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hlasování
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Hlavní myšlenka
Ačkoliv demokracie na vždy funguje tak, jak bychom si přáli, zatím se nepodařilo vymyslet spra-
vedlivější způsob správy společnosti. Proto je potřeba si jí vážit a aktivně o ni pečovat a rozvíjet ji. 

Anotace
Lekce využívá metodu zážitkové pedagogiky – simulační hru. V rámci hry si žáci postupně vy-
zkouší různé způsoby uspořádní společnosti. Octnou se na nové planetě, kde bude záležet na 
chování a rozhodování každého z nich jakou společnost vybudují. V závěru si žáci budou moci 
vyzkoušet sestavit ústavu nové civilizace. 

Lekci je možné stihnout ve 2 vyučovacích hodinách (vcelku, ideálně bez přestávky), ale pro 
prohloubení využití získaného prožitku ze hry v aktivitě při tvorbě ústavy doporučujeme na hru 
vyhradit 3 vyučovací hodiny.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Dokáže vysvětlit různé typy uspořádání společnosti(anarchie, autokracie, přímá demokracie a 
zastupitelská demokracie) a jejich silné a slabé stránky.

• Žáci se budou podílet na sestavení ústavy pro novou společnost, a získají tak povědomí 
o jejím významu pro dobře fungující společnost.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí

• Vyzkouší si různá vládní uspořádání a na vlastní kůži pocítí jejich silné a slabé stránky.

• Prožije dopad vlastního rozhodnutí na celek.

K jakému jednání lekce zve/vede

• Vede k zájmu o politiku na místní i státní úrovni a k prozkoumání možností vlastního zapojení 
do věcí veřejných.

Upozornění  
Ke hře je potřeba uzpůsobit  místnost. Z lavic 
vytvoříme uprostřed místnosti jednací stůl 
viz ilustrační foto z předpilotáže. V případě, 
že hra přináší zajímavé diskuse a žáci se 
aktivně zapojují, je možné prodloužit herní čas 
jednotlivých kol na 15 minut. V takovém případě 
je včas nutné na lekci vyhradit 3 vyučovací hodiny. 
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• fábory barev: žlutá, červená, modrá, 
bílá a zelená (pro každého žáka – slouží 
pro rozdělení na stejně početné skupiny)

• žetony (3 pro každého hráče)

• bonbony (pro 3/4 hráčů ve skupině)

• koruna nebo čepice 

• prachové respirátory (pro 1/3 hráčů)

• polštářkové náplasti (pro každého hráče)

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Druhá šance  
(ke spuštění v prezentaci)

• PL Instrukce pro vybrané skupiny (1×)

• samolepky na jména, fixy

• papíry A5 a psací potřeby  
pro každého hráče 

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody
1.1 Seznámení (5 min)
Rozhovor, práce s videem

Na začátku se představte, popř. představte organizaci, kterou reprezentujete, a téma, o kterém 
budete hovořit.

Domluvte si také pravidla, jak se budete s žáky oslovovat, a pravidla spolupráce v průběhu lekce.

Upozornění:  
Pokud lektor žáky nezná, je pro rychlost hry nutné, aby měli žáci jmenovky a bylo možné je 
během hry oslovovat křestním jménem.

Pravidla hry
Nastavení pravidel je velmi důležité pro vytyčení 
pomyslného hřiště, ve kterém se budete s žáky 
pohybovat, a pro spád hry. Nastavte si se žáky, 
co se stane, pokud se nějaké pravidlo poruší. 
Návrh pravidel:

a) respektujeme se (neposmíváme se, ne-
zesměšňujeme, ctíme osobní prostor 
druhého)

b) nenecháme se nutit (veškeré aktivity jsou 
dobrovolné, pokud se někdo nechce účast-
nit, nemusí)

Představení pravidla „RUDÉ STOP“. Pokud 
toto kdokoli vykřikne, hra se zastaví a řeší se 
problém.

1.2 Druhá šance (5 min)
Práce s videem

• Kdo z vás by se chtěl podívat do vesmíru, na nějakou vzdálenou planetu?

