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1.2 Anotace programu
„Takový bude příští věk, jak budou vychováni jeho příští občané,“ říká Komenský ve své Obecné poradě o nápravě věcí 
lidských. Dobrou demokratickou společnost nelze vytvořit bez dobrých jedinců, resp. občanů. V tomto programu 
tedy půjde o výchovu takových jedinců, kteří disponují kompetencemi uschopňujícími realizaci ohledu na dobro celku 
demokratické společnosti. 

Lidskou společností hýbe sedm klíčových hybatelů, resp. „věcí lidských“, jak o nich hovoří Komenský ve zmíněné 
Obecné poradě. Tyto hybné momenty tvoří obsahovou osnovu projektu: 

1. Politika (vláda)

2. Média (jazyk)

3. Podnikavost (podnikání)

4. Spiritualita (náboženství)

5. Vzdělání (výchova)

6. Kultura (umění)

7. Rodina (vztahy)

Program je založen na principu pozitivní motivace skrze tzv. morální imaginaci. Resp. nejde o to primárně poukazo-
vat na to, co je ve společnosti špatně, ale naopak probouzet představivost v dobrém: Jak by vypadala politika, která 
by byla skutečně dobrá, tj. funkční z hlediska dlouhodobé udržitelnosti demokratické kultury? Podobně: Jak vypadají 
dobrá média? Dobré podnikání? Dobré náboženství? Dobré vzdělání? Dobré umění? Dobrá rodina? Pod přívlastkem 
„dobrý“ máme na mysli funkční, prospívající nebo životný, a to pro jedince i celou demokratickou společnost.

Program se skládá z osmi samostatných lekcí. Každá z nich rozpracovává jednu ze sedmi oblastí, o kterých pojednává 
Komenského Obecná porada (plus lekce k oblasti Umění je zpracována pro speciální školu). Lekce je možné realizovat 
postupně a pracovat s nimi jako s celkem, ale fungují i jako samostatné lekce. 

Zpracování metodické příručky umožňuje, aby lekce mohl realizovat učitel či jiný pedagog nebo je možné objednat 
si lektora.

1.3 Cíl programu
• Na obsahovém půdorysu Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských si žáci osvojí kompetence nutné 

pro reflexi, rozvoj a udržení demokratické kultury.

• Žáci si osvojí hodnoty, postoje, dovednosti, znalosti potřebné k realizaci Komenského imperativu pěstování 
harmonie blaha jedince s reflektovaným ohledem na blaho celku.

Dílčí cíle programu:
• Žáci a studenti si osvojí vnímavost vůči sedmi zmíněným tématům (politika, média, podnikavost, spiritualita, vzdělá-

ní, umění, rodina).

• Žáci a studenti chápou princip „blaha jedince vs. blaha celku“ a aplikují ho v konkrétních situacích.

• Žáci a studenti porozumí motivu „užití vs. zneužití“ jednotlivých lidských kapacit (politika, média, podnikání atd.) 
a aplikují ho.

• Žáci a studenti budou aktivizováni prostřednictvím metody morální imaginace k formulaci konkrétních návrhů 
„nápravy“ pro jednotlivé oblasti (politika, média, podnikání atd.)

Cíle lekcí:
Program usiluje o formování postojů žáků k jednotlivým oblastem správy věcí lidských, proto jsou v každém programu 
naformulovány základní cíle do tří složek struktury postojů: kognitivní (Co bude žák na konci lekce vědět), afektivní 
(Co žák v lekci prožije / co si uvědomí) a konativní (K jakému jednání lekce zve/vede).
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1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
Primárně program usiluje o vybavení žáků základní úrovní občanské gramotnosti a je tak kompatibilní s cíli a kompe-
tencemi průřezového tématu Výchova demokratického občana: „Výchova demokratického občana má vybavit žáka zá-
kladní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech 
otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zacho-
váním lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod 
a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení (RVP, 2017, s. 128).“ 

V jednotlivých lekcích jsou nabídnuty příležitosti pro rozvoj všech kompetencí. Těžiště programu je v rozvoji těchto 
třech kompetencí:

• Kompetence občanské – program vede k hledání vlastních vnitřních hodnot a zároveň k respektu přesvědče-
ní druhých lidí, vede k moudrému, zodpovědnému a aktivnímu přístupu k vlastnímu životu a životu společnosti, 
ve které žijeme;

• Kompetence sociální a personální – program nabízí prostor pro sebepoznání a zaměřuje se na efektivní spolu-
práci ve skupině či ve třídě a povzbuzuje k přenosu této dovednosti do společnosti;

• Kompetence komunikativní – neboť žáci zde nejen v průběžných a závěrečných reflexích, ale i ve skupinové 
práci či společných diskusích formulují a vyjadřuje své myšlenky a názory na probíraná témata.

V lekcích, ve kterých se pracuje na principu morální imaginace či jsou žáci vyzváni k dokončení situace z příběhu nebo 
videa, je také posílena příležitost rozvíjet Kompetence k řešení problémů.

1.5 Forma
V jednotlivých lekcích programu jsou využity rozmanité organizační formy. Konkretizované formy pro jednotlivé lekce 
jsou uvedeny vždy v úvodním timelinu. Převažuje zde využití společné práce (včetně práce v kruhu), skupinové práce 
a práce ve dvojicích.

1.6 Hodinová dotace
Celkem 16 vyučovacích hodin, 8 lekcí (každá lekce v rozsahu 2 vyučovacích hodin, tj. 90 min). Pro lekci Centrum securi-
tatis: vzácnost demokracie plus z tematické oblasti Politika je doporučeno mít vyhrazeno blok 3 vyučovacích hodin.

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Standardní školní třída v počtu 15–30 žáků. Pouze 1 lekce „Dotek krásy: tvořivost“ je určena pro žáky s lehkou mentál-
ní retardací na speciální škole. 

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Práce ve trojicích

Skupinová práce

Uspořádání třídy 
do písmene U

Práce v kruhu

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů
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1.8 Metody a způsoby realizace 
Jednotlivé lekce programu využívají různé metody práce, které jsou konkretizovány vždy v metodice lekce u jed-
notlivých aktivit. Třídění se opírá o systém výukových metod dle Maňáka, Švece (2003). Převažují zde aktivizující 
(např. diskusní a inscenační metody) a komplexní metody (skupinová a kooperativní výuka, brainstorming, práce s vi-
deem a kritické myšlení). Zejména v reflexích a práci s textem je zde využito metod kritického myšlení. Lekce k oblasti 
politiky a rodiny pracují metodami zážitkové pedagogiky.

MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-731-5039-5.

1.9 Obsah

Tematický blok č. 1: Politika (2 vyučovací hodiny)

Anotace
V tématu politiky si žáci a studenti osvojí hodnoty, postoje, dovednosti, znalosti politické kultury založené na tezi, 
že blaho jedince není dlouhodobě udržitelné bez blaha celku. Ten, kdo má jakoukoli moc, ji nesmí zneužívat 
k osobnímu prospěchu. Ten, kdo vládne, nesmí povyšovat osobní zájmy nad zájmy celku. Každý člověk je v pozici, kdy 
je někomu podřízen a někomu nadřízen, resp. někdo mu „vládne“ a zároveň někomu „vládne“. Vládnout dobře může 
jen ten, kdo umí ovládat sám sebe. Imperare sibi maximum imperium est (Ovládat sebe jest největší moc. Seneca).

Téma č. 1: Centrum securitatis: vzácnost demokracie PLUS (2 hod)
Anotace lekce: Lekce je koncipována jako zážitková hra o politických systémech. Třída – jako základ 
nové společnosti – navštíví novou planetu, kde bude třeba nastolit řád a způsob správy. Na vlastní kůži si 
postupně s narůstajícími úkoly vyzkouší různé typy správy věcí veřejných – od anarchie po zastupitelskou 
demokracii. Každý žák zažije dopad svého chování a rozhodování na sebe i na společnost. V závěru si žáci 
budou moci vyzkoušet sestavit ústavu nové civilizace. 

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

Tematický blok č. 2: Média (2 vyučovací hodiny)

Anotace
V oblasti médií si žáci a studenti osvojí hodnoty, postoje, dovednosti a znalosti podporující pravdivostní kulturu médií. 
Identifikují se s tezí, že média, která mají budoucnost, jsou pravdivá. A jako taková napomáhají porozumění. Umíme 
překonávat jazykové bariéry, a přesto nebývá lidská řeč médiem pravdy a porozumění. Častokrát se přímočaře obe-
lháváme – navzájem i sami sebe. Ubližujeme si slovem. Úsilí o život v pravdě a vzájemném porozumění patří nejen 
k principům lidské důstojnosti, ale též k principům demokratické kultury. Pravdivost (nejen v řeči) jako charakterový 
rys je něco, čemu je třeba se učit. Jak by vypadala kultura, kde se člověk může spolehnout na slovo druhého člověka?

Téma č. 1: Pravda a lež v médiích (2 hod)
Anotace lekce: V této lekci se žáci učí kritickému myšlení v přístupu k médiím a informacím, která média 
přinášejí. Seznámí se se základními pojmy, jako je manipulace, propaganda, hoax. Dozví se, jaký vztah k 
pravdě měl J. A. Komenský. Vyzkouší si, jak snadné je stát se dezinformátorem.

Tematický blok č. 3: Podnikavost (2 vyučovací hodiny)

Anotace
V oblasti podnikání si žáci a studenti osvojí hodnoty, postoje, dovednosti, znalosti napomáhající kultivaci dlouhodo-
bě udržitelné, spravedlivé a funkční podnikatelské kultury. Teze k osvojení: Byznys, který má budoucnost, je poctivý 
a smysluplný. Člověk je podnikavá bytost. „Lidská přičinlivost nepokládá za vhodné pro sebe samu skládat ruce v klín,“ 
říká Komenský. Nicnedělání člověka ubíjí. Ať už člověk podniká cokoli, potřebuje, aby to dávalo smysl. Podnik je tehdy 
smysluplný, když přináší užitek jak podnikateli, tak i druhým. Usilovat o osobní blaho bez ohledu na blaho celku je ne-
udržitelné. Když se nebude dobře dařit celku, nebude se dobře dařit ani jednotlivým členům tohoto celku. Poctivá 
práce je dle Komenského „posvátná“ a přináší jedinečnou radost.
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Téma č. 1: Cesta k úspěchu (2 hod)
Anotace lekce: Lekce přináší rozměr podnikavosti jako přirozenou a relevantní alternativu k zaměstnanectví. Dále 
obrací pozornost k zásadám poctivého přístupu k práci, které prosazoval J.A. Komenský. Lekce vede žáka k promýšlení 
budoucího povolání a také k prozkoumání toho, do čeho by chtěl investovat svoje úsilí.

Tematický blok č. 4: Spiritualita (2 vyučovací hodiny)

Anotace
V oblasti spirituality si žáci a studenti osvojí hodnoty, postoje, dovednosti a znalosti potřebné ke kultivaci demokra-
tického soužití rozmanitých spiritualit. Žáci a studenti si osvojí nejen fakta vlastní duchovní tradice, ale též postojové 
a afektivní dovednosti umožňující pěstování tolerantní náboženské kultury. Pojem tolerance nevyjadřuje jakoukoli 
redukci jinakosti, zestejňování či vyprazdňování obsahu „jiného“. Naopak představuje důkladnou reflexi umožňující 
sebe-porozumění i porozumění jinakosti spirituality „jiného“ účastníka demokratické společnosti.

Téma č. 1: Jak se vyznat v náboženstvích (2 hod)
Anotace lekce: Během jednotlivých skupinových i individuálních aktivit se žáci seznámí s hlavními světový-
mi náboženskými směry. Detailněji se zaměří na judaismus, křesťanství a islám a vztah mezi těmito třemi 
monoteistickými náboženstvími, která po staletí formovala různou měrou naši kulturu, vzdělanost a tradi-
ci. Dozví se, jak to bylo s náboženskou svobodou v době J. A. Komenského, jak tomu bylo v době komunis-
mu a jak je ošetřena dnes. V závěru lekce budou žáci formulovat svůj názor k probíranému tématu.

Tematický blok č. 5: Vzdělání (2 vyučovací hodiny)

Anotace
V tématu vzdělání žáci a studenti pochopí skutečnost, že vzdělání, které má budoucnost, rozvíjí – slovy Komenského 
– „celého člověka“. Úkolem školy není pouze příprava na budoucí zaměstnání, ale především rozvoj lidství. Člověk 
učený, ale nemravný je pro společnost nebezpečný. Škola pomáhá člověku stát se tím, kým má nebo může být. Rozvíjí 
celistvě všechny složky lidství – poznávací, morální, volní i duchovní. Vyvádí člověka ze sebestředné „samosvojnosti“ 
a uvádí ho do harmonie s celkem – s přírodou i s lidmi. Vzdělaný je ten, kdo ví, co je dobré, chce dobré a dělá dobré, 
a to i tehdy, když se nikdo nedívá.

Téma č. 1: Pravá maturita: dospělost lidství (2 hod)
Anotace lekce: V lekci chceme vést k zodpovědnosti za sebe a za druhé. Žáci budou ve skupinách analy-
zovat konkrétní projevy dospělého a nedospělého chování a z tohoto hlediska poté individuálně hodnotit 
svůj osobní stav. Cílem lekce je zdůraznit důležitost vyváženosti v dávání a přijímání, která je znakem 
dospělosti. Výstupem bude osobní SWOT analýza dospělosti a konkrétní akční plán, který bude reagovat 
na výsledky této analýzy.

Tematický blok č. 6: Umění (2 vyučovací hodiny)

Anotace
V oblasti umění a kultury si žáci a studenti osvojí hodnoty, postoje, dovednosti a znalosti potřebné pro kultivaci „kultu“. 
Pojem kultura vychází z kořene „kult“; je-li kult dobrý, pravdivý a krásný (dle Komenského pojmosloví), je i „kult-ivace” 
tímto kultem dobrá, pravdivá a krásná. Otázka pro účastníka estetické kultury současné demokratické společnosti zní: 
Čím se necháváme kultivovat, zkrášlovat? Čemu se vystavujeme? A také jakou krásu tvoříme? Krása, kterou kolem sebe 
šíříme, nás zpětně ovlivňuje, zkrášluje. Zrovna tak ošklivost. Viz zahrádka vs. skládka.

Téma č. 1: Umění a jeho inspirace (2 hod)
Anotace lekce: Žáci mají v této lekci možnost si uvědomit, jak se standardy krásy s dobou mění. Dále 
prozkoumají zneužitelnost krásy, která dokáže nepřipraveného člověka polapit do své pasti. Jsou vedeni 
k tomu, aby se učili moudře rozhodovat a nenechali se snadno zlákat.
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Téma č. 2: Dotek krásy: tvořivost (2 hod)

Anotace lekce
Lekce nabízí příležitosti pozorně poslouchat zvuky přírody, sledovat ztvárnění přírody umělci a také přemýšlet nad tím, 
jaké vynálezy vznikly na základě lidského pozorování přírody. V závěru si mohou žáci vybrat ze tří tvořivých aktivit inspi-
rovaných přírodou.

Tematický blok č. 7: Rodina (2 vyučovací hodiny)

Anotace
V tématu rodiny a vztahů si žáci a studenti osvojí Komenského fundamentální princip pěstování funkčních vztahů – 
odpuštění. Rodina a vztahy obecně, které mají budoucnost, jsou založeny na lásce, věrnosti a úctě. Dobří rodiče milují 
své děti a starají se o ně. Dobré děti milují své rodiče a ctí je. Často to ale nefunguje. I nejbližším dokážeme ublížit. 
Proto je třeba učit (se) odpuštění.

Téma č. 1: Odpuštění jako lék (2 hod)
Anotace lekce: Problematika odpuštění je v této lekci nabídnuta prostřednictvím vyprávění skutečných 
příběhů a vizualizace. Autenticky tak zprostředkovává různé roviny procesu odpuštění a pochopení situa-
ce z více úhlů pohledu. Lekce si klade za cíl nasměrovat žáky k touze a rozhodnutí odpustit.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
Pro realizaci každé lekce je nutné zajistit vhodnou školní učebnu umožňující přesun lavic a židlí 
a vybavenou dataprojektorem s ozvučením. Ke každé lekci je poskytnuta prezentace s odkazy 
na videa a tisknutelná sada všech příloh potřebných pro realizaci lekce. Jednotlivé pomůcky 
jsou vypsány v úvodu začátku každé lekce.

1.11 Plánované místo konání
Všechny lekce se realizují ve standardním prostředí školní třídy.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu
Vzdělávací program bude k dispozici na stránkách eu.uctakzivotu.cz, kde si jej bude možné zdarma stáhnout 
i po ukončení projektu. 

Program je možné využít jako celek nebo jeho dílčí lekce pro práci na průřezovém tématu Výchova demokratického 
občana, a to jak ve formě dlouhodobého projektu, tak jednorázově v rámci jednotlivých lekcí. 

Dále je možné jednotlivé lekce využít ve výuce občanské výchovy, dějepisu nebo českého jazyka. Lekce mohou najít 
své uplatnění také v třídnických hodinách (např. z oblasti politika, rodina nebo podnikavost), školních klubech a dále 
v neformálním vzdělávání (kroužky DDM, mládežnická hnutí, skupiny dobrovolníků aj.).
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1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu  
po ukončení projektu

Počet realizátorů/lektorů: 2

Položka Předpokládané 
náklady

Celkové náklady na realizátory/lektory

z toho

Hodinová odměna pro 1 realizátora/lektora včetně odvodů
600 Kč/1 hod  
× 2 lektoři × 16 hodin  
= 19 200 Kč

Ubytování realizátorů/lektorů 0 Kč

Stravování a doprava realizátorů/lektorů
8 (dvouhodinových 
bloků) × 600 Kč  
= 4800 Kč

Náklady na zajištění prostor

Ubytování, stravování a doprava účastníků

z toho
Doprava účastníků 0 Kč
Stravování a ubytování účastníků 0 Kč

Náklady na učební texty

z toho
Příprava, překlad, autorská práva apod. 0 Kč

Rozmnožení textů – počet stran: 1000 Kč (500 stran 
příloh + tisk metodik)

Režijní náklady

z toho

Stravné a doprava organizátorů 0 Kč
Ubytování organizátorů 0 Kč
Poštovné, telefony 0 Kč
Doprava a pronájem techniky 0 Kč
Propagace 0 Kč
Ostatní náklady 0 Kč
Odměna organizátorům 0 Kč

Náklady 
celkem 25 000 Kč

Poplatek za 
1 účastníka

1000 Kč (při počtu  
25 účastníků)

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
Vzdělávací program je zveřejněn na webu eu.uctakzivotu.cz s volnou licencí Creative Commons 4.0, BY-SA. Web bude 
monitorovat návštěvnost a počet stažení programu.



2.	Stručný	obsah		
	 programu



1

Centrum securitatis:  
vzácnost demokracie PLUS

Střední škola

Autor: Ing. Petr Kadlec, DiS.

Obsah vzdělávacího programu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PŘ
ES

TÁ
VK

A

    

Seznámení,  
úvodní 

motivace

Úvod do hry Zážitková hra 
(4 kola)

Vyhodnocení 
anonymního 

hlasování

Tvorba  
ústavy

Reflexe 
a závěr

10 min 10 min 40 min 15 min 5 min 10 min

Hlavní myšlenka
Demokracie je složitá a ne vždy funkční, přesto je to nejspravedlivější způsob řízení společnosti, 
který známe. Proto si ji važme a aktivně ji udržujme, protože stojí na individuálních morálních 
kvalitách jednotlivých občanů. 

• 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 

2
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Postup a metody
1.2 Seznámení (5 min)
Rozhovor, práce s videem

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:

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?

Vaše třída si teď zahraje na osadníky nového světa.

2.1 Rozdělení hráčů na 4 skupiny
Vysvětlování

Rozdělte žáky do 4 stejně velkých skupin.

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1

3:47

3.
4.

Úvod  
do hry

10 min

2
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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

2.2 Herní informace
Vysvětlování

a. Vítězné body
Jsou symbolizovány předměty. Jeden předmět = jeden bod.

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. 

Anarchie III IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Autokracie IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Přímá demokracie

Zastupitelská 
demokracie

4
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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.

3.1 První kolo: Rozdělení jídla (dilema přebytku) (5 min)

Typ vlády: Anarchie
Prožitková metoda

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

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

Typ vlády: Autokracie – vláda jednoho
Prožitková metoda

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

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

Hlasování.

40 min

Zážitková  
hra (4 kola)

3
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3.3 Třetí kolo: Nebezpečná nemoc (dilema vynuceného dobra) (5 min)

Typ vlády: Přímá demokracie – vláda lidu
Prožitková metoda

Vyhodnocení na konci třetího kola (5 min)

Hlasování.

3.4 Čtvrté kolo: Výzkum na mutantech  
(dilema pokroku většiny na úkor menšiny) (5 min)

Typ vlády: Zastupitelská demokracie
Prožitková metoda

Vyhodnocení na konci čtvrtého kola (5 min)

Hlasování.

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.

Vyhodnocení 
hry

15 min

4
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4.2 Vyhodnocení stavu stanice CENTRUM SECURITATIS (10 min)

a. Nevyváženost společnosti (Z)

b. Vyhodnocení stavu základny (konečný počet bodů)

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 %.

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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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. 

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)

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?

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.  

 
Za každou skupinu zazní do pléna  
minimálně jeden návrh.

Tvorba 
ústavy

5 min

5

Reflexe 
a závěr

10 min

6

8

Centrum securitatis: vzácnost demokracie PLUSStřední škola

Varianta:  
6.1 Dopis (8 min)

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?

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. 

11.
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 Pravda a lež v médiíchStřední škola

Pravda a lež v médiích
Střední škola

Autor: Mgr. Vladimír Vácha

Obsah vzdělávacího programu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PŘ
ES

TÁ
VK

A

    

Seznámení,  
úvodní 

motivace

Dezinformace 
a manipulace 

v médiích

Česká média 
pod lupou

Komenský 
a pravda

Jak uvažovat 
kriticky

Reflexe 
a závěr

10 min 15 min 20 min 10 min 25 min 10 min

Hlavní myšlenka
 Současná média jsou směsicí důležitých relevantních informací, ale zároveň polopravd a lží, čas-
to i cílené manipulace. Je potřeba se naučit ověřovat si informace a nepodléhat manipulaci.

