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• Dnes mají lidé k sobě blíž, než v minulosti. Anglicky se 
domluvíte téměř všude, na dobré sushi si můžete zajít už  

     v každém větším městě, nemusíte cestovat přes půl světa, 

     budete-li chtít navštívit mešitu. Během Vánoc v televizi běží 

     filmy se Santa Clausem, v každé zemi se mění tradice a zvyky 

• Přebírání znaků cizích kultur a jejich pronikání do místních  

     zvyklostí je jeden ze současných trendů  

     globálního světa. Nenápadně zanikají 

     vzácné lidské kultury původních přírodních  

     kmenů ( Afrika, Asie, severské národy, 

     ostrovní národy ) 

 

 

 
[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jonathan_G_Meath_portrays_Santa_Claus.jpg> 
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• Kdysi existovalo více národů, kultur a etnik než dnes. Každá 
taková skupina lidí mluvila vlastním jazykem, dodržovala 
unikátní tradice a zvyky, zachovávala vzácné dědictví 

• Postupem času však civilizace zanikaly, větší národy si 
podrobily menší. Šíření náboženství a evropských zvyků 
probíhalo násilným způsobem. Menší kultury byly potlačeny a 
přinuceny přijmout silnější kulturu za svou  (asimilace). 

•  Tento proces sjednocování probíhá i dnes. Každý rok zanikne 
několik jazyků a náboženství, přírodní 

     národy si rychle zvykají na  životní 

     styl běžný v městech, na pobřeží 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt_Hieroglyphe2.jpg?uselang=ka> 
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• Římská říše – svého času nejmocnější civilizace v Evropě. 
Původní římská kultura byla zaostalá. Při podmaňování 
Apeninského poloostrova (Itálie) a dobývání Řecka přebrali 
Římané zvyky, oblečení a strukturu, kterou známe z filmů a 
dokumentů. Řím dobyl Řecko vojensky, ale řecká kultura 
porazila římskou už o několik desítek let dříve 

• V době největší rozlohy patřilo Římu celé Středomoří, Francie, 
Anglie, Malá Asie, Egypt a rozlehlá území v Africe. Na každé 
dobyté území se zaváděla římská kultura a původní často 
zanikaly nebo byly změněny 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Extent_of_the_Roman_Republic_and_the_Roman_Empire_between_218_BC_and_117_AD.png> 



• Velký zánik kultur nastal po objevení Ameriky (r. 1492) 

• Během následujících staletí Španělé, Angličané, Francouzi, 
Portugalci, Nizozemci a další evropské národy dobývaly a 
kolonizovaly Ameriku, stejně jako Asii a Afriku 

• Při honbě za poklady a novou půdou vyvraždili velké množství 
malých národů. Ty vymřely na nemoci bělochů, byly odvedeny 
do otroctví nebo jim byla vnucena evropská kultura 

• Dnešní zbytky indiánů v Severní i Jižní Americe mluví anglicky, 
španělsky a portugalsky. Jejich původní bohy vymýtili 
misionáři, mnoho zvyků bylo zakázáno a nahrazeno novými. 
Tradiční oblečení dnes nosí jen na zvláštních slavnostech  

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Índios_da_etnia_Bororo-Boe_.jpg> [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alejandro_Toledo_DAVOS2003.jpg> 



• Stále existují na světě vzácné kultury, které nebyly ovlivněny 
kontaktem s moderní civilizací. Například v izolovaných 
místech Jižní Ameriky, Afriky, ve vnitrozemí Nového Zélandu 

• Dalším případem je Ruská federace. Z původní slovanské země 
se stala mocnost s vlivem na celou severní Asii. Během 
postupování na východ si Rusové podrobili stovky menších 
národů – například Arménce, Tatary, Avary a Čečence 

• Za Tatary se stále považuje více než 5 milionů obyvatel 

• S každou další nastupující generací mladých se vytrácí spojení 
s vlastní originální kulturou a ruská se více prosazuje 

• Přesto je v Rusku, resp. jednotlivých státních celcích stále 
uznáváno 31 jazyků. Stovky dalších již zanikly nebo zbývá jen 
několik desítek jedinců, kteří je ovládají 

      

      Baškirové 

 
 

 
[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yong_bashqorts.jpg> 
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• Výsledek sjednocování kultur vidíme denně kolem nás. Mnoho 
mladých lidí dává přednost tradicím z ciziny před typickými 
českými. Přebíráme cizí zvyky, jídlo, oblečení, názory, styl 

• Moderní technologie, mezinárodní obchod a cestování  

     směřuje k vytvoření jednoho velkého globálního světa 

• Z 31 v Rusku uznávaných místních jazyků zbude  
nakonec jen ruština a ta možná bude soupeřit 
s angličtinou. Každá zaniklá 

     tradice a kultura znamená  
     méně rozmanitý a méně 

     pestrý svět 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:President_Clinton's_Initiative_on_Race.jpg> 
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• Jaké zaniklé kultury znáte? 

 

• Ve kterých kolonizovaných zemích se dnes mluví anglicky nebo 
španělsky? Jaké náboženství v těchto zemích převažuje? 

 

• Jaké české tradice a svátky znáte? 

 

• Proč je důležité udržovat staré zvyky a obyčeje? 

 

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:President_Clinton's_Initiative_on_Race.jpg> 


