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1 Výchozí situace, cíle, metody
1.1 K pojmu tolerance
Tolerance (lat.) být trpělivý, ohleduplný – charakterizuje speciální chování lidí, skupin resp.
společnosti celkově vůči jiným osobám. Je to rozšířený, mezinárodně používaný pojem –
slovní konstrukce. V sociálních interakcích se zpravidla střetávají lidé, kteří se liší ve svých
vědomostech, znalostech, kompetencích a kvalifikaci, kultuře a chování, v náboženství,
morálce a etiketě. Tolerance zahrnuje i akceptování lidských přání a práv. Vylučuje
diskriminaci, znevýhodňování skupin, násilí a brutalitu.
Pojem tolerance je proto charakterizován velmi pozitivně.
Za prvé: tolerance sjednocuje lidi, akceptuje jejich rozličný vývoj a je výsledkem humánního
myšlení a konání.
Za druhé: tolerance je výsledkem demokratického chování, staví mosty mezi státy, národy,
rasami, stejně jako kulturami.
Tolerantní postoj není vlastností, člověk se s ním už narodí. Postupně se díky výchově a
prostředí rozvíjí, což umožňuje rozumnější, solidárnější, demokratičtější soužití rozličných
lidí a skupin.

1.2 Tolerance z mezinárodního hlediska
Význam tolerance a její nutnost se stala nejzřetelnější během mezinárodních setkání. Jedním
z těchto setkání je i setkání Spojených národů v Istanbulu v roce 1999, v Helsinkách a
v Paříži.
Na těchto vysoko postavených setkáních se definovaly pojmy jako tolerance, rovnost, lidská
práva jako principy mezinárodní spolupráce. Jedná se také o politickou dimenzi.
Účastnické státy se shodly na tom, že se nesmí dělat rozdíly mezi lidmi a zeměmi na základě
rasy, pohlaví, náboženství, víry, politického nebo jiného přesvědčení, nesmí se porušovat
základní lidská práva jako právo na národní původ, majetek, pohlaví a postavení.
Pouze zvýšením významu tolerance je možno překonat agresivní nacionalismus, rasismus,
šovinismus, averzi vůči přistěhovalcům a extremismus.
Vyhlášení principů, které byly zveřejněné na závěr setkání United Nations Education Science
Culture (UNESCO) z 26. září 1995 – 16. října 1996 (Paříž), závěry:
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Spojené národy se zavázaly chránit národy před hrozbou války, dodržovat lidská a
osobní práva, zachovávat toleranci a žít s ostatními v míru.
Chápání tolerance znamená respekt, uznání světových hodnot našeho světa a kultur.
Tolerance úzce souvisí s vědomostmi, otevřeností, porozuměním, možností vyslovit
svůj názor, s vírou a přesvědčením. Tolerance je respektování rozdílů. Není to pouze
povinnost ze zvyku, ale i politická a právní potřeba.
Tolerance není ztrátou privilegií, snížení nebo vzdávání se. Tolerance je respektování
všeobecných lidských práv a ostatních volností.
Na státní rovině se žádají tolerantní, úplné a nezávislé zákony, soudnictví a správa
Na druhé straně by se měly bez rozdílu rozvíjet ekonomické a sociální předpoklady
Na okraj by se mělo odsunout zklamání, nepřátelskost, fanatismus. Z mezinárodního
hlediska je důležité, aby se lidé, skupiny a národy mezi sebou navzájem uznávali a
respektovali.
Bez tolerance není možný mír, bez míru zase rozvoj a demokracie. Také je potřeba
vědět, že lidé a skupiny mají právo být odlišné. Aby se mohl národ rozvíjet směrem
k toleranci, měli by se jednotlivé státy snažit prosazovat lidská práva a jejich
dodržování, rovnost a stejné šance pro všechny.
Tolerance má politickou i sociální stránku. Sociální dimenze vyplývá především
z mezilidských vztahů během jejich života, v závislosti na rodině, zemi, přátelích.
Sociální dimenze tolerance má své kořeny v životních podmínkách lidí. Postupně ji
ovlivňuje vývoj člověka.

