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AKTIVITA 6 KROK VPŘED

TÉMATA: 

ČAS: 45 minut

POMŮCKY: L ístečky s rolem ,  komiksyi

CÍLE: Posílit empatii se zástupci menšin pomocí hraní rolí. Seznámit studenty s pojmy diskriminace, 
rasismus, xenofobie a stereotyp.

POPIS: Rolová hra, která napomáhá studentům porozumět, co vše má vliv na kvalitu života konkrétního 
člověka, co může zapříčinit diskriminaci a vyloučení některých jedinců či celých skupin.

POSTUP: 

• Rozdejte každému studentovi/studentce jednu roli a řekněte jim, aby až do vyzvání nemluvili.
• Vyzvěte je, ať se s nimi seznámí, ale nikomu je neukazují.
• Poté je poproste, ať se posadí, zavřou oči a v duchu si odpovídají na následující otázky, které jim

postupně kladete:
o Představ si, jak vypadáš? Jakou máš postavu, pleť, barvu vlasů?
o Jaké bylo tvoje dětství? Kde jsi žil/a a jaké hry jsi hrával/a? Co dělali tví rodiče?
o Jaký je tvůj současný každodenní život? Jak trávíš svá rána, dny a večery?
o Kde bydlíš? Kde pracuješ? Kolik vyděláváš? Jak trávíš volný čas?
o S kým žiješ? Co máš rád/a a čeho se bojíš?

• Poté je vyzvěte, ať se postaví vedle sebe na pomyslnou čáru a vysvětlete jim, že budete číst
jednotlivá tvrzení a pokud na ně ve své nové roli mohou odpovědět ano, udělají krok vpřed.

Máš slušné bydlení a nebojíš se, že o  přijdeš.  něj Máš přístup k  internetu.
Tvůj jazyk, náboženství a kultura jsou v zemi, kde žiješ,  respektovány.
Máš zajímavý život a před sebou pěknou budoucnost.
Můžeš volit v komunálních i celostátních volbách.   
Nebojíš se, že budeš obtěžován či napaden na ulici. 
Můžeš si koupit nové oblečení alespoň jednou za čtvrt roku a jít do divadla či kina alespoň jednou měsíčně. 
Můžeš se volně pohybovat venku – beze strachu, že budeš kontrolován  policií.
Můžeš studovat a poté dělat práci, jakou si přeješ.
Můžeš se zamilovat, do koho chceš, a můžeš s tímto partnerem uzavřít sňatek.

• Po těchto otázkách by studenti měli stát na různých místech v prostoru. Vyzvěte je, ať se všichni podívají, kde kdo 
stojí a poté se přesuňte do třídy a posaďte se – ideálně do kruhu a udělejte se  studenty reflexi.

• Otázky k reflexi: Jak jste se ve svých rolích cítili? Uvědomili jste si a kdy, že postupujete odlišně? Na čem
záviselo, kdo se dostal nejdál?

• Nechte každého říci, jakou měl roli
• 

.
Ptejte se, jak tato hra souvisí s reálných životem? Jak souvisí s lidskými  
právy? Jaká lidská práva znáte? Jaká práva byla upřena vaší postavě? ???

• Propojte porušení lidských práv s pojmy rasismus, diskriminace u rolí, kde k porušení došlo.
• Podle čeho jste si představovali život člověka ve vaší roli (na základě vlastní zkušenosti s ním,

dle obrazu v médiích, z vyprávění)? Myslíte, že je tato představa reálná? Diskusi lze propojit s pojmy
stereotyp a předsudek.

• Sdělte studentům, že většina rolí vychází z příběhů skutečných lidí. Studenti si pak mohou vzít
komiks postavy, kterou v této aktivitě hráli.

ROLE PRO AKTIVITU KROK VPŘED 

Jsi nezaměstnaná svobodná matka. Jsi 61letý bezdomovec.

Jsi dcera ředitele banky a studuješ 
na univerzitě ekonomii.

Jsi žena, která v dospělosti přišla o zrak 
v důsledku imunitního onemocnění.

Jsi syn kněze, který má problémy s režimem 
kvůli své víře.

Jsi umělecky nadaný homosexuál, kterého 
ve škole spolužáci šikanují.

Jsi voják, který nedobrovolně vykonává svou 
povinnou vojenskou službu v nedemokratickém 

režimu.

Jsi úspěšný vrcholový sportovec, který 
musel kvůli zdravotním problémům ukončit 

kariéru.

Jsi mladý muž, který se narodil bez rukou. Jsi modelka pocházející z Afriky.

Jsi 17letá romská dívka, která 
nedokončila základní vzdělání.

Jsi 19letý syn farmáře žijící v odlehlé 
vesnici v horách.

Jsi HIV pozitivní mladý muž, kterého 
vědomě nakazil jeho přítel. 

Jsi 45letý Rom, kterého nikdo nechce 
legálně zaměstnat, a musíš uživit 5 dětí.

 Jsi vysokoškolsky vzdělaná Ukrajinka, která 
       pracuje jako uklízečka v zahraničí.

Jsi muslimka z Íránu, která vystudovala 
práva.

Jsi 23letá uprchlice z Afghánistánu. Jsi silně věřící gay, který je aktivní v církvi. 

Jsi vysokoškolsky vzdělaná Romka, která 
organizuje akce proti neonacistickým pochodům.

Jsi důchodkyně, která neměla děti ani
manžela a žiješ pouze se svou kočkou.

Jsi mladý předseda politické strany, 
která je právě u moci.

 Jsi 22letá dívka, která trpí strachem 
       z kontaktu s lidmi.

Jsi syn vietnamských přistěhovalců, 
kteří provozují večerku.

Jsi 18letá dívka závislá na drogách žijící 
na ulici. 

Jsi studentka, která kvůli šikaně přestala 
přijímat potravu. 

Jsi Židovka, jejíž rodinu pronásleduje režim 
kvůli jejich víře. 

Jsi majitel úspěšné firmy, jejíž akcie 
prudce stoupají.

Jsi postižený muž závislý na herních 
automatech, který přišel o byt.

Jsi muslim původem ze Sýrie a už 
10 let žiješ v ČR.

Jsi pracovník OSN, který pomáhá 
uprchlíkům na řeckých hranicích.
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