• Co kdybyste se do vesmíru vydat museli?

Pusťte video. 

Vaše třída si teď zahraje na osadníky nového světa.

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1

3:47

3.

4.
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2.1 Rozdělení hráčů na 4 skupiny
Vysvětlování

Rozdělte žáky do 4 stejně velkých skupin.

Varianta 1:  
Rozdělte žáky náhodně.

Varianta 2:  
Nechejte žáky, aby se sami přihlásili do nabízených skupin.

Základní skupiny

Technici 
(policie, hasiči, opraváři) – barva žlutá

Zemědělci 
(obdělávají půdu, starají se o jídlo) – barva červená

Vzdělanci 
(zabývají se výzkumem, vzděláváním) – barva zelená

Doktoři 
(starají se o zdraví, prevenci nemocí, psychologové) – barva bílá

Speciální skupina

Mutanti 
barva modrá

Mutanti jsou skupina vzniklá z příslušníků všech skupin (něco jako „rasa“). Tzn. že žáci „mutanti“ 
mají dvě barvy, např. mutant-technik má žlutou a modrou barvu (dva fábory). Fábory si žáci přivá-
žou na levou paži.

Skupina vznikne na základě náhodně položené otázky: např. „Kdo rád čte komiksy?“ nebo „Kdo 
už někdy byl v Anglii?“ nebo „Kdo má tmavé boty?“ atd. Skupina by měla tvořit cca 1/4 – 1/3 z cel-
kového počtu hráčů. 

Úvod  
do hry

10 min

2
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2.2 Herní informace
Vysvětlování

a. Vítězné body
Jsou symbolizovány předměty. Jeden předmět = jeden bod. Každý žák dostane do začátku 
3 vítězné body v podobě žetonů (např. podložek nebo čehokoli nedělitelného). Vítězné body 
se sečtou na konci hry.

V tomto okamžiku může žáky napadnout: „Jak se bude počítat, kdo zvítězil? Budou odměny 
za první místo? Bude se vítězství počítat skupině, nebo jednotlivci?“ Všechny tyto dotazy nechejte 
záměrně bez komentáře.

b. Kola
Hraje se na 4 kola. Každé by mělo trvat průměrně 5–15 minut (např. 10 minut: 2 minuty úvod, 
7 minut rozhodování, 1 minuta hlasování).

c. Hlasování
Na konci každého kola se zapíše na tabuli počet spokojených , napůl spokojených  a ne-
spokojených obyvatel . Jde o spokojenost s výsledným řešením v daném kole, nikoliv o osobní 
postoj k typu vlády. 

Žáci jdou všichni naráz (každý sám za sebe) napsat na tabuli čárku k jednomu z emotikonů.

Anarchie III IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Autokracie IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Přímá demokracie

Zastupitelská 
demokracie

d. Úvod do děje
Nacházíte se v jednacím sále základny CENTRUM SECURITATIS. Zde společně probíráte problé-
my, se kterými se vaše základna potýká. Očekává se od vás, že budete aktivně debatovat a řešit 
problémy, které vás následující 4 měsíce (4 kola hry) čekají.
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3.1 První kolo: Rozdělení jídla (dilema přebytku) (5 min)

Typ vlády: Anarchie

Upozornění:  
Typ vlády žákům před jednotlivými koly neprozrazujeme; je třeba, aby o typu vlády, který v 
daném kole hry prožili, samostatně uvažovali. Typy vlády v jednotlivých kolech si společně 
ujasníme, pokud žákům jako nápověda nestačily symboly na obrázcích.

Prožitková metoda

První kolo uveďte slovy: 

Zemědělcům se první úroda vydařila. Jídlo je možné uskladnit, a kdo má více jídla, má větší šan-
ci na to, že bude prospívat. Jak ho ale rozdělit spravedlivě?

