ňom môžu na papier zapísať svoje pozitívne (na papie-
rik so znamienkom +) i negatívne (na papierik so zna-
mienkom −) dojmy z filmu a diskusie.

Alternatív je samozrejme viac. Je na vašej fantázii, akú 
formu hodnotenia zvolíte. Budeme radi, keď sa s nami 
o výsledky hodnotenia a dojmy vašich študentov po-
delíte. Napísať nám môžete na gv@clovekvohrozeni.sk.
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Ako rozdeliť študentov do skupín
Spôsobov,	ako	študentov	rozdeliť	do	skupín,	sa	v	učiteľskej	praxi	používa	veľa.	Určite	
mnohé	z	nich	poznáte,	pre	inšpiráciu	dopĺňame	ďalšie	tipy.

Skryté kartičky
Ak máte chvíľu času na prípravu a budete pracovať v miestnosti, v ktorej ešte nie sú 
študenti, môžete ich rozdeliť pomocou skrytých kartičiek.

Na spodnú stranu stoličiek nalepte farebné papieriky (napríklad samolepiace kartičky, 
tzv. post-it, či nastrihané farebné papieriky prilepené papierovou lepiacou páskou).

Vo chvíli, keď sa študenti budú mať rozdeliť do skupín, vyzvete ich, aby si pod sebou našli 
farebné papieriky. Potom ich požiadate, aby vytvorili skupiny podľa farby papierikov.

Alternatíva: Farebné papieriky si pripravte a vložte ich do menšej nádoby (pohár, klo-
búk, papierové nepriehľadné vrecko a podobne). Vyzvite každého študenta, aby si vy-
bral jeden papierik tak, aby nevidel jeho farbu. Po „žrebovaní“ sa študenti podľa farby 
papierika rozdelia do skupín.

Vytvorte rad...
Úlohou študentov je postaviť sa do radu podľa zadaného kritéria. Napríklad podľa toho, kedy boli narodení, 
alebo podľa toho, ako podľa abecedy za sebou nasledujú ich mená – ale bez toho, aby sa medzi sebou roz-
právali alebo čokoľvek napísali. Následne výsledok vyhodnoťte a študentov rozpočítajte do skupín. 

Alternatíva: Študentov rozdelíte do štyroch alebo šiestich skupín podľa toho, v ktorom mesiaci boli narodení 
– napríklad skupiny jar, leto, jeseň, zima, prípadne január – február, marec – apríl a pod. Ak nebudú skupiny 
rovnako veľké, nemal by byť problém urobiť zmeny. Napríklad do skupiny január – február sa presunie ten 
študent zo skupiny marec – apríl, čo sa narodil najskôr.

Rozpočítavanie
Je to najjednoduchší a najčastejšie používaný spôsob. Na začiatok je nevyhnutné zistiť alebo 
vyrátať, s akým počtom skupín budete pracovať.

Ak študenti sedia v polkruhu alebo v laviciach, začnite od prvého študenta. Tomu priradíte 
číslo 1, oslovíte ďalšieho, priradíte mu číslo 2 atď. Ak budete pracovať s piatimi skupinami, po-
stupujte takto až ku piatemu študentovi. Ďalšiemu, šiestemu, priraďte opäť číslo 1. V ďalších 
kolách si už študenti zrejme dokážu priradiť číslo sami – ak pochopili systém rozdeľovania.

Po skončení rozpočítavania vyzvite študentov s rovnakým číslom, aby vytvorili skupiny. Všet-
ci študenti s priradeným číslom 1 vytvoria prvú skupinu, s číslom 2 druhú skupinu atď.

PÁR TIPOV NA ZÁVER
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Molekuly
Časovo náročnejšia technika vhodná pre fyzické stimulovanie študentov pred aktivitami, 
kde sa vyžaduje mentálne sústredenie. Študentov vyzvite, aby sa rozmiestnili vo voľnom 
priestore (v triede alebo na chodbe), kde majú možnosť pobehovať bez rizika zranenia. Vy-
svetlite im, že si vyskúšate simuláciu Brownovho pohybu, pri ktorom sa atómy v priestore 
pohybujú chaoticky a rýchlosťou závisiacou od teploty prostredia. Keď študenti počas po-
hybu začujú jednociferné číslo, ich úlohou je rýchlo sa zhromaždiť do skupín v ohlásenom 
počte a vytvoriť tak molekulu. Opakujte tento proces 3 – 4 razy za sebou, až kým neohlási-
te taký počet atómov v molekulách, ktorý vyhovuje želanej veľkosti skupiny. 

Puzzle
Prineste rozstrihané obrázky (plagáty, komiksové kresby atď.) alebo kús-
ky skutočných puzzle – toľko, koľko skupín chcete vytvoriť. Každý si vy-
berie jeden kus a ich úlohou je v priestore triedy vytvoriť skupiny podľa 
toho, ktoré kúsky do seba zapadajú alebo vytvárajú jeden obrázok.

Karty
Budete potrebovať hracie karty – žolíkové alebo sedmové. Máte 
obrovský počet možností, napríklad si každý študent môže karty 
losovať a skupinu vytvoria tí, ktorí si vyberú kráľov, esá a pod.

Názorová škála
Pripravte si dva papiere s nápismi „áno“ a „nie“ a každý z nich prilepte na opačný koniec 
miestnosti. Vyzvite študentov, aby sa postavili na pomyselnej čiare medzi „áno“ a „nie“ na také 
miesto, ktoré najlepšie vyjadruje ich postoj k položenej, ideálne kontroverznej otázke. Podľa 
potreby zostavte skupiny buď názorovo rovnaké (susediace osoby), alebo názorovo pomie-
šané (priraďte im postupne čísla 1, 2, 3, 4,... a nechajte ich vytvoriť skupinu 1, skupinu 2 atď.).

Rockeri
Vhodná technika pre tiché, dynamické a zábavné rozdelenie študentov. Pripravte si papieriky s heslami, 
ktoré charakterizujú funkcie členiek a členov rockovej skupiny (alebo iného zoskupenia), ako napríklad: bi-
cie, gitara, basová gitara, klávesy, spev. Každá rocková skupina musí mať obsadené všetky hudobné pozície. 
Pripravte si preto počet kartičiek s jednotlivými heslami podľa toho, koľko skupín potrebujete (ak napríklad 
päť, z každého druhu si pripravte 5 kópií). Rozdajte papieriky a inštruujte študentky a študentov, nech sa po 
prečítaní svojho lístočka odmlčia a predstavujú svoju funkciu v rámci hudobnej skupiny už len pantomimic-
ky. Ich úlohou bude čo najrýchlejšie sformovať úplné rockové skupiny.
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REFLEXIA ZAČÍNA UŽ PRI SLEDOVANÍ FILMU
Začnime projekciou filmu – ani tá nie je len obyčajným 
pustením počítača a zapnutím dataprojektoru. Dochá-
dza pri nej k niečomu, čo bežný vzdelávací proces ne-
umožňuje tak často: zrazu tu nie sú na jednej strane 
učitelia, ktorí o niečom informujú, a na druhej strane 
študenti, ktorí sú poučovaní. Zrazu sme tu „my“, ktorí 
spoločne sledujeme často veľmi osobné spovede hrdi-
nov dokumentárneho filmu.

Pasívne sledovanie deja na plátne sa tak mení v aktívne 
spoločné vnímanie príbehu a už v tejto chvíli prichádza 
prvá výzva: sledujte atmosféru v triede, pozorujte svoje 
študentky a študentov, ako film vnímajú, čo s nimi robí, 
ako ho prežívajú, kedy stíchnu alebo kedy sa naopak 
začínajú vrtieť. V každej triede môže byť premietanie 
iné, záleží na atmosfére v skupine, na jej aktuálnych 
problémoch, ale aj na ročnej či dennej dobe, ba dokon-
ca aj na tom, akú náladu má učiteľ. 

Ak si v sebe zachováte citlivosť voči emóciám vašich 
študentov, môžete s rovnakým filmom pracovať roky  
a nikdy vás to neomrzí.

REFLEEXIA PODPORUJÚCA VZÁJOMNÚ KOMUNIKÁCIU
Dôvody, prečo reflexiu po filme nevynechať, sú:

•	 Práca	s	emóciami,	ktoré	v	študentoch	film	vyvolal

 Vzhľadom na to, že osudy hlavných hrdinov alebo 
okolnosti natáčania filmu bývajú väčšinou veľmi sil-
né, je tento krok nevyhnutný. 

•	 Študenti	sa	učia	načúvať	jeden	druhému	

 Ak zvolíme tú najjednoduchšiu formu, keď každý 
povie jedno jediné slovo vyjadrujúce jeho momen-
tálne rozpoloženie, dosiahneme to, že sa dostanú k 
slovu všetci. 

•	 Študenti	sa	učia	rešpektu	a	pochopeniu.

 Reflexia vedie zároveň k rešpektu: študenti pocho-
pia, že je možné sa na veci pozerať z rôznych uhlov. 
Zrazu je zrejmé, že rovnaký film môže v každom z 
nás vyvolávať rôzne pocity: niekto môže cítiť smú-
tok, zatiaľ čo druhý radosť, niekto beznádej a ďalší 
naopak veľmi silne vníma vo filme posolstvo nádeje. 
Je dobré uvedomiť si, že pocit je vždy pravdivý.

•	 Študenti	 sa	pýtajú,	pretože	chcú	naozaj	počuť	
odpovede	

 Ak sa študenti prestanú báť vyjadrovať svoje po-
city, začnú sa aj pýtať. To býva v bežne poňatom 
vyučovacom procese síce žiadúce, ale vzácne. A 
čo viac, študenti si odpovede na otázky tiež pa-
mätajú, pretože sa nepýtali len „pro forma“, ale na 
základe skutočného záujmu, ktorý v nich filmový 
príbeh vyvolal. A rovnako tak sú ochotní na hľadaní 
odpovedí spolupracovať. 

Dobre a dôsledne vykonaná reflexia môže časom viesť 
aj k tomu, že študenti prestanú chcieť byť iba pasívny-
mi „konzumentmi“ príbehu, ale prebudí sa v nich záu-
jem „niečo s tým urobiť“. A tu sa začína skutočné pote-
šenie z pedagogickej práce: môžeme sa porozhliadnuť 
vo svojom najbližšom okolí a hľadať, kde by sme mohli 
my sami niečo spoločne zmeniť.

METÓDY REFLEXIE
Metód reflexie existuje celá škála. Dôležité ale vždy je, 
aby sa študentky a študenti nielen učili vyjadrovať svo-
je pocity a rešpektovať emócie druhých, ale aby im aj 
rozumeli a vedeli ich vysvetliť. Nezabúdajte preto klásť 
otázku: PREČO? Úplne nenápadne a prirodzene sa tak 
študenti učia kriticky myslieť, premýšľať v súvislostiach 
a so zodpovednosťou, bez toho, aby pedagóg musel 
mentorovať alebo poučovať. Ide to vlastne samo – stačí 
len vedieť dať priestor a rámec s pravidlami pre seba-
vyjadrenie.

Ako na reflexiu po filme?
Bez	preháňania	možno	povedať,	že	reflexia	je	v	celom	procese	spoločného	pozerania	
dokumentárneho	filmu	to	najdôležitejšie.	A	zároveň	býva	tým,	na	čo	sa	v	rutine	vyu-	
čovacieho	procesu	často	zabúda.	Bez	vykonania	reflexie	ale	celkom	určite	strácame	
to,	čo	nám	práca	s	 filmom	ponúka:	vzácne	chvíle,	kedy	sa	zasiahnutí	silou	príbehu	
otvoríme	a	sme	ochotní	aspoň	na	chvíľu	zložiť	svoje	masky.
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Jedno slovo
Je to dobrý štart pred tým, ako sa študenti hlbšie podelia o svoje pocity. Úplne nezastupiteľná je táto me-
tóda v prípade silne emotívnych filmov, kedy študenti bojujú s dojatím alebo nie sú schopní čokoľvek po-
vedať. Pomenovať jedným slovom svoj pocit alebo to, čo im po vzhliadnutí filmu zostalo v hlave, väčšinou 
dokážu všetci. Výnimočne sa stáva, že študent len zavrtí hlavou alebo povie, že nevie. V takom prípade na 
neho netlačte, rešpektujte jeho rozpoloženie. Môžete sa k nemu vo chvíli, keď už všetci prehovorili, vrátiť  
a dať mu ešte priestor vyjadriť sa. Jednotlivé výpovede študentov možno tiež zaznamenávať na tabuľu 
alebo flipchart. Je potom dobre vidieť, ako film pôsobil na triedu ako celok, ktoré emócie sa opakovali a pod. 
Vhodné je túto metódu použiť aj v prípade, že do konca hodiny už zostáva málo času. Vyžaduje si naozaj 
len niekoľko minút.