Pomůcky 

• prezentace

• dataprojektor, ozvučení,  
přístup na internet

• PL Pravda a lež v médiích  
(pro každého žáka)

• PL Pravda a lež v médiích – řešení  
(1× pro učitele)

• Výklad k prezentaci (1× pro učitele)

• Video Čemu se dá na internetu věřit  
(ke spuštění v prezentaci)

• Video Jak Komenský koupil Koperníka  
(ke spuštění v prezentaci)

2
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Postup a metody

Rozhovor

• Kdo z vás má zkušenost s tím, že chtěl být pravdivý, ale nepodařilo se mu to?

• Kdo z vás někdy záměrně zalhal?

• Co bylo důvodem k tomu, že jste lhali? V jaké to bylo situaci? 

• Co je to pravda? 

Co je to pravda a jaký význam má pro náš život, hledali již mnozí lidé před námi. Pravda zna-
mená shodu tvrzení se skutečností. Je platná bez ohledu na názory a interpretace. Lidé šíří růz-
né informace; ale jen proto, že něco říká nebo sdílí velký počet lidí, neznamená to, že to je prav-
divé. Dnes se podíváme na to, jak rozlišovat pravdu a lež v informacích, které nás obklopují.

2.1 Postpravdivá doba (15 min)
Výklad s prezentací

Teď se zaměříme na porozumění pojmům 
propaganda, manipulace a hoax a uvidíme, 
jak je někdy těžké rozpoznat, zda je informace 
pravdivá.

Pomocí prezentace vysvětlete žákům uvedené 
pojmy. K výkladu využijte Výklad k prezentaci, 
který najdete v přílohách.

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1

Dezinformace 
a manipulace 

v médiích 

15 min

2

3.

3:38
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 Pravda a lež v médiíchStřední škola

3.1 Česká média pod lupou  
(10 min)
Skupinová práce s pracovním listem

Rozdělte třídu do skupin ideálně po 4 žácích. 
Poté rozdejte žákům PL Pravda a lež v médiích. 
Žáci společně pracují na odpovědích, které si 
každý zapíše do svého PL. Zvolí si mluvčího, kte-
rý za skupinu bude prezentovat závěry, ke kte-
rým ve skupině dospěli.

3.2 Výstupy ze skupinové práce (10 min)
Mluvčí jednotlivých skupin prezentují skupinovou práci. Komentujte a řiďte diskusi, případně 
informujte žáky o správném řešení (viz PL Pravda a lež v médiích – řešení).

4.1 Komenský a pravda (10 min)
Práce s videem a diskuse

V předchozí části jsme si řekli o tom, jak nás média často klamou a není snadné vyznat se 
v tom, co je pravda, kdo za konkrétními informacemi stojí. Přesto stojí za to pravdu hledat, 
i když to dá práci. Příkladem může být J. A. Komenský.

• Proč se Komenský nespokojil s oficiálním vydáním Koperníkových spisů? 

• Co ho vedlo k tak velkému vydání peněz a úsilí? 

• Umíte si představit situaci, ve které by vám stálo za to vynaložit takové úsilí?

• Proč myslíte, že stojí za to hledat pravdu?

20 min

Česká média 
pod lupou

3 Pracovní listy  Pravda a lež v médiíchStřední škola

Pravda a lež v médiích – řešení
Pracovní list byl vytvořen na základě aktuálních informací na podzim 2019.

1. Která média jsou podle vás veřejnoprávní?

ANO NE MOŽNÁ

Česká televize x

Prima x

Nova x

MF Dnes x

Právo x

Novinky.cz x

Parlamentní listy x

Český rozhlas x

Evropa 2 x

Impuls x

Reflex x

2. Přiřaďte správně vlastníky médií k jednotlivým médiím

Hospodářské noviny Zdeněk Bakala 

Parlamentní listy Ivo Valenta + Michal Voráček

Blesk Daniel Křetínský + Pavel Tkáč 

MF Dnes Andrej Babiš 

Seznam Zprávy Ivo Lukačovič

Lidové noviny Andrej Babiš

TV Barrandov Jaromír Soukup

TV Prima Vladimír Komár + Ivan Zach

3. Znáte nějaké dezinformační weby? Jaké?
Např. Parlamentnilisty.cz, aeronet.cz, bezpolitickekorektnosti.cz, lajkit.cz, svetkolemnas.cz

4. Jak byste si ověřili článek, který se objeví na Facebooku (někdo vám ho přepošle)?
Např. ověřením zdroje článku, autora (co se o něm dá zjistit), kde a kdy byl článek uveřejněn, pokud obsahuje fotogra-
fie, přes Google vyhledat originál fotografie atd.

Pracovní listy  Pravda a lež v médiíchStřední škola

5. Zhodnoťte, který článek je hodnověrný a proč? Jak jste při hodnocení postupovali?

HODNOVĚRNOST

Historickou studnu, která pochází s největší pravdě-
podobností ze středověku, nečekaně objevili v pon-
dělí dělníci při výkopových pracích na nádvoří zámku 
v Klimkovicích u Ostravy. Práce na rekonstrukci nádvoří 
musely být kvůli objevu ukončeny a na místo míří archeo-
logové, aby studnu prozkoumali. Podle zástupců místní 
radnice jde o nesmírně důležitou událost. „Je to zásadní 
objev, protože o historii našeho zámku toho nevíme 
mnoho, navíc Klimkovice nemají moc památek. Takže 
určitě počítáme s tím, že studnu obnovíme. A třeba na je-
jím dně objevíme něco, co nám o historii něco poví, ně-
jakou historickou minci nebo něco podobného. Teď jsou 
na řadě archeologové, pak se uvidí,“ řekl starosta města 
Zdeněk Husťák. Studna má podle Husťáka minimálně 
desetimetrovou hloubku a na jejím dně je voda, což je 
překvapivé, protože zámek stojí na kopci. „Tento objev 
tedy bude zajímavý nejen pro archeology, ale i pro vodo-
hospodáře,“ doplnil.

https://www.novinky.cz/veda-skoly/490920-unikatni-ob-
jev-v-klimkovicich-stredoveka-studna-plna-vody.html

„Od 1.října letošního roku bude sběr hub v českých le-
sích možný jen na základě speciálního průkazu,“ prozra-
dil magazínu Víkend DNES ministr zemědělství Miroslav 
Toman. „Novela zákona 289/1995 Sb. zavádí povinnost 
vlastnit tzv. houbařský lístek, který vydávají městské 
nebo obecní úřady. Kromě uhrazení správního poplatku 
ve výši 2.000 Kč za kalendářní rok je podmínkou i člen-
ství v Českém houbařském svazu, úřední přezkoumání 
ze znalosti jedlých a jedovatých hub a pravidelná účast 
na lesních brigádách.“ Držitel houbařského lístku smí 
nasbírat maximálně 3 kilogramy hub měsíčně, které musí 
přiznat státu. Zaplatí z nich daň 100 Kč. Ilegální sběr hub 
zákon nově považuje za obdobu pytláctví. Černý houbař 
může být potrestán odnětím svobody až na dva roky, 
zákazem vstupu do lesa a propadnutím nasbíraných hub 
včetně košíku a zavíracího nože. 

https://manipulatori.cz/hoax-za-houby-do-vezeni/

Soud v Nizozemsku v pondělí zamítl žádost devětašede-
sátiletého občana o oficiální umazání dvaceti let věku. 
Svou žádost o úřední omlazení zdůvodnil tvrzením, že ho 
datum jeho narození diskriminuje při hledání práce i na-
vázání vztahu. Soud v Arnhemu v pondělí ale záležitost 
ukončil s tím, že se „pan Ratelband může zcela svobodně 
cítit o dvacet let mladší, než je jeho skutečný věk, a podle 
toho se chovat“. Ratelband svou situaci srovnával s jinými 
možnostmi právně změnit totožnost, například u tran-
sgenderových lidí. Tak jako oni se necítí být příslušníky 
svého fyzického pohlaví, tak on se necítí na svých „úřed-
ních“ 69 let. Ratelband neuspěl ani s argumentem, že by 
z úpravy jeho data narození získala i vláda, protože by 
se vzdal nároku na penzi do doby, než znovu dosáhne 
důchodového věku.

https://www.novinky.cz/koktejl/490910-chtel-se-nechat-
-uredne-omladit-nizozemec-u-soudu-narazil.html

Komenský 
a pravda

10 min

4

4

 Pravda a lež v médiíchStřední škola

5.1 Principy kritického myšlení (15 min)
Výklad s prezentací

Pomocí prezentace vysvětlete základní pravidla 
kritického myšlení a veďte případnou diskusi, 
reflektujte též poznatky z pracovních listů, např. 
otázku vlastnictví médií.

5.2 Interaktivní test manipulace (10 min)
Řada lidí nezkoumá předkládané informace kriticky, a díky tomu je snadné, aby se nechali ma-
nipulovat. V následující aktivitě si společně vyzkoušíme, jaké to je mít vlastní dezinformační web. 
V roli dezinformátora si zkusíme, jak ovlivnit veřejné mínění, diskreditovat své odpůrce i vyvolat 
politický skandál. 

Na on-line webové stránce Českého rozhlasu 
postupujte společně se studenty aktivitou „Jak 
se stát dezinformátorem?“ (viz Další zdroje). 
Hra obsahuje řadu rozhodovacích momentů. 
Žáci vždy hlasují, jak v jednotlivých krocích dále 
postupovat. 

6.1 Jak to vidím já (5 min)
Individuální reflexe, volné psaní

Dejte žákům instrukce k individuální reflexi a zároveň je promítněte.

Žáci si k reflexi vyberou jednu z nabízených možností:  

a. Pište volným psaním po dobu 5 minut, 
co vás k probíranému tématu napadá 
(např. jakou s ním máte vlastní zkušenost, 
co nového ve vás rezonuje či naopak s čím 
nesouhlasíte apod.) 

b. Odpovězte ve volném psaní na následující 
otázky: 

• Co by ve společnosti bylo jinak, kdyby média šířila jen pravdivé zprávy? 

• Jak mohu já přispět k tomu, aby se šířily pravdivé zprávy? 

Jak uvažovat 
kriticky

25 min

5

39.

Reflexe 
a závěr

10 min

6

59.
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6.2 Reflexe a závěr (5 min)
Žáci si ve dvojicích vzájemně přečtou zapsa-
né myšlenky a mají možnost o nich krátce 
diskutovat.

Výsledky svého volného psaní si mohou žáci 
dle vlastního uvážení uchovat nebo je na závěr 
předat přednášejícímu.

58.
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úvodní 

motivace 

Jakou
cestu
zvolíš?

Komenský 
a podnikavost

Zaměstnání, 
práce, 

povolání

Životní 
dovednosti

Reflexe 
a závěr

10 min 15 min 20 min 15 min 20 min 10 min

Hlavní myšlenka
Ať už člověk podniká cokoliv, potřebuje, aby to dávalo smysl. Podnikavost je smysluplná tehdy, 
když přináší užitek jak nám, tak i druhým. 

• PL Citáty Komenského  
(rozstříhané na lístečky, 1× do každé skupiny)

• PL Hledání smysluplnosti  
(1x pro každého žáka)

• PL hra Talent a úsilí  
(1x do každé skupiny)

• hrací kostka  
(1x do každé skupiny)

Pomůcky 
• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Podnikavost – Petr Kadlec  
(ke spuštění v prezentaci)

• PL Zaměstnanec vs. podnikatel  
(rozstříhané na lístečky vložit do obálky,  
1× do každé skupiny) 
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Postup a metody

1.1 Seznámení, úvodní motivace (10 min)
Rozhovor

Řekněte žákům, jaké jste v jejich věku měli představy o svém budoucím povolání, co jste nakonec 
vystudovali, u jakého povolání jste zakotvili a co vás na něm nejvíce baví. 

2.1 Zaměstnanec vs. podnikatel (10 min) 
Skupinová práce s textem

Vyzvěte je, aby ve skupině vybrali 12 charak-
teristik (na jednotlivých lístcích), které jsou jim 
nejsympatičtější. Dále mají za úkol určit, kolik 
z těchto vybraných 12 charakteristik se vztahuje 
k zaměstnancům a kolik k podnikatelům.

2.2 Výhody, nevýhody, nástrahy (5 min) 
Diskuse

• Preferuje vaše skupina spíše zaměstna-
necký svět, nebo podnikatelský?

Ať už jednou budete podnikatelé nebo za-
městnanci, vždy bude kvalita a smysluplnost 
vaší práce záviset na tom, nakolik budete 
podnikaví a nakolik budete kreativně využí-
vat příležitosti, které vám život přinese.

Seznámení, 
úvodní motivace

Jakou  
cestu  

zvolíš?

10 min

15 min

1

2
Pracovní listy Cesta k úspěchuStřední škola

Potřebuji vědět, v kolik mi končí pracovní doba, občasné přesčasy mi nevadí. 

Líbí se mi povinná pauza na oběd.  

Motivují mě stravenky, finanční odměny, zajímavé benefity, firemní akce. 

Chci mít placenou dovolenou i nemocenskou. 

Potřebuji mít svou práci zajištěnou na dobu neurčitou. 

Nevadí, že asi nikdy nedosáhnu vyššího platu, než můj zaměstnavatel. 

Vítám naději kariérního růstu, i když to není jisté. 

Spoléhám na vedení firmy i přes možnou nejistotu, jestli bude dost práce za rok, či dva. 

Vyhovuje mi pravidelnost a předvídatelnost mé pracovní činnosti. 

Ne, doma nepracuji, raději odpočívám. 

V práci svým rozhodováním riskuji max. 4,5 násobek platu, víc ne. 

Věnuji se jen svému pracovnímu zaměření, nic jiného nemusím řešit. 

Vyřeším si daně, zdravotní nebo sociální pojištění sám, příp. mám svou účetní.  

Vyhovuje mi vyhledávat příležitosti a svoboda. Nemám příjmy určené tabulkou. 

Potřebuji být svým pánem, bez šéfa, který mě řídí. 

Moje pracovní doba závisí hodně na mně, někdy je delší, jindy kratší. 

Pracuji, kdy a kde potřebuji. Přizpůsobím se klientům. 

Zpočátku jsem ochotný pořádně makat, budu pracovat i hodně navíc. 

Plánuji si vybudovat svou vlastní klientelu. 

Zvládám vyšší zodpovědnost za termíny, papírování, finance. 

Nabírám, vedu a kontroluju své spolupracovníky. 

Nevadí mi práce, i když mám mít volno, potřebuji výzvy a tvůrčí činnost. 

Podstoupím vyšší riziko při rozhodování. Vím, že můžu přijít o všechno. 

Zastanu více různých typů práce, umím se přizpůsobit. 
 

Zaměstnanec vs. podnikatel

3.

4.
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3.1 Podnikavý Komenský (8 min) 
Práce s textem, diskuse

To, že podnikavost je důležitá pro smysluplný život, není nic nového. Stejné principy můžeme 
sledovat i o pár století dříve. Podíváme se teď na to, jak byla podnikavost součástí životního 
příběhu Učitele národů Jana Amose Komenského.

První slide: 
Komenský měl velkou touhu reformovat teh-
dejší způsob vzdělávání. Byl v tomto směru 
velmi podnikavý a na svém záměru začal 
pracovat hned po studiích. Byl velmi vytrvalý 
a kladl si vysoké cíle. Sepsal řadu knih, jak 
vzdělávacích, tak autobiografických. Ve svých 
spisech se často zabýval filosofickými a mo-
rálními otázkami.

Druhý slide: 
Komenský byl ve své práci velmi plodný 
a úspěšný. Jeho knihy byly překládány 
do řady jazyků.

Třetí slide: 
V roce 1656 však Lešno, ve kterém tehdy 
Komenský bydlel, napadla vojska. Komenský 
se snažil ze svého rozpracovaného díla za-
chránit, co se dalo. Lešno však bylo vypáleno 
a Komenský a jeho rodina byli rádi, že si 
zachránili alespoň holé životy.

Čtvrtý slide: 
Pro Komenského byl tento požár velkou ži-
votní ranou. Desítky let jeho práce bylo pryč 
– zbyl jenom zlomek. 

Komenský se ale nenechal odradit. S vytrva-
lostí a podnikavostí, která mu byla vlastní, se 
pustil do obnovy svého díla. 

Položte žákům otázku:
• Co podle vás Komenskému pomáhalo překonávat překážky v jeho práci?

20 min

Komenský
a podnikavost 

3

5.

6.

7.

8.
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3.2 Komenský o podnikavosti (12 min) 
Skupinová práce s textem, diskuse

Dále je vyzvěte, aby zásady Komenského, které se týkají podnika-
vosti, seřadili podle svého uvážení do pyramidy (nahoře 1 výrok, 
pod tím 2 a ve třetím řádku 3). 

 
Tuto aktivitu uzavřete slovy:

Ne každé podnikání je užitečné a prospívá 
celku, ne každé podnikání je známkou kvali-
ty. Když něco podnikáme, zamýšlejme se nad 
tím, zda je to smysluplné a užitečné. 

4.1 Zaměstnání, práce, povolání (10 min)
Práce s videem 

Na začátku jsme mluvili o tom, co byste jednou chtěli dělat. Není to vždy jednoduché rozhodová-
ní a je dobré si rozmyslet, do čeho vlastně chceme investovat svou podnikavost, co podnikneme 
se svým životem.

Pracovní listy Cesta k úspěchuStřední škola

Citáty Komenský

Podnikání, které má budoucnost, je poctivé 
a smysluplné.

Člověk je podnikavá bytost.  
Nicnedělání člověka ubíjí.  
Lidská přičinlivost nepokládá za vhodné  
pro sebe samu skládat ruce v klín.

Ať už člověk podniká cokoli,  
potřebuje, aby to dávalo smysl.

Podnikavost je tehdy smysluplná,  
když přináší užitek jak nám, tak i druhým.

Usilovat o osobní blaho  
bez ohledu na blaho celku je neudržitelné.  
Když se nebude dobře dařit celku,  
nebude se dobře dařit  
ani jednotlivým členům tohoto celku.

Poctivá práce je posvátná  
a přináší jedinečnou radost.

9.

10.

Zaměstnání,  
práce, povolání

20 min

4

5:34
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4.2 Hledání smysluplnosti (10 min)
Samostatná práce s grafickým organizérem

Nyní se budete každý sám zabývat hledáním toho, co je 
pro vás v životě důležité, co vám dává smysl. Cílem není 
to dnes finálně rozhodnout, ale poskytnout vám prostor 
se nad tím zamyslet.

5.1 Talent a úsilí (10 min)
Herní aktivita

Součástí cesty hledání smysluplného povolání je znát sám sebe, rozumět svému potenciálu 
a také být ochotný vložit do jeho rozvoje úsilí. Zkusíme si to na imaginární postavě v následující 
hře.

Instrukce ke hře pro skupiny

13.

Pracovní listy Cesta k úspěchuStřední škola

Ikigai je japonské slovo, které označuje stav vnitřního naplnění.
Ikigai je důvod, proč ráno vstáváme.
Ikigai je hluboký smysl života.

Postup: 
Do jednotlivých kruhů si budeš zapisovat po jednotlivých krocích:

1. Zamysli se nad tím, co tě baví. Při čem zapomínáš na čas? Jaká činnost ti přináší radost? Napiš do diagramu alespoň 
pět věcí, které rád děláš. Zatím nepřemýšlej, zda je to něco, čím se dá uživit.

2. Zamysli se nad tím, v čem jsi dobrý/á, co umíš, co ti jde. Napiš do diagramu alespoň 5 takových věcí.

3. Nyní se zamysli nad tím, co podle tebe potřebuje svět kolem tebe. Opět napiš do diagramu alespoň 5 takových věcí.

4. Nakonec si zkus do diagramu zapsat 5 věcí, o kterých si myslíš, že bys za ně mohl být zaplacen, a mohly by tě tedy živit.

Smysluplnost v životě nalézáme tehdy, když se nám podaří tyto složky dobře zkombinovat. 
• Co myslíš, v čem bys mohl vidět ve svém životě smysl? 

• Co je pro tebe smysluplné, abys tomu věnoval čas?

Hledání smysluplnosti

Zdroj:
Tajemství dlouhého, šťastného a smysluplného života. Překlad Jakub VOZAR. SrdceKnihy.mozello.cz [online]  
25. února 2018 [cit. 2019-11-21]. Dostupné z: http://srdceknihy.mozello.cz/blog/params/post/1445758/
tajemstvi-k-dlouhemu-stastnemu-a-smysluplnemu-zivotu

Co MILUJEŠ?

Co svět  
POTŘEBUJE?

Za co můžeš dostat  
ZAPLACENO?

V čem jsi  
DOBRÝ?

VÁŠEŇ

IKIGAI

MISE

POSLÁNÍPROFESE

Spokojenost,  
ale pocit zbytečnosti. 

Radost a naplnění, 
ale ne bohatství. 

Nadšení a uspokojení, 
ale pocit nejistoty.

Pohodlí,  
ale pocit prázdnoty. 

Životní  
dovednosti

20 min

5
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5.2 Životní příběh naší postavy (3 min)
 

Zástupci skupin ostatním představí životní 
příběh postavy své skupiny – s čím se na-
rodila, jaké má v životě plány, co se naučila, 
jaké jsou její silné stránky apod. Stačí název 
1–2 nejvýraznějších charakteristik.

5.3 Kam investovat svůj čas? (7 min)
Diskuse

Otázky k diskusi a práci ve skupině:
• Jak jste ve skupinách přistupovali k rozdělování úsilí?

• Na čem jste se plně shodli a kde jste shodu nenašli a museli jste hledat jiné řešení či 
kompromis?

 Popis – každá další úroveň obsahuje a rozvíjí to, co už postava dosáhla na nižší úrovni. Cena Návod 

A závislý na pomoci ostatních – neschopen samostatného života, nezkouší to změnit. 1 Dohodněte se, jaké dáte postavě jméno. 
Zapište sem jméno postavy: 

 
 
 

Hoďte 1× kostkou pro každou skupinu dovedností  
a zjistěte, jaký talent má vaše postava od narození. 

 
Házejte 12× kostkou a sčítejte si naházené body. 

To je úsilí vynaložené studiem a sbíráním zkušeností. 
Zapište sem, kolik jste naházeli celkem bodů: 

 
 
 

Talenty proměňte díky bodům v silné stránky: 
Přičtěte si k bodům za talent část bodů za úsilí,  

„nakupte“ úroveň, kterou si ve skupině dohodnete. 