Příklady:
- V moderním světě se stává tolerance stále více důležitou. Globalizace hospodářství,
rychle stoupající mobilita, technika, emigrace, stěhování a změna sociálních modelů
jsou charakteristickými znaky dnešní doby. Tím vznikají i nová nebezpečí jako
extremismus, zvyšuje se riziko válek. Tato nebezpečí neohrožují pouze jednotlivé
státy, ale představují globální riziko.
- Tolerance je potřebná i mezi lidmi, v rodině a ve společnosti. Zdůrazňování úlohy
tolerance, solidarity, vzájemného porozumění by mělo mít svoje místo na školách,
univerzitách, vzdělávacích institucích.
- Masmédia mají důležitou úlohu, aby prosazovala na veřejnosti zájem o toleranci a
poukázala na možné nebezpečí zbytečného zdůrazňování rozdílů. Média by měla
využít své postavení k tomu, aby zabránila střetnutí netolerantních skupin a ideologií.
- z výchovného hlediska:
Výchova je nejdůležitějším krokem k zabránění nesnášenlivosti. Nejdůležitějším
krokem je výchova k toleranci, poučení lidí o vzájemných právech a povinnostech.
Tak je možno v člověku vypěstovat pocit potřeby pomáhat druhým a druhé i chránit.
Vzdělávání směrem k toleranci by mělo být samozřejmostí. Je proto důležité vyvinout
systematické a racionální vyučovací metody tolerance.
- V tomto smyslu by měla tvořit součást výchovy i témata jako kořeny ekonomické,
politické a náboženské nevraživosti.
- Politika výchovy a výchovné programy musí přispět k porozumění a solidaritě. Také
je potřeba počítat s vývojem etnických, sociálních, náboženských a jazykových
skupin. Důležité je zavedení výchovných a vzdělávacích nástrojů včetně vzdělávacích
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metod. Tyto nástroje jsou důležité z toho hlediska, že podporují otevřenost vůči
ostatním kulturám, podporují pocit zodpovědnosti a respektují rozdílnost lidí.
Rasové boje, zneužívání lidských práv, extremismus, nesnášenlivost, nacionalismus a
rasismus představují hrozbu pro rovnováhu světa.
Globalizace, stejně jako multikulturní společnost, upozorňuje politiky na důležitá
témata.
Učitelé mohou hrát při přetrvávajících projevech nesnášenlivosti důležitou úlohu a
doporučit politické opatření, aby situaci zlepšili a přispěli tak k sociální změně.
Učitelé, kteří jsou sdružení v mezinárodní síti, by mohli využít své vědomosti na loby
– činnost, aby smazali mezery a nedostatky.
Prohlášení zakladatele Turecké republiky Mustafa Kemal: „mír v krajině na zemi“,
upozornil tak státníky, stejně jako politické vědce, na význam míru a tolerance ve
světě. V tomto smyslu si UNESCO přálo roku 1981 oslavovat 100. výročí narození
zakladatele tureckého státu, Mustafu Kemala.
Rok 2007 deklarovalo UNESCO jako rok filozofů a mudrce Mavlana Cekakettina
Rumiho (1207-1273), který mluví o slavném tématu – o toleranci. „Přijď, přijď,
kdokoli jsi, přijď. Je jedno, jestli věříš na čaroděje, nebo bohy, přijď i navzdory tomu.
Náš spolek není spolkem beznaděje. I když jsi 100krát porušil slib, přijď.“
Vývoj našeho světa, život lidí ve štěstí, blahobytu a míru je možný díky tomu, že lidi
žijí svůj život bez ohledu na rozdíly mezi nimi. UNESCO oslavuje 16. říjen jako den
tolerance.

1.3 Náboženská a kulturní tolerance ve výchově
Výchova trvá od narození až po smrt člověka. Tím, že výchova obsahuje sociální, kulturní a
osobní aspekty v jednom okamžiku, je těžké definovat pojem výchovy. Je možné ji popsat
následovně:
„Výchova je pochod, během kterého rozvíjejí dospělí poznatky, zvyky, socializaci a kulturní
bohatství mladých. Jedná se o proces, který se zaměřuje na rozvoj schopností, zájmů, chování
lidí a snaží se o přizpůsobení sociálnímu životu. Výchova může být ovlivňována vnějšími
vlivy, ale stále jde o samostatnou výchovu. Výchova je sociální nauka a učí nás, jak se máme
chovat.“
Při výchově se jedná také o náboženství, které má vliv na její průběh a na vztah člověka a
boha. Právě takto vychovává člověka i náboženství.
I kultura, která je neoddělitelnou součástí společnosti, se podílí na výchově. Kulturní dědictví
se přenáší z generace na generaci, z člověka na člověka. Tyto procesy mají v sobě výchovné
prostředky. Člověk koná na základě vlivu kultury a tradice. Přitom se sám mění na kulturního
člověka.
Ve výchovných procesech, které začínají narozením člověka a trvají až po jeho smrt, se lidé
mění. Děje se to v souladu s náboženstvím a kulturou. Tyto tři faktory (výchova, náboženství
a kultura) podporují konání člověka, jeho myšlení a chování. Tím zároveň ovlivňují vývoj
tolerance. Při porozumění náboženství jako dynamické součásti společnosti a při podávání
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vědomostí a chování dále na mladou generaci se musí brát ohled na duševní, sociální a
psychologické vlastnosti. Výchovný proces, který bere ohled na ostatní psycho-sociální
vlastnosti lidí, v sobě obsahuje vlastnosti tolerance.
Slovo tolerance pochází z latinského slova „tolera“ a znamená výdrž, trpělivost, snášenlivost.
V tomto duchu se musí nést i výchova. Je potřeba navazovat na psychologické a biologické
vlastnosti člověka. Důležité je, aby se výchova zaměřovala na rozvoj tolerantního myšlení a
jednání. Ten jistý cíl musí sledovat i náboženství a kultura. Kvůli jejímu vlivu na lidi musí
zdůrazňovat zejména toleranci a její vliv.
V této souvislosti vysvětluje islám: „náboženství nemůže nutit člověka k víře v boha.“ Korán
vysvětluje také: „Vaše náboženství patří vám a moje zase mně.“ Zde je jasné, že druhé není
možno nutit k jinému náboženství.
Slovo „tolerance“ vzniklo v humanismu po středověku. Jde o symbol reakce. Středověk
v Evropě představoval tmavou etapu minulosti. Vědec Giordano BRUNO v té době
zdůrazňoval: „Universum je nekonečné a toto nekonečné universum má konečné hvězdy,
každá hvězda se točí samostatně kolem slunce,“ řekl a inkvizice ho nechala upálit (17. února
1600). Galileiho donutil inkviziční soud dne 22. června 1633 vyhlásit: „Zem není středem a
teorie, že se točí kolem slunce – teorie vědce Koperníka, je nesprávná.“ Galilei složil přísahu,
že svoji teorii nebude rozšiřovat mezi lidmi, nebude o tom mluvit. Právě to je hlavním
znakem církve ve středověku.
Náboženství, které má důležitou roli při výchově člověka, by mělo zdůrazňovat význam
tolerance. Náboženství se snaží podporovat zájmy, schopnosti člověka. Když si člověk
svobodně zvolí náboženství, bez donucení, rozvíjí náboženství sociální stránku člověka.
Podobně je to i s kulturou. Ovlivňuje materiální a morální život člověka.
Kultura mění člověka, vyžaduje jeho přizpůsobení se kulturním požadavkům společnosti.
Zprostředkovává zvyky a tradice, kulturní porozumění a hodnoty, kultura se neustále mění a
vyvíjí.
Kultura je univerzální vlastnost lidí: když ale chceme popsat nějakou osobu, tak se nedíváme
na její kulturu, ale právě na rozdíly kultury v různých dimenzích a standardech. Kultury se
navzájem podobají, ale také se od sebe liší. Díky rozdílům získávají kulturní společenství svůj
charakter. Dá se říct, že v dnešní době se jednotlivé kultury navzájem ovlivňují, obohacují, ale
i izolují a nezávisle na ostatních pěstují svou víru. Ale díky masmédiím a sociálním vztahům
mezi krajinami se izolace zmírňuje. V této souvislosti se dá říct, že kulturní pohled se bude
v budoucnu měnit.
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2 Koncept empirických výzkumů
Chápání tolerance z pohledu náboženství, kultury, národnosti a
pohlaví
2.1 Cíle:
Níže popsané výzkumy se zaměřily na chápání tolerance resp. na deficity žáků na technických
odborných školách. Ze získaných poznatků by se měly stanovit hlavní body, stejně jako
témata dalšího vzdělávání učitelů a lektorů. Zároveň je potřeba zahrnout témata do pracovních
modulů.
Podle teoretických základů spadají formy tolerance do pracovních oblastí:
- náboženství
- kultura
- národnost
- pohlaví
Lektoři profesního vzdělávání by se díky dalšímu vzdělávání mohli naučit, jak zlepšit uznání
a porozumění tolerance u svých žáků.