Možno stojí za zmienku ešte to, že študenti majú často problém s formulovaním či pomenovaním svojich 
pocitov, najmä na začiatku práce s filmom. Pre podobné prípady je vhodné v rámci tejto metódy rozdať 
PRACOVNÝ LIST 1 (príloha na str. 14 ). Sú v ňom uvedené rôzne emócie, z ktorých študenti môžu vyberať, 
prípadne doplniť tie, čo podľa nich chýbajú. 

Alternatíva: Rozdeľte študentov do dvojíc alebo trojíc. Po krátkej porade majú napísať na papier jedno slo-
vo, ktoré pre nich symbolizuje daný film. Papiere vyvesíte, skupina vysvetlí, prečo vybrala práve to konkrétne 
slovo. Môžu to byť aj napr. 3 slová, dôležitá je diskusia v malých skupinách a zdôvodnenie.

Batoh
Na tabuľu/flipchart nakreslite batoh. Vyzvite študentov, aby si predstavili, že každý 
z nich má takýto pomyselný batoh na chrbte a má možnosť si v ňom z premie-
tania odniesť jednu vec, ktorá naňho v celom filme zapôsobila najsilnejšie. Dajte 
študentkám a študentom chvíľku na premyslenie a následne ich vyzvite, aby sa  
o svoju „jednu vec“ podelili s ostatnými. Ich podnety napíšte dovnútra batohu a ďalej 
s nimi pracujte počas reflexie. Alebo na ne môžete nadviazať na ďalšej hodine.

Alternatíva: V prípade, že na reflexiu nemáte veľa času, môžete študentom rozdať 
nalepovacie lístočky a vyzvať ich, aby „jednu vec“ napísali. Svoj lístok potom prilepia 
na tabuľu/flipchart dovnútra vami nakresleného batohu. Študentky a študenti si ná-
sledne môžu prezrieť ostatné lístočky formou „tichej galérie“ a opýtať sa ostatných 
na podnety, ktoré ich zaujali.

Loptička
Študenti sedia v polkruhu a hádžu si loptičkou. Kto ju chytí, má povedať 
jednu vec, čo si z filmu zapamätal, odniesol, nad čím bude rozmýšľať. Sami 
začnite a dohliadnite, aby každý dostal loptičku aspoň raz.  Ak chcete mať 
prehľad, kto už loptu chytil, požiadajte tých, čo už odpovedali, aby si prekrí-
žili nohy alebo to vyjadrili iným spôsobom.
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I. N. S. E. R. T.
Na metódu reflexie jedným slovom možno potom nadviazať metódou I. N. S. E. R. T. 
(Interaktívny záznamový systém pre efektívne čítanie a myslenie, z angl. Interactive 
Notating System for Effective Reading and Thinking). Tá sa využíva predovšetkým 
pri práci s textom (pri čítaní a písaní podporujúcom kritické myslenie), ale dá sa dobre 
využiť aj na reflexiu. Metóda pracuje so znamienkami plus (+), mínus (−), výkričník (!) 
a otáznik (?). Ku znamienku plus študenti uvádzajú to, čo na filme vnímajú ako pozi-
tívne, ku znamienku mínus naopak to, čo vnímajú ako negatívne. Pri výkričníku máte 
niekoľko možností, z ktorých vyberáte podľa posolstva filmu: študenti môžu hovoriť 
o tom, čo pre nich bolo vo filme nové, alebo o tom, čo považujú za jeho najsilnejšiu 
časť. Otáznik umožňuje klásť otázky. Odpovede na ne potom môžete poskytnúť rôz-
nymi spôsobmi: od spoločného hľadania, cez zadanie práce na budúcu hodinu, až 
po možnosť, že odpoviete sami.

I. N. S. E. R. T. je metóda vhodná aj v situácii, keď máme na hodinu pozvaného hosťa. 
Otázky na neho potom od študentov prichádzajú celkom prirodzene a nie je nutné 
sa dopredu trápiť tým, že sa nikto nič nespýta. Výpovede k jednotlivým znamienkam 
si študenti môžu pripraviť písomne, ale rovnako dobre to dokážu aj ústne.

Skupinové kreslenie
Rozdeľte študentov do tri až päťčlenných skupín a vyzvite ich, aby nakreslili plagát, 
ktorý bude vyjadrovať, čo si z filmu odniesli (nové informácie, pocity atď.). Plagáty 
vyveste, následne o nich diskutujte. Technika vyžaduje viac času. Je vhodná najmä 
po filmoch, v ktorých sú osudy hlavných hrdinov alebo okolnosti natáčania filmu 
prisilné, lebo pomáha uvoľňovať emócie.

Reflexiou môže byť samozrejme aj špecificky zvolená aktivita alebo diskusia. Počas 
úvodných premietaní vám pomôže, ak vyskúšate niektorú z uvedených metód. 
Umenie diskusie je potrebné sa najskôr naučiť – a platí to ako pre učiteľov, tak pre štu-
dentov. Ide o zručnosť, ktorá sa rozvíja v priebehu času a vzájomného spoznávania 
sa. Dobrá diskusia je možná jedine v bezpečnom prostredí, s istotou, že naše názory 
nebude nikto zosmiešňovať, že máme okolo seba ľudí tolerantných a schopných 
načúvať. A k tomu možno dospieť práve dobre a vždy uskutočnenou reflexiou.

POUŽITÁ LITERATÚRA:

Zajac, L., Návojský, A.: Jeden svet na školách III., Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl, Človek v ohrození, o.z., 2009.  
(http://www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/jeden_svet_3.pdf)

Rady a doporučení pro práci s audiovizuálními materiály Jednoho světa na školách, Člověk v tísni, o.p.s.  
(https://www.jsns.cz/data/jsns/LEKCE/INSTRUKTAZNI_FILM_-_KOMENSKY_BY_PROMITAL/CLK_AV_lekce_rady_a_doporuceni_02.pdf)

Jak na reflexi emocí po filmové projekci, Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s.  
(https://www.jsns.cz/data/files/jak_na_reflexi_emoci_po_filmove_projekci.pd



Ako pracovať s dokumentárnym filmom vo vyučovaní Človek v ohrození, n.o.
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EMÓCIA

radosť

smútok

nádej

beznádej

zlosť

chuť pomôcť

zvedavosť

neistota

nedôvera

zmätok

obdiv

vďačnosť

dojatie

PREČO

ČO CÍTIM?
Z uvedeného zoznamu vyberte jednu alebo viac emócií, ktoré po projekcii filmu cítite. 
Do pravého stĺpca niekoľkými slovami napíšte dôvod.

PRACOVNÝ LIST 1
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Cieľová skupina: 15+

Čas: 90 minút (z toho 50 minút film)

Pomôcky: počítač, dataprojektor, reproduktory, flipcharto-
vá alebo obyčajná tabuľa, fixky alebo kriedy, papiere a perá 
pre každú skupinu

Ciele:

•	 Identifikovať pravicový extrémizmus v jeho súčasných 
podobách. 

•	 Špecifikovať paralely medzi filmom a Slovenskom: pou-
kázanie na rozpor medzi verejne komunikovaným pro-
gramom a skutočnými ideologickými východiskami 
extrémnej pravice.

•	 Identifikovať hrozby súčasného pravicového extrémi-
zmu, následky pre dnešnú spoločnosť.

Postup:

Úvod: (15 min)

1. Na začiatku hodiny povedzte žiakom, že sa ich opý-
tate jednu otázku, a chcete, aby na ňu odpovedali 
tak, že zaujmú miesto na jednom z troch stanovíšť 
v miestnosti.

 Jedno stanovište reprezentuje odpoveď: „Viem, čo to je.“

 Druhé stanovište reprezentuje odpoveď: „Už som o tom 
počul, ale nie som si istý, čo to presne znamená.“

 Tretie stanovište reprezentuje odpoveď: „Ešte som sa 
s takýmto pojmom nestretol.“

 Následne sa žiakov opýtajte, či vedia, čo je pravicový 
extrémizmus. Vyzvite skupinu na stanovišti „Viem, čo 
to je.“, aby ostatným popísali, čo tento pojem zname-
ná. Kľúčové slová zapíšte na tabuľu alebo flipchart. 
Ak sa vám zdá, že niečo dôležité nebolo spomenu-
té, na doplnenie faktov využite odporúčané ZDROJE  
INFORMÁCIÍ.

Premietanie filmu: (50 min)

Povedzte žiakom, že si premietnete film Mladý hrdý nácko 
o Markovi, mladom mužovi, ktorý je členom extrémistickej 
Britskej národnej strany.

Reportér David Modell strávil niekoľko mesiacov po boku vplyvného člena extré-
mistickej Britskej národnej strany Marka Coletta. Tento univerzitný študent sa ne-
tají svojimi sympatiami k nacistickému Nemecku aj k jeho vodcovi a svoje prejavy 
prešpikuje nenávistnými rasistickými poznámkami. Dokument vykresľuje portrét 
mladého muža, ktorý dokazuje, že nebezpečné idey nestrácajú svoju pôsobivosť 
ani po tom, čo sa stali príčinou a základom rozsiahlych genocíd. Hoci film vznikol  
v roku 2002, jeho téma je u nás aj v zahraničí čoraz aktuálnejšia.

MLADÝ HRDÝ 
NÁCKO
(David Modell / Veľká Británia / 
2002 / 49 min. / české titulky)

Mladý hrdý nácko Človek v ohrození, n.o.

ALTERNATÍVA
Ak predpokladáte alebo pri úvodnej aktivite zistíte, 
že nikto nevie, čo je pravicový extrémizmus, vyzvi-
te žiakov, aby povedali, čo ich pri tomto slovnom 
spojení napadne. Ich odpovede zapíšte na flipchar-
tovú alebo obyčajnú tabuľu a využite ich pri defino-
vaní pojmu pravicový extrémizmus.

Témy filmu: rasizmus, xenofóbia, ľudské práva, nebezpečenstvo pravicového extrémizmu

Ministerstvo vnútra SR: Pravicový extrémizmus

Wikipédia: Pravica

http://www.minv.sk/?a-z-index&sprava=pravicovy-extremizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krajn%C3%A1_pravica
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Reflexia a diskusia po filme: (25 minút)

Položte žiakom nasledujúce otázky a diskutujte o nich:

1. Ktoré momenty/Aké veci na vás vo filme najviac zapô-
sobili a prečo? (Spĺňal Mark charakteristiky pravicového 
extrémistu, o ktorých ste diskutovali pred premietaním?)

2. Hlavný hrdina filmu bol z Veľkej Británie. Aké paralely 
vidíte medzi situáciou popísanou vo filme v roku 2002 
a slovenskou realitou dnes?

3. Prečo je podľa vás dôležité o takýchto veciach diskutovať?

 (Povoľte uzdu svojej fantázii a predstavte si, k čomu by 
mohlo dôjsť, keby sa Markovi podarilo presadiť jeho 
myšlienky a presvedčenia.)

4. Ako vidíte svoju úlohu v tom, aby sa v spoločnosti ne-
šírili extrémistické myšlienky? Čo viete urobiť z pozície 
stredoškoláka vo vašom každodennom živote? (Ako 
by ste reagovali, keby pred vami niekto obhajoval ex-
trémistické myšlienky?) 

 Toto je veľmi dôležitá otázka reflexie, ktorú by ste nemali 
opomenúť. Je dôležité, aby žiaci neodchádzali z premie-
tania s pocitom, že sa so situáciou nedá nič robiť.

Človek v ohrození, n.o.Mladý hrdý nácko

POSTREH Z FILMU

V súčasnosti sa pravicoví extrémisti už skoro vô-
bec neprezentujú znakmi, ako sú hákové kríže, 
runy, kanady, holé hlavy a podobne. Dnešné po-
doby extrémizmu majú úplne inak artikulované 
posolstvo a zameriavajú sa na všeobecnejšie témy. 

Často využívajú prirodzený ľudský strach z nezná-
meho (napr. z utečencov/cudzincov/iných nábo-
ženstiev), spájajú regionálne problémy s vonkajšou 
hrozbou a ponúkajú neuskutočniteľné prvopláno-
vé riešenia. Napr. tvrdia, že za nízku životnú úroveň 
v niektorých oblastiach môžu Rómovia/Židia/EÚ – 
hoci ide o komplexnejší problém, ktorého príčiny 
treba hľadať inde.

Takýmto spôsobom prejavu sa pravicovým extré-
mistom darí prilákať nielen neonacistov a xenofó-
bov, ale aj bežných ľudí.

TIP: Na tomto mieste môže vyučujúci upozorniť 
žiakov na to, ako sú témy extrémnej pravice formu-
lované navonok a aké sú ich skutočné ideologické 
východiská.