B první krůčky začátečníka – stále neschopen samostatného života, ale zkouší to. 2 
C nezkušený nováček – samostatně přežije s velkými obtížemi, pomalu se učí. 3 
D šikovný učedník – samostatně přežije s občasnými obtížemi, učí se dobře. 4 
E pokročilý – samostatně přežije s drobnými obtížemi, učí se výborně. 5 
F talentovaný – v životě zvládá v pohodě, učí se lépe než ostatní. 6 
G osvědčený v praxi – má dobré výsledky, sbírá zkušenosti. 7 
H žádaný odborník – má skvělé výsledky, odborně roste. 9 
I mistr schopný učit jiné – předává své zkušenosti kolegům. 12 
J autorita v oboru – lidé za ním chodí pro radu, učí se od něj i cizí. 17 
K uznávaný expert – lidé ho následují, spoléhají na něj, je pro ně lídr. 25 
L slavný celosvětově – inspirativní vůdce, určuje směr dalšího vývoje v oboru. 38 

 

Skupiny dovedností Talent Silná stránka – vzniká z talentu a vynaloženého úsilí 

Používání techniky – počítač, mobil, virtuální prostor na internetu, nástroje, technologie…   

Vyhledávání informací – položení otázky, ověření faktů, analýza situace, tvorba systémů…   

Time management – rozvržení si povinností, priority, hlídání termínů, odhad náročnosti…   

Umění se učit – poučení se z chyb, vstřebávání změn, osobní reflexe, zvládání prokrastinace…   

Finanční gramotnost – vydělávání peněz, účelné výdaje, efektivní šetření, výnosné investice…   

Základy pro přežití – sebeobsluha, běžný život, ale i nepříznivé či nouzové podmínky…   

Vyjednávání – komunikace, zajištění svých zájmů, řešení konfliktů, obchodní a PR dovednosti…   

Sebeobrana – fyzicky v nesnázích, ale i ve stresu, v otázkách práva, u „výhodných nabídek“…   

Zdravé návyky – ochrana zdraví, psychohygiena, duchovní rozměr života, cvičení, strava…   

Tvorba řešení – umí si poradit, získat práci, vytvořit příležitost, řídit lidi, najít postup…   
Autorem hry je Mgr. Pavel Slepička 10. 11.

12. 13.
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Otázky k diskusi nad tématem:
Má větší smysl učit se v oblasti, ve které jsem již nadaný, a rozvinout tak na maximum svůj po-
tenciál, nebo je moudřejší vložit svoje úsilí do oblastí, které mi tolik nejdou? Která z těchto dvou 
variant je nám bližší a proč?

Má varianta, kterou jsme si zvolili, nějaká omezení?

6.1 Můj dům (8 min) 
Individuální reflexe 

Vyzvěte žáky, aby si na druhou stranu PL 
nakreslili obrázek domu (základy, stěny, stře-
cha) a do něj sami sebe. K tomu ať přikreslí 
mrak a slunce na nebi. Dále ať postupují podle 
instrukcí z prezentace.

6.2 Závěr (2 min) 
Na závěr můžete požádat 3 dobrovolníky, aby přečetli svou větu o tom, co je pro ně v životě 
smysluplné. 

Zakončete lekci slovy: 
Přeji vám, abyste ve svém životě nacházeli smysl tak, jak se to dařilo J. A. Komenskému. 
To vám bude pomáhat, aby byl váš život šťastný a naplněný, a to v každém věku.

19.

Reflexe 
a závěr

10 min

6
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Jak se vyznat 
v náboženstvích
Autor: Radek Hejret

Střední škola

Obsah vzdělávacího programu

Hlavní myšlenka
Orientace v náboženských směrech pomáhá člověku pochopit jednání uvnitř lidské společnosti. 
Vnímání rozdílnosti kultur a tradic, kterými jsme obklopeni, pomáhá vytvářet prostor pro mezilid-
ské porozumění. Základní seznámení s platnými českými zákony v oblasti náboženství pomáhá 
člověku vážit si liberální demokracie.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

    
PŘ

ES
TÁ

VK
A

        
    

Seznámení,  
úvodní 

motivace

Když se řekne 
„náboženství“

Časová osa 
náboženství

Revidujeme 
časovou osu 
náboženství

Náboženská 
svoboda

Reflexe 
a závěr

5 min 20 min 20 min 5 min 20 min 20 min

• flipchart či čistá tabule 

• samolepky na jména

• fixy, papíry

• lepící guma

• stopky

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Jak se vyznat v náboženstvích  
(dostupné v prezentaci)

• PL Karty k časové ose  
(38 karet, 1× pro třídu, stačí tisk na A5, 
karty je možné zalaminovat)

• PL Časová osa – řešení  
(pro potřebu učitele)

• PL Příběh o náboženské nesvobodě  
(pro potřebu učitele)

• PL Náboženství – jak to vidím já  
(pro každého žáka, 2× na 1 stránce)

2

Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

Postup a metody
1.1 Představení a seznámení se skupinou (5 min)

• Proč si v dnešní době lámat hlavu s nějakým náboženstvím? 

2.1 Když se řekne „náboženství“ (15 min)
Brainstorming

Na tabuli napište slovo NÁBOŽENSTVÍ a požádejte žáky, aby každý z nich samostatně na lísteček 
napsal pojmy, které se mu vybaví, když se řekne „náboženství“. 

Vzniklý soupis bude vždy originální a slouží k znovuvybavení, co již žáci o tématu vědí.

Když stejný úkol dostaly skupiny žáků před vámi, vznikl z nich soupis pojmů, který vidíte. 

• V kterých pojmech se s předchozími skupinami shodujeme?

• Které pojmy máme navíc?

• Které pojmy jsou naopak navíc v tomto seznamu?

Seznámení, 
úvodní motivace

5 min

1

1:15

Když se řekne 
„náboženství“

20 min

2

5.
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Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

Nyní máme představu, jaké pojmy si jako skupina spojujeme s náboženstvími. Podívejte se na 
tabuli a opište si z ní 3 z pojmů, které ve vás vyvolávají pocit ohrožení. Do druhého sloupečku 
vypište ze seznamu 3 pojmy, které vnímáte jako jednoznačně nebezpečné.

Některé myšlenky jako např. „organizovaná skupina“ nebo „islám“ byly žáky před vámi vnímá-
ny jako potenciálně nebezpečné, zatímco u terorismu, válek a násilí se všichni shodli, že z nich 
nebezpečí přímo čiší, tudíž je označili černě.

Ze seznamu je zřejmé, že přemýšlet o náboženstvích znamená dotýkat se řady citlivých témat, 
která pro nás nejsou snadná, a také že nám k porozumění této oblasti často chybí informace. 
My se dnes společně pokusíme toto téma alespoň částečně vyjasnit a hledat si k němu vlastní 
postoje.

2.2 Jak je to ve světě s náboženstvími? (5 min)
Práce s videem

• Jak je na tom většina Čechů s náboženstvím?

• Kolik procent lidí na celém světě se hlásí k nějakému náboženství? 

6.

1:26

4

Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

3.1 Skládání časové osy (12 min)
Práce s textem – třídění

Umístěte na časovou osu (timeline nábožen-
ství) všechny karty, které máte v rukou. Karty 
obsahují název náboženství, letopočet vzniku 
náboženství, místo vzniku, do jaké tradice 
náboženství patří, jméno zakladatele, název 
svatých textů, počet následovníků, symboly 
a další informace.

3.2 Jak to bylo před naším letopočtem? (8 min)
Práce s videem, diskuse

Žáci nyní postupně a na základě diskuse opraví karty, jejichž chybné umístění zjistili z této části videa.

4.1 Revidujeme časovou osu
Nyní budou ve videu podrobněji představena tři náboženství, která jsou nám nejblíže. Budeme 
sledovat osmiminutový úsek videa a poté se vrátíme k revizi naší časové osy. Během videa osu neo-
pravujeme, ale je možné si dělat poznámky. Opět platí, že každý je zodpovědný za správnost karet, 
které obdržel na začátku, během videa je možné pouze si dělat poznámky, osa se neopravuje.

20 min

Časová osa 
náboženství

3
světová náboženství – časová osa pro ZŠ

-2000 0 2000-1000 -500 500-1500 15001000

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

HINDUISMUS

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

nemá
zakladatele

cca 1800 př. n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Védy
(základní původní náboženské texty)

Upanišady
(záznamy védských/indických filosofů)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

východní tradice
polyteismus
místo vzniku 

Indie

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

JUDAISMUS

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Abraham,
Izák a Jákob

cca 1800 př. n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tóra (5 knih/svitků Mojžíšových)

Tanach (známe jako Starý zákon)

Talmud
(výkladové komentáře k Tanachu)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

západní tradice
monoteismus

místo vzniku
Mezopotámie a Izrael

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

BUDDHISMUS

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Buddha
a následovníci

cca 600 př. n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Sútra (Buddhovy promluvy)

Vinaja 
(mnišská pravidla – nauka a kázeň)

Výkladové komentáře 
k nauce

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

východní tradice
polyteismus
místo vzniku

Nepál

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

KŘESŤANSTVÍ

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ježíš Kristus
a apoštolové

cca 30 n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bible:
Starý zákon 

(39 knih/svitků převzatých z judaismu)

Nový zákon 
(27 knih/svitků o životě a díle 
Ježíše a jeho následovníků)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

západní tradice
monoteismus

místo vzniku
Izrael

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ISLÁM

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mohamed
a společníci

cca 610 n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Korán 
(Mohamedovy recitace)

Hadísy
(výpovědi o slovech a činech Mohameda)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

západní tradice
monoteismus 

místo vzniku 
Saúdská Arábie

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ATEISMUS

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

nemá
zakladatele

cca 1800 n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

nemá
svaté texty

2:20

Revidujeme 
časovou osu 
náboženství

15 min

4

5:01
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Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

• Která informace vás ve videu zaujala/překvapila?

• Co mají jednotlivá náboženství společného?

• V čem se podle vás liší?

Všechna tři náboženství jsou monoteistická. Zatímco křesťanství přímo vychází z judaismu (mi-
nimálně pokud jde o Ježíše a jeho učedníky), v případě islámu lze mluvit o inspiraci z judaismu 
a křesťanství, vůči nimž se však islám vymezuje. Křesťanství i judaismus mají společný základ ve 
svatých písmech (39 knih Starého zákona), islám vytvořil jinou svatou knihu – Korán, jehož texty 
popírají božskou inspiraci Starého zákona.

5.1 Náboženská svoboda v českých dějinách (5 min)
Rozhovor, výklad

Dnes nám v naší zemi připadá samozřejmé, že respektujeme jiné pohledy na svět. Nebylo tomu 
tak ale vždy.

• Dokázali byste uvést nějaký příklad z historie, kdy v naší zemi nebyla náboženská svoboda?

Dalším takovým obdobím byla doba rekatolizace, během které řada lidí musela odejít do exilu. 
Jedním z nich byl také J. A. Komenský, který opustil zemi v roce 1628. Dlouho doufal, že se 
jednou do své rodné země vrátí, tyto naděje však byly zmařeny, když byla v roce 1648 ukonče-
na třicetiletá válka a uzavřen Vestfálský mír. Podle této dohody záleželo na panovníkovi každé 
země, aby rozhodl o tom, jaké náboženství musí zastávat všichni jeho poddaní.

Pro Komenského to byla velká rána. Během svého pohnutého života došel k závěru, že jedinou 
jistotou je pro něj Bůh sám.

K prvnímu uvolnění náboženské svobody došlo 
až roku 1781, kdy byl vydán Toleranční patent, 
který kromě katolického vyznání povoloval 
tři další křesťanská vyznání. Plná svobo-
da náboženství však přišla až se založením 
Československé republiky v roce 1918. 

15.

Náboženská 
svoboda

15 min

5

16.

6

Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

5.2 Jak vytrvat ve svém přesvědčení (12 min)
Práce s videem, diskuse

I v dnešní době jsou místa, kde panuje náboženská nesvoboda. S tou se střetl také český huma-
nitární pracovník Petr Jašek.

• Co vás v příběhu zaujalo/překvapilo?

• Co pomáhalo Petru Jaškovi vytrvat v jeho přesvědčení?

• Museli jste někdy obhájit své přesvědčení? Jak jste to dokázali?

5.3 Zákon o svobodě náboženského vyznání (3 min)
Práce s videem

• Jak je dnes náboženská svoboda právně ošetřena v naší společnosti?

4:57

0:22
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Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

Žáci si mohou ještě přečíst výňatek ze Zákona č. 
3/2002 Sb. v prezentaci.

6.1 Jak to vidím já (8 min)
Individuální reflexe – Nedokončené věty

V našem státě máme zajištěno, že si jako občané můžeme hledat i měnit vlastní světonázor. 
Pojďme se nyní zamyslet, jak to v současné chvíli vnímá každý z nás.

Když dnes poprvé zaznělo téma „náboženství“, tak jsem se 
domníval/a  a nyní si myslím, že 

Nejblíže je mi  (název náboženství),  
protože  (uveď min. 2 důvody).

Nejvzdálenější mi připadá  (název náboženství),  
protože  (uveď min. 2 důvody).

Nejvíce slučitelné s mým životem mi připadá 

Když uvažuji nad tématem náboženství, napadá mě, že 

Možná by bylo užitečné 

Nepřipadá mi správné 

Nerozumím 

6.2 Shrnutí (2 min)
Na závěr můžete připomenout základní fakta, která vyplynula z lekce. 

Náboženství stále hraje v lidské společnosti velmi důležitou úlohu a úkolem demokratické společ-
nosti je chránit náboženskou svobodu.

Závěr  
a reflexe

10 min

6
21.

Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

Instrukce: Vyberte si z následujících nedokončených vět minimálně 4 a dokončete je.

Když dnes poprvé zaznělo téma „náboženství“, tak jsem se domníval/a 

a nyní si myslím, že  

Nejblíže je mi  (název náboženství), protože  

 (uveď min. 2 důvody).

Nejvzdálenější mi připadá  (název náboženství), protože   

 (uveď min. 2 důvody).

Nejvíce slučitelné s mým životem mi připadá 

Když uvažuji nad tématem náboženství, napadá mě, že 

Možná by bylo užitečné 

Nepřipadá mi správné 

Nerozumím 

Instrukce: Vyberte si z následujících nedokončených vět minimálně 4 a dokončete je.

Když dnes poprvé zaznělo téma „náboženství“, tak jsem se domníval/a 

a nyní si myslím, že  

Nejblíže je mi  (název náboženství), protože  

 (uveď min. 2 důvody).

Nejvzdálenější mi připadá  (název náboženství), protože   

 (uveď min. 2 důvody).

Nejvíce slučitelné s mým životem mi připadá 

Když uvažuji nad tématem náboženství, napadá mě, že 

Možná by bylo užitečné 

Nepřipadá mi správné 

Nerozumím 

Náboženství – Jak to vidím já
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Pravá maturita: 
dospělost lidství

Autor: Mgr. Petra Burdová

Střední škola

Obsah vzdělávacího programu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

           

PŘ
ES

TÁ
VK

A
                

Seznámení,  
úvodní 

motivace

Jaký je
 (ne)dospělý 

člověk?

Znaky 
skutečné 

dospělosti

Jak se 
projevuje 
dospělost 
v praxi?

Osobní
 SWOT analýza

a akční plán

Reflexe 
a závěr

5 min 20 min 20 min 20 min 15 min 10 min

Hlavní myšlenka
Dobro jedince není dlouhodobě udržitelné bez dobra celku. Dospívám-li, měl/a bych vnímat spo-
jení s druhými a svou osobní spoluzodpovědnost za společnost, které jsem součástí. Socializace 
je oboustranně výhodná.

• PL Cesta k dospělosti  
(rozstříhat, pro každou skupinu jedna oblast)

• PL SWOT analýza dospělosti  
(pro každého žáka)

• PL Můj akční plán  
(pro každého žáka)

Pomůcky 

• Dataprojektor a ozvučení

• Prezentace 

• Video Mamahotel  
(dostupné v prezentaci)

• Samolepky na jména + fixy

• Čisté papíry a psací potřeby

2

Pravá maturita: dospělost lidstvíStřední škola

Postup a metody

1.1 Představení, seznámení, téma lekce (5 min)
Nyní jste již mnoho let ve škole. Komenský říkal, že „škola má být dílnou lidskosti”. Usiloval o to, 
abychom se během školních let rozvíjeli jako celé osobnosti a dorůstali do lidí, kterými máme 
být. Staneme se dospělými dosažením určitého věku nebo stupně vzdělání? Co to znamená být 
dospělý? Na tyto otázky budeme dnes společně hledat odpovědi. 

„Maturita je zkouška dospělosti“. Znamená složení maturity, že je člověk dospělý? 

Nechejte žáky hlasovat o tomto výroku:

MATURITA = BÝT DOSPĚLÝ

ANO – počet hlasujících

NE – počet hlasujících

ZDRŽEL SE – počet hlasujících

Vyzvěte k další aktivitě: 

Pojďme společně zjistit, co vlastně znamená „být dospělý“.

2.1 Jaký je (ne)dospělý člověk? (10 min)
Brainstorming

2.2 Seznámení s výstupy (10 min)
Prezentace skupinové práce, diskuse

Všechny skupiny prezentují své výstupy ostatním.

• Co jsme se dozvěděli o dospělosti?

• V jakých dalších oblastech by se dal sledovat vývoj k dospělosti? 

Seznámení, 
úvodní motivace

5 min

1

Jaký je 
(ne)dospělý 

člověk?

10 min

2

3.

11.

Pracovní listy Pravá maturita: dospělost lidstvíStřední škola

Cesta k dospělosti

Péče o tělo a péče o duši

Dítě (6 let, prvňáček)

Vrstevník (16–19 let) 

Dospělý (cca 25 let)

Vztah k druhým lidem a vztah k sobě  

Dítě (6 let, prvňáček)

Vrstevník (16–19 let) 

Dospělý (cca 25 let)

Finance a práce   

Dítě (6 let, prvňáček)

Vrstevník (16–19 let) 

Dospělý (cca 25 let) 

Vzdělání a volný čas

Dítě (6 let, prvňáček)

Vrstevník (16–19 let) 

Dospělý (cca 25 let)
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3.1 Znaky dospělosti – prezentace (5 min)
Výklad

Ve dvojicích přemýšlejte nad definicemi znaků dospělosti. Zkuste odlišit, které z nich popisují 
dospělost vůči sobě a dospělost vůči okolí.

Obojí je důležité: jak pečovat o sebe, tak i pe-
čovat o druhé. Klíčový je v tomto směru prvek 
rovnováhy. Můžeme si to představit jako 
„rybník”. Rybník potřebuje přítok i odtok. 
Stejně tak pokud se staráme jen o druhé 
a zapomeneme na sebe, vyschneme. Pokud 
se ale na druhou stranu staráme jen o sebe, 
zatuchneme. Potřebujeme tedy jak dávat, 
tak čerpat.

3.2 Osobní SWOT analýza dospělosti (10 min) 
Žáci individuálně pracují s PL SWOT analýza dospělosti. Analyzují a zapisují své projevy a znaky 
dospělosti. 

20 min

Znaky 
skutečné 

dospělosti 

3

16. 20.

26. 27.

31.
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3.3 Reflexe ve dvojicích (3 min)
Žáci si nejprve ve dvojicích sdílejí výstupy z dané aktivity.

3.3 Společná reflexe (2 min)
Povzbuďte žáky, aby se sdíleli s celou skupinou s tím, 
co si do své osobní analýzy poznamenali.

 

4.1 Video – Mamahotel (6 min)
Práce s videem, diskuse

Žáci sledují ilustrativní příklady chování Bedřicha a Honzy.

34. 35.

Pracovní listy Pravá maturita: dospělost lidstvíStřední škola

Swot analýza dospělosti

Zadání: Zkus si vyplnit SWOT anylýzu, ve které zhodnotíš své silné a slabé stránky, příležitosti a rizika s ohledem na 
svou úroveň dospělosti. Mohou ti v tom pomoci následující otázky:

a) Umím pečovat / dávat sobě? 
Např. Kde/kdy a co konkrétně přijímám? Jak a co jím? Jak trávím volný čas? Mám rodinu/přátele, kteří mě podporují? 
Kupuji si něco, co mi přináší radost? Baví mě učit se něco nového? 

b) Umím projevit péči / dávat druhým? 
Např. Mám doma něco konkrétního na starost? Investuji do něčeho své finanční příjmy? Přispívám doma něčím 
do společné domácnosti? Jak/kdy a kde trávím čas s někým z rodiny? Jak se zajímám o své přátele? Pomáhám svými 
vědomostmi/dovednostmi? 

35.

Poznámka: SWOT je zkratka z anglického originálu: S = Strengths (silné stránky), W = Weaknesses (slabé stránky),  
O = Opportunities (příležitosti), T = Threats (hrozby). 

5:24

Jak se 
projevuje 
dospělost 

v praxi?

20 min

4
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4.2 Analýza videopříběhu  
(10 min)

Žáci mají za úkol diskutovat a sepsat:

• V čem konkrétně se Bedřich/Honza proje-
vil/neprojevil jako dospělý? 
(Pozn.: Své analyzování stále zohledňují 
podle dvou kategorií z prezentace.)

4.3 Společné sdílení výstupů z aktivity (4 min)

5.1 Osobní SWOT a akční plán (15 min)
Osobní písemná reflexe – Můj plán

Vyberte si jednu slabou stránku/příležitost/riziko a vypra-
cujte konkrétní akční plán (dále AP) pro změnu. 

 
 
Ondřej Kania je příkladem člověka, který se nenechal odra-
dit překážkami na cestě za svým cílem. 

6.1 Jak to vidím já (7 min)
Osobní písemná reflexe, volné psaní

• Co pro mě znamená dospělost / být dospělý?

6.2 Závěrečné sdílení (3 min)
Na závěr dejte prostor žákům, kteří chtějí svůj text přečíst. 

40.

Osobní  
SWOT analýza  

a akční plán

15 min

5 Pracovní listy Pravá maturita: dospělost lidstvíStřední škola

Akční plán – postup

1) Ujasni si, co chceš řešit (např. málo peněz, ne-
mám skutečného přítele…).

2) Jakého cíle chceš v této oblasti dosáhnout? (Cíl 
musí být konkrétní, měřitelný, přiměřený, motivu-
jící a splnitelný.)

3) Sepiš si své nápady, jak se s výzvou vypořádat 
(minimálně 5 návrhů, zapoj kreativitu).

4) Vyber si ze svých nápadů alespoň 3, které ti 
připadají užitečné. Ve výběru ti mohou pomoci tyto 
otázky:

• Který nápad nejvíce odráží moje touhy ohledně oče-
kávaného výsledku?

• Který nápad se dotýká nejvíce mojí míry 
odpovědnosti?