2.2 Zvolené výzkumné metody
Centrální výzkumnou metodou jsou písemné ankety, které obsahují více možností odpovědí.
Z devíti oblastí použití tolerance měli žáci vybrat tři, které mají z jejich pohledu význam pro
jejich další život. Dotazovaní dostali informace k účelu ankety a rozhovoru – „tolerance“.

2.3 Účastníci ankety
Osobami byli žáci anatolické technické odborné školy
Celkový počet účastníků:
19
Z toho žáků:
16
žaček
3

2.4 Očekávané výsledky
Cílem bylo odhalit názor žáků na toleranci. Nedostatky se staly předmětem dalšího vzdělávání
učitelů. Při tom šlo především o body, které mají význam i pro ostatní země EU. Celkově šlo
o podání postojů žáků vůči toleranci, pochopení ve smyslu náboženství, kultury, národnosti a
pohlaví.
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3 Realizace empirického výzkumu
Hlavních bodů dalšího vzdělávání z pohledu studentů
3.1 Dotazník
Dotazník obsahoval 9 možných odpovědí. Žáci měli vybrat tři podle nich nejvhodnější.
Možnosti
1. volba 2. volba 3. volba Dohromady
Tolerance ve smyslu pohlaví
Tolerance ve smyslu kultury
5
3
8
Tolerance ve smyslu náboženství
12
2
1
15
Tolerance ve smyslu národnosti
7
2
9
Tolerance ve smyslu příjmu
1
3
6
10
Tolerance ve smyslu osobních schopností
5
5
Tolerance ve smyslu stupně dospělosti
Tolerance ve smyslu psychických rozdílů
1
2
1
4
Tolerance ve smyslu sociálního prostředí
2
4
6
19
19
19
57
Celkový počet odpovědí

3.2 Vyhodnocení dotazníku
Vyhodnocení dotazníku přineslo výsledky, které původně nikdo neočekával. Studenti
považovali za důležitou toleranci ve smyslu náboženství. 15 z 19 studentů zakroužkovalo tuto
odpověď.
Tolerance ve smyslu příjmů dostala 10 odpovědí z 19. Nicméně 6 studentů posunulo tuto
možnost na 3. místo (zatímco první a druhé místo bylo vybráno poměrně zřídka s celkem 4
hlasy).
Tolerance ve smyslu kultury se dostala do popředí, byla zvolena v 8 případech – pokaždé na
1. nebo 2. místě.
Tolerance z hlediska národnosti byla zvolena jako třetí zaměření školení. Celkem 9 studentů
považovalo toto hledisko za důležité.
Shrnutí:
19 dotázaných studentů považuje za důležitou náboženskou, kulturní a národní toleranci. Tím
se také stanovily hlavní body.
A) Další výzkumy – náboženská tolerance
Cíl:
Vývoj metody na ulehčení soužití v dnešním světě, a to pomocí analýzy rozdílů, které
považují studenti různých náboženství a z různého prostředí za důležité.
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Metoda:
Tím, že v našem regionu nejsou studenti různého náboženství, není možné provést
pozorování a výzkum. Může se udělat pouze jednostranný výzkum tak, že se žákům
položí otázky, na které mají odpovědět.
Použití výzkumu:
11. třída technické odborné školy
Složení třídy: 3 děvčata, 16 chlapců, dohromady 19 žáků
Očekávané výsledky:
Očekává se vliv náboženství na žáky a jejich reakce na lidi jiného náboženství. Vytvoří se
metody, aby lektoři vedli děti k tolerantnímu chování.
Otázky:
1. Co je podle vás náboženství?
a. Nadpřirozené příkazy
b. Pravidla společenského pořádku
c. Prostředek, jak otupit lidi
2. Myslíte si, že lidé mohou pro vás udělat něco, co se dá připsat nadpřirozené síle?
a. Ano
b. Ne
3. Věříte, že náboženství je prostředkem utlačování lidí?
a. Ano
b. Ne
4. Jak dobře znáte své náboženství?
a. Velmi dobře
b. Tak, jak jsme se učili ve škole
c. Velmi málo
d. Tak, jak jsme se učili ve škole a doma
5. Myslíte si, že v dnešní době ztrácí náboženství svou sílu a že nastupují jiné hodnoty?
a. Ano
b. Ne
6. Jak byste reagoval/a, kdyby na vašem pracovišti bylo náboženství zakázané?
a. Opustil/a bych místo
b. Oddělil/a bych práci od náboženství
c. Hledal/a bych možnosti, jak náboženství dále praktikovat
7. Co si myslíte o naší zemi a o soužití lidí a náboženství?
a. Jde o kulturní obohacení
b. Přináší to mnoho problémů
c. Vede to k násilí
8. Jak byste reagoval/a na soužití s lidmi jiného náboženství?
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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a. Respektoval/a bych je, ale chtěl/a bych žít v jiném prostředí
b. Necítil/a bych se omezovaný/á
c. Omezovalo by mě to
9. Zajímáte se o různá náboženství?
a. Ano
b. Ne
10. Dokázal/a byste mít v rodině někoho jiného náboženského vyznání?
a. Ne, nechtěl/a bych
b. Na tom nezáleží
c. Byl/a bych opatrný/á z důvodu tlaku okolí

Výběr Možnosti
Nadpřirozené příkazy
16

Otázky
a
1. Co je podle vás náboženství?