DOPLŇUJÚCA OTÁZKA (v prípade dostatku času) 
alebo DOMÁCA ÚLOHA: 

Poznáte niekoho z vášho okolia, kto bol zasiahnutý 
udalosťami 2. svetovej vojny? 

(Ak nepoznajú alebo na túto otázku nie je dostatok 
času, môže byť súčasťou domácej úlohy zadanie, 
aby zistili viac o situácii v ich okolí počas tzv. Sloven-
ského štátu.) 

TIP: Zoznam 10 filmov dokumentujúcich situáciu 
na Slovensku počas 2. svetovej vojny, nájdete na 
konci metodiky.

TIP: Je dôležité naštudovať si relevantné fakty 
ako protiváhu voči manipulatívnym informáciám 
a predstavám o spoločnosti, ktoré sú nekompe-
tentné a nerealizovateľné. Ako príklad môže poslú-
žiť  petícia za vystúpenie Slovenska z EÚ: 

http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/zaciname- 
so-zberom-podpisov-pod-peticie-za-referendum-o- 
vystupeni-z-eu-a-o-vystupeni-z-nato/. Tu je niekoľko 
dôsledkov, ktoré by vystúpenie Slovenska z EÚ pri-
nieslo: https://dennikn.sk/blog/o-co-vsetko-by-sme-
prisli-ak-by-slovensko-vystupilo-z-europskej-unie/.

Niektoré mýty (napríklad, že Cigáni sa majú ako 
prasce v žite, cudzinci nás budú vyciciavať) s argu-
mentáciou nájdete na www.protinenavisti.sk, v sek-
cii Argumentuj.

Pojmom anticiganizmus a viacerými mýtami a fak-
tami o Rómoch sa v publikácii Vývoj pravicového 
extrémizmu na Slovensku v rokoch 1989 – 2011 (od 
str. 54) zaoberá aj Irena Biháriová z občianskeho 
združenia Ľudia proti rasizmu. 

Upozornenie: Priložená PDF verzia publikácie je 
iba na internú potrebu učiteľov, nie je určená na 
voľné šírenie.

Hospodárske noviny: Vodca Kotleba. Prečo ho 
mnohí označujú za fašistu a neonacistu

Denník Pravda: Novodobí fašisti sa menia. 
Ako s nimi bojovať?

Hospodárske noviny: Slovenská vláda sa inšpirovala 
nacistami, z vlastných občanov urobila štvancov

Kampaň Proti nenávisti: Argumentuj

Irena Biháriová: Vývoj pravicového extrémizmu 
na Slovensku v rokoch 1989 – 2011 (str. 33 – 38)

http://protinenavisti.sk/involvujuce-prvky/argumentuj/
https://hnonline.sk/slovensko/593546-vodca-kotleba-preco-ho-mnohi-oznacuju-za-fasistu-a-neonacistu
http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/403451-novodobi-fasisti-sa-menia-ako-s-nimi-bojovat/
https://hnonline.sk/slovensko/823598-slovenska-vlada-sa-inspirovala-nacistami-z-vlastnych-obcanov-urobila-stvancov
http://protinenavisti.sk/involvujuce-prvky/argumentuj/
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Človek v ohrození, n.o.Mladý hrdý nácko

Na záver diskusiu zhrňte a zdôraznite nebezpečenstvo 
myšlienok pravicového extrémizmu aj v dnešnej dobe. 
Žiakom pripomeňte, aké potrebné a dôležité je zaujať jas-
ný odmietavý postoj voči podobným prejavom. (Pravicoví 
extrémisti napr. popierajú holokaust, čo je na Slovensku  
a iných krajinách trestné.)

Wikipédia: Popieranie holokaustu

Názov filmu

Cesta Magdalény 
Robinsonovej

Obchod na korze

Sila ľudskosti –  
Nicolas Winton

Všetci moji blízki

Nickyho rodina

Námestie sv. Alžbety

Miluj blížneho svojho

Svedok

Poslovia nádeje

Celý svet je úzky most

Téma

holokaust

prenasledovanie Židov 
na Slovensku

záchrana židovských detí

osud Židov pred vojnou

osudy novoobjavených 
„Wintonových detí“

expanzia fašizmu

holokaust a topoľčiansky 
pogrom

spoveď chlapca židovského 
pôvodu

výpovede Židov, ktorí prežili 
Osvienčim

prenasledovanie Židov  
na Slovensku

Link na informácie o filme

www.csfd.cz/film/250884-cesta-magdaleny- 
robinsonovej/komentare/

www.csfd.cz/film/4999-obchod-na-korze/ 
prehled/

www.csfd.cz/film/157454-sila-lidskosti-nicholas-
winton/prehled/

www.csfd.cz/film/22975-vsichni-moji-blizci/
prehled/

www.csfd.cz/film/252093-nickyho-rodina/ 
prehled/

www.csfd.cz/film/27742-namestie-svatej- 
alzbety/prehled/

www.csfd.cz/film/229519-miluj-blizneho-svojho/
prehled/

www.csfd.cz/film/291753-svedok/komentare/

www.csfd.cz/film/319373-poslovia-nadeje/ 
komentare/

www.csfd.cz/film/284835-cely-svet-je-uzky-
most/komentare/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Popieranie_holokaustu
www.csfd.cz/film/250884-cesta-magdaleny- robinsonovej/komentare/
www.csfd.cz/film/250884-cesta-magdaleny- robinsonovej/komentare/
www.csfd.cz/film/4999-obchod-na-korze/ prehled/
www.csfd.cz/film/4999-obchod-na-korze/ prehled/
www.csfd.cz/film/157454-sila-lidskosti-nicholas-winton/prehled/
www.csfd.cz/film/157454-sila-lidskosti-nicholas-winton/prehled/
www.csfd.cz/film/22975-vsichni-moji-blizci/prehled/
www.csfd.cz/film/22975-vsichni-moji-blizci/prehled/
www.csfd.cz/film/252093-nickyho-rodina/ prehled/
www.csfd.cz/film/252093-nickyho-rodina/ prehled/
www.csfd.cz/film/27742-namestie-svatej- alzbety/prehled/
www.csfd.cz/film/27742-namestie-svatej- alzbety/prehled/
www.csfd.cz/film/229519-miluj-blizneho-svojho/prehled/
www.csfd.cz/film/229519-miluj-blizneho-svojho/prehled/
www.csfd.cz/film/291753-svedok/komentare/
www.csfd.cz/film/319373-poslovia-nadeje/ komentare/
www.csfd.cz/film/319373-poslovia-nadeje/ komentare/
www.csfd.cz/film/284835-cely-svet-je-uzkymost/komentare/
www.csfd.cz/film/284835-cely-svet-je-uzkymost/komentare/
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Cieľová skupina: 15+

Čas: 90 min (vrátane projekcie filmu, ktorý trvá 52 min)

Pomôcky: pracovný list, čisté listy papiera a písacie po-
treby, zoznam hodnôt pripravený na tabuli alebo flipcharte 
(príp. na veľkom kuse napr. baliaceho papiera), 4 malé „lep-
ky“ pre každého žiaka, 2–3 fixky.

Ciele:
•	 zostaviť si zoznam vlastných hodnôt a cieľov;

•	 identifikovať hodnoty mladých moslimov, ktorí sa pridá-
vajú k radikálnym náboženským hnutiam;

•	 vymenovať príčiny radikalizácie tých mladých moslimov 
v Európe, ktorí sa pridávajú k radikálnym náboženským 
hnutiam.

Postup:

1. Na veľký kus papiera (flipchartového alebo baliace-
ho) si podľa pracovného listu vopred  napíšte zoznam 
hodnôt a cieľov.  Na spodnej časti papiera nechajte 
priestor pre žiakov, ktorí sem môžu vpísať vlastné hod-
noty a ciele – majte pre nich pripravené 2–3 fixky. Pa-
pier umiestnite na tabuľu alebo v prednej časti triedy.

2. Každému žiakovi rozdajte 4 malé lepky. Vysvetlite žia-
kom, že ich úlohou je vybrať (alebo vymyslieť vlastné) 
štyri najdôležitejšie body, ktoré by chceli vo svojom 
živote v nasledujúcich piatich rokoch dosiahnuť alebo 
ich naplniť.

3. Žiakov vyzvite, aby na papier nalepili lepky k hodno-
tám alebo cieľom, ktoré si sami vybrali. Môžu tiež vpísať 
fixkou vlastné hodnoty alebo ciele.

4. Vyzvite žiakov – dobrovoľníkov, aby svoj výber pred ostat-
nými okomentovali a vysvetlili dôvody svojho výberu.

5. Spoločne spočítajte, ktoré hodnoty a ciele prevládali, 
ktorých bolo najmenej, aké nové hodnoty a ciele sami 
vpísali a pod.

6. Diskutujte so žiakmi o tom, čo je pre mladých ľudí dôležité 
a či sa životné cesty môžu líšiť podľa krajiny, kde žijeme, 
v akých spoločenských, rodinných podmienkach vyrastá-
me, aká je u nás politická či ekonomická situácia a pod.

7. Vysvetlite žiakom, že film Môj džihád je aj o výbere ži-
votnej cesty. Prostredníctvom tohto dokumentu sa do-
zvedia viac o osudoch mladých moslimov z Belgicka, 
ktorí sa rozhodli pripojiť k radikálnym náboženským 
hnutiam. Nasleduje projekcia filmu.

Tisíce moslimov žijúcich v Európe sa nechali zlákať radikálnou ideológiou takzva-
ného Islamského štátu (Dá’iš) a odišli na Blízky východ bojovať svoju „svätú vojnu“. 
Len Belgicko vlani opustilo vyše 400 mladíkov. V regióne Vilvoorde snáď „každý 
pozná niekoho, kto odišiel bojovať“ a miestna moslimská komunita sa na túto si- 
tuáciu snaží reagovať. Jej výraznou osobnosťou je imám Sulyaman, ktorý zrozumi-
teľne vysvetľuje príčiny radikalizácie a svojím výchovným pôsobením ukazuje, ako 
jej možno predchádzať. Kľúčom je podľa neho využiť energiu mladých ľudí k ich 
osobnému rozvoju a motivovať ich, aby prispeli k pozitívnym zmenám vo svojom 
okolí. Tak môžu aj oni vrátiť slovu džihád jeho pôvodný – mierumilovný – význam.

MÔJ 
DŽIHÁD
(Mark DeVisscher / Belgicko / 2015 / 
52 min. / nemecký, francúzsky, 
holandský jazyk / české titulky)

Môj džihád Človek v ohrození, n.o.

Témy filmu: identita, radikalizácia a náboženský extrémizmus

ALTERNATÍVA
Ak si myslíte, že pre žiakov je príliš citlivé hovoriť o svo-
jich cieľoch a hodnotách pred celou triedou, vyzvite 
ich, aby ich zapísali na lístočky a vyzbierajte ich. Ná-
sledne im nechajte priestor prediskutovať svoj výber 
vo dvojiciach a vy medzitým zaznačte vyzbierané in-
formácie na flipchart. Pokračujte podľa bodu číslo 4.)
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Môj džihád Človek v ohrození, n.o.

Premietanie filmu: (52 min)

Reflexia a diskusia po filme: (25 min)

So žiakmi diskutujte, napríklad s použitím niektorých z na-
sledovných otázok:

•	 Čo vás na filme prekvapilo, čo bolo pre vás nové?

•	 V čom sa líšili jednotliví protagonisti filmu? Prečo mali 
tak rozdielny prístup a interpretáciu toho, čo nazývali 
„džihád“?

•	 Čo boli podľa imáma Sulyamana alebo iných protago-
nistov filmu hlavné dôvody, prečo sa mladí ľudia radi-
kalizovali a odchádzali bojovať do Sýrie?

•	 Aké prostriedky proti tomuto fenoménu boli vo filme 
ukázané? Ktoré z nich boli podľa vás najefektívnejšie?  

V priebehu reflexie porovnajte hodnoty žiakov a hodnoty 
protagonistov filmu. Diskutujte o tom, v čom sa líšia alebo 
naopak zhodujú, a prečo.
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PRACOVNÝ LIST

Môj džihád

zažiť dobrodružstvo

mať dobrých priateľov

žiť morálne

v niečo veriť

urobiť niečo zmysluplné

získať si rešpekt ostatných

niečo dokázať

mať vzťah

získať uznanie svojho okolia

mať veľa peňazí

byť zodpovedným človekom

zabávať sa

mať dobré vzdelanie

založiť si rodinu

Zdroj: Metodika bola prevzatá a adaptovaná z materiálov Jeden svět na školách, ktoré pripravila organizácia Člověk v tísni, Česká republika. Originál je 
dostupný na http://bit.ly/moj-dzihad.