• Který nápad by se měl uskutečnit jako první?

• Můžu  některé nápady kombinovat = spojit?

• Který nápad bude mít největší dopad?

• Který nápad má největší potenciál?

5) Sepiš si konkrétní akční plán k naplnění svého 
cíle. 

a) Stanov si cíl.

b) Zamysli se nad zdroji (např. konkrétní lidé, materiál, 
čas, kontakty, peníze, prostě vše, co k naplnění cíle 
potřebuješ). Jak začnu? 

c) Rozhodni jak, kdo, co, kde a kdy. 

d) Vytvoř konkrétní seznam úkolů, které musíš udělat.

e) Požádej někoho o kontrolu (vykazatelnost, kontrolu) 
nebo vytvoř jiný systém kontroly.

Zdroj: Upraveno podle programu Tentmakers.

Můj akční plán 

1) Co budu řešit?

2) Jakého cíle chci v této oblasti dosáhnout?

3) Všechny moje nápady na řešení (alespoň 5):

4) Vybral/a jsem: 

5) Toto je můj akční plán k naplnění mého cíle: 
a) Cíl

b) zdroje/podpora

c) Jak začnu?

d) Seznam ÚKOLŮ (minimálně 3):

1. 

2. 

3. 

e) Komu a jak budu vykazatelný?

3:55

Reflexe 
a závěr

7 min

6
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Umění a jeho inspirace
Střední škola

Autor: Jan Rokosz

Obsah vzdělávacího programu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

    

PŘ
ES

TÁ
VK

A

     

Seznámení 
úvodní 

motivace

Krása  
a umění

Jak  
vnímáme  

krásu?

Krása je 
zneužitelná

Nenechat se 
polapit krásou

Reflexe 
a závěr

15 min 10 min 20 min 17 min 20 min 8 min

Hlavní myšlenka
Podstatou umění je tvořivost, ale také touha po kráse. Pro člověka je přirozené nechat se přita-
hovat krásou, ale nesmíme se jí nechat polapit.

• pastička na myši

• samolepicí štítky + fixy

• papíry, psací potřeby a libovolný předmět

• 2 krabice/sáčky na losování 

Pomůcky 
• PC, dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• PL Umělecká díla do galerie  
(barevný tisk, 14 fotografií  
uměleckých děl ve formátu A4,  
mohou být zalaminované)

• hudební podkres  
(libovolná klidná hudba podle  
vlastního výběru pro aktivitu 3.1) 

2
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Postup a metody

1.1 Představení a seznámení se skupinou (5 min)
Rozhovor

Dnešní hodinu a půl strávíme nad tématem umění. Podíváme se na ně z perspektivy Jana Amose 
Komenského, jehož citáty nás budou v lekci provázet. Budete pozorovat, hodnotit, ale také zkusí-
te sami tvořit příběh. Věřím, že na konci této lekce budete odcházet nejen s novými informacemi, 
ale také s konkrétními výzvami a aplikací tématu umění do vašeho života.

1.2 Otevíráme téma (10 min)
Socializační hra

Aby měli žáci možnost naladit se na téma lekce, zahrajte si s nimi jednoduchou hru Dvě pravdy 
a jedna lež. Hra vám zároveň umožní zjistit, jaký vztah k danému tématu žáci mají. 

Žáci dostanou za úkol, aby na lísteček napsali 3 věci, které mají v oblasti umění rádi; jednu z nich 
však ve skutečnosti rádi nemají nebo se jim nelíbí.

2.1 Komenský a umění (3 min)
Vyprávění

 
Možná se najde někdo, kdo řekne, že umění 
k životu nepotřebujeme. A dokonce s tím mů-
žeme souhlasit. Bez umění bychom dokázali 
přežít, přesto si nemůžeme pomoct. Máme 
potřebu tvořit. 

 
On sám je příkladem člověka, který nedokázal 
zůstat nečinný. Za svůj život napsal kolem dvou 
set spisů. Je také příkladem vytrvalosti a tvrdé 
práce. V roce 1656 došlo v polském Lešně, kde 
žil v exilu, k požáru. Přestože se snažil své spisy 
zachránit, shořelo téměř čtyřicet let jeho práce. 
Nejvíce ho zasáhla ztráta jeho Česko-latinského 
slovníku. 

Zkuste popsat, jak byste se asi cítili na jeho 
místě? 

Přestože by si člověk v jeho situaci mohl říct, že dál tvořit nemá smysl, a prostě to zabalit, 
Komenského ztráta jeho díla nezastavila. Během pobytu v Amsterdamu napsal ještě dalších 
šedesát dva děl.

Podstata umění spočívá v touze a potřebě tvořit, ale také zachytit krásu.

2.2 Standardy krásy v době Komenského (7 min)
Výklad

Jan Amos Komenský žil v období, kdy krásu definovalo barokní umění. Osobně se mohl setkat 
s mnoha světoznámými umělci své doby – Shakespearem, Rembrandtem, Rubensem nebo 
Carravagiem. 

Seznámení, 
úvodní motivace

15 min

1

 Krása  
a umění

10 min

2

3.

4.
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• Čím se baroko vyznačovalo? 

• Přepych, bohatost, záliba v optických iluzích  

• Náboženské motivy, dramatičnost obrazů, 
pohyb  

• Kontrast – světlo, stín

 
Představa o tom, co je krásné, se ale dost lišila 
od toho, co považujeme za krásné dnes. I lid-
ská krása se tehdy měřila podle jiných měřítek. 

• Jaký barokní standard krásy zobrazuje podle 
vás tento obraz? 

Zapomeňte na opálenou kůži

 
Pár kilo navíc je ideál

 
Lýtka jsou sexy

 
Dnes už většinou tyto standardy krásy neplatí. 
Každé období totiž má své vlastní. Přestože 
některé věci, jako jsou západy slunce, zasně-
žené hory nebo barevné louky, svou krásu 
neztrácejí, každý člověk má vlastní představu 
toho, co krásné je a co není.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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3.1 Co považuji za krásné? (8 min)
Galerie

V této aktivitě mají žáci za úkol vybrat a seřadit, která z uměleckých děl jsou podle nich 
nejkrásnější. 

Ve třídě dopředu rozmístěte nebo zavěste 14 fotografií uměleckých děl (obrazy, sochy, stavby 
atd.) ve formátu A4 označených čísly.  

Žáci mají za úkol zapsat si na lístek číslo jednoho uměleckého díla, které jim připadá nejkrásnější, 
a číslo jednoho díla, které je podle nich naopak nejméně krásné, ošklivé.

3.2 Co považujeme za krásné? 
(12 min)
Skupinová práce

4.1 Krása a dobro (7 min)
Výklad

Ať už je možné rysy krásy jasně definovat nebo 
ne, jedno je jisté – v životě toužíme po kráse 
a naše přirozenost nás k ní táhne.

To potvrzují i dnešní vědci. V TED Talk videu 
How your brain decides what is beautiful 
(Jak váš mozek určuje, co je krásné) popisuje 
profesor neurologie Anjan Chatterjee, že naše 
mozky stereotypně vyhodnocují krásné věci 
jako „dobré“. 

20 min

Jak 
vnímáme 

krásu?

3

Pracovní listy Umění a jeho inspiraceStřední školaUmělecká díla do galerie

1
Pracovní listy Umění a jeho inspiraceStřední školaUmělecká díla do galerie

4

11.

12.

13.

Krása je 
zneužitelná

17 min

4
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• Dívky: Kterému muži byste bez problému 
půjčily svůj telefon, kdyby vás poprosil, jestli 
si může zavolat?

 

• Chlapci: Které ženě byste coby šéf firmy 
nabídli jako první povýšení?

Požádejte několik žáků, aby zdůvodnili svůj výběr.

 
Náš malý průzkum ukazuje, že to, zda někoho vnímáme jako krásného, je důležitým faktorem. 
Vědecké studie potvrzují, že krásní lidé mají v životě zřejmé výhody. 

Považujeme je za inteligentnější, důvěryhodnější, dostávají vyšší platy a nižší tresty. Naopak lidé, 
kteří mají nějakou vadu obličeje (např. jizvu nebo drobnou deformaci), jsou obvykle považováni 
za méně inteligentní, méně laskavé a méně schopné. 

Možná i proto se stalo stereotypem, že záporná postava nebo zloduch ve filmu (např. Joker) 
má v obličeji nějakou vadu, např. jizvu, chybějící oko, popáleninu apod.

4.2 Stinná stránka krásy (7 min)
Výklad

Je to paradox, ale i krása má svou stinnou stránku. Komenský to říká jasně: „Užitek a zneužití je 
vlastní všem věcem.“

Stejné je to i s krásou. Lidé, kteří se nám snaží něco prodat, dobře vědí, jak funguje lidský mozek, 
a také toho využívají. Projevuje se to v reklamách, teleshoppingu. Krásu ale lidé zneužívají také 
na Instagramu, Facebooku, seznamkách, kde se snaží ukázat sami sebe z té nejkrásnější strán-
ky. Fotky jsou ale často retušované nebo jinak upravené. Ne všechny věci (ani lidé) zůstanou po 
„rozbalení“ stejně krásné jako na fotce nebo v reklamě. 
 

 
Před stinnou stránkou krásy nás varují také 
pohádky nebo příběhy. Příkladem může být 
Pohádka o perníkové chaloupce, ve které se 
děti nechaly nalákat na krásný perníček.

 

 

14.

15.

16.
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Vyslechněte nápady žáků a demonstrujte myš-
lenku na následujících příbězích: V řeckých bá-
jích Sirény svým neodolatelným zpěvem lákaly 
nebohé námořníky ke skalnatému pobřeží, kde 
ztroskotali a utopili se. Antický hrdina Odysseus 
ale na jejich zpěv vyzrál tím, že zalepil svým ná-
mořníkům uši voskem. Sám se nechal přivázat 
ke stožáru, aby zpěvu Sirén nepodlehl. 

I moderní filmy s tématem zrádnosti krásy pracují. Ve filmu Temný rytíř povstal je komiksový 
superhrdina Batman obelstěn ženou, kterou považuje za důvěryhodnou. Dokonce spolu stráví 
noc. V dobré víře jí navíc ukáže svou tajnou skrýš se vším super hrdinským vybavením. Na konci 
filmu vyjde najevo, že jde o dceru jeho starého nepřítele, která zosnovala plán na zničení města 
Gotham. Batmanovi vrazí nůž do zad – jak obrazně, tak doopravdy.

4.3 Past krásy (3 min)
Demonstrace

Krása může být tedy jakousi pastí.

Všichni známe pastičky na myši. Aby se myš do pasti chytila, je třeba do ní vložit něco voňavého, 
dobrého, chutného. Jinak by si myš pastičky ani nemusela všimnout. Jsou různé typy myší: někte-
ré se dají chytit na obyčejný kus chleba, jiné na voňavý sýr. Jsou ale i takové, které se nenechají 
do pasti nalákat vůbec. Pokud ale past zafunguje správně, myš k pastičce přijde a kousne si 
do návnady. V tu ránu past sklapne a myš zemře.

5.1 Jak se … nechal/a polapit krásou (13 min)
Produkční metoda

Žáci mají za úkol dokončit příběh, který ukazuje na stinnou stranu krásy. Opět se rozdělí do sku-
pin (max. po 2–3). 

5.2 Jak to bylo v původním příběhu (10 min)
Vyprávění

Když se král David jednoho večera procházel 
po střeše svého paláce, protože nemohl usnout, 
spatřil shora ženu, jak se koupe. Její neobyčejná 
krása ihned přitáhla jeho pozornost, a proto 
se na ni vyptal svých služebníků. Zjistil, že je to 
Bat-šeba, manželka Urijáše, který byl právě na 
vojenském tažení. David si ji dal k sobě přivést 
a vyspal se s ní. Bat-šeba ale otěhotněla. Když 

17.

Nenechat se 
polapit krásou

23 min

5

18. 19.

20.
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se to David dozvěděl, rozhodl se Urijáše zbavit. 
Nejdříve se ho snažil nachytat na vojenských 
pravidlech, ale neúspěšně. Napsal tedy dopis 
svému vojevůdci, ve kterém stálo, aby v bit-
vě postavil Urijáše do přední linie a poté ho 
nechal napospas nepřátelům. Tak ho nepřátelé 
jistě zabijí. A přesně to se i stalo. Urijáš zemřel 
v bitvě a David dosáhl svého. 

• Kdybys byl v kůži krále Davida, co by ti pomohlo, aby ses nenechal/a zlákat? 

6.1 Moje pastička (5 min)
Individuální reflexe

Každý se může nechat zlákat. Dokončete nyní každý sám za sebe tyto dvě věty:

• Kdyby někdo chtěl chytit do pasti mě, mohl by na mě nastražit… (doplňte, co by na vás fungo-
valo jako nástraha v pomyslné pastičce na myši). 

• Pomohlo by mi odolat, kdyby...

Dělat správná rozhodnutí, kterých bychom zpětně nemuseli litovat, je mnohdy těžké. Může se 
stát, že uděláme nějaký krok vedle, ale také můžeme odolat a rozhodnout se správně. Učit se dě-
lat správná rozhodnutí vyžaduje čas a úsilí, ale přesto to stojí za to!

21.

Reflexe 
a závěr

5 min

6
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Odpuštění jako lék
Střední škola

Autor: Mgr. Jana Klodová

Obsah vzdělávacího programu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

    

PŘ
ES

TÁ
VK

A

    

Seznámení,  
úvodní 

motivace

Jak se vyrovnat 
s krizovými 
situacemi 
v životě?

Přátelství 
a druhá šance

Odpuštění 
v rodině

Naděje 
pro vztahy

Reflexe 
a závěr

10 min 22 min 13 min 18 min 14 min 13 min

Hlavní myšlenka
V rodině dítě zažívá své první a zároveň celoživotní vztahy, které s postupem času mohou být 
více či méně komplikované. A je to právě odpuštění, které v těchto vztazích dokáže obnovit tolik 
potřebný pocit přijetí a bezpečí. Tomu se však musíme učit i v přátelství, a koneckonců i sami vůči 
sobě. Odpuštění je skutečným lékem pro nás a poté také darem pro druhé.

• papíry a psací potřeby

• papír A4 předem přeložený dle návodu  
a nastříhaný (viz aktivita 5.2)

• malé papírky + košík

• jednoduchý předmět  
(dřevěná koule, kamínek, fix...)

• vejce + igelitový ubrus

Pomůcky 

• PC, dataprojektor a ozvučení

• prezentace 

• video Jan Amos Komenský  
(Staleté kořeny)

• video Rodina – Kostelečtí  
(ke spuštění v prezentaci) 

• samolepky na jména, fixy

2
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Postup a metody

1.1 Představení a seznámení se skupinou, nastavení pravidel (5 min)

1.2 Úvod do tématu (5 min)
Rozhovor

Pro inspiraci vyjmenujte několik příkladů, co může takovou silnou stránkou být.

Poté žákům ukažte jednoduchý předmět (neměl by budit velký zájem ani pozornost, např. ka-
mínek, oříšek, fix) a vysvětlete, že tento předmět si budou postupně podávat tak, jak sedí vedle 
sebe. Ten, kdo jej má v ruce, řekne své jméno a odpoví na otázku. Nechce-li odpovědět, řekne 
pouze své jméno a předmět pošle dál. Začněte vy, řekněte své jméno a odpovězte na úvodní 
otázku:

• Jaké jsou moje silné stránky, v čem jsem dobrý?

2.1 Příběh Komenského (12 min)
Sokratovský rozhovor

Podíváme se na část příběhu o životě Jana Amose Komenského (Staleté kořeny). Na konci se 
vás zeptám, co vás zaujalo, jaké důležité momenty z jeho života byste připomněli, s čím se 
Komenský musel vyrovnat a co potřeboval odpustit.

• Který okamžik z videa vám utkvěl v paměti? Který okamžik byste připomněli? 

Komenský v životě čelil jednak nepříznivým okolnostem – smrti rodičů, manželky, dětí – a jednak 
nepřátelství – vypálili jeho dům, knihovnu.

• Která z těchto věcí by byla nejtěžší pro vás? 

• Co se tedy podle vás můžeme z životního příběhu Komenského naučit o odpuštění? Co jemu 
pomohlo vstát a jít dál?

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1

Jak se vyrovnat 
s krizovými 

situacemi 
v životě?

20 min

2

2:53
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Jedna z věcí, která Komenskému pomohla 
překonat toto období a znovu vstát, bylo 
psaní knihy Labyrint světa a ráj srdce. Napsal 
ji krátce po úmrtí své první manželky a svých 
dvou dětí.

• Vzpomněli byste si na některé další umělce, 
kteří tvořivým způsobem zpracovali něco, 
co v životě prožili? 

2.2 Možnosti zpracování nepříjemných situací v životě (10 min)
Brainstorming

Jak jsme viděli v životě Komenského i dalších umělců, umění a tvořivost je jedna z cest, která 
lidem pomáhá a vždy pomáhala zpracovat to, co prožívali, co se jim stalo. 

• Jaké další možnosti má člověk, který potřebuje odpustit, prožít smíření, zpracovat silné emo-
ce a zvládnout nepříjemné situace, které se mu dějí?

Aktivní postupy

• Tvůrčí zpracování skrze umění  
(nota, paleta, kniha)

• Rozhodnutí (rozcestí)

• Naděje, víra, optimismus,  
vědomí jedinečnosti a smyslu  
(svítání – slunce za mrakem, růže)

• Komunikace, sdílení, říct to někomu,  
kdo je ochoten mi naslouchat  
(komunikační bubliny; trojice, která se 
objímá; dopis)

• Vyhledání odborníka, např. mohu  
navštívit školního psychologa  
(sedící postavy)

• Modlitba, meditace, relaxace  
(spojené ruce, meditující postava)

• Fyzická práce, sport, pobyt v přírodě  
(kladivo, hory, ruka s činkou, míč)

• Volné projevení emocí (emotikony)

• Studium problematiky,  

větší informovanost, detailní poznání  
a pochopení situace  
(přemýšlející emotikon, poznámkový blok, 
kniha, graf, puzzle)

• Práce ve prospěch lidí v podobné situaci 
např. dobrovolnictví, občanská iniciativa, 
volba profese (loga organizací)

Pasivní postupy

• Ignorování

• Apatie, rezignace

• Cynický postoj

Negativní postupy

• Návykové látky, 

• Únik do návykových činností

6.

4
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3.1 Odpuštění v přátelství a druhá šance (4 min)
Vyprávění příběhu

Připomněli jsme si příběh Komenského, aby-
chom viděli, že navzdory okolnostem je možné 
odpustit, jít dál, a dokonce také vytvořit něco 
hodnotného a být obohacením pro druhé 
a pro společnost. Člověk se může posílit tím, 
co se mu děje, a může to taky později zúročit. 
Odpuštění je dar pro mě i pro druhé.

Ráda bych vám vyprávěla o přátelství s mou 
spolužačkou Ivetou. Spolu s Ivetou jsme na zá-
kladce chodily několik let do stejné třídy, obě 
jsme se dostaly na šestiletý gympl a sedly si 
spolu do jedné lavice. Jednou večer mi od Ivety 
přišla smska, že prý už se mnou v lavici sedět 
nechce. Druhý den jsem zůstala v lavici sama 
a tak tomu bylo až do konce roku. Bylo to 
pro mě ponižující. Spolužáci se mě pořád 
ptali, co se stalo, ale já jsem se nikdy nedozvě-
děla, proč jsem zůstala sama. S Ivetou jsme 
spolu několik roků nepromluvily. Postupně se mi podařilo nechat to být, udělat vstřícný krok 
a znovu jsme se sblížily. Později mi šla za svědka na svatbě. Přátelství ale dlouho nevydrželo. 
I tentokrát jsem počase odpustila, ale vůči Ivetě už mám své hranice.

3.2 Přemýšlíme nad příběhem (5 min)
Diskuse

Před diskusí nechte krátkou chvíli ticha. Dle vlastního uvážení pokládejte otázky:

• Který okamžik z příběhu vás zaujal? Který byste připomněli? 

• Co si o příběhu myslíte? Chtěli byste k němu říct nějaký postřeh?

• Co podle vás bylo na téhle situaci nejtěžší pro jednu nebo druhou spolužačku?

• Co se z tohoto příběhu můžeme dozvědět a naučit o odpuštění? 

Je dobré, když se nám podaří odpustit a dát člověku druhou šanci. Dokonce je možné druhému 
odpustit znovu, ale to už je někdy potřeba nastavit si hranice a chránit se.

3.3 Zlost jako sevřená pěst (4 min)
Prožitková metoda 

Vyzvěte žáky, aby silně sevřeli pěst, jako když mají zlost nebo jsou naštvaní.

• Jaký máte v rukách pocit? (úleva)

Rád(a) bych vám přečetl(a) text, který popisuje, 
co se v nás děje, když k někomu cítíme zlost. 
Takovou, která toho druhého drží a svazuje 
v naší mysli. Opakem je odpuštění: znamená 
to, že toho druhého ze své mysli vyvážeme, 
pustíme, nebo dokonce propustíme. I pro něj 
to může být dar.

13 min

Přátelství  
a druhá šance

3

8.

9.

10.
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4.1 Odpuštění rodičům, pochopit a jít dál (5 min)
Vyprávění příběhu

Simona bydlela hned vedle nás a byla o rok 
mladší než já. Její rodiče se rozvedli a podle 
jejích slov si ji přehazovali jako horký bram-
bor, pár dní v bytě s mámou, pár dní v domku 
s tátou. Moc se o ni nestarali a byli k ní hrubí. 
Když jí bylo asi 10 let, vzala jsem ji k nám. Už 
několik dnů byla doma sama a čekala, až se 
někdo z rodičů vrátí. Přišli pro ni asi za týden. 
Mluvila o tom, že by nejradši rodiče udala na 
sociálce, ale měla strach. Uběhlo pár let, Simona už je na střední. Vyprávěla mi, že mamce od-
pustila a že se jí potom obrovsky ulevilo. Řekla jí, že jí odpouští a že je jí jedno, co si o tom ona 
myslí. Ptala jsem se jí, jak ji to napadlo – odpustit. A ona na to, že četla Bibli, i když není křesťan-
ka (a ani později se jí nestala); že se tam o odpuštění hodně píše a že už to musela zkusit udělat. 

4.2 Přemýšlíme nad příběhem (7 min)
Diskuse

• Který okamžik z příběhu vás zaujal? Který byste připomněli? 

• Co si o příběhu myslíte? Chtěli byste k němu říct nějaký postřeh?