2
1

Pravidla společenského pořádku
Prostředek, jak otupit lidi

b
c

17

Ano

a

2

Ne

b

4

Ano

a

15

Ne

b

9
2
1
7

Velmi dobře
Tak, jak jsme se to učili ve škole
Velmi málo
Tak, jak jsme se to učili ve škole a doma

a
b
c
d

12

Ano

a

7

Ne

b

5. Myslíte si, že v dnešní době
ztrácí náboženství svou sílu a že
nastupují jiné hodnoty?

8
9
2

Opustil/a bych místo
Oddělil/a bych práci od náboženství
Hledal/a bych možnosti, jak náboženství
dále praktikovat
Jedná se o kulturní obohacení
Přináší to mnoho problémů
Vede to k násilí

a
b
c

6. Jak byste reagoval/a, kdyby na
vašem pracovišti bylo
náboženství zakázané?

4
3

3. Věříte, že náboženství je
prostředkem utlačování lidí?

4. Jak znáte své náboženství?

a
b
c

7. Co si myslíte o naší zemi a o
soužití lidí a náboženství?

Respektoval/a bych je, ale chtěl/a bych žít a
v jiném prostředí
Necítil/a bych se omezovaný/á
b

8. Jak byste reagovali na soužití
s lidmi jiného náboženství?
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2
3

2. Myslíte si, že lidé mohou pro vás
udělat něco, co se dá připsat
nadpřirozené síle?
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12

Omezovalo by mě to

c

2
17
13

Ano
Ne
Ne, nechtěl/a bych

a
b
a

6

Na tom nezáleží

b

0

Byl/a bych opatrný/á kvůli tlaku okolí

c

9. Zajímáte se o různá náboženství?
10. Dokázali byste mít v rodině
někoho jiného náboženského
vyznání?

Analýza výsledků výzkumu náboženské tolerance
Třídy 11 A a B technické odborné školy dostaly 10 otázek, které byly dopředu dobře
připravené.
Otázky se zaměřovaly na zjištěné skutečnosti, jestli žáci vědí, co znamená pojem náboženství,
jak dobře znají své náboženství a jaký mají postoj vůči lidem, kteří vyznávají jiné
náboženství.
Když se podíváme na otázky číslo 1 až 3, zjistíme, že většina studentů zná své náboženství a
rozumí mu.
Když se podíváme na otázky číslo 4 až 6, zjistíme, že většina studentů zná své náboženství a
snaží se plnit si povinnosti vyplývající z jejich náboženství. Také je možné pozorovat
upadající vliv náboženství na lidi.
Když vyhodnotíme otázky 7 až 9, zjistíme, že se lidé snaží být tolerantní k lidem jiného
náboženského vyznání. Ale odpovědi na otázku 10 ukazují, že tato tolerance zase není tak
velká, když většina lidí by s lidmi jiného náboženského vyznání nebydlela.
B) Další výzkumy tolerance z kulturního hlediska
Cíl:
Vývoj metody, která ulehčuje soužití tím způsobem, že pomáhá zjistit rozdíly mezi
jednotlivými kulturami.
Metoda:
Jelikož v našem náboženství nemáme studenty, kteří by měli jinou kulturní výchovu, není
možné provést žádné přímé pozorování.
I navzdory tomu se žáci zúčastnili ankety. Z médií znají tyto problémy jiných zemí, které
vedly k rozhovorům v rodině. Je možné předpokládat, že si k dané problematice vytvořili jistý
názor. Takže jde při jejich mínění a názorech zejména o odpozorované podněty (tisk, rozhlas,
televizor, rodina).
Ve výzkumu jsme žákům kladli otázky, jejich odpovědi byly podrobeny analýze a
následovala diskuze.
Cílové skupiny:
11. třída technické odborné školy
Složení třídy: 3 děvčata, 16 chlapců, dohromady 19 žáků
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Očekávané výsledky:
Předpokládá se, že otázky přinutí žáky přemýšlet. Reaktivují a rozšíří si své dosavadní
vědomosti. Postavení evropské kultury se tak stane středobodem jejich myšlení. Právě z této
kultury vycházejí impulzy k jiným kulturám. Ale zároveň ovlivňují i jiné kultury tu
evropskou. Vzájemné ovlivňování kultur je pro obě strany obohacením.
Otázky výzkumu:
1. Co rozumíte pod slovem kultura?
a. Sběr vědomostí
b. Způsob života
c. Vzdělávací systém
2. Co by měly přinést kulturní změny?
a. Ekonomický zisk
b. Sociální blahobyt
c. Globalizaci
3. Která kultura je vám blízká?
a. Blízký východ
b. Afrika
c. Evropa
d. Amerika
4. Viděli jste už v Evropě běžný den přistěhovalců?
a. Úplně zblízka
b. Od někoho jsem o tom pouze slyšel
c. Viděl jsem to v televizi
5. Co si myslíte o rodinném modelu, který jste odpozorovali?
a. Dobrý model
b. Jiný než ten náš
c. I náš by takový mohl být
6. Jaké televizní programy sledujete nejčastěji?
a. Domácí a seriály
b. Zahraniční a seriály
c. Dokumentární filmy
7. Jak se podle vás odlišuje váš folklór od jiných evropských zemí?
a. Velmi se odlišuje
b. Odlišuje se
c. Nevidím rozdíly
8. Jaký vliv má podle vás vaše kultura na kulturu ostatních evropských zemí?
a. Vůbec žádný
b. Velmi malý
c. Dost velký
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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9. Jaký vliv mají podle vás jiné kultury na vaši kulturu?
a. Žádný
b. Velmi malý
c. Dost velký
10. Která z odpovědí má největší vliv na realizaci kulturní změny?
a. Tlak silných států
b. Rostoucí potřeby
c. Touha po soužití
d. Zachování si kultury
11. Která z odpovědí představuje podle vás typické evropské chování? Dobrý přínos do
naší kultury by byl:
a. Požívání alkoholu
b. Dobrý časový harmonogram
c. Slabé rodinné vazby
Výběr Možné odpovědi
Sběr vědomostí
1