Aké sú ciele alebo hodnoty, ktoré by si chcel/chcela v najbližších piatich rokoch dosiahnuť? 
Vyber štyri najdôležitejšie, prípadne doplň svoje vlastné.

Človek v ohrození, n.o.
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1.	Na	čom	je	založený	islam?		
Čo	znamená	tzv.	päť	pilierov	viery?
Samotné slovo islam vyjadruje odovzdanie sa bohu. Mos-
limovia veria, že Boh zjavil prorokovi Mohamedovi (arab. 
Muhammad) Korán, a to prostredníctvom anjela Gabriela 
(Džibríl). Táto kniha je neskresleným Božím posolstvom, 
ktoré je sprostredkované výhradne v arabčine. Korán 
v iných jazykoch je vnímaný iba ako preklad a môže ob-
sahovať chyby. Mohamed je len človek. Zvláštny, Bohom 
vybraný, ale čo do podstaty len človek (v kontraste ku kres-
ťanskému Ježišovi, ktorý je Synom Božím). Nie je teda za-
kladateľom nového náboženstva, ale obnovovateľom pô-
vodného, striktného monoteizmu (viery v jediného Boha).

Mohamed je posledným z prorokov.  Islam preto uctieva 
napríklad Abraháma (Ibráhím) či Ježiša (Ísá) ako Mohame-
dových monoteistických predchodcov. Spoločne s Korá-
nom patrí k základným prameňom islamu tzv. sunna (arab. 
cesta alebo zvyk). Sunna pozostáva z hadísov. Ide o jednot-
livé výroky a činy proroka Mohameda, ktoré fakticky Korán 
doplňujú. Pomáhajú ho totiž vykladať. Niekedy si však sunny 
môžu odporovať. Podľa niektorých bádateľov (napr. Ignác 
Goldziher) je sunna pre islam kľúčová.

K tzv. piatim pilierom (povinnostiam) moslimskej viery pat-
rí: 1) vyznanie viery (šaháda), 2) modlitba (salát) – moslim sa 
modlí päťkrát denne, 3) pôst (saum) – prebieha v mesiaci 
ramadán, začína za úsvitu pri zvolávaní na rannú modlitbu, 
končí s večernou modlitbou, 4) almužna (zakát), 5) púť do 
Mekky (hadždž – týmto slovom sa označuje veľká púť, kto-
rú je nutné vykonať v určitom období, zatiaľ čo umru, tzv. 
malú púť, možno absolvovať kedykoľvek; rituály malej púte 
sú súčasťou púte hadždž). Existujú výnimky z povinnosti 
dodržiavať za každých okolností všetky piliere: napríklad 
chorí ľudia či tehotné a dojčiace ženy nemusia dodržiavať 
pôst atď.

2.	Aký	smer	v	islame	predstavujú	
wahhábisti?	Aký	je	ich	výklad	koránu?
Wahhábizmus je forma islamského fundamentalizmu, kto-
rá vznikla v 18. storočí na území dnešnej Saudskej Arábie. V 
súčasnosti wahhábizmus predstavuje skôr veľmi konzerva-
tívny, dogmatický a rigidný prúd islamu, ktorý sa snaží islam 
„očistiť“ a navrátiť k „pôvodnej“ zbožnosti. Jeho stúpenci oz-
načujú sami seba vo všeobecnosti za salafistov (podľa vý-
razu salaf, predok) alebo za ahl as-sunna wa al-džamá‘a (ľud 
sunny a pospolitosti). Podobne ako kresťanský fundamen-
talizmus v prípade Biblie, aj salafizmus si vyberá tie časti 
Koránu a sunny, ktoré potvrdzujú ich dogmu. Salafisti pô-
sobia svojím správaním a vzhľadom archaicky, obliekajú sa 
jednoducho, muži majú fúzy a krátke nohavice, ženy veľký 
závoj. Propagujú silno konzervatívny, patriarchálny spôsob 

života a odmietajú západný životný štýl a liberalizmus – aj 
toto majú spoločné s kresťanským fundamentalizmom. Vo 
všeobecnosti salafisti odmietajú ľudové a mystické formy 
islamu ako skazené, sú netolerantní voči sufizmu a tiež voči 
ší‘itom (arab. ší‘í). Saudská Arábia prijala určitú verziu tohto 
fundamentalizmu za svoju a aktívne ju od 70. rokov dvadsia-
teho storočia vyváža do celého islamského sveta vo forme 
kníh, výstavby mešít, zakladania organizácií, mládežníckych 
spolkov a letných škôl či priamej podpory miestnych funda-
mentalistických združení. Pod vplyvom saudského wahhá-
bismu sa určitá časť moslimov stáva konzervatívnejšou a 
vznikajú konflikty s miestnymi, tradičnými a otvorenejšími 
formami islamskej zbožnosti.

3.	Čo	je	tzv.	Islamský	štát	(IS)	nazývaný		
aj	Dá‘iš?	Aké	sú	jeho	ciele?
Dá‘iš alebo tzv. Islamský štát je násilná skupina irackých 
a sýrskych sunnitských extrémistov. Dá‘iš je akronymom 
celého arabského názvu ad-Dawla al-Islamíja fí  al-‘Iráq wa 
aš-Šám, v arabčine toto slovo znamená niečo ako tvrdý, 
krutý a pod. Militantov tak nazývajú samotní moslimovia 
a ich organizáciu ako „islamský štát“ neuznávajú. Označo-
vať túto militantnú teroristickú sieť za „islamský štát“ nie je 
správne – ani nereprezentuje islam, ani nejde o štát ako 
taký. Dá‘iš vznikol v Iraku ako odnož teroristickej organizá-
cie al-Káida (v arabčine al-Qá‘ida).

Vzniku Dá‘išu predchádzali protesty proti autoritatívnym 
režimom v niektorých krajinách severnej Afriky (Tunisko, 
Líbya a Egypt) a Blízkeho východu (Jemen, Bahrajn a Sý-
ria) v rokoch 2010 až 2012. Tieto protesty väčšinou mla-
dých ľudí za demokraciu, slobodu a lepšie životné pod-
mienky vyústili do zmeny režimu (Tunisko), občianskej 
vojny (Líbya, Sýria a Jemen) alebo do posilnenia nedemok-
ratických režimov v krajinách (Egypt, Bahrajn). Arabská jar 
získala svoje meno podľa Pražskej jari 1968 a v niektorých 
prípadoch aj tak skončila – normalizáciou.

Keď protesty arabskej jari v Sýrii a Iraku prerástli do ob-
čianskej vojny, obe krajiny sa čiastočne rozpadli a vojenské 
územie ovládli rôzne milície. Dá‘iš patrí vďaka svojej ideoló-
gii, disciplíne a brutalite k najefektívnejším milíciám. Odpojil 
sa od al-Káidy, dobyl územie na pomedzí Sýrie a Iraku a 
začal budovať vlastný totalitný štát. Svoju ideológiu zakla-
dá na veľmi zjednodušenom a radikálnom výklade Ko-
ránu, ktorý zvyšok moslimov odmieta. Tvrdo potláča iné 
islamské smery než sunnitský (napr. ší‘itom) a likviduje ná-
boženské menšiny (jezídov, kresťanov atď.). Vo svojej ide-
ológii je Dá‘iš podobný ideológii Saudskej Arábie, na rozdiel 
od nej sa však snaží expandovať do zvyšku sunnitského 
sveta. Jeho stratégiou je podkopávať existujúce štáty a za-
plňovať mocenské vákuum. Je financovaný z predaja ropy  
a starožitností, z daní a kriminálnych aktivít.

PODKLADY K TÉME –  
K FILMU MÔJ DŽIHÁD

Môj džihád Človek v ohrození, n.o.
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Cieľom Dá‘išu je obsadiť čo najväčšie územie v Iraku  
a Sýrii, založiť sunnitský fundamentalistický štát a rozšíriť 
jeho moc po celom sunnitskom svete. Zatiaľ sa Dá‘išu darí 
získavať spojencov napríklad v štátoch severnej Afriky 
na miestach, kde sa rozpadajú štátne štruktúry, napríklad  
v Líbyi, na egyptskom Sinaji a v Saheli. Avšak Dá‘iš má aj 
apokalyptickú ideológiu, založenú na očakávaní konca 
sveta a stretu Západu a islamu. Otvorený konflikt sa snaží 
vyvolať útokmi na západné ciele a využiť ich k radikalizácii 
moslimov vo zvyšku sveta (napr. v Európe). Ide o to, aby 
sa čo najväčší počet sunnitov pripojil k Dá‘išu. Najviac sa 
presadzovaniu ideológie Dá‘išu darí tam, kde sa mladí ľudia 
vôbec neidentifikujú so štátmi, v ktorých žijú, alebo tam, 
kde sa štátny poriadok rozpadol.

4.	Koľko	moslimov	žije	v	Európe?	Kedy		
a	z	akých	dôvodov	do	Európy	prišli?
Na Balkáne, ale napríklad aj v Poľsku, žijú moslimské ko-
munity po celé storočia. Do väčšiny krajín Európskej únie, 
obzvlášť do tzv. starých európskych štátov (západná Euró-
pa), prišli moslimovia obvykle po druhej svetovej vojne za 
prácou a vo všeobecnosti za lepším životom. Časť z nich 
do Európy utiekla pred politickou perzekúciou, tento motív 
je ale menej obvyklý.

Do Nemecka prichádzali najčastejšie Turci a Kurdi, do 
Francúzska ľudia z niekdajších kolónii (Alžírsko bolo do-
konca po istú dobu administratívnou súčasťou Francúz-
ska, nie kolóniou krajiny). To isté platí o Veľkej Británii: pre-
to je tu početná moslimská komunita pôvodom z Indie 
a Pakistanu. Do bývalých koloniálnych metropol prichá-
dzali moslimovia vďaka tomu, že poznali miestnu kultú-
ru a hlavne jazyk. Nie je celkom jasné, koľko moslimov, 
respektíve ľudí moslimského pôvodu, v Európe žije. Štáty 
Európskej únie sa na vieru či pôvod občanov zvyčajne 
nepýtajú.

Známymi údajmi sú preto skôr počty veriacich. Podľa niž-
šieho odhadu z roku 2010 žije v Európskej únii asi 19 milió-
nov moslimov. Ak ale do Európy rátame hoci len niektoré 
regióny Ruskej federácie, kontinentálnu časť Turecka a bal-
kánske krajiny, dostaneme sa až na viac ako dvojnásobok 
(cca 44 miliónov).

5.	Ako	je	možné,	že	sa	z	mladých	ľudí,	
ktorých	rodiny	už	prijali	západné	hodnoty,	
stanú	extrémisti?	Koľko	ľudí	zo	západných	
krajín	sa	už	pridalo	k	islamistom?

Podľa odhadov Europolu (Európskeho policajného úradu) 
odišlo z Európskej únie bojovať do Sýrie až 5 000 ľudí. 
Najnižší odhadovaný počet európskych teroristov je asi  
3 000. Obyčajne sa pridajú k Dái‘šu, môžu ale tiež bojovať 
v miestnej odnoži al-Káidy (Front an-Nusrá) a v ďalších isla-
mistických skupinách. 

K teroristom odchádzajú väčšinou veľmi mladí ľudia (často 
vo veku asi 20 rokov). Európski konvertiti tvoria asi pätinu  
z nich. Podľa expertov hrá v ich motivácii dôležitú rolu 

pocit nespravodlivosti v súvislosti s násilím na Blízkom vý-
chode, pocit bezmocnosti voči pokračovaniu vojny v Sýrii, 
odpor proti Západu a jeho politike, odmietanie konzumné-
ho života, túžba po dobrodružstve, po účasti na pre nich 
zásadnom projekte a hľadanie zmyslu života.

6.	Z	čoho	u	mladých	moslimov	žijúcich		
v	Európe	pramení	tak	silné	puto	ku	
krajine	ich	predkov,	ktorú	možno	ani		
na	vlastné	oči	nevideli?
Ide o pocit vykorenenosti, neprijatia. A značne zromanti-
zované predstavy o krajinách, kde v skutočnosti väčšinou 
nikdy neboli. Prípadne ich navštívili len na niekoľko dní  
v pozícii vážených a bohatých hostí.