Dejte hráčům-zemědělcům „jídlo“ (např. bonbony), a to v množství přibližně o 1/3 větším, než je 
počet žáků. Jejich úkolem je „jídlo“ rozdělit. Skupina nemá žádný systém ani možnost hlasování. 
Každý dělá, co uzná za vhodné.

Upozornění:  
Počet předmětů by záměrně neměl být snadno rovnoměrně dělitelný mezi 4 skupiny; např. 40 
bonbonů pro 30člennou třídu. Předměty se nesmějí dělit.

Jejich úkolem je „jídlo“ rozdělit. Skupina nemá žádný systém ani možnost hlasování. Každý dělá, 
co uzná za vhodné.

Metodická poznámka:  
Je možné, že spontánně začnou žáci jídlo krást. Je na zvážení lektora, zda budou krádeže 
povoleny. V neznámých kolektivech či ve skupině, kde předpokládáme možnost konfliktů, tuto 
variantu nedoporučujeme. V obou případech je však nutné zdůraznit, že je zakázáno fyzické 
násilí. 

Vyhodnocení na konci prvního kola (5 min)
Hlasování – viz 2.2 Herní informace, bod c).

40 min

Zážitková  
hra (4 kola)

3
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3.2 Druhé kolo: Hrozí únik vzduchu (dilema nedostatku) (5 min)

Typ vlády: Autokracie – vláda jednoho
Prožitková metoda

Druhé kolo uveďte slovy: 

Základně hrozí únik kyslíku. Technici však nemají k dispozici dostatek kyslíkových masek. Vaše 
společnost má nyní vládce. 

Dejte hráčům-technikům dýchací masky (prachové respirátory), a to v množství odpovídajícím 
1/3 počtu žáků. Stanovte vládce skupiny tak, že za sebe hodíte papírovou korunu (jako se hází 
svatební kytice). Vládcem se stane ten, kdo korunu chytí. Nasadí si ji na hlavu a usedne do čela 
třídy na učitelskou židli.

Vládce jedná s techniky a může naslouchat návrhům ostatních hráčů na řešení nedostatku. 
Konečné řešení rozhodne vládce jasným výrokem. Technici jeho výrok splní.

Pouze skupině techniků poskytněte k přečtení následující informaci (viz PL Instrukce pro vybrané 
skupiny):

Vyhodnocení na konci druhého kola (5 min)
Dodejte informaci: 

Mutanti, kteří masku nemají, netrpí, protože jim řídký vzduch nevadí.

Hlasování.

Informace pouze pro techniky
Pokud se vám rozhodnutí nelíbí, můžete stávkovat a vydávání masek tím odkládat. 
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3.3 Třetí kolo: Nebezpečná nemoc (dilema vynuceného dobra) (5 min)

Typ vlády: Přímá demokracie – vláda lidu
Prožitková metoda

Třetí kolo uveďte slovy: Základně hrozí riziko velmi nebezpečné nemoci, která by pro všechny 
mohla být smrtelná. Je pouze malá šance, že jde jen o planou hrozbu. Doktoři naštěstí znají způ-
sob očkování, které může nemoci předejít.

Vyrobit jedno očkování stojí 2 body, očkují doktoři. Vydávejte očkování doktorům, kteří ho potom 
budou vydávat hráčům. (Pozn.: Očkování je také herní předmět, který se počítá za vítězný bod.) 

Pouze skupině doktorů poskytněte k přečtení následující informaci (viz PL Instrukce pro vybrané 
skupiny):

Metodická poznámka:  
V některých třídách jsou žáci vynalézaví a doktoři si za očkování počítají marži 1 bod (popř. 2 
body) a nabízejí očkování za 3 body. Takovou možnost jim umožněte.

Každý hráč má jeden hlas. V referendu hlasují pro varianty rozhodnutí a), nebo b):

a) Očkování bude povinné

b) Očkování bude volitelné

Metodická poznámka:  
Můžete do diskuse přidat názor, že v případě volby a) nemá ten, kdo očkování nevěří, možnost 
odmítnout a že je to vlastně násilí na svědomí a začátek totalitního jednání.