a

Způsob života

b

1

Vzdělávací systém

c

1

Ekonomický zisk

a

8
10

Sociální blahobyt
Globalizaci

b
c

6
2
11

Blízký východ
Afrika
Evropa

a
b
c

0

Amerika

d

3

Úplně zblízka

a

2

Od někoho jsem o tom pouze slyšel b

14

Viděl jsem to v televizi

c

4
8
7

Dobrý model
Jiný než ten náš
I ten náš by mohl být takový

a
b
c

10

Domácí a seriály

a

2

Zahraniční a seriály

b

2. Co by měly přinést kulturní změny?

3. Která kultura je vám blízká?

4. Viděli jste už v Evropě běžný den
přistěhovalecké rodiny?

5. Co si myslíte o rodinném modelu,
který jste odpozorovali?
6. Jaké televizní programy sledujete
nečastěji?

This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
- 13 -

Výsledky výzkumu tolerance z kulturního pohledu

17

Otázky
1. Co rozumíte pod slovem kultura?
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7

Dokumentární filmy

c

9

Velmi se odlišuje

a

9
1

Odlišuje se
Nevidím rozdíly

b
c

7
9

Vůbec žádný
Velmi malý

a
b

3

Dost velký

c

1

Žádný

a

11

Velmi malý

b

7

Dost velký

c

0
0
5

Tlak silných států
Rostoucí potřeby
Touha po soužití

a
b
c

14

Zachování si kultury

d

4

Požívání alkoholu

a

15

Dobrý časový harmonogram

b

0

Slabé rodinné vazby

c

7. Jak se podle vás odlišuje váš folklór
od folklóru jiných evropských zemí?
8. Jaký vliv má podle vás vaše kultura
na kulturu ostatních evropských zemí?

9. Jaký vliv mají podle vás jiné kultury
na vaši kulturu?

10. Která z odpovědí – má největší
vliv na realizaci kulturní změny?

11. Která z odpovědí představuje
podle vás typické evropské chování?
Dobrý přínos do naší kultury by byl:

Analýzy výzkumu kulturní tolerance
Žáci chodí do třídy AB-3. Celkově se výzkumu zúčastnilo 19 žáků, z toho 3 děvčata a 16
chlapců.
Pochází z rozdílných regionů. Tím reflektují i rozdílné myšlenky a názory. Kromě toho
pochází z dobře zabezpečených i sociálně slabších rodin. Tím vznikl reprezentativní vzorek.
Stejně jako u ostatních výzkumů, i zde byli žáci informování o projektu a modulu.
Na základě 11 otázek jsme se snažili zachytit kulturu žáků, jejich pohled na jiné kultury a na
kulturní změny.
Výsledky dotazování ukazují zájem žáků o problematiku „kultury“. Snažili se odpovídat co
nejupřímněji a nadchli se pro věc.
Velmi pozitivně je třeba ohodnotit skutečnost, že na otázku 1 odpovídali téměř všichni žáci
správně. 17 z 19 žáků odpovědělo správně.
Co se týče druhé otázky, 10 žáků považovalo globalizaci za významný důvod kulturních
změn.
Otázky 3, 4 a 5 se pokusily podat a zprostředkovat názory žáků na evropskou kulturu.
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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Na základě výsledku je možno říct, že lidé dobře znají svou, tedy evropskou, kulturu. I
navzdory tomu však tuto kulturu nepovažují za nejlepší model.
Otázky 7 a 8 rozebraly problematiku vzájemného ovlivňování kultur. Žáci se shodli, že
evropská kultura má poměrně velký vliv.
Důležité jsou odpovědi žáků:
K otázce 10:
Většina žáků vyslovila názor, že i navzdory rostoucímu vzájemnému ovlivňování
jednotlivých kultur, zůstává ta jejich v centru jejich pozornosti.
Výsledky říkají, že vzájemné ovlivňování kultur představuje obohacení pro zúčastněné strany.
C) Další výzkumy tolerance z národního pohledu
Cíl:
Vývoj metody, aby se ulehčilo soužití v dnešním světě, a to na základě stanovení rozdílů,
které zpozorovali žáci různých národností.
Metoda:
Protože v našem regionu nežijí zahraniční studenti, nebylo možné provést přímé pozorování.
Je však možné se žáků ptát, a to ne na přímé zkušenosti, ale zejména na jejich vědomosti.
Použití výzkumu:
a) 11 třída technické odborné školy
Složení: 3 děvčata, 16 chlapců, dohromady 19 žáků
b) Zaměstnané osoby: 20 osob ve věku 18-30 let
Očekávané výsledky:
Poznáme přání žáků a pracovně činných osob učit se cizí řeči a poznávat cizí krajiny.
Předpokládá se, že i navzdory pozitivnímu postoji k soužití partnerů z různých zemí a kultur,
upřednostní žáci partnera ze své země. Důvody jsou důležité pro vytvoření osnovy.
Cílem je vytvoření programů, které ulehčují soužití. Ty musí být nabídnuté jako součást
dalšího vzdělávání.
Otázky výzkumu:
1. Byli jste už v cizí zemi?
a. Ano
b. Ne
2. Navštívili byste rádi jiné evropské země?
a. Ano
b. Ne
3. Kdybyste museli žít v jiné zemi, kterou z následujících možností byste vybrali?
a. Země s různými jazyky a kulturami
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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b. Země, kde se mluví podobným jazykem a kde jsou podobné zvyky
c. Země se stejným náboženstvím
4. Kdybyste měli možnost žít v jiné zemi, podle jakých aspektů byste si zemi vybírali?
a. Podle technické vyspělosti (industrializace, příjem na obyvatele...)
b. Podle sociální vyspělosti (sociální jistoty)
c. Podle kultury (víra a zvyky)
d. Podle geografického bohatství (země, klima)
5. Jak by vás ovlivnila spolupráce v práci nebo ve škole s člověkem z cizí země?
a. Pozitivně
b. Negativně
c. Bez rozdílu
6. Jakého kolegu z cizí země byste si vybrali?
a. Ze země se stejným jazykem
b. Ze země, která má podobnou víru, zvyky a kulturu
c. Ze země s odlišnou kulturou
d. Nezáleží na tom, odkud pochází
7. Proč je důležité, aby k nám chodili žáci a studenti z cizích zemí?
a. Přinášejí devizy do naší země
b. Může dojít ke kulturnímu splynutí
c. Můžeme se zdokonalit v cizím jazyku
d. Jednodušeji se otevřeme světu
8. Myslíte si, že obyvatelé ostatních evropských zemí mají dostatečný zájem?
a. Ano
b. Ne
9. Myslíte si, že obyvatelé, kteří k nám přichází z cizích zemí, získají dostatek informací
a dostatečně se s námi sžijí?
a. Ano
b. Ne
10. Byl by pro vás problém vzít si partnera z cizí země a jiného náboženského vyznání?
a. Byl by to problém
b. Bylo by to dobré
c. Byl by to problém, který by se dal vyřešit
d. Nebyl by to problém
11. Jak se díváte na to, že v naší zemi žijí lidé jiné národnosti?
a. Působí to politické a sociální problémy
b. Jedná se o kulturní obohacení
c. Nevidím v tom rozdíl
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Výběr
Výběr
(pracující) (škola)
1
0