• Co podle vás bylo na téhle situaci nejtěžší pro jednu nebo druhou kamarádku?

• Co se z tohoto příběhu můžeme dozvědět a naučit o odpuštění? 

Všichni rodiče dělají chyby. Někdy jsou to chyby, které si ani sami neuvědomují. Nezbývá, než 
jim odpustit. Dokázat pro ně najít dostatek pochopení a jít dál. Na smíření se musí podílet obě 
strany, ale odpuštění můžeme udělat i jen sami za sebe. 

4.3 Těžké životní situace jako rozbité vejce (6 min)
Prožitková metoda

Ukažte žákům vejce a zeptejte se jich: 

• Co byste o vejci řekli, jaké je?

Potom vejce rozbijte – pusťte je třeba na připra-
vený igelitový ubrus na zemi. 

Dále se zeptejte: 

• Co byste o vajíčku řekli teď? 

• Dokázali byste najít paralelu mezi rozbitým vajíčkem a odpuštěním?

My lidé jsme křehcí; naše životy a naše vztahy jsou křehké. Snadno se něco rozbije a už to nejde 
opravit. 

Když se vejce rozbije, už nikdy z něj nebude celé vejce, ale může z něj ještě být třeba omeleta. 
Stejně tak rozbitý vztah už bude navždycky jiný.

Když se něco rozbije v životě, zůstane směs různých pocitů, které na nás ulpívají a jsou podobně 
mazlavé jako to rozbité vajíčko a není snadné se toho zbavit. Odpuštění znamená, že se s tím 
jednou provždy vypořádáme a máme zase „čisto“. Když to však neuděláme, začne to „smrdět“.

Odpuštění 
v rodině

18 min

4

12.

13.
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5.1 Naděje pro vztahy (6 min)
Práce s videem

5.2 Jak to vidím já (8 min)
Osobní písemná reflexe, volné psaní

Vyzvěte žáky, aby na papír napsali vše, co je napadá v souvislosti s tématem odpuštění – s tím, že 
nejde o to psát nějaké obecné definice, ale měli by vyjádřit, jak se jich téma týká osobně. Ujistěte 
je, že text píší pro sebe a bude záležet jen na nich, zda ho poté budou chtít přečíst ostatním.

6.1 Co to je odpuštění? (5 min)
Rozhovor

• Jak byste shrnuli nebo svými slovy vyjádřili, co to je odpuštění, případně co odpuštění není?

a. Odpuštění je proces, je něčím, co dělám v prvé řadě sám pro sebe. Odpuštění je pro mě 
lékem. A v případě, že o něj druhá strana stojí, je darem a lékem i pro něj.

b. Co odpuštění není – pouhé slovo; neznamená zapomenout; neznamená neustále, do-
nekonečna dávat druhou šanci (potřeba hranic); naivita, předstírání, reakce na omluvu, 
popření, tolerování, nadřazenost; neznamená to, že bolest zmizí...

6.2 Rozhodnutí odpustit (4 min)
Prožitková metoda

Uveďte názornou činnost slovy: 

Někdy se nám stane, že chceme odpustit, 
protože víme, že odpuštění nás může uzdravit 
a osvobodit. Ale přestože si to přejeme, může 
se nám to zdát nemožné. Je to, jako by tento 
papír byl odpuštění a my si přejeme stoupnout 
„do něj“, ne na papír, ale dovnitř. Tzn. nejen 
o odpuštění přemýšlet, ale prožít ho, stát v od-
puštění, žít odpuštění.

Naděje  
pro vztahy

14 min

5

5:59

Reflexe 
a závěr

13 min

6

16.
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Můžu stát a být v odpuštění. Odpuštění může 
být důležitou hodnotou v mém životě. Stát 
v odpuštění může být můj životní postoj. Je to 
však cesta, která vyžaduje určité úsilí a řadu 
vědomých kroků a rozhodnutí.

6.3 Reflexe žáků (4 min)
Podobně jako na začátku nechejte žáky posílat si od jednoho k druhému jednoduchý předmět. 
Kdo drží předmět v ruce, může (bude-li chtít) říct myšlenku, kterou si z této lekce odnáší.
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Dotek krásy: tvořivost
Střední škola

Zaměření lekce: Tato lekce je určena pro žáky s lehkou mentální retardací. 
Autor: Mgr. Pavel Slepička

Obsah vzdělávacího programu

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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Seznámení,  
úvodní 

motivace

Vynálezy 
inspirované 

přírodou

Lidé 
pozorují 
a tvoří

Obrazy 
přírody

Pozorujeme 
a tvoříme

Reflexe 
a závěr

10 min 30 min 5 min 15 min 20 min 10 min

Hlavní myšlenka
Příroda je jednou z velkých inspirací pro lidskou kreativitu, ať už se jedná o umění nebo vynálezy. 
Pokud člověk vyjde ven, může získat nové nápady pro svoji tvorbu.

• sada přírodnin (např. větvičky, kousky 
dřeva, kůra, kameny, listy, ulity, kaštany, 
ořechy, květiny, jablko, šišky, skořápky, 
pytlovina, režný provázek, korek aj.)

• výtvarné pomůcky a materiál k tvoření 
na jednotlivá stanoviště (viz 5.1)

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• Zvuky přírody  
(les, vítr v horách, řeka; ke spuštění 
v prezentaci)

• barevně vytištěný PL Obrazy krajiny  
(1× pro každou skupinu 1 obrázek)

• barevně vytištěné PL Vynálezy  
(1× pro každou skupinu sadu obrázků;  
nastříhané vložíme do obálek)

2
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Postup a metody

1.1 Seznámení, zvuková hádanka ( 10 min)
Rozhovor

• Odkud si myslíte, že může být tento zvuk? 

• Co se vám vybaví, když ho slyšíte?

• O čem si myslíte, že si budeme dnes povídat?

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1

3. 4.

5. 6.

5. 8.

5. 10.
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2.1 Vynálezy inspirované  
přírodou (5 min)
Rozhovor

Pojďme hledat, co člověk vytvořil a vymyslel, 
když pozoroval přírodu.

Jeden člověk si vyšel na procházku se svým 
psem do přírody. Když se vrátil zpět, v srsti psa 
našel několik bodláků. Drobné háčky na bod-
láku se totiž se srstí spojily. 

2.2 Spojování vynálezů s přírodou 
(15 min)
Skupinová práce s obrazem

Rozdělte žáky do skupin (maximálně po 4 žá-
cích), ve kterých budou zkoumat, jaké další 
vynálezy mohly vzniknout na základě pozorová-
ní přírody. 

2.3 Ověřujeme řešení (10 min)
Vysvětlování

Žáci zdůvodňují svá řešení, ověřujeme správné pochopení jevů. 

Vynálezy 
inspirované 

přírodou

25 min

2

15.

16.

Pracovní listy Dotek krásy: tvořivostStřední školaVynálezy

18. 20.

23. 25.
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3.1 Lidé pozorují a tvoří (5 min)
Rozhovor

Rozhlédněte se kolem sebe, jestli nenajdete nějakou další věc, která vznikla podobným způso-
bem, tedy pozorováním přírody. 
 
 

4.1 Obrazy přírody (10 min)
Skupinová práce s obrazem

Pojďme nyní hledat, co dalšího člověk vytvořil, když pozoroval přírodu.

Žáci se rozdělí do 3 stejně početných skupin. Každá skupina obdrží jeden obraz krajiny. Ve skupi-
ně si sdílejí své představy o přírodě zachycené malířem. Jako návod jim mohou pomoci otázky.

4.2 Návštěva obrazu (5 min)
Prezentace skupinové práce

Skupiny postupně prezentují. Mají za úkol „vzít ostatní žáky s sebou do obrazu”.

27.

5 min

Lidé  
pozorují  

a tvoří

3

10 min

Obrazy  
přírody

4

30.29.

31.
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5.1 Pozorujeme a tvoříme (20 min)
Produkční metoda – tvoření, vyrábění

Nyní si žáci mohou vybrat jedno ze stanovišť zaměřených na různé aktivity. Není nutné, aby byly 
rovnoměrně rozděleni.

1. stanoviště: Umělci 

2. stanoviště: Výzkumníci 

3. stanoviště: Řemeslníci 

Popis stanovišť

1. stanoviště: Umělci 
nabídnuté přírodniny slouží žákům jako předloha pro výtvarný projev. Libovolnou technikou mo-
hou zachytit jeden z předmětů, zátiší nebo abstraktně zachytit dojem z přírodnin.

Další materiál: papíry, čtvrtky, suché pastely, voskovky, tužky, pastelky, akvarelové pastely, uhel, 
guma aj.

2. stanoviště: Výzkumníci 
žáci přemýšlejí, jaké praktické využití mají vystavené předměty v každodenním životě.

Další materiál: psací potřeby pro zapisování nápadů, velký arch papíru.

3. stanoviště: Řemeslníci 
žáci se z vystavených přírodnin pokusí vyrobit předmět každodenní potřeby.

Další materiál: tuhá i tekutá lepidla, izolepy, gumičky, nůžky aj.

6.1 Galerie (5 min)
Z výrobků vytvořte ve třídě galerii, kterou si v tichosti s žáky na závěr projděte a prohlédněte. 
Prožitek činnosti nechejte na žáky působit skrze galerii. V případě potřeby mohou žáci své výrob-
ky ještě slovně okomentovat.

6.2 Shrnutí a závěr (5 min)
Vysvětlování

J. A. Komenský řekl, že „nevidí-li kdo té krásy v světě, ten málo vidí“. 
To znamená, že ten, kdo se dívá kolem sebe (v lese, v parku, na horách i na zahradě), najde 
mnoho krásných věcí, které předtím vidět nemusel. To jsme si ukázali na tom, jaké věci lidé vy-
tvořili při pozorování přírody.

Komenský přírodu využíval i ve výuce. Místo toho, aby svým žáků ukazoval obrázky přírody 
v knihách, přímo je do přírody bral.

Opravdu stojí za to vyjít do „galerie přírody“ a ne jen zůstávat zavřený ve svém pokoji.

Zkuste si nejlépe ještě tento týden vyjít ven do přírody – k řece, do hor, do parku nebo na za-
hradu u vašeho domu. Můžete narazit na něco zajímavého, najít inspiraci nebo se jen podívat 
na krásu, která je kolem nás.

20 min

Pozorujeme 
a tvoříme

5

10 min

Reflexe  
a závěr

6
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

PŘ
ES

TÁ
VK

A

    

Seznámení,  
úvodní 

motivace

Úvod do hry Zážitková hra 
(4 kola)

Vyhodnocení 
anonymního 

hlasování

Tvorba  
ústavy

Reflexe 
a závěr

10 min 10 min 40 min 15 min 5 min 10 min

Hlavní myšlenka
Demokracie je složitá a ne vždy funkční, přesto je to nejspravedlivější způsob řízení společnosti, 
který známe. Proto si ji važme a aktivně ji udržujme, protože stojí na individuálních morálních 
kvalitách jednotlivých občanů. 

Anotace
Lekce je koncipována jako zážitková hra o politických systémech. Třída – jako základ nové spo-
lečnosti – navštíví novou planetu, kde bude třeba nastolit řád a způsob správy. Na vlastní kůži si 
postupně s narůstajícími úkoly vyzkouší různé typy správy věcí veřejných – od anarchie po zastu-
pitelskou demokracii. Každý žák zažije dopad svého chování a rozhodování na sebe i na společ-
nost. V závěru si žáci budou moci vyzkoušet sestavit ústavu nové civilizace. 

Lekci je možné stihnout ve 2 vyučovacích hodinách, ale pro prohloubení využití získaného prožit-
ku ze hry v aktivitě při tvorbě ústavy doporučujeme na hru vyhradit 3 vyučovací hodiny.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Bude schopen popsat podstatu, výhody a rizika u následujících typů vlády: anarchie, 
autokracie, přímá demokracie, zastupitelská demokracie.

• 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

• V rámci hry zažije jednotlivé typy vlád a bude moci na chvíli „okusit“ jejich výhody a rizika. 

• Pocítí vliv svého chování a rozhodování na sebe i na skupinu.

K jakému jednání lekce zve/vede

• Ke zvýšení zájmu o komunální i státní politiku a k promýšlení způsobů, jak se já, jako občan 
mohu do správy věcí veřejných zapojit.

Upozornění  
Pro potřeby hry je nutné upravit prostor. Před lekcí je potřeba z lavic ve třídě vytvořit jednací stůl 
(např. ze 4 lavic) a umístit dokola židle podle počtu žáků (hráčů).  
Z důvodu kontinuity zážitkové hry je dobré, aby první vyučovací hodina měla 60 minut. Po 
přestávce bude následně zkrácená druhá vyučovací hodina. Pokud žáky hra baví a diskutují, je 
možné jednotlivá kola hrát 15 minut. Je pak ale třeba počítat s časovou dotací 3 vyučovacích hodin.
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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
1.2 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-
ží 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 
celkového 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 výskumem na mutantech mohla civilizace vyvíjet přibližne třikrát 
rychleji (za 10 let urazit 30 let pokoroku) a být třikrát více v bezpečí (např. by na nemoci zemře-
la 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 imunni), 
v vněkterých 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



12

Centrum securitatis: vzácnost demokracie PLUSStřední škola

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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Varianta:  
6.1 Dopis (8 min)

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.

Další zdroje

• Alfa Centauri. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001 [cit. 2019-10-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfa_Centauri

• Anarchie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001 [cit. 2019-10-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Anarchie

• Autokracie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001 [cit. 2019-10-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Autokracie

• Monarchie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001 [cit. 2019-10-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Monarchie

• Přímá demokracie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2019-10-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/
wiki/P%C5%99%C3%ADm%C3%A1_demokracie

• Zastupitelská demokracie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2019-10-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Zastupitelsk%C3%A1_demokracie

11.
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Informace pouze pro techniky

Pokud se vám rozhodnutí nelíbí, můžete stávkovat a vydávání masek tím 
odkládat. 

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. 

Informace pouze pro vědce

Podle hrubých odhadů by se výskumem na mutantech mohla civilizace vyvíjet 
přibližne třikrát rychleji (za 10 let urazit 30 let pokoroku) 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 imunni), 
v vněkterých případech možná i smrtelný. 

Instrukce pro vybrané skupiny



Pravda a lež v médiích
Autor: Mgr. Vladimír Vácha

„Neříkej nic jiného,  
než jak to ve skutečnosti je.” 

J. A. Komenský

Střední škola
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

PŘ
ES

TÁ
VK

A

    

Seznámení,  
úvodní 

motivace

Dezinformace 
a manipulace 

v médiích

Česká média 
pod lupou

Komenský 
a pravda

Jak uvažovat 
kriticky

Reflexe 
a závěr

10 min 15 min 20 min 10 min 25 min 10 min

Hlavní myšlenka
 Současná média jsou směsicí důležitých relevantních informací, ale zároveň polopravd a lží, čas-
to i cílené manipulace. Je potřeba se naučit ověřovat si informace a nepodléhat manipulaci.

Anotace
V této lekci se žáci učí kritickému myšlení v přístupu k médiím a informacím, která média přiná-
šejí. Seznámí se se základními pojmy, jako je manipulace, propaganda, hoax. Dozví se, jaký vztah 
k pravdě měl J. A. Komenský. Vyzkouší si, jak snadné je stát se dezinformátorem.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Žák bude znát pojmy manipulace, propaganda, hoax a bude schopen je vysvětlit.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí

• Žák prožije, jak snadné je vypustit dezinformaci a podlehnout manipulaci. 

K jakému jednání lekce zve/vede

• Lekce vede žáka ke kritickému zhodnocení informací, které se dozvídá z médií.

• Zve žáka k tomu, aby usiloval o osobní pravdivost. 
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Pomůcky 

• prezentace

• dataprojektor, ozvučení,  
přístup na internet

• PL Pravda a lež v médiích  
(pro každého žáka)

• PL Pravda a lež v médiích – řešení  
(1× pro učitele)

• Výklad k prezentaci (1× pro učitele)

• Video Čemu se dá na internetu věřit  
(ke spuštění v prezentaci)

• Video Jak Komenský koupil Koperníka  
(ke spuštění v prezentaci)

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

Rozhovor

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.

Dnes se budeme věnovat problematice pravdy a lži v médiích. Na začátek si zkusíme říct, 
jak vlastně těmto pojmům rozumíme a jakou s nimi máme zkušenost.

Položte žákům otázky:

• Kdo z vás má zkušenost s tím, že chtěl být pravdivý, ale nepodařilo se mu to?

• Kdo z vás někdy záměrně zalhal?

Metodická poznámka:  
Na tyto dvě otázky se žáci pouze hlásí a připojují se tím k tématu. Je vhodné, aby se připojil 
i přednášející. V následujících otázkách se již ptáme konkrétně.

• Co bylo důvodem k tomu, že jste lhali? V jaké to bylo situaci? 

Veďte s žáky rozhovor.

Metodická poznámka: Obvykle se všechny důvody lží zmíněné studenty dají shrnout do dvou 
základních příčin: je to buď strach, nebo touha po zisku (materiálním, po uznání, obdivu…).

• Co je to pravda? 

Vyzvěte žáky, aby přinášeli své návrhy, a zapisujte je na tabuli. 

Co je to pravda a jaký význam má pro náš život, hledali již mnozí lidé před námi. Pravda zna-
mená shodu tvrzení se skutečností. Je platná bez ohledu na názory a interpretace. Lidé šíří růz-
né informace; ale jen proto, že něco říká nebo sdílí velký počet lidí, neznamená to, že to je prav-
divé. Dnes se podíváme na to, jak rozlišovat pravdu a lež v informacích, které nás obklopují.

2.1 Postpravdivá doba (15 min)
Výklad s prezentací

Výklad uveďte slovy:

Teď se zaměříme na porozumění pojmům 
propaganda, manipulace a hoax a uvidíme, 
jak je někdy těžké rozpoznat, zda je informace 
pravdivá.

Pomocí prezentace vysvětlete žákům uvedené 
pojmy. K výkladu využijte Výklad k prezentaci, 
který najdete v přílohách.

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1

Dezinformace 
a manipulace 

v médiích 

15 min

2

3.
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Není nutné projít celou prezentaci podrobně, záleží na vás, čemu se s žáky budete chtít věno-
vat déle a co podle vás stačí jen zmínit. Jednotlivé slidy tvoří nabídku, jaké příklady je možné 
pro ilustraci pojmů využít. Pokud se v okamžiku realizace lekce nabízí aktuálnější příklad, je mož-
né ho využít. Jako zdroj můžete využít webové stránky http://manipulatori.cz/

Metodická poznámka:  
Při přednášení je možné postupovat metodou výkladu dle prezentace, ale je také možné využít 
dialogické vyučování, tedy vždy klást žákům otázky a nechat je přicházet s odpověďmi. Např.: 
„Znáte nějaký příklad zneužití médií či záměrného šíření lživé informace v médiích v minulosti?“

Varianta:  
Pro ilustraci tématu manipulace fotografiemi můžete využít video „Čemu se dá na internetu 
věřit“. 

3.1 Česká média pod lupou  
(10 min)
Skupinová práce s pracovním listem

Rozdělte třídu do skupin ideálně po 4 žácích. 
Poté rozdejte žákům PL Pravda a lež v médiích. 
Žáci společně pracují na odpovědích, které si 
každý zapíše do svého PL. Zvolí si mluvčího, kte-
rý za skupinu bude prezentovat závěry, ke kte-
rým ve skupině dospěli.

3.2 Výstupy ze skupinové práce (10 min)
Mluvčí jednotlivých skupin prezentují skupinovou práci. Komentujte a řiďte diskusi, případně 
informujte žáky o správném řešení (viz PL Pravda a lež v médiích – řešení).

Upozornění:  
U politických témat se vyvarujte jednostranným a hodnotícím komentářům a zároveň v tomto 
směru korigujte diskusi s žáky.

20 min

Česká média 
pod lupou

3

3:38

Pracovní listy  Pravda a lež v médiíchStřední škola

Pravda a lež v médiích – řešení
Pracovní list byl vytvořen na základě aktuálních informací na podzim 2019.

1. Která média jsou podle vás veřejnoprávní?

ANO NE MOŽNÁ

Česká televize x

Prima x

Nova x

MF Dnes x

Právo x

Novinky.cz x

Parlamentní listy x

Český rozhlas x

Evropa 2 x

Impuls x

Reflex x

2. Přiřaďte správně vlastníky médií k jednotlivým médiím

Hospodářské noviny Zdeněk Bakala 

Parlamentní listy Ivo Valenta + Michal Voráček

Blesk Daniel Křetínský + Pavel Tkáč 

MF Dnes Andrej Babiš 

Seznam Zprávy Ivo Lukačovič

Lidové noviny Andrej Babiš

TV Barrandov Jaromír Soukup

TV Prima Vladimír Komár + Ivan Zach

3. Znáte nějaké dezinformační weby? Jaké?
Např. Parlamentnilisty.cz, aeronet.cz, bezpolitickekorektnosti.cz, lajkit.cz, svetkolemnas.cz

4. Jak byste si ověřili článek, který se objeví na Facebooku (někdo vám ho přepošle)?
Např. ověřením zdroje článku, autora (co se o něm dá zjistit), kde a kdy byl článek uveřejněn, pokud obsahuje fotogra-
fie, přes Google vyhledat originál fotografie atd.