V zásade platí, že sa prvá generácia moslimov, ktorí prišli 
po druhej svetovej vojne na Západ za lepším životom, 
sústredila na budovanie si novej existencie. Niektorí sa 
s okolím zžili viac, iní menej. Udržiavali kontakt s domo-
vom a často si uchovali vlastné zvyky, stále u nich ale 
prevládala túžba po ekonomicky zaistenom a slobod-
nom živote. Ďalšie generácie moslimov ale nezriedka po-
ciťujú zmätok v zaradení sa do spoločnosti a v preferencií 
identít. Moslimovia narodení v Európe, pre svoj pôvod nie 
vždy prijímaní, sa pýtajú: Som viac moslim alebo (seku-
lárny) Európan? Patrím do krajiny predkov či na miesto, 
kde som sa narodil? Nezriedka ide aj o revoltu voči rodine  
a komunite. Zatiaľ čo rodičia často s úľavou opustili rigid-
né, etnicko-náboženské regule (napr. ženy sa na Západe 
prestali zahaľovať), niektoré ich deti sa bez hlbšej znalosti 
súvislostí, zato omnoho okázalejšie, vrátili k ešte radikál-
nejším pravidlám.

Niektoré európske krajiny, resp. ich majoritné spoločnosti, 
vytvárajú svojím prístupom k moslimom podmienky na 
radikalizáciu. Prijímanie legislatívy namierenej voči mosli-
mom – napr. zákaz buriek (ako je vysvetlené vo filme Môj 
džihád) – viedlo napríklad k väčšej radikalizácii mladých. 
Tí to brali ako útok na vlastnú identitu napriek tomu, že 
v podstate nik burku aj tak nenosí. Situáciu komplikujú aj 
ďalšie „protimoslimské“ zákony, ale aj nepotrestané ale-
bo prehliadané útoky voči moslimom. Radikalizujú sa aj 
sociálne vylúčené skupiny. Dôsledkom života v de facto 
uzavretých štvrtiach sa často uchyľujú ku kriminalite a sú 
náchylnejšie podľahnúť ad hoc riešeniam radikálnych 
„kazateľov“.

7.	Môžu	Európania,	ktorí	sa	pripoja	
k	Dá‘išu,	zostať	v	spojení	so	svojou	
rodinou?	Majú	šancu	islamistické	skupiny	
opustiť?	A	príjmu	ich	späť	krajiny,	ktorých	
sú	občanmi?
Šance opustiť teroristickú skupinu a vrátiť sa do Európy nie 
sú veľké. Najmenej v jednom prípade boli bojovníci, kto-
rí sa pokúšali odísť z jednotiek, hromadne postrieľaní ako 
zbehovia. Väčšina teroristov navyše pri príchode do tábo-
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rov okázalo rituálne likviduje osobné (teda aj cestovné) do-
klady. Chcú tak demonštrovať príslušnosť k IS a neochotu 
vrátiť sa späť do pôvodných krajín.

Západné krajiny sa snažia prijať opatrenia na monitorova-
nie navrátilcov. Respektíve vylúčiť, že by boli pre spoloč-
nosť nebezpeční ako možní organizátori teroru. Existuje 
spolupráca na úrovni EÚ, respektíve s leteckými spoloč-
nosťami. A samozrejme s Tureckom, cez ktorého územie 
prúdili západní bojovníci do Sýrie najčastejšie.

Niektoré európske krajiny chcú trestať už samotný fakt, že 
ich občan pobýval v extrémistickom výcvikovom tábore. 
Ďalej apelujú na vlastné moslimské komunity, aby sa po-
kúsili odchodu mladých do Sýrie brániť. To ide ale ťažko, 
keďže regrúti sa najčastejšie pohybujú mimo rámec verej-
ne pôsobiacej moslimskej komunity.

8.	Ako	sa	k	existencii	Dá‘išu	stavia	
medzinárodne	spoločenstvo?
Hoci Asadov režim má v sýrskej vojne na svedomí ne-
pomerne viac civilných a vojenských obetí, Dá‘iš je kvôli 
zahraničným atentátom pre medzinárodné spoločenstvo 
nepriateľom číslo jeden. Predovšetkým Rusko, USA a Fran-
cúzsko systematicky bombardujú vojenské ciele Dá‘išu  
a jeho rafinérie. Uspeli tiež v obmedzení jeho ekonomic-
kých aktivít a veľkých vojenských presunov. USA aktívne 
podporujú jediné dve armády, ktoré zaberajú aspoň časti 
území kontrolovaných Dá‘išom: Kurdov v Sýrii a irackú ar-
mádu. Aby sa však podarilo IS poraziť, v Sýrii by sa musela 
skončiť vojna a vzniknúť pozemné koalície.

9.	Možno	s	migračnou	vlnou	očakávať	
nárast	extrémizmu	v	Európe?	Sú	obavy		
z	nárastu	teroristických	útokov		
v	európskych	krajinách	oprávnené?
Terorizmus nie je dôsledkom migračnej vlny, ale skôr jed-
nou z jeho príčin. Ľudia zo Sýrie a Iraku utekajú pred voj-
nou, časť z nich pred násilím Dá‘išu a iných teroristov. Sami 
sú obeťami. 

Aby sa infiltrovali do Európy, vo všeobecnosti príslušníci 
Dá‘išu nepotrebujú riskovať nebezpečnú cestu a niekoľko-
násobnú hraničnú kontrolu ako utečenci. Medzi jeho člen-
mi je už dostatok ľudí s európskymi pasmi, ktorí môžu na 
vykonanie útokov do Európy priletieť úplne legálne. Nap-
riek tomu sa v niekoľkých individuálnych prípadoch potvr-
dilo, že sa medzi utečencov snažili infiltrovať či sa dokonca 
úspešne infiltrovali aj teroristi. Mohli to byť teroristi, ktorí sa 
schovávali medzi ľuďmi na úteku, alebo takí, ktorých isla-
misti naverbovali spomedzi utečencov. 

Pravdepodobnosť útokov sa ale s vývojom sýrskej vojny 
zvyšuje. Možno povedať, že keď Dá‘iš prehráva, strháva 
pozornosť na iné miesto a jeho členovia sa snažia viac 
regrutovať. Útoky sú jedným z nástrojov radikalizácie eu-
rópskych moslimov – vyvolávajú islamofóbiu a motivujú 
niektorých jedincov k odchodu. Na druhej strane sú eu-
rópske policajné agentúry stále schopnejšie príslušníkov 
Dá‘išu odhaľovať.

10.	Majú	európske	krajiny	stratégiu	
prevencie	terorizmu?
Policajné agentúry potenciálnych teroristov pozorne 
sledujú. Analyzujú napríklad komunikáciu regrútov na 
internete, pozorujú tie mešity, kde by mohlo dochádzať  
k indoktrinácii, hlavne sa ale opierajú o dnes už omnoho 
prepracovanejšiu spoluprácu s európskymi moslimami  
a imámami. Napríklad Nemecko financuje rozšírené kur-
zy islamu, ktoré mladým ľuďom ukazujú, do akej miery 
je terorizmus opakom tradičného islamu; Dánsko zas 
spolupracuje s navrátilcami zo Sýrie (ktorí sa tam nezú-
častnili zločinov) a využíva ich v práci s mládežou, kde sa 
snažia vysvetliť dôvody svojej dezilúzie; Rakúsko zriadilo 
horúce linky, kam môžu volať rodičia alebo učitelia, ak 
majú podozrenie, že nejaký tínedžer mení svoje správa-
nie; Veľká Británia ponúka individuálny koučing od býva-
lých radikálov. Zásadným zlomom v prevencii terorizmu 
by bolo odstránenie jeho dvoch hlavných príčin – koniec 
znevýhodnenia moslimov v niektorých častiach Európy 
a ukončenie vojny v Sýrii.

Text bol prebratý a adaptovaný z materiálov Jeden svět na ško-
lách, ktoré pripravila organizácia Člověk v tísni, Česká republika. 
Príručka je dostupná online na bit.ly/moj-dzihad-islam

Text bol upravený v spolupráci s politológom Jozefom Lenčom  
z Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
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Deti 404

Cieľová skupina: 15+

Čas: 90 min (z toho 52 minút film)

Pomôcky: počítač, dataprojektor, reproduktory, flipchar-
tová alebo obyčajná tabuľa, fixky alebo kriedy, flipchartové 
papiere (alebo iné papiere väčšieho formátu pre každú sku-
pinu), fixky alebo perá pre každú skupinu.

Ciele:
•	 popísať postavenie mladých gejov a lesieb v Rusku 

a porovnať ich so situáciou na Slovensku;

•	 vysvetliť následky neprijímania odlišnosti, ktorá nie je 
pozitívne prijímaná väčšinovou spoločnosťou;

•	 špecifikovať pojmy rodová identita, sexuálna orientá-
cia, gej, lesba, LGBTI.

Postup:

Úvod: (5 min)

1. Na úvod hodiny povedzte žiakom a žiačkam, že bude-
te spoločne pozerať film o mladých gejoch a lesbách 
v Rusku, ktorí sú približne v ich veku.

2. Rozdeľte triedu do niekoľkých skupín (4 až 5 žiakov 
v jednej skupine, podľa potreby). Každej skupine roz-
dajte niekoľko fixiek a jeden flipchartový (väčší) pa-

pier. Vysvetlite im, že budú robiť myšlienkovú mapu. 
Myšlienková mapa je grafické usporiadanie myšlienok, 
asociácií, pojmov spojených s témou, v tomto prípade 
vybranou menšinou. Úlohou žiakov bude predstaviť si 
život mladého geja alebo lesby na Slovensku a v iných 
krajinách.

3. Skupiny si rozdelia papier na štyri časti. 

•	 Do ľavej hornej časti zapíšu/zakreslia najčastejšie 
názory (stereotypy) o gejoch a lesbách, ktoré regis-
trujú vo svojom okolí.

•	 Do pravej hornej časti zapíšu/zakreslia to, čo vedia 
o postavení gejov a lesieb na Slovensku.

•	 Do ľavej dolnej časti zapíšu/zakreslia, čo vedia, čo 
si myslia, aké je ich postavenie v iných európskych 
krajinách. 

•	 Pravú dolnú časť si nechajú prázdnu. Do nej zapíšu/
zakreslia po filme alebo počas neho to, čo sa dozve-
deli o situácii mladých gejov a lesieb v Rusku. 

 Môžete im zadať, aby sa sústredili na to:

•	 ako vníma gejov a lesby ruská spoločnosť?  

•	 aké je ich právne postavenie v Rusku?

4. Myšlienkovú mapu môže robiť aj každý jednotlivo. 
V tom prípade stačí menší papier (formát A4).

V roku 2013 prijalo Rusko zákon proti „propagácii homosexuality” medzi mládežou. 
Mladí gejovia a lesby sa tak stali „chybou systému” a ich šikanovanie získalo posväte-
nie z najvyšších miest. Internetová stránka Deti 404 zverejňuje odkazy mladých 
ľudí, ktorí sa kvôli svojej sexuálnej orientácii stávajú obeťami drsného ponižova-
nia. Rovnako je prenasledovaná aj zakladateľka webu, novinárka Elena Klimovová. 
Tvorcovia filmu rozdali niekoľkým jej „deťom“ kamery, aby sami zaznamenali, ako 
žijú. Autentické videodenníky sa striedajú s rozhovormi a vytvárajú mrazivý obraz 
ruskej súčasnosti.

DETI 404
(Pavel Loparev, Askold Kurov / Rusko / 2014 / 
52 min.,  / ruský jazyk / české titulky)

Človek v ohrození, n.o.

Témy filmu: ľudské práva, homofóbia, osobná identita
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Premietanie filmu: (52 min)

Reflexia a diskusia po filme: (23 min)

Po skončení filmu dajte žiakom a žiačka priestor vyjadriť 
jedným slovom (slovným spojením, jednou vetou) bezpro-
strednú asociáciu alebo pocit, ktorý v nich po filme zostal. 

Následne vyzvite skupinky, aby sa vrátili k myšlienkovým 
mapám a doplnili prázdnu časť vpravo dole. Nechajte im 
dosť času. Spoločne prejdite informácie, ktoré jednotlivé 
tímy zapísali. Potom prejdite k diskusii.

•	 Čo vás na filme prekvapilo?

•	 Potvrdili sa názory na gejov a lesby, ktoré registrujete 
vo vašom okolí? (Ak máte dostatok času, môžete na 
tomto mieste diskutovať o stereotypoch a predsud-
koch, viac v slovníku pojmov.)

•	 Myslíte si, že situácia na Slovensku sa odlišuje od tej, 
ktorá je vykreslené vo filme? Poznáte vo svojom okolí 
niekoho z LGBTI komunity? (Vysvetlite pojem LGBTI, 
viď slovník pojmov na konci kapitoly.)

•	 Ako sa podľa vás človek cíti, keď nie je prijímaný svojím 
okolím? Aké to má dôsledky na jeho život? Čo všetko 
môže byť posudzované ako odlišnosť a byť terčom po-
smechu? (Napr. inakosť týkajúca sa sexuálnej orientá-
cie, správania, štýlu obliekania, stravovania a pod.) 

•	 Ako by ste sa asi cítili, keby ste sa ocitli v rovnakej situ-
ácii ako protagonisti filmu? 