Možnosti

Otázky

Ano

a

19

19

Ne

b

20
0

17
2

Ano
Ne

a
b

7
10

11
2

3

6

Země s různými jazyky
a
Země, kde se mluví podobným b
jazykem a kde jsou podobné
zvyky
Země se stejným náboženstvím c

11

11

Podle technické vyspělosti a
(industrializace, příjem na
obyvatele...)

4

4

4

3

Podle
sociální
vyspělosti B
(sociální jistoty)
Podle kultury (víra a zvyky)
c

1

1

6

10

2
12
8
8

0
9
6
4

0

3

4

6

8

2

7

11

1

2

4

Podle geografického bohatství d
(země, klima)
Pozitivně
a
Negativně
Bez rozdílu
Ze země se stejným jazykem
Ze země, které má podobnou
víru a zvyky a kulturu
Ze země s odlišnou kulturou

b
c
a
b
c

1. Byli jste už v cizí zemi?
2. Navštívili byste rádi evropské země?
3. Kdybyste museli žít v jiné zemi,
kterou z následujících možností byste
vybrali?

4. Kdybyste měli možnost žít v jiné
zemi, podle jakých aspektů byste si
zemi vybírali?

5. Jak by vás ovlivnila spolupráce
v práci nebo ve škole s člověkem z cizí
země?

6. Jakého kolegu z cizí země byste si
vybrali?

Nezáleží na tom, odkud d
pochází
Přinášejí devizy do naší země
a
7. Proč je důležité, aby k nám chodili
žáci a studenti z cizích zemí?

4

Může dojít ke kulturnímu b
splynutí
Můžeme se zdokonalit v cizím c
jazyku
Jednodušeji se otevřeme světu d

12
8

11
8

Ano
Ne

a
b

8. Myslíte si, že obyvatelé ostatních
evropských zemí mají dostatečný
zájem?

14

12

Ano

a

9. Myslíte si, že obyvatelé, kteří k nám

This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
- 17 -

www.rechance.eu

6

7

Ne

b

10

6

Byl by to problém

a

2

2

Bylo by to dobré

b

5

6

c

3
5

5
2

14

13

Byl by to problém, který by se
dal vyřešit
Nebyl by to problém
Působí to politické a sociální
problémy
Jedná se o kulturní obohacení

1

4

Nevidím v tom rozdíl

c

d
a
b

přichází z cizích zemí, získají dostatek
informací a dostatečně se s námi sžijí?