Pracovní listy  Pravda a lež v médiíchStřední škola

5. Zhodnoťte, který článek je hodnověrný a proč? Jak jste při hodnocení postupovali?

HODNOVĚRNOST

Historickou studnu, která pochází s největší pravdě-
podobností ze středověku, nečekaně objevili v pon-
dělí dělníci při výkopových pracích na nádvoří zámku 
v Klimkovicích u Ostravy. Práce na rekonstrukci nádvoří 
musely být kvůli objevu ukončeny a na místo míří archeo-
logové, aby studnu prozkoumali. Podle zástupců místní 
radnice jde o nesmírně důležitou událost. „Je to zásadní 
objev, protože o historii našeho zámku toho nevíme 
mnoho, navíc Klimkovice nemají moc památek. Takže 
určitě počítáme s tím, že studnu obnovíme. A třeba na je-
jím dně objevíme něco, co nám o historii něco poví, ně-
jakou historickou minci nebo něco podobného. Teď jsou 
na řadě archeologové, pak se uvidí,“ řekl starosta města 
Zdeněk Husťák. Studna má podle Husťáka minimálně 
desetimetrovou hloubku a na jejím dně je voda, což je 
překvapivé, protože zámek stojí na kopci. „Tento objev 
tedy bude zajímavý nejen pro archeology, ale i pro vodo-
hospodáře,“ doplnil.

https://www.novinky.cz/veda-skoly/490920-unikatni-ob-
jev-v-klimkovicich-stredoveka-studna-plna-vody.html

„Od 1.října letošního roku bude sběr hub v českých le-
sích možný jen na základě speciálního průkazu,“ prozra-
dil magazínu Víkend DNES ministr zemědělství Miroslav 
Toman. „Novela zákona 289/1995 Sb. zavádí povinnost 
vlastnit tzv. houbařský lístek, který vydávají městské 
nebo obecní úřady. Kromě uhrazení správního poplatku 
ve výši 2.000 Kč za kalendářní rok je podmínkou i člen-
ství v Českém houbařském svazu, úřední přezkoumání 
ze znalosti jedlých a jedovatých hub a pravidelná účast 
na lesních brigádách.“ Držitel houbařského lístku smí 
nasbírat maximálně 3 kilogramy hub měsíčně, které musí 
přiznat státu. Zaplatí z nich daň 100 Kč. Ilegální sběr hub 
zákon nově považuje za obdobu pytláctví. Černý houbař 
může být potrestán odnětím svobody až na dva roky, 
zákazem vstupu do lesa a propadnutím nasbíraných hub 
včetně košíku a zavíracího nože. 

https://manipulatori.cz/hoax-za-houby-do-vezeni/

Soud v Nizozemsku v pondělí zamítl žádost devětašede-
sátiletého občana o oficiální umazání dvaceti let věku. 
Svou žádost o úřední omlazení zdůvodnil tvrzením, že ho 
datum jeho narození diskriminuje při hledání práce i na-
vázání vztahu. Soud v Arnhemu v pondělí ale záležitost 
ukončil s tím, že se „pan Ratelband může zcela svobodně 
cítit o dvacet let mladší, než je jeho skutečný věk, a podle 
toho se chovat“. Ratelband svou situaci srovnával s jinými 
možnostmi právně změnit totožnost, například u tran-
sgenderových lidí. Tak jako oni se necítí být příslušníky 
svého fyzického pohlaví, tak on se necítí na svých „úřed-
ních“ 69 let. Ratelband neuspěl ani s argumentem, že by 
z úpravy jeho data narození získala i vláda, protože by 
se vzdal nároku na penzi do doby, než znovu dosáhne 
důchodového věku.

https://www.novinky.cz/koktejl/490910-chtel-se-nechat-
-uredne-omladit-nizozemec-u-soudu-narazil.html
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Varianta:  
Řešení PL můžete po částech promítnout a žáci sami zjišťují správnost svých odpovědí.

4.1 Komenský a pravda (10 min)
Práce s videem a diskuse

V předchozí části jsme si řekli o tom, jak nás média často klamou a není snadné vyznat se 

v tom, co je pravda, kdo za konkrétními informacemi stojí. Přesto stojí za to pravdu hledat, 
i když to dá práci. Příkladem může být J. A. Komenský.

Pusťte v prezentaci krátké animované video Jak Komenský koupil Koperníka. 

Následně moderujte diskusi nad otázkami: 

• Proč se Komenský nespokojil s oficiálním vydáním Koperníkových spisů? 

• Co ho vedlo k tak velkému vydání peněz a úsilí? 

• Umíte si představit situaci, ve které by vám stálo za to vynaložit takové úsilí?

• Proč myslíte, že stojí za to hledat pravdu?

5.1 Principy kritického myšlení (15 min)
Výklad s prezentací

Pomocí prezentace vysvětlete základní pravidla 
kritického myšlení a veďte případnou diskusi, 
reflektujte též poznatky z pracovních listů, např. 
otázku vlastnictví médií.

K výkladu využijte Výklad k prezentaci, který 
najdete v přílohách.

Jak uvažovat 
kriticky

25 min

5

Komenský 
a pravda

10 min

4

39.
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Metodická poznámka:  
Pokud žáky zaujme výklad o kritickém myšlení, můžete jim doporučit testy na procvičování 
kritického myšlení na webové stránce https://www.trainbra.in/cs/, připadně je možné je využít 
při další výuce.

5.2 Interaktivní test manipulace (10 min)
Řada lidí nezkoumá předkládané informace kriticky, a díky tomu je snadné, aby se nechali ma-
nipulovat. V následující aktivitě si společně vyzkoušíme, jaké to je mít vlastní dezinformační web. 
V roli dezinformátora si zkusíme, jak ovlivnit veřejné mínění, diskreditovat své odpůrce i vyvolat 
politický skandál. 

Na on-line webové stránce Českého rozhlasu 
postupujte společně se studenty aktivitou „Jak 
se stát dezinformátorem?“ (viz Další zdroje). 
Hra obsahuje řadu rozhodovacích momentů. 
Žáci vždy hlasují, jak v jednotlivých krocích dále 
postupovat. 

6.1 Jak to vidím já (5 min)
Individuální reflexe, volné psaní

Dejte žákům instrukce k individuální reflexi a zároveň je promítněte.

Žáci si k reflexi vyberou jednu z nabízených možností:  

a. Pište volným psaním po dobu 5 minut, 
co vás k probíranému tématu napadá 
(např. jakou s ním máte vlastní zkušenost, 
co nového ve vás rezonuje či naopak s čím 
nesouhlasíte apod.) 

b. Odpovězte ve volném psaní na následující 
otázky: 

• Co by ve společnosti bylo jinak, kdyby média šířila jen pravdivé zprávy? 

• Jak mohu já přispět k tomu, aby se šířily pravdivé zprávy? 

6.2 Reflexe a závěr (5 min)
Žáci si ve dvojicích vzájemně přečtou zapsa-
né myšlenky a mají možnost o nich krátce 
diskutovat.

Výsledky svého volného psaní si mohou žáci 
dle vlastního uvážení uchovat nebo je na závěr 
předat přednášejícímu.

Na závěr shrňte důležité body lekce. 

Reflexe 
a závěr

10 min

6

59.

58.
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Autor: Mgr. Vladimír Vácha

Výklad k prezentaci
Pravda a lež v médiích
Střední škola

2.1 Postpravdivá doba (15 min)
Výklad s prezentací

Úvodní slide
Dnes mnozí mluví o tom, že žijeme v tzv. po-
stfaktické době. Díky tomu, že se na nás 
z médií valí stále větší množství informací, 
u nichž máme jen omezenou možnost zjistit 
jejich fakticitu a pravdivost, rezignovali někteří 
na hledání pravdy. Přesto je dobré pravdu 
i v současné mediální džungli hledat a my 
si povíme, jak.

Co je pravda?
tak co je tedy pravda? Pokusí se někdo o nějakou definici? 

Dejte prostor pro náměty žáků.

Pravdu můžeme definovat takto: je to shoda 
tvrzení se skutečností a je platná bez ohledu 
na naše názory nebo interpretace (Wikipedie, 
2019). Můžeme to ilustrovat třeba na gravi-
tačním zákonu. Ten říká, že věci jsou přitaho-
vány směrem dolů k zemskému jádru. A my 
si to můžeme ověřit (když pustíme předmět, 
uvidíme, že padá k zemi). O této skutečnosti 
– pravdě – můžeme diskutovat, nesouhlasit 
s ní, ale vždy, když zakopneme, budeme padat směrem k zemi. Mahátma Ghándí, indický filosof 
a politik, řekl: „Omyl se nestane pravdou proto, že ho mnozí šíří, tak jako se pravda nestane 
omylem proto, že ji nikdo nevidí. Pravda stojí sama na sobě.“

To, že mají média velký vliv na myšlení i na 
jednání lidí, se ukázalo na případu ze 30. 
let minulého století. Tehdy byl nejvlivnějším 
médiem rozhlas. Právě v rozhlase nastudo-
vali dramatizaci románu H. G. Wellse Válka 
světů. Hra víceméně pojednává o tom, že naši 
planetu přepadnou mimozemšťané, pustoší ji 
a zabíjejí lidi. Tato rozhlasová hra měla formu 
reportáže. A přesto, že byli posluchači předem 
upozorněni, že se nejedná o skutečnost, ale o rozhlasovou hru, způsobilo její vysílání naprostou 
paniku.

3.

5.

6.

Útočná SMS

13 min

2
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a. Co je propaganda?
S takovými reakcemi pracuje také propagan-
da. Co to propaganda je? 

Dejte prostor pro návrhy žáků. Poté přečtěte 
definici.

To, že je propaganda mocnou zbraní, věděli 
už nacisté. Dokonce měli ministerstvo propa-
gandy, které vedl Joseph Goebbels. Pro pro-
pagandu nacisté využívali, nebo lépe řečeno 
zneužívali všechna dostupná média.

Propagandu používali například také komu-
nisté. Naše země byla plná plakátů a transpa-
rentů. Komunisté používali tzv. filmové týde-
níky, později televizi k šíření svých politických 
cílů.

Pádem komunismu ale propaganda nezmi-
zela. Stačí se podívat na billboardy, které 
před poslední prezidentskou volbou zaplavily 
Česko. Co nám říká například toto sdělení? 

Dejte prostor pro vyjádření žáků. 

Tento billboard říká, že pan Drahoš má něco 
společného s uprchlíky, kterým je třeba se brá-
nit, a proto je potřeba pana Drahoše nevolit. 
Ve skutečnosti vůbec není v kompetenci pre-
zidenta republiky, ať už je jím kdokoli, jakkoli 
ovlivnit množství migrantů v naší zemi.

Někdo by si mohl říct, jestli to vlastně není jed-
no, co kdo píše na billboardy nebo nám říká 
v médiích. Není, protože to dělá za nějakým 
účelem. Měla sdělení na billboardech nějaký 
vliv na myšlení a jednání lidí? Měla. Řada lidí 
díky nim raději volila pana Zemana.

8.

10.

12.

14.

15.
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Netýká se to ale jen prezidentských voleb. Před 
volbami do Parlamentu se na FB stránce SPD 
Libereckého kraje objevila tato fotka s citátem. 
Co nám toto sdělení říká? Že krásné mladé 
dívky volí Tomia Okamuru. Problém je v tom, 
že tato dáma je švýcarská virtuoska na alpský 
roh, která vůbec netuší, že nějaký Okamura 
existuje. Autoři plakátu prostě stáhli z interne-
tu fotku dívky a přidali k ní citát, který nikdy 
neřekla.

V komunálních volbách zase kandidátka 
ČSSD v Havířově slibovala Havířov bez mig-
rantů. Je v kompetenci primátorky Havířova 
ovlivnit počet migrantů? Samozřejmě že ne, 
ale i v tomto případě mířila tato kampaň 
na všeobecný strach Čechů z migrantů.

b. Co je hoax?
Dejte prostor pro vyjádření žáků. 

Přečtěte definici hoaxu.

V březnu 2018 se sociálními sítěmi šířila fotka 
s varováním, že pražská Náplavka je plná 
migrantů. Byla to pravda?

16.

17.

18.

19.

21.
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Bylo zveřejněno toto vysvětlení:

Vyjádření admina: Miloš Zeman tento rok řekl 
„lidé jsou dost chytří na to, aby poznali lež”. 
Tuto fotku jsem náhodou našel na internetu a 
rozhodl jsem se vytvořit HOAX - nepravdivou 
zprávu / fakenews. Na příspěvek za 20 ho-
din bez reklamy bylo skoro 3500 sdílení. Na 
fotce není Rašínovo nábřeží v Praze, foto je z 
Francie, konkrétně Canal Saint Martin.

Prosím, příště až se rozhodnete něco sdílet, nejdříve si ověřte, jestli je zpráva pravdivá. Přispíváte 
tím k debilizaci národa a co sdílíte je i Vaše vizitka.

V září 2018 se FB šířila ofocená stránka z no-
vin s článkem Za houby do vězení. Podle něj 
bude možný sběr hub v lesích jen na speciální 
průkaz od houbařského svazu. 

Přečtěte část textu z fotografie. 

Během pár dní tuto informaci sdílelo 6 tisíc 
lidí. Byla to 

Ve skutečnosti spousta lidí uvěřila novinářské 
kachně, která se objevila v příloze Víkend dení-
ku MF Dnes. Ačkoliv článek vydala Mladá fron-
ta jako recesi v rubrice „Víkendová kachna“, 
Miroslav V. si článek ofotil a bez upozornění, 
že jde o novinářskou kachnu, ho publikoval na 
Facebooku.

c. Manipulace s fotografiemi
Teď si ukážeme si, jak lze manipulovat s fo-
tografiemi. Jedním ze způsobů je využití úhlu 
záběru. Příkladem je v médiích uveřejněná 
fotografie prince Williama, který dělá neslušné 
gesto na novináře.

Když je ale stejná scéna zabrána z jiného úhlu, 
je zřejmé, že princ ukazuje, že čekají třetí dítě.

22.

23.

24.

25.

26.
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Dalším způsobem, jak manipulovat s fotogra-
fiemi, může být oříznutí detailu. Na této fotce 
vidíme kampaň Theresy Mayové, podle níž to 
vypadá, že má velkou podporu.

Ve skutečnosti celá fotka vypadá takto.

 
Dále je také důležité, v jakém kontextu byla 
fotografie pořízena. V médiích byla zveřejněna 
fotografie z vrcholného setkání představitelů 
NATO, na které náš prezident jako jediný sedí. 

Problém je v tom, že fotka vznikla o přestávce, 
oficiální fotografie je tato, kde pan prezident 
stojí.

K manipulaci může dojít také tak, že se stará 
fotografie použije v jiném kontextu. Na FB byla 
sdílena fotka údajně pořízená v Evropském 
parlamentu, na níž europoslanci místo, aby 
pracovali, spí. Fotografie byla hojně sdílená 
a objevovalo se pod ní mnoho naštvaných 
komentářů.

 

Ve skutečnosti fotka vznikla o osm let dříve 
v brazilském parlamentu, kde poslanci drželi 
protestní hladovku a v prostorách parlamentu 
i přespávali. Na celé fotce je dobře vidět brazil-
ská vlajka. Nejedná se tedy o Evropský parla-
ment ani to není v době jednání, ale v noci.

27.

28.

29.

30.

31.

33.
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Video

Čemu se dá věřit na internetu

Jak Komenský koupil Koperníka:  

 

5.1 Principy kritického myšlení (15 min)
Výklad s prezentací

Co jsou myšlenkové stereotypy?
Další kapitolou jsou stereotypy.  
Co to vlastně je?

Dejte prostor pro náměty žáků. 

Stereotypy jsou soubor našich představ 
o druhých lidech, které ovlivňují naše vnímání, 
hodnocení a postoje vůči nim. 

Abychom se vyvarovali stereotypů, potřebu-
jeme rozvíjet své kritické myšlení. To nám 
pomáhá k tomu, abychom se nenechali mani-
pulovat. Kriticky uvažovat zahrnuje: 1) počítat 
s vlastní omylností, 2) naslouchat informacím 
pečlivě a zkoumat je, 3) být otevřený změnit 
svůj původní postoj na základě nově zjištěných 
informací. 

Naopak nekritické myšlení nás činí snadno 
manipulovatelnými. Může se projevovat takto: 

39.

41.

42.

Jde to 
i jinak

17 min

5
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Kdo z těch lidí má pravdu? Oba. Ale ani jeden 
si nedal tu práci, aby se podíval na problém 
i z té druhé strany. Pak by pochopil, že věci ne-
musejí být černobílé. Právě v tom spočívá kri-
tické myšlení: nedělat konečné závěry, dokud 
se na věci nepodíváme z různých stran, dokud 
nevyslechneme i protinázory a neuděláme si 
plastický obrázek daného problému. Jde také 
o to, abychom byli ochotni své názory změnit, 
pokud budeme mít hodnověrné důkazy o tom, 
že jsme se mýlili.

Jaké jsou nejčastější myšlenkové chyby? 
Ignorujeme fakta, která jsou v rozporu s naším 
přesvědčením, která nezapadají do našeho 
pojetí světa, našich názorů a úhlu pohledu. 
Nejtěžší bývá si přiznat, že jsme se v něčem 
mýlili.

Média a sociální sítě nás často drží v tzv. so-
ciální bublině. Obzvláště Facebook je v tomto 
velmi typický, protože vám ukazuje pouze to, 
co chce, abyste viděli. A pak má člověk po-
cit, že všichni mají stejné názory a vidí věci 
stejně – protože není konfrontován s opačnou 
stranou.

Pak často jdeme světem jen v jakémsi koridoru 
svých názorů a přesvědčení a nedáme si tu 
práci podívat se i mimo svou sociální bublinu.

Jaké jsou další myšlenkové chyby? Tvoříme 
neexistující souvislosti (viz příklad Drahoš 
= migranti). Zkreslujeme a mylně si vyklá-
dáme skutečnosti (viz např. fotka prince 
Williama). Neznáme základní statistická 
pravidla (např. z jedné okrajové věci si udělá-
me obrázek o celku). Špatně si pamatujeme 
a pak zkreslíme něčí výrok.

43.

44.

45.

46.

47.
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Jak si ověřit informace?
Jak si můžeme ověřit informace na internetu? 
Je dobré klást si několik otázek. První věcí je 
zjistit, z jakého zdroje článek nebo zpráva 
pochází. Přemýšlejme, co jiného lze na dané 
internetové stránce najít. Pokud je zdrojem 
některý z uvedených webů, jedná se pravděpo-
dobně o manipulaci a dezinformaci. Za někte-
rými z těchto webů stojí cizí zpravodajské služ-
by, které se snaží destabilizovat společnost.

Slide 48: 
Klademe si i další otázky: 

Obsahuje zpráva další dohledatelné zdroje 
informací? Jsou v ní obsažena nějaká jména? 
Co se o těchto lidech dá zjistit na internetu? 
Odkazuje na nějaké zdroje, média, zahraniční 
média? Pokud ano, dá se na nich dohledat 
původní zpráva? Shoduje se s touto zprávou? 

Nejde o hoax? Nemusíme vždy dohledávat informace, je dobré se podívat třeba na web  
www.hoax.cz, nebo na www.manipulatori.cz, kde jsou mnohé hoaxy již odhaleny a vysvětleny. 
Nemusíme tedy vždy dělat tuto složitou práci my, někdo už ji udělal za nás.

Obsahuje zpráva fotky či videa? Pokud ano, 
fotky si můžeme snadno ověřit.

Google nabízí výbornou službu na ověření 
fotografií. Stačí fotku zkopírovat, zadat ji do 
Googlu a ten najde, kde jinde se objevila (na 
jakém serveru, kdy), popř. zda se nejedná jen 
o výřez původní fotky.

Dále je dobré si analyzovat samotné sdělení 
zprávy. Položte si 5 otázek.

 KDO je autorem sdělení? Je pod článkem 
někdo podepsaný? Pokud jde o článek z médií, 
autor bývá uveden. Co se o tom člověku dá 
zjistit? Je členem nějaké politické strany, popř. 
jaké? Jaké další články píše a jaké hodnoty sdílí?

1. CO je obsahem toho sdělení? Co nám sděluje, co je v jeho podtextu (např. Zemanovy bill-
boardy tvrdily, že Drahoš je pro to, aby do naší země proudily davy migrantů)? Co naopak 
sdělení zamlčuje (např. že v kompetenci prezidenta není ovlivnit počet migrantů v zemi)?

2. KOMU je sdělení určeno, jaká je cílová skupina? Na jaké emoce sdělení hraje (proti EU, mig-
rantům, homosexuálům, různé konspirační teorie…)? Jak toto sdělení ovlivní myšlení a jednání 
lidí?

3. JAK se nás snaží upoutat? Obsahuje zpráva nějaký šokující titulek? V dnešní době lidé nečtou 
články, čtou jen titulky. A většina dezinformačních médií má týmy lidí, kteří se zabývají jen 
tvorbou vhodných titulků. Souhlasí titulek se samotným sdělením článku? Obsahuje zpráva 
výzvy typu: šiřte to rychle dál, než to smažou?

48.

49.

51.

52.
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4. PROČ byla zpráva vytvořena? Kdo za ní stojí? Kdo vlastní médium, v němž byla zpráva otiště-
na či zveřejněna (např. kdo vlastní Lidové noviny, Mladou frontu Dnes, TV Barrandov atd.)? 
Komu sdělení hraje do karet a jaké má vyvolat reakce čtenářů?

Téma ověřování pravdivosti informací je mož-
né více zkoumat na těchto webech.

 

Je zřejmé, že hledat pravdu stojí hodně úsilí. 
Ale tak tomu bylo vždy, jen si lež hledala jiné 
cesty k člověku. O tom, že ale vynaložené úsilí 
stojí za to, mluvil také Komenský.

 

6.1 Jak to vidím já (5 min)

6.2 Reflexe a závěr (5 min)

53.

55.

59.

58.

Reflexe 
a závěr

7 min

6
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Zdroje

• Wikipedia.org [online]. [cit. 2019-11-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fakt

• Wikipedia.org [online]. [cit. 2019-11-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda

• Wikisofia.org [online]. [cit. 2019-11-23]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/
Nutn%C3%A1_pravda

• Wikipedia.org [online]. [cit. 2019-11-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Propaganda

• Wikipedia.org [online]. [cit. 2019-11-23]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stereotyp



Pravda a lež v médiích

Pracovní listy
Střední škola



Pracovní listy  Pravda a lež v médiíchStřední škola

Pravda a lež v médiích – řešení
Pracovní list byl vytvořen na základě aktuálních informací na podzim 2019.