Druhá hlava – Základné práva a slobody:

Článok 12.

1.) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Zá-
kladné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, 
nepremlčateľné a nezrušiteľné. 

2.) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Sloven-
skej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, 
farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné 
zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť 
k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo 
iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov po-
škodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. 

4.) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, 
že uplatňuje svoje základné práva a slobody. 

Článok 19.

1.) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osob-
nej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.

2.) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasa-
hovaním do súkromného a rodinného života.

Deti 404 Človek v ohrození, n.o.

ALTERNATÍVA
Ak sa vám práca s myšlienkovou mapou nezdá 
vhodná pre vašu triedu, môžete žiakom položiť na 
úvod niekoľko otázok: Aké sú najčastejšie názory 
na gejov a lesby, ktoré registrujete vo svojom okolí? 
Poznáte osobne nejakého geja alebo lesbu? Ak nie, 
odkiaľ o nich čerpáte informácie?

TIP: Premietanie môžete zhrnúť tým, že každý 
z nás je iný, jedinečný a zaslúži si férový prístup. 
Rovnaké práva pre všetkých zaručuje aj Ústava SR 
v časti Základné práva a slobody.
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Deti 404 Človek v ohrození, n.o.

PRÍLOHA

Slovník pojmov

Stereotypy sú určité predstavy a názory o členoch konkrétnej skupiny. Ide o súbor charakte-
ristík, ktoré posudzujú skupinu ľudí zvyčajne podľa určitého správania, zvykov a pod. Stereo- 
typy bývajú pozitívne, ale aj negatívne. Pozitívnym príkladom je napr. tvrdenie o niekom, že je 
„presný ako švajčiarske hodinky“. Negatívne stereotypy často pochádzajú z médií alebo z domu 
ako súčasť výchovy – „všetci títo ľudia sú leniví“.

Predsudok je mienka alebo názor, ktorý si robíme o druhej osobe alebo o ľuďoch bez toho, 
aby sme ich skutočne poznali. Predsudky sa často vytvárajú ako súčasť socializačného pro-
cesu a je veľmi ťažké ich zmeniť alebo zničiť. Predsudky vychádzajú zo strachu pred cudzím 
a ich neuváženým používaním môže dochádzať aj k diskriminačnému správaniu.

LGBTI – je zaužívaná skratka, resp. strešný pojem na opísanie tých, ktorí sa identifikujú ako 
lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia, čiže pre komunitu lesieb, gejov,  
bisexuánych, transrodových a intersexuálnych ľudí.

Pojem „homosexuál“ sa považuje za zastaraný a komunitou LGBTI odmietaný. Najčastejšie 
bol používaný externou mocou (doktori, polícia, médiá) a viaže sa výlučne so sexualitou.  
Korektné a preferované pojmy sú lesba (nie lesbička) a gej.

Viac o pojmoch lesba, gej, bisexuálny 
človek, trans a intersexuálni ľudia, rodo-
vá identita nájdete:

Homofóbia – je iracionálny strach z homosexuálne orientovaných ľudí, ktorého obeťou môžu 
byť ale aj heterosexuáli považovaný za gejov či lesby. Často môže viesť k šikane a diskriminá-
cii. Viac o homofóbii, jej príčinách a dôsledkoch nájdete na stránke www.homofobia.sk, ktorú 
založila Iniciatíva Inakosť.

Téme homofóbie na školách sa venuje na svojom webe aj Q-centrum. To poskytuje aj psychologické, právne  
a sociálne poradenstvo. 

O situácii gejov a lesieb na Slovensku a o špecifikách práce s LGBT mládežou hovorí aj Správa o situácii LGBT 
ľudí (str. 51)

Podrobné informácie o používaní správnej terminológie, ale aj o najčastejších predsudkoch voči LGBTI komu-
nite obsahuje aj materiál Úradu vlády SR k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv  
v Slovenskej republike.

Príručka pre učiteľov, učiteľky a pracovníkov  
s deťmi a mládežou: Predchádzanie homofóbii  
a transfóbii prostredníctvom vzdelávania (str. 24):

www.homofobia.sk
https://qcentrum.sk/homofobia-na-skolach/
https://qcentrum.sk/sprava-o-situacii-lgbt-ludi.pdf
https://qcentrum.sk/sprava-o-situacii-lgbt-ludi.pdf
http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/
http://goo.gl/0fXLu3
http://goo.gl/0fXLu3
http://goo.gl/0fXLu3
http://goo.gl/0fXLu3


•	Všetci	nie	sú	rovnakí

•	Utekajú	pred	vojnou

•	Tu	vyvrcholila	nenávisť

#VýletyNaslepo 
hate speech, ľudské práva

Ext
ra

Youtube Videá #VýletyNaslepo vytvoril Matej Slažanský 
(Selassie) v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti 
a finančnou podporou z IUVENTA  -Slovenský inštitút 
mládeže a Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.
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Cieľová skupina: 14+

Čas: 45 min (z toho video 13:46 min)

Pomôcky: počítač, dataprojektor, reproduktory, flipchart 
a fixky alebo obyčajná tabuľa, odkopírovaný pracovný list 
pre každého žiaka, papier alebo zošit.

Ciele:

•	 identifikovať každodenné ťažkosti ľudí žijúcich v chudobe;

•	 popísať, ako životné podmienky, v ktorých sa človek 
narodí a vyrastá, ovplyvňujú jeho život;

•	 vymenovať následky chudoby a sociálneho vylúčenia.

Postup:

Úvodná diskusia: (10 min)

1. Na úvod sa so žiakmi porozprávajte o tom, čo je podľa 
nich chudoba a aké sú jej podoby. Položte im nasledov-
né otázky:

•	 Stretli ste sa už s chudobným človekom? Pri akej prí-
ležitosti? Aké pocity ste pri tom stretnutí prežívali?

•	 Čo to znamená byť chudobný? Kto je na Sloven-
sku podľa vás najviac ohrozený chudobou? 

•	 Ako sa chudoba prejavuje v rôznych častiach sve-
ta? Napr. ako je chudoba vnímaná v Nemecku alebo 
Rakúsku a ako v najchudobnejších krajinách sveta?

•	 Aký je váš postoj k chudobným? Ako médiá zobra-
zujú chudobných ľudí?

2. Následne uveďte video, v ktorom sa vďaka Selassiemu 
ocitnete v rómskej osade. Povzbuďte žiakov, nech si 
pozorne všímajú ľudí a životné podmienky v osade.

3. Rozdajte im pracovný list (v prílohe) s otázkami, ktoré 
majú počas prehrávania videa vyplniť:

Prvý z Výletov	naslepo zavedie youtubera Selassieho do rómskej osady, kde 
má možnosť stretnúť sa s miestnymi obyvateľmi a vypočuť si ich každodenné 
problémy aj radosti. Uvedomuje si, aké mylné môžu byť predsudky voči ľu-
ďom, ktorých vôbec nepoznáme. 

VŠETCI NIE SÚ 
ROVNAKÍ
(Matej Slažanský / #VýletyNaslepo /
Slovensko / 2016 / 14 min. / slovenčina)

Všetci nie sú rovnakí Človek v ohrození, n.o.

Matej Slažanský alias Selassie patrí k najúspešnejším slovenským youtuberom a popularitu si získal 
najmä medzi mladými ľuďmi. Má takmer pol milióna odberateľov na YouTube, 80-tisíc fanúšikov 
na Facebooku a na Instagrame ho sleduje skoro 200-tisíc ľudí. Aj preto sa rozhodol, že v spolupráci 
s Nadáciou otvorenej spoločnosti nakrúti sériu videí pod názvom Výlety	naslepo. V nich pribli-
žuje osudy mladých ľudí, ktorí sa v minulosti alebo dnes ocitli v ťažkých životných podmienkach. 
Prostredníctvom vlastných zážitkov hovorí o svojich názoroch a nabúrava niektoré stereotypy 
a predsudky. Cieľom prvého Výletu naslepo bola osada v Moldave na Bodvou, počas druhého 
Selassie navštívil utečenecké tábory v Srbsku a v treťom koncentračný tábor v českom Terezíne.

www.youtube.com/watch?v=75D67efHuuc

Cieľom tejto krátkej diskusie je evokovať osob-
nú skúsenosť s chudobou a chudobnými ľuďmi  
a poukázať na to, že chudoba môže mať rôzne po-
doby (nedostatok peňazí, absencia bývania – bez-
domovectvo, práce, vzdelania a pod.). Zároveň má 
ukázať, že ide o globálny fenomén, ktorý sa môže 
týkať každého z nás.

www.youtube.com/watch?v=75D67efHuuc
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Premietanie filmu: (14 min)

Reflexia a diskusia po filme: (20 min)

4. Vyzvite žiakov, aby si navzájom porovnali odpovede 
z pracovného listu (v dvojiciach či trojiciach). Potom 
diskutujte s celou triedou o tom, čo si žiaci všimli, ako 
zareagovali na jednotlivé otázky (10 min).

5. Následne so žiakmi diskutujte: Ako sa pozeráme na ľudí 
v rómskej osade zvonku alebo ak sme len krátkodobý-
mi návštevníkmi? Aké by to bolo sa v osade narodiť 
a vyrastať v nej? Spoločne diskutujte na nasledujúce 
otázky (10 min):

•	 Viete si predstaviť, že by ste osadu ako Selassie tiež 
na krátku dobu navštívili? Ako by ste zareagovali, čo 
by vás najviac zaujímalo?

•	 Viete si predstaviť, že by ste tam strávili dlhší čas? 
Že by ste tam žili? 

•	 Ako by asi vyzeral váš deň, keby ste sa v osade  
narodili?

•	 Viete si predstaviť, že by ste ako deti z osady 
chodili každý deň 3 kilometre pešo do školy? 

•	 Alebo že by ste si robili úlohy bez pracovného 
stolíka, bez prístupu k počítaču a internetu, bez 
pomoci rodičov? 

•	 Aké by to bolo, keby ste žili v dome, do ktorého 
zateká, kde nie je kúrenie? 

•	 Ako by to ovplyvnilo váš život, výsledky v škole, 
osobný rozvoj?

•	 Porovnajte svoje životné podmienky a podmienky 
detí z osady: ako nás prostredie, v ktorom žijeme, 
ovplyvňuje? Uveďte konkrétne príklady.

Doplňujúce aktivity a zdroje:

V prípade, ak máte viac času, pre lepšie porozumenie ne-
rovných „štartovacích čiar“ rôzne znevýhodnených ľudí 
môžete aktivitu doplniť o hru: Urob krok vopred!, (str. 57–61).

V osade pri Moldave nad Bodvou, ktorú Selassie navštívil, 
pred pár rokmi vzniklo ochotnícke „Divadlo z chatrče“. Vo 
svojich predstaveniach mladí Rómovia opisujú najmä svoj 
každodenný život v neľahkých podmienkach. Založili si tiež 
kapelu „Chalani z chatrče“. So svojimi vystúpeniami zazna-
menali veľký úspech, hrali napríklad na festivale Pohoda aj 
na pôde Európskeho parlamentu. 

Tieto informácie môžete použiť na ilustráciu toho, že aj 
v osade, ktorej by sa mnohí radšej oblúkom vyhli, žijú a tvo-
ria schopní, šikovní ľudia, ktorí majú čo ponúknuť.

Príbeh terénnej sociálnej pracovníčky Irmy Horváthovej, 
ktorá Selassieho sprevádzala po osade, je príkladom toho, 
ako sa jednotlivec dokáže vymaniť z chudoby a pomôcť  
svojej komunite – Konferencia JUMP 2015.

Všetci nie sú rovnakí Človek v ohrození, n.o.

Cieľom diskusie je uvedomiť si, že štartovacia čiara 
každého človeka je iná. Pokiaľ napríklad dieťa nemá 
splnené základné životné potreby, ťažko sa sústredí 
na školské povinnosti a bude sa dobre učiť. Odsu-
dzovať obyvateľov osád za to, ako žijú, sa z von-
kajšieho pohľadu zdá veľmi ľahké. Keď však človek 
vstúpi do ich príbytkov a osobne spozná ich príbeh, 
môže lepšie porozumieť, prečo je naozaj zložité 
sa z tejto situácie dostať. V chudobe sa aj celkom 
normálne veci stávajú omnoho zložitejšími: dobrý 
spánok, učenie sa, prístup k informáciám, hygiena, 
vzdelanie či hľadanie si zamestnania. 