Vyhodnocení na konci třetího kola (5 min)
Až před vyhodnocováním kola vyjde najevo informace, že mutanti jsou považováni za očkované.

Jsou-li všichni naočkováni (ať už podle varianty a) povinně, nebo se podle varianty b) rozhodli 
nechat očkovat dobrovolně), nic se nestane, nemoc populaci nepostihne.

Jsou-li někteří neočkovaní, pak neočkovaní přijdou o všechny body, očkovaní o 2 body.

Hlasování.

Informace pouze pro doktory
Očkování bude velmi efektivní pouze v případě, že se nechají očkovat všichni. Pokud se totiž, 
byť i jen jeden člověk, očkovat nenechal, nemoc se u nich rozvine natolik, že postihne i ostatní 
očkované. 
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3.4 Čtvrté kolo: Výzkum na mutantech  
(dilema pokroku většiny na úkor menšiny) (5 min)

Typ vlády: Zastupitelská demokracie
Prožitková metoda

Čtvrté kolo uveďte slovy: 

Někteří lidé v podmínkách základny na nové planetě zmutovali. Vědci požadují mutanty k výzku-
mu. Týkalo by se to všech mutantů, protože mutace jsou různé, individuální, a je potřeba zkou-
mat všechny. Mutanti tím budou vyřazeni ze společnosti a přijdou o osobní svobodu na 6 mě-
síců. Výzkum však může zbytku obyvatel výrazně pomoci ubránit se nebezpečí cizího prostředí 
– dalším mutacím, hladu, nemocem – a může pomoci k rychlejšímu rozvoji lidstva na planetě.

Nejdříve proběhnou volby zastupitelů. Každý se může ucházet o roli zastupitele tak, že napíše 
své jméno na tabuli.

Poté probíhá hlasování. Volby jsou dobrovolné, každý má jeden hlas. Každý napíše jméno svého kan-
didáta. Poté 3–5 hráčů (podle celkového počtu) s nejvíce hlasy vytvoří vládu a usadí se do čela třídy.

Zastupitelé hlasují o způsobu řešení:

a) Povolit vědcům výzkumný projekt

b) Zakázat vědcům výzkumný projekt

Metodická poznámka:  
Nedávejte možnost třetí varianty: c) Povolit výzkumný projekt, ale jen u mutantů dobrovolníků. 
Tato varianta by vlastně znamenala možnost b).

Pouze skupině vědců poskytněte k přečtení následující informaci (viz PL Instrukce pro vybrané 
skupiny):

Vyhodnocení na konci čtvrtého kola (5 min)
Při volbě a): Výzkum byl povolen, ale po měsíci došlo (kvůli nesnesitelným podmínkám výzkumu) 
k povstání mutantů ve výzkumném zařízení. Při následném požáru bylo mnoho lidí zraněno a zá-
kladna poničena. Všem se odečtou 2 body.

Při volbě b): Nic se nestane.

Hlasování.

Informace pouze pro vědce
Podle hrubých odhadů by se výzkumem na mutantech mohla civilizace vyvíjet přibližne třikrát 
rychleji (za 10 let urazit 30 let pokroku) a být třikrát více v bezpečí (např. by na nemoci zemřela 
jen třetina lidí). Na druhou stranu bude výzkum pro některé mutanty bolestivý (jaké jejich tělo 
vydrží teplo, tlak, bolest, jak rychle se zregenerují, proti jakým nemocem jsou imunní), v ně-
ktrých případech možná i smrtelný. 
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4.1 Vyhodnocení systémů vlády (5 min)
Prožitková metoda

Vyhodnoťte výsledky hlasování týkající se spokojenosti s jednotlivými systémy vlády. U každého 
systému dejte žákům příležitost se k problematice vyjádřit. Ptejte se nejprve na klady daného 
systému a potom na zápory.

Systém, který získal nejvíce „smajlíků“, se stal systémem, na kterém bude nová civilizace dále 
fungovat.