1. Která média jsou podle vás veřejnoprávní?

ANO NE MOŽNÁ
Česká televize
Prima
Nova
MF Dnes
Právo
Novinky.cz
Parlamentní listy
Český rozhlas
Evropa 2
Impuls
Reflex

2. Přiřaďte správně vlastníky médií k jednotlivým médiím

Hospodářské noviny

Parlamentní listy

Blesk

MF Dnes

Seznam Zprávy

Lidové noviny

TV Barrandov

TV Prima

Daniel Křetínský  
(majitel AC Sparta Praha, Energetického a průmyslového holdingu,  miliardář, zeť P. Kellnera) 

+ Pavel Tkáč  
(majitel J&T Banky, milonář)

Ivo Valenta 
(majitel společnosti provozující hazardní průmysl SYNOT, zastupitel Zlínského kraje a města Zlína, 
senátor, v r. 2004 pravomocně odsouzen za korupci, miliardář) 

+ Michal Voráček 
(mediální magnát, majitel E-Centrum, miliardář)

Andrej Babiš 
(majitel firem Agrofert, SynBiol, IMOFA, bývalý člen StB, trestně stíhaný za dotační podvod, premiér ČR, 
miliardář – 4. nejbohatší Čech)

Jaromír Soukup 
(právník, moderátor, boxer, miliardář)

Zdeněk Bakala 
(většinový vlastník firmy Economia, majitel firmy v oblasti herního průmyslu Warhorse Studios, 
manžel bývalé Miss Michaely Maláčové, trestně stíhaný v kauze privatizace OKD, miliardář)

Ivo Lukačovič 
(miliardář, majitel několika nemovitostí, spoluvlastník společnosti Borgis vydávající např. Právo)

Vladimír Komár 
(dlouhletý majitel Karlovarské Korunní, bývalý spoluvlastník TV Nova, miliardář) 

+ Ivan Zach 
(většinový vlastník firmy na vzduchotechniku ZVVZ Milevsko, miliardář)

3. Znáte nějaké dezinformační weby? Jaké?
Např. Parlamentnilisty.cz, aeronet.cz, bezpolitickekorektnosti.cz, lajkit.cz, svetkolemnas.cz

4. Jak byste si ověřili článek, který se objeví na Facebooku (někdo vám ho přepošle)?
Např. ověřením zdroje článku, autora (co se o něm dá zjistit), kde a kdy byl článek uveřejněn, pokud obsahuje fotogra-
fie, přes Google vyhledat originál fotografie atd.
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5. Zhodnoťte, který článek je hodnověrný a proč? Jak jste při hodnocení postupovali?

HODNOVĚRNOST

Historickou studnu, která pochází s největší pravdě-
podobností ze středověku, nečekaně objevili v pon-
dělí dělníci při výkopových pracích na nádvoří zámku 
v Klimkovicích u Ostravy. Práce na rekonstrukci nádvoří 
musely být kvůli objevu ukončeny a na místo míří archeo-
logové, aby studnu prozkoumali. Podle zástupců místní 
radnice jde o nesmírně důležitou událost. „Je to zásadní 
objev, protože o historii našeho zámku toho nevíme 
mnoho, navíc Klimkovice nemají moc památek. Takže 
určitě počítáme s tím, že studnu obnovíme. A třeba na je-
jím dně objevíme něco, co nám o historii něco poví, ně-
jakou historickou minci nebo něco podobného. Teď jsou 
na řadě archeologové, pak se uvidí,“ řekl starosta města 
Zdeněk Husťák. Studna má podle Husťáka minimálně 
desetimetrovou hloubku a na jejím dně je voda, což je 
překvapivé, protože zámek stojí na kopci. „Tento objev 
tedy bude zajímavý nejen pro archeology, ale i pro vodo-
hospodáře,“ doplnil.
„Od 1.října letošního roku bude sběr hub v českých le-
sích možný jen na základě speciálního průkazu,“ prozra-
dil magazínu Víkend DNES ministr zemědělství Miroslav 
Toman. „Novela zákona 289/1995 Sb. zavádí povinnost 
vlastnit tzv. houbařský lístek, který vydávají městské 
nebo obecní úřady. Kromě uhrazení správního poplatku 
ve výši 2.000 Kč za kalendářní rok je podmínkou i člen-
ství v Českém houbařském svazu, úřední přezkoumání 
ze znalosti jedlých a jedovatých hub a pravidelná účast 
na lesních brigádách.“ Držitel houbařského lístku smí 
nasbírat maximálně 3 kilogramy hub měsíčně, které musí 
přiznat státu. Zaplatí z nich daň 100 Kč. Ilegální sběr hub 
zákon nově považuje za obdobu pytláctví. Černý houbař 
může být potrestán odnětím svobody až na dva roky, 
zákazem vstupu do lesa a propadnutím nasbíraných hub 
včetně košíku a zavíracího nože. 
Soud v Nizozemsku v pondělí zamítl žádost devětašede-
sátiletého občana o oficiální umazání dvaceti let věku. 
Svou žádost o úřední omlazení zdůvodnil tvrzením, že ho 
datum jeho narození diskriminuje při hledání práce i na-
vázání vztahu. Soud v Arnhemu v pondělí ale záležitost 
ukončil s tím, že se „pan Ratelband může zcela svobodně 
cítit o dvacet let mladší, než je jeho skutečný věk, a podle 
toho se chovat“. Ratelband svou situaci srovnával s jinými 
možnostmi právně změnit totožnost, například u tran-
sgenderových lidí. Tak jako oni se necítí být příslušníky 
svého fyzického pohlaví, tak on se necítí na svých „úřed-
ních“ 69 let. Ratelband neuspěl ani s argumentem, že by 
z úpravy jeho data narození získala i vláda, protože by 
se vzdal nároku na penzi do doby, než znovu dosáhne 
důchodového věku.
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Pravda a lež v médiích – řešení
Pracovní list byl vytvořen na základě aktuálních informací na podzim 2019.

1. Která média jsou podle vás veřejnoprávní?

ANO NE MOŽNÁ

Česká televize x

Prima x

Nova x

MF Dnes x

Právo x

Novinky.cz x

Parlamentní listy x

Český rozhlas x

Evropa 2 x

Impuls x

Reflex x

2. Přiřaďte správně vlastníky médií k jednotlivým médiím

Hospodářské noviny Zdeněk Bakala 

Parlamentní listy Ivo Valenta + Michal Voráček

Blesk Daniel Křetínský + Pavel Tkáč 

MF Dnes Andrej Babiš 

Seznam Zprávy Ivo Lukačovič

Lidové noviny Andrej Babiš

TV Barrandov Jaromír Soukup

TV Prima Vladimír Komár + Ivan Zach

3. Znáte nějaké dezinformační weby? Jaké?
Např. Parlamentnilisty.cz, aeronet.cz, bezpolitickekorektnosti.cz, lajkit.cz, svetkolemnas.cz

4. Jak byste si ověřili článek, který se objeví na Facebooku (někdo vám ho přepošle)?
Např. ověřením zdroje článku, autora (co se o něm dá zjistit), kde a kdy byl článek uveřejněn, pokud obsahuje fotogra-
fie, přes Google vyhledat originál fotografie atd.
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5. Zhodnoťte, který článek je hodnověrný a proč? Jak jste při hodnocení postupovali?

HODNOVĚRNOST

Historickou studnu, která pochází s největší pravdě-
podobností ze středověku, nečekaně objevili v pon-
dělí dělníci při výkopových pracích na nádvoří zámku 
v Klimkovicích u Ostravy. Práce na rekonstrukci nádvoří 
musely být kvůli objevu ukončeny a na místo míří archeo-
logové, aby studnu prozkoumali. Podle zástupců místní 
radnice jde o nesmírně důležitou událost. „Je to zásadní 
objev, protože o historii našeho zámku toho nevíme 
mnoho, navíc Klimkovice nemají moc památek. Takže 
určitě počítáme s tím, že studnu obnovíme. A třeba na je-
jím dně objevíme něco, co nám o historii něco poví, ně-
jakou historickou minci nebo něco podobného. Teď jsou 
na řadě archeologové, pak se uvidí,“ řekl starosta města 
Zdeněk Husťák. Studna má podle Husťáka minimálně 
desetimetrovou hloubku a na jejím dně je voda, což je 
překvapivé, protože zámek stojí na kopci. „Tento objev 
tedy bude zajímavý nejen pro archeology, ale i pro vodo-
hospodáře,“ doplnil.

https://www.novinky.cz/veda-skoly/490920-unikatni-ob-
jev-v-klimkovicich-stredoveka-studna-plna-vody.html

„Od 1.října letošního roku bude sběr hub v českých le-
sích možný jen na základě speciálního průkazu,“ prozra-
dil magazínu Víkend DNES ministr zemědělství Miroslav 
Toman. „Novela zákona 289/1995 Sb. zavádí povinnost 
vlastnit tzv. houbařský lístek, který vydávají městské 
nebo obecní úřady. Kromě uhrazení správního poplatku 
ve výši 2.000 Kč za kalendářní rok je podmínkou i člen-
ství v Českém houbařském svazu, úřední přezkoumání 
ze znalosti jedlých a jedovatých hub a pravidelná účast 
na lesních brigádách.“ Držitel houbařského lístku smí 
nasbírat maximálně 3 kilogramy hub měsíčně, které musí 
přiznat státu. Zaplatí z nich daň 100 Kč. Ilegální sběr hub 
zákon nově považuje za obdobu pytláctví. Černý houbař 
může být potrestán odnětím svobody až na dva roky, 
zákazem vstupu do lesa a propadnutím nasbíraných hub 
včetně košíku a zavíracího nože. 

https://manipulatori.cz/hoax-za-houby-do-vezeni/

Soud v Nizozemsku v pondělí zamítl žádost devětašede-
sátiletého občana o oficiální umazání dvaceti let věku. 
Svou žádost o úřední omlazení zdůvodnil tvrzením, že ho 
datum jeho narození diskriminuje při hledání práce i na-
vázání vztahu. Soud v Arnhemu v pondělí ale záležitost 
ukončil s tím, že se „pan Ratelband může zcela svobodně 
cítit o dvacet let mladší, než je jeho skutečný věk, a podle 
toho se chovat“. Ratelband svou situaci srovnával s jinými 
možnostmi právně změnit totožnost, například u tran-
sgenderových lidí. Tak jako oni se necítí být příslušníky 
svého fyzického pohlaví, tak on se necítí na svých „úřed-
ních“ 69 let. Ratelband neuspěl ani s argumentem, že by 
z úpravy jeho data narození získala i vláda, protože by 
se vzdal nároku na penzi do doby, než znovu dosáhne 
důchodového věku.

https://www.novinky.cz/koktejl/490910-chtel-se-nechat-
-uredne-omladit-nizozemec-u-soudu-narazil.html



Cesta k úspěchu
Autor: Mgr. Pavel Slepička

„Správně se daří dílo,  
když je poctivé a k Boží slávě.“ 

J. A. Komenský

Střední škola
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zvolíš?

Komenský 
a podnikavost

Zaměstnání, 
práce, 

povolání

Životní 
dovednosti

Reflexe 
a závěr

10 min 15 min 20 min 15 min 20 min 10 min

Hlavní myšlenka
Ať už člověk podniká cokoliv, potřebuje, aby to dávalo smysl. Podnikavost je smysluplná tehdy, 
když přináší užitek jak nám, tak i druhým. 

Anotace
Lekce vede k zamyšlení nad podnikáním jako nad přirozenou a relevantní alternativou k zaměst-
naneckému postavení. Dále obrací pozornost k zásadám poctivého přístupu k práci, které prosa-
zoval J. A. Komenský. Lekce vede žáka k zamyšlení nad budoucím povoláním a také k prozkoumá-
ní toho, do čeho by chtěl investovat své úsilí.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:
• Žák dokáže vyjmenovat rozdíly mezi podnikatelem a zaměstnancem a dokáže porovnat výho-

dy a nevýhody obou pozic.

• Žák bude schopen vyjmenovat alespoň tři zásady podnikavosti, které zastával J. A. Komenský.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí:
• Žák si uvědomí, které činnosti ho baví a které mu jdou.

• Žák prožije potřebu ujasnit si, v čem ve svém životě vidí smysluplnost.

K jakému jednání lekce zve/vede:
• Žák si zmapuje své dovednosti a schopnosti, do kterých by bylo smysluplné investovat.
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• PL Citáty Komenského  
(rozstříhané na lístečky, 1× do každé skupiny)

• PL Hledání smysluplnosti  
(1x pro každého žáka)

• PL hra Talent a úsilí  
(1x do každé skupiny)

• hrací kostka  
(1x do každé skupiny)

Pomůcky 
• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Podnikavost – Petr Kadlec  
(ke spuštění v prezentaci)

• PL Zaměstnanec vs. podnikatel  
(rozstříhané na lístečky vložit do obálky,  
1× do každé skupiny) 

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, úvodní motivace (10 min)
Rozhovor

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.

Řekněte žákům, jaké jste v jejich věku měli představy o svém budoucím povolání, co jste nakonec 
vystudovali, u jakého povolání jste zakotvili a co vás na něm nejvíce baví.

Požádejte žáky, ať se v půlkruhu postupně představí a řeknou, jaké je jejich vysněné povolání.

2.1 Zaměstnanec vs. podnikatel (10 min) 
Skupinová práce s textem

Rozdělte žáky do skupiny po 4–5 žácích. 
Rozdejte jim nastříhaný PL Zaměstnanec 
vs. podnikatel (prvních 12 lístků na stránce se 
týká zaměstnance, dalších 12 lístků se vztahuje 
k podnikateli).

Vyzvěte je, aby ve skupině vybrali 12 charak-
teristik (na jednotlivých lístcích), které jsou jim 
nejsympatičtější. Dále mají za úkol určit, kolik 
z těchto vybraných 12 charakteristik se vztahuje 
k zaměstnancům a kolik k podnikatelům.

2.2 Výhody, nevýhody, nástrahy (5 min) 
Diskuse

Dále navažte otázkami k diskusi:

• Preferuje vaše skupina spíše zaměstnanecký svět, nebo podnikatelský?

Metodická poznámka:  
Žákům můžeme vysvětlit, že neplatí, že je 
jedna cesta správná a druhá špatná, spíše 
jde o to, v čem se liší. Je to podobné, jako 
když si podle mapy vybíráme v horách 
trasu po modré nebo po červené značce.

Seznámení, 
úvodní motivace

Jakou  
cestu  

zvolíš?

10 min

15 min

1

2
Pracovní listy Cesta k úspěchuStřední škola

Potřebuji vědět, v kolik mi končí pracovní doba, občasné přesčasy mi nevadí. 

Líbí se mi povinná pauza na oběd.  

Motivují mě stravenky, finanční odměny, zajímavé benefity, firemní akce. 

Chci mít placenou dovolenou i nemocenskou. 

Potřebuji mít svou práci zajištěnou na dobu neurčitou. 

Nevadí, že asi nikdy nedosáhnu vyššího platu, než můj zaměstnavatel. 

Vítám naději kariérního růstu, i když to není jisté. 

Spoléhám na vedení firmy i přes možnou nejistotu, jestli bude dost práce za rok, či dva. 

Vyhovuje mi pravidelnost a předvídatelnost mé pracovní činnosti. 

Ne, doma nepracuji, raději odpočívám. 

V práci svým rozhodováním riskuji max. 4,5 násobek platu, víc ne. 

Věnuji se jen svému pracovnímu zaměření, nic jiného nemusím řešit. 

Vyřeším si daně, zdravotní nebo sociální pojištění sám, příp. mám svou účetní.  

Vyhovuje mi vyhledávat příležitosti a svoboda. Nemám příjmy určené tabulkou. 

Potřebuji být svým pánem, bez šéfa, který mě řídí. 

Moje pracovní doba závisí hodně na mně, někdy je delší, jindy kratší. 

Pracuji, kdy a kde potřebuji. Přizpůsobím se klientům. 

Zpočátku jsem ochotný pořádně makat, budu pracovat i hodně navíc. 

Plánuji si vybudovat svou vlastní klientelu. 

Zvládám vyšší zodpovědnost za termíny, papírování, finance. 

Nabírám, vedu a kontroluju své spolupracovníky. 

Nevadí mi práce, i když mám mít volno, potřebuji výzvy a tvůrčí činnost. 

Podstoupím vyšší riziko při rozhodování. Vím, že můžu přijít o všechno. 

Zastanu více různých typů práce, umím se přizpůsobit. 
 

Zaměstnanec vs. podnikatel

3.

4.
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• Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody obou nabízených cest?

Třetí otázku uveďte slovy: 

Ať už budete zaměstnanci nebo podnikatelé, vždy se můžete ve své práci rozhodovat, zda budete 
poctiví, nebo ne.

• Jakým nástrahám podle vás může čelit zaměstnanec a jakým podnikatel?

Ať už jednou budete podnikatelé nebo zaměstnanci, vždy bude kvalita a smysluplnost vaší práce 
záviset na tom, nakolik budete podnikaví a nakolik budete kreativně využívat příležitosti, které 
vám život přinese.

3.1 Podnikavý Komenský (8 min) 
Práce s textem, diskuse

To, že podnikavost je důležitá pro smysluplný život, není nic nového. Stejné principy můžeme 
sledovat i o pár století dříve. Podíváme se teď na to, jak byla podnikavost součástí životního 
příběhu Učitele národů Jana Amose Komenského.

Pomocí prezentace seznamte žáky s tím, jak se v životě Komenského projevovala jeho podnika-
vost. Jednotlivé slidy ze života Komenského komentujte. 

Upozornění:  
Nechte vždy žákům chvíli času, aby si komiks přečetli, pak teprve připojte svůj komentář.

První slide: 
Komenský měl velkou touhu reformovat teh-
dejší způsob vzdělávání. Byl v tomto směru 
velmi podnikavý a na svém záměru začal 
pracovat hned po studiích. Byl velmi vytr-
valý a kladl si vysoké cíle. Sepsal řadu knih, 
jak vzdělávacích, tak autobiografických. Ve 
svých spisech se často zabýval filosofickými a 
morálními otázkami.

Druhý slide: 
Komenský byl ve své práci velmi plodný a 
úspěšný. Jeho knihy byly překládány do řady 
jazyků.

Třetí slide: 
V roce 1656 však Lešno, ve kterém tehdy 
Komenský bydlel, napadla vojska. Komenský 
se snažil ze svého rozpracovaného díla za-
chránit, co se dalo. Lešno však bylo vypáleno 
a Komenský a jeho rodina byli rádi, že si 
zachránili alespoň holé životy.

20 min

Komenský
a podnikavost 

3

5.

6.

7.
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Čtvrtý slide: 
Pro Komenského byl tento požár velkou ži-
votní ranou. Desítky let jeho práce bylo pryč 
– zbyl jenom zlomek. 

Komenský se ale nenechal odradit. S vytrva-
lostí a podnikavostí, která mu byla vlastní, se 
pustil do obnovy svého díla. 

Položte žákům otázku:
• Co podle vás Komenskému pomáhalo překonávat překážky v jeho práci?

Metodická poznámka:  
Možné odpovědi na tuto otázku jsou například:  
viděl ve své práci smysl; bavilo ho to; připadalo mu to důležité a užitečné; byl vytrvalý apod. 

3.2 Komenský o podnikavosti (12 min) 
Skupinová práce s textem, diskuse

Vyzvěte žáky, aby se opět rozdělili do skupin po 4. Do skupin 
jim rozdejte na lístečky rozstříhaný PL Citáty Komenského (do 
každé skupiny jedna sada citátů). Dále je vyzvěte, aby zásady 
Komenského, které se týkají podnikavosti, seřadili podle svého 
uvážení do pyramidy (nahoře 1 výrok, pod tím 2 a ve třetím řádku 
3). Na práci jim dejte cca 5 minut. Mohou si jako skupina zvolit, 
jaký klíč pro řazení zásad zvolí. Zdůrazněte, že na výsledku se musí 
shodnout tak, aby s ním byli všichni spokojení, nesmí se např. 
vzájemně přehlasovat.

Metodická poznámka:  
Je vhodné žákům nenabízet klíč, podle kterého mají zásady řadit. Vede je to k hlubšímu 
přemýšlení nad textem. Posiluje se také jejich schopnost samostatně hledat souvislosti. Rovněž 
tím, že vyžadujeme, aby se na výsledku shodli, posilujeme jejich schopnost spolupráce a 
schopnost dojít ke konsenzu.

Pracovní listy Cesta k úspěchuStřední škola

Citáty Komenský

Podnikání, které má budoucnost, je poctivé 
a smysluplné.

Člověk je podnikavá bytost.  
Nicnedělání člověka ubíjí.  
Lidská přičinlivost nepokládá za vhodné  
pro sebe samu skládat ruce v klín.

Ať už člověk podniká cokoli,  
potřebuje, aby to dávalo smysl.

Podnikavost je tehdy smysluplná,  
když přináší užitek jak nám, tak i druhým.

Usilovat o osobní blaho  
bez ohledu na blaho celku je neudržitelné.  
Když se nebude dobře dařit celku,  
nebude se dobře dařit  
ani jednotlivým členům tohoto celku.

Poctivá práce je posvátná  
a přináší jedinečnou radost.

8.



7

Cesta k úspěchuStřední škola

Poté co skupiny skončí svou práci, se žáků 
ptejte: 

Tuto aktivitu uzavřete slovy:
Ne každé podnikání je užitečné a prospívá 
celku, ne každé podnikání je známkou kvali-
ty. Když něco podnikáme, zamýšlejme se nad 
tím, zda je to smysluplné a užitečné. 

4.1 Zaměstnání, práce, povolání (10 min)
Práce s videem 

Na začátku jsme mluvili o tom, co byste jednou chtěli dělat. Není to vždy jednoduché rozhodová-
ní a je dobré si rozmyslet, do čeho vlastně chceme investovat svou podnikavost, co podnikneme 
se svým životem.

Pusťte žákům video Podnikavost – Petr Kadlec z prezentace.

4.2 Hledání smysluplnosti (10 min)
Samostatná práce s grafickým organizérem

Nyní se budete každý sám zabývat hledáním toho, co je 
pro vás v životě důležité, co vám dává smysl. Cílem není 
to dnes finálně rozhodnout, ale poskytnout vám prostor 
se nad tím zamyslet.

Rozdejte žákům PL Hledání smysluplnosti. Žáci pracují s PL 
samostatně, instrukce mají napsané přímo v PL.

Zaměstnání,  
práce, povolání

20 min

4

10.

9.

5:34

Pracovní listy Cesta k úspěchuStřední škola

Ikigai je japonské slovo, které označuje stav vnitřního naplnění.
Ikigai je důvod, proč ráno vstáváme.
Ikigai je hluboký smysl života.

Postup: 
Do jednotlivých kruhů si budeš zapisovat po jednotlivých krocích:

1. Zamysli se nad tím, co tě baví. Při čem zapomínáš na čas? Jaká činnost ti přináší radost? Napiš do diagramu alespoň 
pět věcí, které rád děláš. Zatím nepřemýšlej, zda je to něco, čím se dá uživit.

2. Zamysli se nad tím, v čem jsi dobrý/á, co umíš, co ti jde. Napiš do diagramu alespoň 5 takových věcí.

3. Nyní se zamysli nad tím, co podle tebe potřebuje svět kolem tebe. Opět napiš do diagramu alespoň 5 takových věcí.

4. Nakonec si zkus do diagramu zapsat 5 věcí, o kterých si myslíš, že bys za ně mohl být zaplacen, a mohly by tě tedy živit.