Denník N: Lukáš z chatrče už je aj v SND

Youtube: Chalani z chatrče

www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/js_na_skolach_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w9h6frnb5xQ
https://dennikn.sk/168588/lukas-z-chatrce-uz-je-aj-v-snd/
www.youtube.com/watch?v=pKbOeRnkNbY
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PRACOVNÝ LIST (PRÍLOHA)

1. Ako Selassie zareagoval na stretnutie s rómskou rodinou?

2. Ako sa k nemu správali v osade ľudia, ktorých stretol?

3. Čo ťa pri sledovaní videa pozitívne prekvapilo? Prečo?

4. Čo ťa prekvapilo negatívne? Prečo?

5. Ako Selassie zhodnotil svoju skúsenosť v osade? Ako sa tam cítil?

Všetci nie sú rovnakí Človek v ohrození, n.o.
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Utekajú pred vojnou!

Cieľová skupina: 14+

Čas: 45 min (z toho video 13 min.)

Pomôcky: počítač, dataprojektor, reproduktory, flipchart  
a fixky alebo obyčajná tabuľa, papier alebo zošit.

Ciele:

•	 špecifikovať, čo sú a ako vznikajú stereotypy, načo sú 
nám dobré a naopak, v čom môžu nám i ostatným 
uškodiť;

•	 navrhnúť, ako so stereotypmi pracovať, a identifikovať 
úlohu osobnej skúsenosti pri ich odbúravaní;

•	 na príklade ľudí na úteku diskutovať o tom, ako vníma-
me iné sociálne skupiny, ako ich zobrazujú médiá.

Postup:

Úvod: (15 min)

1. Na úvod premietnite žiakom niekoľko výrokov:

2. Spýtajte sa ich, čo majú všetky tieto výroky spoločné. 

 Je to naozaj tak, že všetci ľudia z určitej skupiny patria 
do jedného vreca?

 Ak nie, prečo sa stretávame s týmito označeniami?  
(Poznajú ďalšie, ktoré by vedeli doplniť?)

3. Diskutujte so žiakmi o tom, čo sú to predsudky a stereo- 
typy (slovník pojmov v prílohe). 

•	 Ako predsudky a stereotypy vznikajú?

•	 Čo môžu spôsobovať?

•	 Ako ich môžeme prekonať? 

•	 Môže osobná skúsenosť pomôcť zmeniť naše stereo- 
typy a postoje voči druhým?

Premietanie filmu: (13 min)

4. Povedzte žiakom, že si spolu pozriete krátke video, 
v ktorom sa youtuber Selassie stretáva so skupinou 
ľudí, ktorí sú často vystavení stereotypom. Povzbuďte 
ich, aby si všímali Selassieho správanie, reakcie a skúsili 
sa vžiť do jeho kože. 

Reflexia a diskusia po filme: (15 min)

5. Po filme diskutujte so žiakmi o Selassieho skúsenosti:

•	  Ako by ste sa cítili v Selassieho koži? Ako by ste na 
jeho mieste na stretnutie s utečencami zareagovali? 

•	  Ako sa počas cesty zmenili Selassieho predstavy  
o utečencoch? Čo mu v tom pomohlo?

•	  Aké názory o ľuďoch na úteku najčastejšie poču-
jete vo svojom okolí? Odkiaľ sú tieto informácie –  
z osobnej skúsenosti, zo sociálnych sietí alebo  
z médií? Ako zobrazujú utečencov médiá?

V druhom videu zo série Výlety naslepo Selassie stretáva obyvateľov uteče-
neckých táborov v Srbsku. Silný osobný zážitok ho núti uvažovať nad rozdie-
lom medzi mediálnym zobrazovaním utečencov a realitou, v ktorej sa ocitol. 
Uvedomuje si, že ľudí na úteku sa netreba báť, majú svoje rodiny, sny a pred-
stavy o budúcnosti rovnako ako my. 

Človek v ohrození, n.o.

UTEKAJÚ PRED 
VOJNOU!
(Matej Slažanský / #VýletyNaslepo /
Slovensko / 2016 / 13 min. / slovenčina)

https://www.youtube.com/watch?v= 
rw2VH14WqTA&feature=youtu.be 

Rómovia kradnú.

Ženy sú emocionálne.

Chlapci neplačú.

Gréci sú leniví. 

Moslimovia sú násilníci. 

Politici sú skorumpovaní.

Nemci sú dochvíľni a pracovití.

Američania sú tuční.

Slováci sú pohostinní. 

Španieli sú temperamentní.

https://www.youtube.com/watch?v=rw2VH14WqTA&feature=youtu.be
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•	  Ako môže osobná skúsenosť ovplyvniť náš názor? 
Pomohla Selassiemu odbúrať niektoré predsudky 
o utečencoch?

•	  Máte, podobne ako Selassie, osobnú skúsenosť 
s tým, že vaše pôvodné predstavy o niekom sa 
osobným stretnutím zmenili?

Doplňujúce aktivity a zdroje:

Od začiatku tzv. utečeneckej krízy sa mnohí jednotlivci 
sami za seba rozhodli, že si chcú na situáciu utečencov 
urobiť vlastný názor a prispieť k zmierneniu nehostinných 
podmienok, v ktorých sa po príchode do Európy ocitli. 
Aj preto sa za nimi vybrali napríklad do Grécka či do bal-
kánskych krajín (Srbsko, Chorvátsko, Macedónsko, Slovin-
sko). Vzniklo tak veľa dobrovoľníckych projektov, v ktorých 
ľuďom na úteku pred vojnou, prenasledovaním či chudo-
bou pomáhajú aj mnohí Slováci. Osobná skúsenosť, často 
celkom odlišná od informácií v médiách a na sociálnych 
sieťach, zmenila ich uhol pohľadu a umožnila im vnímať 
situáciu utečencov z viacerých perspektív. Viac o zážitkoch 
a názoroch rôznych dobrovoľníkov si môžete prečítať na 
priložených webových stránkach:

Spýtajte sa žiakov, či vo svojom okolí poznajú migranta 
alebo človeka, ktorý musel svoju krajinu z rôznych príčin 
opustiť. Poznajú jeho príbeh? Odvážili by sa o ňom zistiť 
viac? Pozvať ho na diskusiu do školy?

Príbehy ľudí na úteku môžete spoznať aj na nasledujúcich 
webových stránkach:

Utekajú pred vojnou! Človek v ohrození, n.o.

V diskusii zdôraznite, že tak, ako predchádzajúce 
stereotypné výroky (o Slovákoch, Američanoch, 
Rómoch, atď.), aj jednoduché výroky o utečencoch 
sú veľmi skreslené. Z médií väčšinou získavame len 
čiastočné informácie o istej skupine ľudí, no každý 
z nich má svoj osobný príbeh, ktorý je v niečom 
celkom jedinečný. Tak ako pri ostatných sociálnych 
skupinách, stereotypy vytvárajú dojem, že všetci 
sú rovnakí. Každý človek si však zaslúži byť posu-
dzovaný individuálne.

MuniMedia: Všetkým je jedno, čo s utečencami 
bude, tvrdí zakladateľka organizácie Pomáháme 
lidem na úteku

UNHCR: Michaela hovorí príbeh

SME: Humanitárna pracovníčka: Kto spozná 
život na hranici, bio koláčik ho šokuje

SME: Pomáhať utečencom ostala aj 
cez Vianoce. Deň ako každý iný

SME: Utečencov okrádajú aj miestni. Tvrdí 
Slovenka, ktorá im pomáha v Srbsku

Amnesty International

UNHCR v Slovenskej republike

Human of the Refuge

https://www.facebook.com/HumansOfTheRefuge/?fref=ts
http://www.amnesty.sk/nevypovedane-pribehy-najzranitelnejsich-syrskych-utecencov/
http://www.unhcr-centraleurope.org/sk/novinky-a-nazory/pribeh-cloveka.html
www.munimedia.cz/prispevek/vsetkym-je-jedno-co- s-utecencami-bude-tvrdi-zakladatelka-organizacie- pomahame-lidem-na-uteku-10792/
http://www.unhcr-centraleurope.org/sk/novinky/2014/michaela-hovori-pribeh.html
http://plus.sme.sk/c/20156322/kto-spozna- zivot-na-hranici-bio-kolacik-ho-sokuje.html
http://svet.sme.sk/c/20069149/pomahat-utecencom- ostala-aj-cez-vianoce-den-ako-kazdy-iny.html
http://svet.sme.sk/c/20082074/utecencov- okradaju-aj-miestni-tvrdi-slovenka-ktora-im- pomaha-v-srbsku.html
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Utekajú pred vojnou!

PRÍLOHA

Človek v ohrození, n.o.

Slovník pojmov

(prevzaté z Metodickej príručky Jeden svet na školách, dostupnej na 

http://www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/js_na_skolach_2.pdf, str. 55 a 14)

Stereotypy sú určité predstavy a názory o členoch konkrétnej skupiny. Ide o súbor charakte-
ristík, ktoré posudzujú skupinu ľudí zvyčajne podľa určitého správania, zvykov a pod. Stereo- 
typy bývajú pozitívne, ale aj negatívne. Pozitívnym príkladom je napr. tvrdenie o niekom, že je 
„presný ako švajčiarske hodinky“. Negatívne stereotypy často pochádzajú z médií alebo z domá-
ceho prostredia ako súčasť výchovy – „všetci títo ľudia sú leniví“.

Predsudok je mienka alebo názor, ktorý si robíme o druhej osobe alebo o ľuďoch bez toho, 
aby sme ich skutočne poznali. Predsudky sa často vytvárajú ako súčasť socializačného pro-
cesu a je veľmi ťažké ich zmeniť alebo zničiť. Predsudky vychádzajú zo strachu pred cudzím 
a ich neuváženým používaním môže dochádzať aj k diskriminačnému správaniu.

Utečenec – podľa Konvencie OSN o utečencoch je tento pojem jasne definovaný. Je to 
„osoba, ktorá sa nachádza mimo svojej vlasti a má oprávnené obavy pred prenasledovaním  
z dôvodov rasových, náboženských, národnostných, alebo z dôvodov príslušnosti k určitým 
spoločenským vrstvám, alebo i zastávania určitých politických názorov, a nie je schopná prijať 
alebo vzhľadom na vyššie uvedené obavy odmieta ochranu svojej vlasti.“ Krajiny, ktoré kon-
venciu podpísali (je ich 144, vrátane Slovenska ) sú povinné poskytovať utečencom rovnaké 
práva ako vlastným občanom, vrátane slobody vierovyznania a pohybu, právo na prácu, prí-
stup k vzdelaniu a cestovné dokumenty.

Imigrant, migrant alebo medzinárodný migrant – človek, ktorý sa usadí na území iného 
štátu. Imigrant môže žiť v krajine legálne (s dokladom dočasného alebo trvalého pobytu či so 
získaným občianstvom) alebo nelegálne. Turisti, ľudia s krátkodobým pobytom alebo sezónni 
pracovníci v zahraničí nie sú považovaní za imigrantov.
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Tu vyvrcholila nenávisť

Cieľová skupina: 14+

Čas: 45 min (z toho video 13:50 min)

Pomôcky: počítač, dataprojektor, reproduktory, flipchart 
a fixky alebo obyčajná tabuľa, papiere.

Ciele:

•	 identifikovať dôsledky predsudkov, rasizmu a nenávisti 
voči akejkoľvek skupine;

•	 na príklade osudu židovského obyvateľstva na Slo-
vensku počas obdobia tzv. Slovenského štátu popísať 
kroky vedúce od predsudkov k extrémnym prejavom 
nenávisti a genocíde;

•	 porozumieť, ako sú aj v dnešnej spoločnosti nenávist-
né myšlienky a slovné prejavy prvým krokom k nená-
vistným činom; 

•	 určiť skupiny, ktoré sú nenávistnými prejavmi najviac 
ohrozené.

Postup:

Úvod: (6 min)

1. Na úvod rozdeľte žiakov do trojíc alebo štvoríc. Na ta-
buľu napíšte slovo HOLOKAUST a vyzvite ich, aby sa 
porozprávali o tom, čo znamená a čo o ňom vedia. 
Nech svoje odpovede spíšu v bodoch na papier. 

 Cieľom úvodnej časti je overiť si, nakoľko žiaci majú ve-
domosť o histórii a realite holokaustu. V prípade, ak sa 
väčšina žiakov s týmto pojmom ešte nestretla, uveďte 
v stručnosti definíciu a základné informácie. Detailnej-
šie informácie budú nasledovať po filme.

2. Rozdajte žiakom papiere a vyzvite ich, aby po pre-
mietnutí videa napísali jednu až tri emócie, ktoré  
v nich video vyvolá.

Premietanie filmu: (14 min)

Poznámka: video o Terezíne trvá do 11:18, v záverečných 
minútach Selassie hodnotí všetky tri Výlety naslepo. Môže-
te preto zvážiť skrátenie alebo rozdelenie videa, aby ste 
udržali pozornosť na hlavnú tému.