4.2 Vyhodnocení stavu stanice CENTRUM SECURITATIS (10 min)

a. Nevyváženost společnosti (Z): 
Sečtěte počet bodů (za každý herní předmět) jednotlivých skupin (zemědělců, techniků, doktorů 
a vědců).

(Např. zemědělci dosáhli 20 bodů, technici 15, doktoři 17 a vědci 2. Vypočítejte rozdíl mezi sku-
pinou s největším počtem bodů a skupinou s nejmenším počtem bodů. Rozdíl Z bude v takovém 
případě 20 – 2 = 18.)

b. Vyhodnocení stavu základny (konečný počet bodů): 
Sečtěte všechny body všech skupin a odečtěte Z.

(V našem případě 54 – 18. Konečný počet bodů základny je 36.)

Toto číslo porovnejte s tabulkou:

(V našem případě – jestliže hru hrálo např. 21 žáků – by byl stav základny „špatný“,  
protože 18 < 36 < 37.)

Vyhodnocení 
hry

15 min

4

Stav stanice
Počet žáků Tragický Špatný Uspokivý Výborný Nadprůměrný

10 0 9 18 26 35
11 0 10 19 29 39
12 0 11 21 32 42
13 0 11 23 34 46
14 0 12 25 37 49
15 0 13 26 39 53
16 0 14 28 42 56
17 0 15 30 45 60
18 0 16 32 47 63
19 0 17 33 50 67
20 0 18 35 53 70
21 0 18 37 55 74
22 0 19 39 58 77
23 0 20 40 60 81
24 0 21 42 63 84
25 0 22 44 66 88
26 0 23 46 68 91
27 0 24 47 71 95
28 0 25 49 74 98
29 0 25 51 76 102
30 0 26 53 79 105
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Přečtěte žákům text: 

Vítězné body ve hře vám mohly navodit myšlenku individuálního prospěchu: „Tuhle hru vyhraju 
já! Budu mít nejvíce bodů!“ Nebo možná myšlenku skupinového prospěchu: „Chá! Vyhrajeme 
nad ostatními skupinami! Budeme lepší než ti druzí!“ Pak jste možná zapomněli, že cílem hry 
bylo zachovat lidstvo v obtížném prostředí nové planety. To vyžaduje ohled na každého a kon-
struktivní spolupráci.

Je známo, že společnosti, které jsou postaveny buďto na kmenové (skupinové) kultuře, nebo na 
kultuře bezohledného individualismu, nebývají úspěšné. Pro správu věcí veřejných (politiku) 
je potřeba mít na paměti celek společnosti.

Stav vaší civilizace by o rok později byl následovný: (Přečtěte příslušný text podle dosaženého 
stavu základny.)

Tragický: 
Mise dopadla neúspěšně. V místě původní základny poničené požáry a konflikty je nyní měsíční 
krajina a lidstvo zaniklo.

Špatný: 
Základna je poničená a mezi obyvateli panují nepokoje, pokrok rozvoje je na nulové úrovni a zá-
kladna má problémy zajistit základní fungování. Šance, že mise uspěje, je 20 %.

Uspokojivý: 
Základnu se daří udržovat ve stejném stavu, v jakém byla postavena. Pokrok rozvoje je mírný, 
ale stálý. Šance na úspěch mise je 50 %.

Výborný: 
Základna i zdraví společnosti je ve výborném stavu a daří se rozvíjet další základny. Pokrok 
výzkumu je rychlý. Šance na úspěch mise je 80 %.

Nadprůměrný: 
Na planetě již vedle hlavní základny existuje i druhá základna CENTRUM SECURITATIS II. 
Základny i zdraví společnosti se daří udržovat ve výborném stavu. Pokrok výzkumu je přelomo-
vý. Podařilo se rozkódovat DNA mutací. Šance na úspěch mise je 95 %.

5.1 Co bylo se stanicí dál? (5 min)
Hlasování/diskuse

Nyní, když jste si zažili různé typy vlád, máte nastavit základní pravidla pro novou civilizaci 
na planetě. Jako základ nové společnosti vás nyní čeká série rozhodování, ze které vzejde ústava 
nové civilizace, která bude závazná pro všechny další generace. 