10. Byl by pro vás problém vzít si
partnera z cizí země a jiného
náboženského vyznání?

11. Jak se díváte na to, že v naší zemi
žijí lidé jiné národnosti?

Analýza výzkumu tolerance z aspektu národnosti
Výzkum tolerance z národního hlediska se týkal 19 žáků tříd 11 AB technické odborné školy
a 20 zaměstnanců Fa. Yagmanksan. Mezi žáky jsou 3 žačky a mezi pracovníky 1 žena.
Průměrný věk žáků je 19 let a průměrný věk zaměstnanců je 24 let.
Na základě 11 otázek jsme se pokusili zjistit názor dotázaných osob na lidi jiné národnosti a
názor na jiné země a také, jak jsou k nim tolerantní.
Když se podíváme na odpovědi na otázky 1 a 2, zjistíme, že pouze 1 osoba byla v zahraničí,
ale všichni si přejí navštívit evropské země.
Odpovědi na otázky 3 a 4 ukazují, že většina dotázaných si přeje poznat jinou kulturu,
zejména pracovníci a zaměstnanci by neměli problém navázat s cizincem dialog.
Obě skupiny si přejí navštívit vyspělou technologickou zemi.
Odpovědi na otázky 5, 6 a 7 ukazují zásadní odmítání soužití s cizincem, i když by s cizincem
rádi navázali pouze nezávazná dialog a kontakt. Většina si přeje partnera té dané kultury.
Vyhodnocení otázky 10 ukazuje, že většina se obává skutečnosti, že by v případě manželství
s cizincem nevydrželo nebo že by se v něm přinejmenším objevily problémy, a to i v případě,
že by měli oba partneři stejné zájmy.
Vyhodnocení otázky 11 ukazuje, že většina dotázaných považuje cizince ve svém státě jako
kulturní obohacení.
Všeobecně je možno říct, že lidé z Turecka jsou více tolerantní a umí si představit život
s cizincem, na založení rodiny s cizincem však nejsou připravení.
D) Výzkum tolerance z hlediska pohlaví
Cíl:
1. Ve skupině, kde je přibližně stejný průměr mužů a žen, by se měla pozornost
zaměřovat na obsah vzdělávání a to by se mělo následně vyhodnotit. Získané výsledky
je potřeba analyzovat a lektorem nabídnout jako dobré reference.
2. Vzbudit v žácích zájem. Získané výsledky je potřeba analyzovat a lektorem nabídnout
jako dobré reference.
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Výzkum
a) 11. třída odborné školy
Složení třídy: 3 děvčata a 16 chlapců. Dohromady 19 žáků
b) Zaměstnanci: 20 osob ve věku 18 až 30 let
Cílové skupiny:
Třídy s 20 žáky:
a) třídy, kde je více děvčat
b) třídy, kde je více chlapců
c) třídy, kde je přibližně stejný počet děvčat a chlapců
Předpokládaný čas: přibližně 15 minut
Metoda:
Vybraly se třídy s rozličným počtem děvčat a chlapců. Nakonec se jim rozdaly připravené
otázky, všechno probíhalo tak, aby se žáci nemohli vzájemně ovlivňovat. Nevyžadovala se
jména žáků, kteří se zúčastnili.
Očekávané výsledky:
Ve skupinách s přibližně stejným počtem dívek a chlapců budou zejména pozitivní výsledky.
Bude možno pozorovat, že žáci jsou tolerantní a ohleduplní jak mezi sebou navzájem, tak
vůči učitelům/lektorům. Také jsou více vnímaví během vyučování, aby se neshodili před
ostatními. Distancují se od hrubého chování.
Ve skupinách s rozdílným počtem dívek a chlapců se vyskytne pár lidí vyžadujících extrémní
množství pozornosti (jsou poněkud rozmazlení a jejich pozornost má vliv na vyučování). Tito
žáci budou očekávat stejnou pozornost i mimo školu. Proto se budou chovat opět jinak.
Očekává se, že jejich vztah k okolí bude ovlivněn negativně.
Otázky:
1. V jakém prostředí se chcete vzdělávat?
a. Ve škole, kde jsou dívčí a chlapecké třídy
b. Ve škole se smíšenými třídami
2. Jak ovlivňuje fakt, že jste ve smíšené třídě, vaše chování?
a. Pozitivně
b. Negativně
c. Neovlivňuje to moje chování
3. Jak ovlivňuje fakt, že jste ve smíšené třídě, vaši pozornost?
a. Pozitivně
b. Negativně
c. Neovlivňuje to moji pozornost
4. Máte problém začít rozhovor se žáky jiného pohlaví?
a. Ano
b. Ne
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5. Jak by vás ovlivnilo, kdyby se váš učitel v budoucnosti k vaší spolužačce nebo
spolužákovi choval hanlivě?
a. Byl/a bych smutný/á
b. Byl/a bych méně smutný/á
c. Bylo by mi to jedno
6. Kdybyste měli ve třídě více děvčat nebo chlapců, ovlivnilo by to negativně vaše
chování?
a. Ano
b. Ne
7. Kdybyste měli ve třídě více děvčat nebo chlapců, ovlivnilo by to vaši pozornost
během vyučování?
a. Ano
b. Ne
8. Myslíte si, že učitelé-muži jsou k vám méně pozorní?
a. Ano
b. Ne
9. Myslíte si, že učitelky jsou k vám méně pozorné?
a. Ano
b. Ne
10. Kdybyste byli v budoucnosti učitelem, v jaké třídě byste chtěli vyučovat?
a. Ve třídě, kde je více děvčat
b. Ve třídě, kde je více chlapců
c. Ve smíšené třídě
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Výsledek analýzy výzkumu tolerance z pohledu pohlaví
Tento výzkum se realizoval na 27 děvčatech a 32 chlapcích, dohromady tedy 59 žácích, 11
tříd technické odborné školy, obchodní akademie a gymnázia.
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Ve výzkumu bylo položeno 10 otázek.
1. otázka: V jakém prostředí se chcete vzdělávat?
25 děvčat z 27 a 27 chlapců z 32, dohromady tedy 52 žáků, se chce vzdělávat ve smíšených
třídách.
