
[ 136 ] Jeden svět na školách

MÉDIA A CHUDOBA / MÉDIA A ISLÁM

PROKLATÉ KARIKATURY

AKTIVITA 2

FILM

nÁrodnÍ hrdoSt
VZDĚLÁVaCí ObOry: občanský a společenskovědní základ, český jazyk a literatura

KLíČOVÉ OKruHy: zpravodajství, stereotypy, manipulace, etika

DÉLKa: 45 minut

pOMůCKy: rozstříhaný pracovní list, papíry, psací potřeby

CíLE: vymezit pojem svoboda slova a jeho hranice 
seznámit studenty s případem karikatur 
zhodnotit příčiny reakce muslimů

pOSTup:
Rozdělíme studenty do čtyř skupin. Každá skupina dostane 1. pracovní list se dvěma titulky 
a s otázkami, které vypracuje. 

Skupiny postupně prezentují odpovědi. Následuje společná diskuse.2. 

rEFLEXE: Pokusíme se vžít do role člověka, jehož národní hrdost byla uražena, a zamyslíme se 
nad způsoby reakce. Porovnáme je s reakcí muslimů na uveřejnění karikatur. Zvážíme, zda 
je svoboda slova v současné společnosti absolutní či zda má nějaké limity a proč. Má člověk 
právo na ochranu svého soukromí a hodnot, ve které věří?
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MÉDIA A CHUDOBA / MÉDIA A ISLÁM

PROKLATÉ KARIKATURY

AKTIVITA 2 / PRACOVNÍ LIST

FILM

a) Češi jsou národem zlodějíčků. Co mohou, to ukradnou. 
b)  Třetina Čechů chce, aby se děti cizinců vzdělávaly mimo „české“ školy – separátně.
 
1. Jakou reakci ve vás tyto titulky vyvolávají?
 

 

 
2. Vyvolají tyto titulky reakci u běžných občanů a/nebo mocenských skupin?
 

 

 
3.  Porovnejte svou reakci s reakcí v muslimském světě? Kdo nenávist muslimů vůči Západu 

vyvolává? Proč jsou muslimští věřící vedeni k nenávisti k Západu?
 

 

 
4.  Je pro vás horší osobní urážka, nebo urážka něčeho, v co věříte (například fotbalový klub, víra, 

nejlepší kamarád, rodina)?
 

 

 
5. Proč byly otištěné karikatury vnímány jako osobní urážka všech muslimských věřících?
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MÉDIA A CHUDOBA / MÉDIA A ISLÁM

PROKLATÉ KARIKATURY

AKTIVITA 2 / PRACOVNÍ LIST

FILM

a) Češi jsou národem ovcí. Světové mocnosti poslouchají na slovo. 
b)  Češi jsou uzavření. ani dvacet let po otevření hranic nejsou smířeni s tím, že kolem nich někdo 

hovoří jiným jazykem a má jinou barvu pleti.
 
1. Jakou reakci u vás tyto titulky vyvolávají?
 

 

 
2. Vyvolají tyto titulky reakci u běžných občanů a/nebo mocenských skupin?
 

 

 
3.  Porovnejte svou reakci s reakcí v muslimském světě? Kdo nenávist muslimů vůči Západu 

vyvolává? Proč jsou muslimští věřící vedeni k nenávisti k Západu?
 

 

 
4.  Je pro vás horší osobní urážka, nebo urážka něčeho, v co věříte (například fotbalový klub, víra, 

nejlepší kamarád, rodina)?
 

 

 
5. Proč byly otištěné karikatury vnímány jako osobní urážka všech muslimských věřících?
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MÉDIA A CHUDOBA / MÉDIA A ISLÁM

PROKLATÉ KARIKATURY

AKTIVITA 2 / PRACOVNÍ LIST

FILM

a) Slávisté nazvali fanoušky Komety vidláky. 
b)  Češi smrdí. Většina českých mužů nepečuje o své nehty a vlasy. před problémem hygieny 

českého obyvatelstva varují i známé turistické příručky.
 
1. Jakou reakci u vás tyto titulky vyvolávají?
 

 

 
2. Vyvolají tyto titulky reakci u běžných občanů a/nebo mocenských skupin?
 

 

 
3.  Porovnejte svou reakci s reakcí v muslimském světě? Kdo nenávist muslimů vůči Západu 

vyvolává? Proč jsou muslimští věřící vedeni k nenávisti k Západu?
 

 

 
4.  Je pro vás horší osobní urážka, nebo urážka něčeho, v co věříte (například fotbalový klub, víra, 

nejlepší kamarád, rodina)?
 

 

 
5. Proč byly otištěné karikatury vnímány jako osobní urážka všech muslimských věřících?
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MÉDIA A CHUDOBA / MÉDIA A ISLÁM

PROKLATÉ KARIKATURY

AKTIVITA 2 / PRACOVNÍ LIST

FILM

a)  Češi mají radost, když Vietnamci přicházejí o miliony v důsledku policejních razií. přesto většina 
z nich má na sobě alespoň jeden falešný kus oděvu, zakoupený u vietnamského stánku.

b) Češi pouze přemýšlejí, jak nedělat a vydělat.
 
1. Jakou reakci u vás tyto titulky vyvolávají?
 

 

 
2. Vyvolají tyto titulky reakci u běžných občanů a/nebo mocenských skupin?
 

 

 
3.  Porovnejte svou reakci s reakcí v muslimském světě? Kdo nenávist muslimů vůči Západu 

vyvolává? Proč jsou muslimští věřící vedeni k nenávisti k Západu?
 

 

 
4.  Je pro vás horší osobní urážka, nebo urážka něčeho, v co věříte (například fotbalový klub, víra, 

nejlepší kamarád, rodina)?
 

 

 
5. Proč byly otištěné karikatury vnímány jako osobní urážka všech muslimských věřících?
 

 