Reflexia a diskusia po filme: (25 min)

3. Zistite reakcie žiakov na video:

•	 Aké emócie v nich vyvolalo? Prečo?

•	 Ako zareagoval na toto miesto Selassie? Prečo v ňom 
zanechalo také silné pocity?

4. Vráťte sa k úvodnej časti hodiny. Spýtajte sa žiakov, čo 
vedia o holokauste a jeho príčinách. Čo viedlo k také-
muto masovému vraždeniu? Zozbierajte odpovede 
skupiny na tabuľu alebo flipchart. 

5. Následne doplňte a v stručnosti predstavte históriu ho-
lokaustu v Európe a na Slovensku. Zvýraznite chrono-
lógiu holokaustu a postupné zintenzívňovanie násilia 
voči Židom: od idey, že Židia sú nepriatelia či paraziti 
škodiaci Slovensku a treba ich vyhnať z krajiny, cez 
ostré vyhlásenia na adresu židovských obyvateľov zo 
strany politických predstaviteľov, k postupnému ob-
medzeniu ich práv a slobôd (tzv. Židovský kódex), až 
po deportácie a vraždenie. 

 Zdôraznite, že rovnako ako každá genocída aj holo-
kaust bol vyústením postupne budovanej nenávisti 
voči židovskému obyvateľstvu. Vraždenie žien, mužov 

Cieľom tretieho Výletu naslepo je koncentračný tábor v českom Terezíne. Se-
lassie sa ocitá na mieste utrpenia a smrti desiatok tisícov obetí rasového či po-
litického prenasledovania. Spoznáva kruté praktiky nacistického koncentrač-
ného tábora počas druhej svetovej vojny a uvažuje nad ľudskou nenávisťou, 
ktorá viedla k neľudským činom.

Človek v ohrození, n.o.

TU VYVRCHOLILA 
NENÁVISŤ
(Matej Slažanský / #VýletyNaslepo /
Slovensko / 2016 / 14 min. / slovenčina)

https://www.youtube.com/watch?v=pWI3Ji6W5KQ 

https://www.youtube.com/watch?v=pWI3Ji6W5KQ
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a detí nebolo prekvapivým či náhodným činom, ale 
výsledkom ideológie, vedomých krokov a premyslenej 
organizácie. Deportácie do koncentračných táborov 
boli až výsledkom tohto zámerného a postupného 
degradovania Židov. Prvým krokom k nemu však boli 
nenávistné myšlienky väčšinového obyvateľstva voči 
menšinám, ktoré sa pretavili do slov a slová do brutál-
nych činov.  

 Informácie o histórii a realite holokaustu môžete nájsť 
na priložených webových odkazoch a v slovníku poj-
mov na konci kapitoly.

 Tento model sa netýka len holokaustu, ale aj ďalších 
genocíd, ktoré sa vo svete udiali. Spýtajte sa žiakov, čo 
je to genocída a či vedia vymenovať niektoré z nich. 

6. Diskutujte spolu so žiakmi na nasledujúce otázky:

•	 Stretávate sa aj v súčasnosti so silnými prejavmi 
nenávisti? Voči ktorým skupinám? Zamerajte sa 
predovšetkým na najnižšie konáre stromu: ktoré 
z prejavov nenávisti môžeme pozorovať aj dnes? 
Prečo? Aké sú ich príčiny, resp. korene?

•	 Ako ovplyvňujú predsudky a nenávistné prejavy náš 
vzťah k iným? Aký dopad majú na spoločnosť? Ako 
ovplyvňujú spolužitie, spoluprácu, dôveru medzi 
obyvateľmi?

7. Spýtajte sa žiakov, či aj oni sami niekedy použili výrazy 
alebo vtipy, ktoré obsahujú predsudky alebo nenávisť 
voči iným skupinám. Prečo a ako aj takéto, navonok ne-
vinné odkazy môžu viesť k zvyšovaniu nenávisti voči 
určitej skupine ľudí?

Doplňujúce aktivity a zdroje:

Informácie	o	koncentračnom	tábore	Terezín:	

Informácie	o	holokauste:	

Aj na Slovensku boli počas druhej svetovej vojny pracovné 
a koncentračné tábory, napríklad v Novákoch, Vyhniach 
či Seredi. Jediný zachovalý objekt je v Seredi, kde sa mo-
mentálne nachádza Múzeum holokaustu.

Pre lepšie priblíženie reality holokaustu môžete využiť časti 
príbehov obetí zo Slovenska:

Životopisné príbehy slovenských Židov vo videách: 

Pre porozumenie postupného budovania holokaustu mô-
žete využiť aj 8 štádií genocídy od amerického profesora  
G. H. Stantona (1996) (Príloha č.3).

Človek v ohrození, n.o.

TIP: Pre lepšie znázornenie vývoja holokaustu 
môžete využiť grafické zobrazenie stromu príčin 
a následkov, v ktorom korene znázorňujú príčiny 
a konáre jednotlivé následky. Strom nakreslite na 
tabuľu a pozvite žiakov, nech vám pomôžu doplniť 
pravú stranu. (Príloha č.2)

Tu vyvrcholila nenávisť

Terezín

Ústav pamäti národa (č. 1)

Ústav pamäti národa (č. 2)

Ústav pamäti národa (č. 3)

Občianske združenie EDAH (č. 1)

Občianske združenie EDAH (č. 2)

Dokumentačné stredisko holokaustu 

Video č. 1 Video č. 2

Anna Franková, sprievodca

Vrzgulová, M.: Deti Holokaustu. Dokumentačné 
stredisko holokaustu, 2008.

http://edah.sk/zidia/snm---muzeum-holokaustu-sered/
http://www.pamatnik-terezin.cz/
http://www.upn.gov.sk/data/files/SKL-HOLOKAUST-SK-web.pdf
http://www.upn.gov.sk/sk/osudy-slovenskych-zidov/
http://www.upn.gov.sk/sk/9-september-1941-%E2%80%93-vydanie-tzv-zidovskeho-kodexu-nariadenia-c-1981941-slov-z-o-pravnom-postaveni-zidov/
http://edah.sk/zidia/aktuality/z-domova/vznik-slovenskeho-statu/
http://edah.sk/zidia/aktuality/z-domova/prijatie-zidovskeho-kodexu/
http://www.holokaust.sk/why-to-teach-about-the-holocaust
http://edah.sk/zidia/pribehy/
http://edahfilm.sk/
http://www.annefrankguide.net/sk-SK/bronnenbank.asp?oid=108012
http://www.holokaust.sk/download
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Človek v ohrození, n.o.

PRÍLOHA Č.1

Slovník pojmov

Holokaust

Pojem holokaust sa používa na označenie systematického prenasledovania a vyvražďovania európskeho 
židovstva v rokoch 1933 až 1945, ktoré vyvrcholilo počas druhej svetovej vojny. Bolo realizované štátnymi 
inštitúciami nacistického Nemecka a s ním kolaborujúcimi režimami v Európe, vrátane Slovenského štátu 
(1939 – 1945). Okrem 6 miliónov obetí židovského pôvodu boli v období holokaustu v Európe prenasledo-
vaní a vraždení tiež politickí odporcovia nacistov a ich spojencov, ako aj ďalšie skupiny obyvateľov: Sinti  
a Rómovia, Svedkovia Jehovovi, fyzicky a psychicky hendikepovaní, homosexuáli. Ako synonymum sa 
zvykne používať aj hebrejské slovo šoa (v preklade zničenie, záhuba). 

Upravené podľa http://www.holokaust.sk/why-to-teach-about-the-holocaust

Židovský kódex

Židovský kódex bol nariadením vlády o právnom postavení Židov na Slovensku, vydaný v septembri 1941. 
Kódex bol súborom protižidovských nariadení, ktoré radikálne obmedzovali ľudské a občianske práva ži-
dovských obyvateľov: zakazovali napríklad manželstvo medzi Židmi a Nežidmi, zaviedli povinné označenie 
Židov žltou hviezdou, vylúčili ich z volebného práva, obmedzili ich osobnú slobodu, spolkové a zhromaž-
ďovacie práva, vylúčili ich zo štúdia zo všetkých škôl (okrem ľudových) či zakazovali zamestnať Žida bez 
povolenia. Kódex zásadne zasiahol aj do majetkových práv Židov –  zakázal im nadobúdať nehnuteľnosti, 
držať cennosti a zároveň umožňoval vyvlastniť ich a previesť majetok do rúk nových (nežidovských, „árij-
ských“) majiteľov. 

Upravené podľa: http://www.holokaust.sk/basic-terms

Antisemitizmus 

Je taký spôsob nazerania na Židov, ktorý môže vyústiť do nenávisti voči nim. Slovné, grafické a fyzické 
prejavy antisemitizmu sú namierené proti Židom, ale aj nežidovským osobám, prípadne ich majetku, proti 
židovským spoločnostiam, inštitúciám a náboženským komunitám. Antisemitizmus veľmi často obviňuje 
Židov zo sprisahania s cieľom škodiť ľudstvu a mnohokrát viní Židov z toho, že môžu za všetko zlo sveta. 
Táto nenávisť sa prejavuje v slovných prejavoch, textoch, vizuálnych formách a fyzických akciách.

Prevzaté z: http://nehejtuj.sk/index.php/legislativa

Genocída

Genocída je čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb alebo jej ťažké duševné či telesné poškode-
nie s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských, rasových, jazykových, národnostných, niekedy aj kultúr-
nych či politických príčin. Známa je napríklad genocída židovského obyvateľstva počas druhej svetovej 
vojny. Podľa medzinárodného práva je genocída nepremlčateľný medzinárodný zločin. 

Prevzaté z: Učíme sa v globálnych súvislostiach: Globálne vzdelávanie v predmete Dejepis (str.94)

Tu vyvrcholila nenávisť

http://www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/pdfs/cvo_gv_dejepis_web.pdf
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Človek v ohrození, n.o.

PRÍLOHA Č.2

Tu vyvrcholila nenávisť

stromový diagram

deportácie

odobratie 
majetku

odopretie práv a slobôd, 
prístupu k vzdelaniu, 

bývaniu, službám

nenávistné 
slová

genocída

izolácia vtipy

posmievanie savyhýbanie sa

predsudky

xenofóbia rasizmus

antisemitizmus

prenasledovanie fyz
ick

é n
ás

ilie

diskriminácia
podnecovanie nenávisti
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Človek v ohrození, n.o.

PRÍLOHA Č.3

Tu vyvrcholila nenávisť

Ľudia sa delia na „my“ a „oni“.

V kombinácii s nenávisťou sa 
členom vyčlenených skupín 
pripisujú isté symboly,  
s ktorými oni nesúhlasia.

Jedna skupina popiera ľudskosť 
druhej skupiny. Členovia sú 
prirovnávaní k zvieratám,  
hmyzu alebo chorobe.

Genocída je vždy organizovaná. 
Organizujú sa zvláštne 
armádne jednotky alebo milície.

Šíri sa nenávistná propaganda.

Obete sú označené a oddelené 
z dôvodu ich etnickej alebo 
náboženskej identity.

Vrahovia nazývajú genocídne 
vraždenie „vyhladením“, lebo 
neveria, že ich obete sú ľuďmi.

Páchatelia popierajú, že sa 
dopustili nejakých zločinov.

1. Klasifikácia

2. Symbolizácia

3. Dehumanizácia

4. Organizácia

5. Polarizácia

6. Príprava

7. Vyhladzovanie

8. Popieranie

Stupeň

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Genocide 

Charakteristika Preventívne	opatrenia

Hlavným preventívnym opatrením v tomto 
rannom štádiu je vyvinúť spoločné inštitúcie, 
ktoré premostia oddeľované skupiny.

Zákaz symbolov nenávisti.

Miestni a medzinárodní predstavitelia by 
mali odsúdiť používanie prejavov nenávisti. 
Vodcovia, ktorí podnecujú genocídu, by mali  
byť vylúčení z medzinárodných kontaktov a ich 
zahraničné bankové účty majú byť zmrazené.

OSN by mala uložiť zbrojné embargo  
na vládya občanov krajín zapojených  
do prípravy genocídnych masakrov  
a vytvárať vyšetrovacie komisie.

Prevencia môže znamenať zabezpečenie 
ochrany pre umiernených vodcov či pomoc 
ľudskoprávnym skupinám. 

V tejto fáze musí byť nebezpečenstvo 
genocídy jasne pomenované.

V tejto fáze len rýchly a mohutný ozbrojený 
zásah môže genocídu zastaviť. Pre obete 
musia byť vytvorené skutočne bezpečné zóny 
alebo únikové koridory a tieto musia  
byť dôsledne vojensky chránené.

Odozvou na popretie je trest medzinárodným 
tribunálom alebo vnútroštátnymi súdmi.
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