2. otázka: Jak ovlivňuje fakt, že jste ve smíšené třídě, vaše chování?
Jestliže to shrneme, 3 z 27 děvčat odpovědělo, že to jejich chování ovlivňuje pozitivně. 3
chlapci odpověděli negativním ovlivňováním a 22 žáků odpovědělo neutrálně. Jejich chování
neovlivňuje fakt, že jsou ve smíšené třídě.
3. otázka: Jak ovlivňuje fakt, že jste ve smíšené třídě, vaši pozornost?
6 z 27 děvčat odpovědělo, že to ovlivňuje jejich pozornost pozitivně. 1 děvče uvedlo, že to její
pozornost ovlivňuje negativně. 16 z 32 chlapců volilo pozitivní ovlivňování a 2 negativní. 14
chlapců napsalo, že to neovlivňuje jejich vyučování.
4. otázka: Máte problém začít rozhovor se žáky jiného pohlaví?
6 z 27 děvčat odpovědělo ano, 21 ne. Z 32 chlapců odpovědělo 6 ano. Z toho vyplývá, že
děvčata a chlapci mají mezi sebou dobré vztahy a navzájem se akceptují.
5. otázka: Jak by vás ovlivnilo, kdyby se váš učitel v budoucnosti k vaší spolužačce nebo
spolužákovi choval hanlivě?
34 žáků odpovědělo, že by byli smutní. 7 méně smutní a 18 by to bylo jedno. Z toho vyplývá
strach žáků, že by v budoucnu mohli mít mezi spolužáky problém s tím, že jsou děvčata, nebo
chlapci.
6. otázka: Kdybyste měli ve třídě více děvčat nebo chlapců, ovlivnilo by to negativně vaše
chování?
Když se správně podíváme na výsledky, 10 z 27 děvčat odpovědělo ano a 17 ne, z 32 chlapců
odpovědělo 12 ano a 20 ne. Z toho vyplývá, že nejlepší jsou rovnoměrně smíšené třídy.
7. otázka: Kdybyste měli ve třídě více děvčat nebo chlapců, ovlivnilo by to vaši pozornost
během vyučování?
2 z 27 děvčat odpověděla ano, 25 ne. Z 32 chlapců odpovědělo 8 ano a 24 ne. Pozornost žáků
neovlivňuje to, jestli je ve třídě více děvčat, nebo chlapců.
8. otázka: Myslíte si, že učitelé-muži jsou k vám méně pozorní?
Na technické odborné škole odpověděla 3 děvčata z 3 ne, 5 chlapců ze 16 ano a 11 ne. Na
obchodní akademii odpovědělo 10 děvčat z 10 ne, 1 z chlapců ano a 9 ne. Na gymnáziu
odpovědělo 1 děvče ze 14 ano, 13 ne. Z 6 chlapců odpovídali všichni ne. Nedá se říct, že
pozornost učitele směrem k žákům závisí na pohlaví. Učitelé se starají o všechny žáky, bez
ohledu na jejich pohlaví.
9. otázka: Myslíte si, že učitelky jsou k vám méně pozorné?
Na technické odborné škole odpověděla 3 děvčata ze 3 ne, 4 chlapci ze 16 ano a 12 ne. Na
obchodní akademii odpověděla 4 děvčata z 10 ano, 6 ne. Z 10 chlapců 2 odpověděli ano, 8 ne.
Na gymnáziu odpovědělo 1 děvče ano, 13 ne. Z 6 chlapců odpověděli 2 ano a 4 ne. Celkově
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odpovídalo z 32 chlapců 6 ano a 24 ne. To znamená, že to, jestli je vyučující učitel, nebo
učitelka, nemá na žáky vliv.
10. otázka: Kdybyste byli v budoucnosti učitelem, v jaké třídě byste chtěli vyučovat?
Na technické odborné škole si 3 děvčata ze 3 zvolila smíšenou třídu, 2 ze 16 chlapců
chlapeckou třídu a 14 ze 16 chlapců smíšenou třídu. Na gymnáziu si 2 děvčata ze 14 zvolila
dívčí třídu a 12 smíšenou třídu. 2 z 6 chlapců si zvolili chlapeckou třídu a 4 smíšenou.
Dohromady si dívčí třídu zvolila 2 děvčata z 27 a 25 zvolilo smíšenou třídu. Z výsledků je
možno pozorovat dobrý dialog mezi chlapci a děvčaty.
Výsledek ukazuje, že se u nás nedělají rozdíly mezi chlapci a děvčaty, to samé platí i
v pracovním prostředí.
Sexuální tolerance
Tam, kde je tolerance, tam jsou i lepší mezilidské vztahy.
Lidé však nejsou nuceni se stále chovat tolerantně.
K našemu tématu se hodí poznamenat: existence menšiny Cikánků (Sinti, Rómové) znamená i
akceptování jejich způsobu života. V naší zemi mohou žít, pracovat, mají všechna práva, která
mají turečtí obyvatelé.
A navzdory tomu není možné uznat odlišné formy sexuálního soužití, protože by to zničilo a
narušilo společenský pořádek a zvyky.
I tato tolerance je něco, co naše společnost odmítá a netoleruje jiné sexuální skupiny
(transsexuálové, homosexuálové).
Naše společnost tyto fenomény vnímá jako vážné ohrožení budoucnosti lidstva a snaží se jim
výrazně zamezit či „vyléčit“.
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4 Kampaň čtení knih a pozorování vlivu tolerance
Cíl: zjištění, jaká má vliv tolerance na žáky
Skupiny:
Skupina a) skupina 28 žáků – málo tolerance ze strany učitele
Skupina b) skupina 27 žáků – tolerantní učitel
Metoda:
Učitelé zkoumají postoj žáků 9 tříd k toleranci. V tomto výzkumu se vybraly dvě třídy a byly
vyzvány, aby za určitou dobu zrealizovaly daný plán. Učitel byl požádán, aby během
realizace v daném čase projevoval co nejméně tolerance.
Použití:
Potom, co byli žáci poučeni o důležitosti a významu čtení knih, byli požádáni, aby v průběhu
jednoho měsíce přečetli knihu a napsali potom její obsah.
Výsledek:
Ukázalo se, že ve skupině, kde bylo více tolerance, žáci skutečně přečetli knihu a udělali její
obsah. Ve skupině, kde bylo málo tolerance, z 28 žáků přečetlI knihu pouze 4 a to i bez toho,
aniž by vytvořili obsah.
Závěr ukazuje, že vzdělávání je efektivnější, když učitel žákovi prokazuje dost pochopení a
tolerance.
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