V jednotlivých krocích zapisujte na tabuli výsledky hlasování skupiny, které nakonec rekapitulujte. 

Metodická poznámka:  
V krátké variantě programu je prostor pouze pro hlasování všech účastníků a rozhodnutí 
vznikají pouhým součtem hlasů. 

Varianta:  
V tříhodinové variantě programu můžeme dát prostor na diskusi skupiny ke každému z bodů 
a teprve po diskusi proběhne hlasování. Po hlasování mají žáci za úkol celou ústavu sepsat. 
Zmíněna mohou být témata, o kterých se hlasuje, ale mohou připsat i vlastní. 
Celá aktivita, včetně sepsání nové ústavy skupinou, pak trvá cca 30 minut.

Tvorba 
ústavy

5 min

5
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1) Volba systému – jak se bude rozhodovat o zákonech? 

Možnosti: 

• nebudou zákony a každý si bude dělat, co se mu líbí (anarchie)

• vláda jednotlivce (autokracie) 

• vláda lidu (přímá demokracie) 

• vláda zástupců lidu (zastupitelská demokracie)

Upozornění:  
Pokud si žáci zvolí anarchii, dál se nepokračuje. V ostatních případech se následující zákony 
ústavy schválí podle typu vlády, která byla zvolena (např. pokud byla zvolena monarchie, bude 
o zákonech rozhodovat monarcha).

2) Rovnost všech občanů, nebo budou rozdíly v zákonech pro mutanty a pro ostatní lidi?

3) Imunita – jsou vládci/zastupitelé na základě zákonů stejně postižitelní za korupci jako obyčej-
ní obyvatelé, nebo budou chráněni imunitou kvůli nebezpečí falešných obvinění?

Upozornění:  
Pokud si žáci zvolí jako způsob vlády monarchii, dál se nepokračuje.

4) Povinnost hlasovat ve volbách, nebo nechat svobodu nehlasovat?

5) Povinné vzdělávání – bude základní vzdělání povinné?

6) Jednotná státní kultura/náboženství, nebo svoboda vyznání/přesvědčení?

6.1 Politika dnes a my (8 min)
Diskuse ve skupinách – skupinová reflexe (podle barev)

Každá skupina vymyslí jednu věc, kterou 
by se dala zlepšit politická situace v naší 
zemi.  

Metodická poznámka:  
Aplikace by měla být realistická 
(nikoli např. vyměníme premiéra) 
a osobní (já dnes / zítra / další rok 
mohu udělat).

 
Za každou skupinu zazní do pléna  
minimálně jeden návrh.

Reflexe 
a závěr

10 min

6
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Osobní písemná reflexe
V této hře jste vlastně nehráli přímo sebe sama, ale někoho v daleké, smyšlené budoucnosti. 
Zkuste se na tohoto člověka podívat jakoby zvenku (jako kameraman v reality show) a přemýš-
lejte, jak se choval.

• Šlo mu jen o sebe, nebo tu byl i pro druhé?

•  Šlo mu o spravedlnost, nebo ji potlačil kvůli 
vlastním zájmům nebo zájmu své skupiny?

• Účastnil se aktivně diskuse, nebo se nechal 
pasivně unášet?

• Postavil se proti lži a manipulaci, nebo 
mlčel?

Každému žáku dejte papír, na který může své postavě napsat dopis. Co na ní oceňuje, v čem by 
se mohla zlepšit?

Dopis je soukromý a žák si ho nechá. Pokud chce, může ho zveřejnit. 

6.2 Závěr (2 min)
Shrňte, že tato lekce vedla k tomu, abychom pochopili rozdíly mezi jednotlivými typy vlády a jejich 
dopad na rozvoj civilizace. Záleží na každém z nás, aby společnost, jejíž jsme součástí, byla tako-
vá, aby nikdy nedošlo ke zničení světa, který nám byl dán. 

Poděkujte třídě za práci a rozlučte se.
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