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KULTURNÍ ROZMANITOST 

⮚  Kulturní rozdíly 

⮚  Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 

⮚  Příklady kulturních zvyků 
 

1. Úvod 

 

V úvodu využít diskuze o tom, jak se slaví Vánoce (či jiný svátek v roce) u dětí doma. 

Dále navázat na učivo zeměpisu – připomenout si, s jakými skupinami obyvatel jsme 
se již seznámili a čím je jejich způsob života odlišný od našeho (např. postavení žen 
u Tuarégů, oděv Pygmejů, bydlení a spaní Motilonů). 

 

2. Vymezení a pochopení pojmu 

 

Tyto a další oblasti spadají pod kulturní rozmanitost.  

Ta je od r. 2005 právně zakotvena i v Úmluvě UNESCO o ochraně a podpoře 
rozmanitosti kulturních projevů, kde se mj. říká, že kulturní rozmanitost je 
charakteristickým rysem i dědictvím lidstva a je třeba o ni pečovat a chránit ji, viz 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/06/Umluva-o-ochrane-a-podpore-
rozmanitosti-kulturnich-projevu.pdf 

 

  



 

Co považujeme my za nepřijatelné, mohou uznávat lidé v jiné části světa a naopak. 

Jaké máte rádi jídlo? Z jakého druhu masa je? Co byste např. nikdy nejedli? 

 

      

  

 

 

V jakých jiných oblastech se kulturní rozmanitost projevuje?  

Napadají vás nějaké konkrétní příklady? 

 



 

      

 

    

 

 

 

 

  



 

3. Aplikace 

 

Pracujte ve dvojicích a zkuste přiřadit následujících 17 zvyklostí a obyčejů k jejich 
místům či etnikům – některé pojmy můžete použít víckrát: 

 

(Evropa, Francie, Indie, Korea, Čína, Mongolsko, Vietnam, Samoa, západní Afrika, 
Nigerie, Paraguay, Guatemala, Židé, muslimské země) 

 

1. Konzumace vepřového a hovězího masa  

2. Zákaz konzumace vepřového masa  

3. Zákaz konzumace hovězího masa  

4. Konzumace psího masa  

5. Poděkujete, pochválíte hostiteli jídlo  

6. Hlasité mlaskání a krkání jako vyjádření pochvaly za jídlo  

7. I kdybyste byli vegetariáni, je urážkou hostitele odmítnout např. pro vás zabité a 
připravené kuře  

8. Jíst se musí rukou, ale pouze pravou (levá je považována za nečistou)  

9. Spojený palec a ukazovák (kterým my naznačujeme, že je vše OK) tam znamená, 
že dotyčného posíláme ... někam  

10. Palec nahoru tam znamená obecně neslušné gesto  

11. Oční kontakt tam vnímají jako agresivitu  

12. Přinést hostiteli či hostitelce bílé květiny je velmi neuctivé, ty se používají 
výhradně na pohřbech  

13. Nedávejte na obdiv kožené peněženky, pásky a jiné kožené doplňky, zvláště, 
když chcete navštívit nějaký chrám  

14. Zákaz nošení maskáčového oblečení na veřejnosti  

15. V den svých narozenin se sluší poděkovat své matce za to, že vás přivedla na 
svět  

16. Je protizákonné zapomenout na narozeniny své manželky  

17. Nesmíte pojmenovat své prase Napoleon  

  



 

Správné řešení: 

Konzumace vepřového a hovězího masa – Evropa 

Zákaz konzumace vepřového masa – Židé 

Zákaz konzumace hovězího masa – Indie 

Konzumace psího masa – Korea, Čína 

Poděkujete, pochválíte hostiteli jídlo – Evropa 

Hlasité mlaskání a krkání jako vyjádření pochvaly za jídlo – Vietnam 

I kdybyste byli vegetariáni, je urážkou hostitele odmítnout např. pro vás zabité a 
připravené kuře – západní Afrika 

Jíst se musí rukou, ale pouze pravou (levá je považována za nečistou) – muslimské 
země  

Spojený palec a ukazovák (kterým my naznačujeme, že je vše OK) tam znamená, že 
dotyčného posíláme ... někam – Paraguay, ale i jižní Evropa. 

Palec nahoru tam znamená obecně neslušné gesto – Nigerie, ale i italská Sardinie 

Oční kontakt tam vnímají jako agresivitu – Korea 

Přinést hostiteli či hostitelce bílé květiny je velmi neuctivé, ty se používají výhradně 
na pohřbech – některé asijské země 

Nedávat na obdiv kožené peněženky, pásky a jiné kožené doplňky, zvláště, když 
chcete navštívit nějaký chrám – Indie (protože kráva je považována za posvátné 
zvíře) 

Zákaz nošení maskáčového oblečení na veřejnosti – Guatemala (kvůli dlouhotrvající 
válce a napjaté situaci v zemi) 

V den svých narozenin se sluší poděkovat své matce za to, že vás přivedla na svět – 
Mongolsko 

Je protizákonné zapomenout na narozeniny své manželky – Samoa 

Nesmíte pojmenovat své prase Napoleon – Francie 

 

 

 

 

 