Smysluplnost v životě nalézáme tehdy, když se nám podaří tyto složky dobře zkombinovat. 
• Co myslíš, v čem bys mohl vidět ve svém životě smysl? 

• Co je pro tebe smysluplné, abys tomu věnoval čas?

Hledání smysluplnosti

Zdroj:
Tajemství dlouhého, šťastného a smysluplného života. Překlad Jakub VOZAR. SrdceKnihy.mozello.cz [online]  
25. února 2018 [cit. 2019-11-21]. Dostupné z: http://srdceknihy.mozello.cz/blog/params/post/1445758/
tajemstvi-k-dlouhemu-stastnemu-a-smysluplnemu-zivotu

Co MILUJEŠ?

Co svět  
POTŘEBUJE?

Za co můžeš dostat  
ZAPLACENO?

V čem jsi  
DOBRÝ?

VÁŠEŇ

IKIGAI

MISE

POSLÁNÍPROFESE

Spokojenost,  
ale pocit zbytečnosti. 

Radost a naplnění, 
ale ne bohatství. 

Nadšení a uspokojení, 
ale pocit nejistoty.

Pohodlí,  
ale pocit prázdnoty. 
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Metodická poznámka:  
Vyzvěte žáky, aby se při vyplňování PL nespokojili jen s prvním nápadem, který jim přijde 
na mysl, ale aby se snažili dodržet kritérium alespoň 5 nápadů v každém kruhu. 

Metodická poznámka:  
Vysvětlete žákům, že kruh „Co miluješ“ není určen pro odpovědi typu „miluji svíčkovou“, 
ale měl by zahrnovat to, co je opravdu baví dělat, u jaké činnosti zapomínají na čas. Nebraňte 
jim zároveň v odpovědích, které vám osobně na první pohled připadají nedůležité nebo 
nesmysluplné, např. „hrát počítačové hry“– i z takové záliby může později vykrystalizovat jejich 
povolání, např. redaktor časopisu o počítačových hrách.

Varianta:  
Pokud někteří žáci potřebují u obdobných úkolů komunikovat, je možné v závěrečných 
3 minutách aktivity žákům umožnit, aby se podle potřeby spojili do dvojice, která je jim 
příjemná a nad grafy si společně popovídali.

13.
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5.1 Talent a úsilí (10 min)
Herní aktivita

Součástí cesty hledání smysluplného povolání je znát sám sebe, rozumět svému potenciálu 
a také být ochotný vložit do jeho rozvoje úsilí. Zkusíme si to na imaginární postavě v následující 
hře.

Upozornění:  
Pro tuto aktivitu je vhodné rozdělit žáky do jiných skupin, než ve kterých byli dosud. Dostanou 
tak díky tomu jiné impulsy, než kdyby setrvávali stále v jedné skupině.

Každé skupině (ideálně čtyřčlenné) rozdejte PL hra Talent a úsilí a 1 hrací kostku. 

Metodická poznámka:  
Následující hra ilustruje základní myšlenku, že každý člověk disponuje určitou mírou talentu 
v různých oblastech a pak přidává k této dispozici svoje úsilí, učení nových věcí a pouze 
některým svým dovednostem dále věnuje čas a rozvíjí je. Hra má připravit žáky k diskusi 
nad těmito otázkami. Nejpodstatnější není výsledek, ale proces a diskuse, která vznikne 
ve čtveřicích a na které je možné stavět následnou diskusi.

Instrukce ke hře pro skupiny
1. Dohodněte se, jaké dáte postavě jméno, a zapište 

ho do PL (vpravo v horním rohu). 

2. Nyní se bude hodem kostky rozhodovat, v jakých 
oblastech získá vaše postava jakou míru vrozeného 
talentu. Hoďte 1× kostkou pro každou skupinu talentů 
a zjistěte, jaký talent má vaše postava od narození. 
Zapisujte si hozená čísla do PL k jednotlivým skupinám 
talentů do sloupce Talent. Jednička znamená minimum 
talentu pro danou oblast, naopak maximální talent má 
postava při hození čísla 6.  

3. Talenty jsou rozdány, nyní přichází do života naší 
postavy učení a míra úsilí, které bude dále věnovat 
rozvíjení svých obdarování. Tuto kvalitu bude nyní ilu-
strovat součet vašich dvanácti hodů kostkou. Házejte 
12× kostkou a sčítejte naházené body. Výsledek si opět 
zapište do PL. 

Životní  
dovednosti

20 min

5

 Popis – každá další úroveň obsahuje a rozvíjí to, co už postava dosáhla na nižší úrovni. Cena Návod 

A závislý na pomoci ostatních – neschopen samostatného života, nezkouší to změnit. 1 Dohodněte se, jaké dáte postavě jméno. 
Zapište sem jméno postavy: 

 
 
 

Hoďte 1× kostkou pro každou skupinu dovedností  
a zjistěte, jaký talent má vaše postava od narození. 

 
Házejte 12× kostkou a sčítejte si naházené body. 

To je úsilí vynaložené studiem a sbíráním zkušeností. 
Zapište sem, kolik jste naházeli celkem bodů: 

 
 
 

Talenty proměňte díky bodům v silné stránky: 
Přičtěte si k bodům za talent část bodů za úsilí,  

„nakupte“ úroveň, kterou si ve skupině dohodnete. 

B první krůčky začátečníka – stále neschopen samostatného života, ale zkouší to. 2 
C nezkušený nováček – samostatně přežije s velkými obtížemi, pomalu se učí. 3 
D šikovný učedník – samostatně přežije s občasnými obtížemi, učí se dobře. 4 
E pokročilý – samostatně přežije s drobnými obtížemi, učí se výborně. 5 
F talentovaný – v životě zvládá v pohodě, učí se lépe než ostatní. 6 
G osvědčený v praxi – má dobré výsledky, sbírá zkušenosti. 7 
H žádaný odborník – má skvělé výsledky, odborně roste. 9 
I mistr schopný učit jiné – předává své zkušenosti kolegům. 12 
J autorita v oboru – lidé za ním chodí pro radu, učí se od něj i cizí. 17 
K uznávaný expert – lidé ho následují, spoléhají na něj, je pro ně lídr. 25 
L slavný celosvětově – inspirativní vůdce, určuje směr dalšího vývoje v oboru. 38 

 

Skupiny dovedností Talent Silná stránka – vzniká z talentu a vynaloženého úsilí 

Používání techniky – počítač, mobil, virtuální prostor na internetu, nástroje, technologie…   

Vyhledávání informací – položení otázky, ověření faktů, analýza situace, tvorba systémů…   

Time management – rozvržení si povinností, priority, hlídání termínů, odhad náročnosti…   

Umění se učit – poučení se z chyb, vstřebávání změn, osobní reflexe, zvládání prokrastinace…   

Finanční gramotnost – vydělávání peněz, účelné výdaje, efektivní šetření, výnosné investice…   

Základy pro přežití – sebeobsluha, běžný život, ale i nepříznivé či nouzové podmínky…   

Vyjednávání – komunikace, zajištění svých zájmů, řešení konfliktů, obchodní a PR dovednosti…   

Sebeobrana – fyzicky v nesnázích, ale i ve stresu, v otázkách práva, u „výhodných nabídek“…   

Zdravé návyky – ochrana zdraví, psychohygiena, duchovní rozměr života, cvičení, strava…   

Tvorba řešení – umí si poradit, získat práci, vytvořit příležitost, řídit lidi, najít postup…   
Autorem hry je Mgr. Pavel Slepička 

10.

11.

12.
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Jako skupina nyní stojíte před obtížným úkolem – shod-
nout se a přidělit vaší vytvořené postavě k jednotli-
vým oblastem talentů míru úsilí, které do nich vloží. 
V součtu musí přidělené body odpovídat číslu, které 
jste získali díky 12 hodům. Přečtěte si pracovní list 
a seznamte se s náplní jednotlivých úrovní na škále 
A (závislý na pomoci ostatních) – L (slavný celo-
světově) a rozhodněte se, v jaké oblasti dovednos-
tí chcete jaké úrovně u své postavy dosáhnout.

5.2 Životní příběh naší postavy (3 min)
 
Zástupci skupin ostatním představí životní 
příběh postavy své skupiny – s čím se na-
rodila, jaké má v životě plány, co se naučila, 
jaké jsou její silné stránky apod. Stačí název 
1–2 nejvýraznějších charakteristik.

5.3 Kam investovat svůj čas? (7 min)
Diskuse

Otázky k diskusi a práci ve skupině:
• Jak jste ve skupinách přistupovali k rozdělování úsilí?

• Na čem jste se plně shodli a kde jste shodu nenašli a museli jste hledat jiné řešení či 
kompromis?

Otázky k diskusi nad tématem:
Má větší smysl učit se v oblasti, ve které jsem již nadaný, a rozvinout tak na maximum svůj po-
tenciál, nebo je moudřejší vložit svoje úsilí do oblastí, které mi tolik nejdou? Která z těchto dvou 
variant je nám bližší a proč?

Má varianta, kterou jsme si zvolili, nějaká omezení?

6.1 Můj dům (8 min) 
Individuální reflexe 

Vyzvěte žáky, aby si na druhou stranu PL 
nakreslili obrázek domu (základy, stěny, stře-
cha) a do něj sami sebe. K tomu ať přikreslí 
mrak a slunce na nebi. Dále ať postupují podle 
instrukcí z prezentace.

13.

Reflexe 
a závěr

10 min

6

19.
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6.2 Závěr (2 min) 
Na závěr můžete požádat 3 dobrovolníky, aby přečetli svou větu o tom, co je pro ně v životě 
smysluplné. 

Zakončete lekci slovy: 
Přeji vám, abyste ve svém životě nacházeli smysl tak, jak se to dařilo J. A. Komenskému. 
To vám bude pomáhat, aby byl váš život šťastný a naplněný, a to v každém věku.

Další zdroje

Projekt Komenský 2020. Komenský2020.cz [online]. [cit. 2019-10-16].  
Dostupné z: http://www.komensky2020.cz

ROCHE, Kevin. 3 Steps To Find Your Purpose. ThriveGlobal.com [online]. September 26 2017  
[cit. 2019-11-21]. Dostupné z: https://thriveglobal.com/stories/3-steps-to-find-your-purpose/

JUŘÍČEK, Jan. Co je ikigai a potřebujeme ho ve školách? Veskole.cz [online].  
9. dubna 2018 [cit. 2019-11-21]. Dostupné z: https://www.veskole.cz/clanky/
co-je-ikigai-a-potrebujeme-ho-ve-skolach

Tajemství dlouhého, šťastného a smysluplného života. Překlad Jakub VOZAR. SrdceKnihy.mozello.cz 
[online] 25. února 2018 [cit. 2019-11-21]. Dostupné z: http://srdceknihy.mozello.cz/blog/params/
post/1445758/tajemstvi-k-dlouhemu-stastnemu-a-smysluplnemu-zivotu

Zdroje grafiky
Slide 03 – Komiks Komenský, projekt Komensky2020.cz (CC 4.0 BY-SA)

Slide 03 – Ikigai – Tajemství dlouhého, šťastného a smysluplného života.  
Překlad Jakub VOZAR. SrdceKnihy.mozello.cz [online] 25. února 2018 [cit. 2019-11-21].  
Dostupné z: http://srdceknihy.mozello.cz/blog/params/post/1445758/
tajemstvi-k-dlouhemu-stastnemu-a-smysluplnemu-zivotu

Slide 07 – Muž se jménem – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

Slide 08 – Hrací kostky – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

Slide 10 – Muž držící graf – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

Slide 12 – Domek – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)
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Citáty Komenský

Podnikání, které má budoucnost, je poctivé 
a smysluplné.

Člověk je podnikavá bytost.  
Nicnedělání člověka ubíjí.  
Lidská přičinlivost nepokládá za vhodné  
pro sebe samu skládat ruce v klín.

Ať už člověk podniká cokoli,  
potřebuje, aby to dávalo smysl.

Podnikavost je tehdy smysluplná,  
když přináší užitek jak nám, tak i druhým.

Usilovat o osobní blaho  
bez ohledu na blaho celku je neudržitelné.  
Když se nebude dobře dařit celku,  
nebude se dobře dařit  
ani jednotlivým členům tohoto celku.

Poctivá práce je posvátná  
a přináší jedinečnou radost.
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Ikigai je japonské slovo, které označuje stav vnitřního naplnění.
Ikigai je důvod, proč ráno vstáváme.
Ikigai je hluboký smysl života.

Postup: 
Do jednotlivých kruhů si budeš zapisovat po jednotlivých krocích:

1. Zamysli se nad tím, co tě baví. Při čem zapomínáš na čas? Jaká činnost ti přináší radost? Napiš do diagramu alespoň 
pět věcí, které rád děláš. Zatím nepřemýšlej, zda je to něco, čím se dá uživit.

2. Zamysli se nad tím, v čem jsi dobrý/á, co umíš, co ti jde. Napiš do diagramu alespoň 5 takových věcí.

3. Nyní se zamysli nad tím, co podle tebe potřebuje svět kolem tebe. Opět napiš do diagramu alespoň 5 takových věcí.

4. Nakonec si zkus do diagramu zapsat 5 věcí, o kterých si myslíš, že bys za ně mohl být zaplacen, a mohly by tě tedy živit.

Smysluplnost v životě nalézáme tehdy, když se nám podaří tyto složky dobře zkombinovat. 
• Co myslíš, v čem bys mohl vidět ve svém životě smysl? 

• Co je pro tebe smysluplné, abys tomu věnoval čas?

Hledání smysluplnosti

Zdroj:
Tajemství dlouhého, šťastného a smysluplného života. Překlad Jakub VOZAR. SrdceKnihy.mozello.cz [online]  
25. února 2018 [cit. 2019-11-21]. Dostupné z: http://srdceknihy.mozello.cz/blog/params/post/1445758/
tajemstvi-k-dlouhemu-stastnemu-a-smysluplnemu-zivotu

Co MILUJEŠ?

Co svět  
POTŘEBUJE?

Za co můžeš dostat  
ZAPLACENO?

V čem jsi  
DOBRÝ?

VÁŠEŇ

IKIGAI

MISE

POSLÁNÍPROFESE

Spokojenost,  
ale pocit zbytečnosti. 

Radost a naplnění, 
ale ne bohatství. 

Nadšení a uspokojení, 
ale pocit nejistoty.

Pohodlí,  
ale pocit prázdnoty. 
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Hra talent a úsilí
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Potřebuji vědět, v kolik mi končí pracovní doba, občasné přesčasy mi nevadí. 

Líbí se mi povinná pauza na oběd.  

Motivují mě stravenky, finanční odměny, zajímavé benefity, firemní akce. 

Chci mít placenou dovolenou i nemocenskou. 

Potřebuji mít svou práci zajištěnou na dobu neurčitou. 

Nevadí, že asi nikdy nedosáhnu vyššího platu, než můj zaměstnavatel. 

Vítám naději kariérního růstu, i když to není jisté. 

Spoléhám na vedení firmy i přes možnou nejistotu, jestli bude dost práce za rok, či dva. 

Vyhovuje mi pravidelnost a předvídatelnost mé pracovní činnosti. 

Ne, doma nepracuji, raději odpočívám. 

V práci svým rozhodováním riskuji max. 4,5 násobek platu, víc ne. 

Věnuji se jen svému pracovnímu zaměření, nic jiného nemusím řešit. 

Vyřeším si daně, zdravotní nebo sociální pojištění sám, příp. mám svou účetní.  

Vyhovuje mi vyhledávat příležitosti a svoboda. Nemám příjmy určené tabulkou. 

Potřebuji být svým pánem, bez šéfa, který mě řídí. 

Moje pracovní doba závisí hodně na mně, někdy je delší, jindy kratší. 

Pracuji, kdy a kde potřebuji. Přizpůsobím se klientům. 

Zpočátku jsem ochotný pořádně makat, budu pracovat i hodně navíc. 

Plánuji si vybudovat svou vlastní klientelu. 

Zvládám vyšší zodpovědnost za termíny, papírování, finance. 

Nabírám, vedu a kontroluju své spolupracovníky. 

Nevadí mi práce, i když mám mít volno, potřebuji výzvy a tvůrčí činnost. 

Podstoupím vyšší riziko při rozhodování. Vím, že můžu přijít o všechno. 

Zastanu více různých typů práce, umím se přizpůsobit. 
 

Zaměstnanec vs. podnikatel



Jak se vyznat 
v náboženstvích
Autor: Radek Hejret

„Upokojení mysli  
naučil jsem se hledat v Bohu.“ 

Jan Amos Komenský

Střední škola
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

    

PŘ
ES
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VK

A

        
    

Seznámení,  
úvodní 

motivace

Když se řekne 
„náboženství“

Časová osa 
náboženství

Revidujeme 
časovou osu 
náboženství

Náboženská 
svoboda

Reflexe 
a závěr

5 min 20 min 20 min 5 min 20 min 20 min

Hlavní myšlenka
Orientace v náboženských směrech pomáhá člověku pochopit jednání uvnitř lidské společnosti. 
Vnímání rozdílnosti kultur a tradic, kterými jsme obklopeni, pomáhá vytvářet prostor pro mezilid-
ské porozumění. Základní seznámení s platnými českými zákony v oblasti náboženství pomáhá 
člověku vážit si liberální demokracie.

Anotace
Během jednotlivých skupinových i individuálních aktivit se žáci seznámí s hlavními světovými 
náboženskými směry. Detailněji se zaměří na judaismus, křesťanství a islám a vztah mezi těmito 
třemi monoteistickými náboženstvími, která po staletí formovala různou měrou naši kulturu, 
vzdělanost a tradici. Dozví se, jak to bylo s náboženskou svobodou v době J. A. Komenského, 
jak tomu bylo v době komunismu a jak je ošetřena dnes. V závěru lekce budou žáci formulovat 
svůj názor k probíranému tématu.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Žák bude umět časově i prostorově zařadit hlavní náboženské směry a identifikuje, které 
z náboženství je mu nejbližší a které naopak nejvzdálenější a proč. 

• Žák získá povědomí o tom, jak je ošetřena v naší společnosti náboženská svoboda. 

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí

• Zamyslí se nad dopadem náboženství na svůj život.

• Na příbězích prožije, jak silně náboženská nesvoboda zasahuje do lidských životů.

K jakému jednání lekce zve/vede

• K odvaze beze strachu a předsudků blíže zkoumat téma náboženství.

• K informovanému respektu náboženského života ostatních lidí.
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• flipchart či čistá tabule 

• samolepky na jména

• fixy, papíry

• lepící guma

• stopky

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Jak se vyznat v náboženstvích  
(dostupné v prezentaci)

• PL Karty k časové ose  
(38 karet, 1× pro třídu, stačí tisk na A5, 
karty je možné zalaminovat)

• PL Časová osa – řešení  
(pro potřebu učitele)

• PL Příběh o náboženské nesvobodě  
(pro potřebu učitele)

• PL Náboženství – jak to vidím já  
(pro každého žáka, 2× na 1 stránce)

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

Upozornění 
Před začátkem lekce nalepte pomocí malířské papírové pásky 
(šířka 5 cm) na podlahu doprostřed místnosti (židle ve třídě 
uspořádány do tvaru písmene „U“) časovou osu, na kterou 
napište fixem doprostřed „rok 0“ a v pravidelných rozestupech 
vlevo od nuly −2000, −1000 a vpravo od nuly +1000, +2000. 
Délka časové osy bude cca 4 metry. 
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Postup a metody
1.1 Představení a seznámení se skupinou (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.

Metodická poznámka:  
Poté co si žáci nalepí na oděv svá jména, můžeme pro pozdější ilustraci souvislosti, jak jsme i 
dnes ovlivněni náboženstvími, využít znalosti o původu jmen, u některých se zastavit a vysvětlit 
jejich význam ( (např. Michael = Kdo je silný jako Bůh, Bohumil = milý Bohu, David = miláček, 
Matěj (Matyáš) z hebr. Matatjahu = Boží dar, Daniel = Bůh je soudce, Petr = kámen, Petra = 
skála, Eliška (Alžběta) = Bůh je má přísaha apod.). 

Po seznámení pusťte jako úvod k tématu video. Ve videu hledáme odpověď na úvodní otázku:

• Proč si v dnešní době lámat hlavu s nějakým náboženstvím? 

První video z prezentace:

2.1 Když se řekne „náboženství“ (15 min)
Brainstorming

Každý žák dostane minimálně 4 lístečky formátu cca A6. 

Na tabuli napište slovo NÁBOŽENSTVÍ a požádejte žáky, aby každý z nich samostatně na lísteček 
napsal pojmy, které se mu vybaví, když se řekne „náboženství“. 

Na každém lístku by měl být jednoslovný pojem nebo sousloví. Je třeba psát čitelně – nejlépe 
tiskacím písmem a fixem. Pro napsání pojmů dáme žákům časový limit 1 minutu.

Požádejte 2 žáky, aby lístky od všech vybrali a přinesli k tabuli. Poté se střídají v předčítání lístků 
a umísťují je lepící gumou na tabuli. 

Metodická poznámka:  
Pojmy, které se opakují, dáváme na stranu, a k pojmu na tabuli připojíme čárku, která ukazuje 
četnost pojmu.. Ke vznikajícímu soupisu se zatím nijak nevyjadřujeme.

Seznámení, 
úvodní motivace

5 min

1

1:15

Když se řekne 
„náboženství“

20 min

2
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Varianta:  
V menší skupině žáků je možné lístky přepisovat na tabuli nebo je společně skládat na zemi 
uprostřed skupiny.

Vzniklý soupis bude vždy originální a slouží k znovuvybavení, co již žáci o tématu vědí.

Když stejný úkol dostaly skupiny žáků před vámi, vznikl z nich soupis pojmů, který vidíte. 

Nad seznamem pojmů položte žákům otázky:

• V kterých pojmech se s předchozími skupinami shodujeme?

• Které pojmy máme navíc?

• Které pojmy jsou naopak navíc v tomto seznamu?

Metodická poznámka:  
Je vysoce pravděpodobné, že mnohé myšlenky se budou překrývat se seznamem skupiny.

Nyní máme představu, jaké pojmy si jako skupina spojujeme s náboženstvími. Podívejte se na 
tabuli a opište si z ní 3 z pojmů, které ve vás vyvolávají pocit ohrožení. Do druhého sloupečku 
vypište ze seznamu 3 pojmy, které vnímáte jako jednoznačně nebezpečné.

Varianta: Pokud máte dostatek času, můžete nechat žáky, aby si tyto 2 sloupečky pojmů 
vybrali společně ve dvojicích. 

Opět se podíváme, jak stejný úkol plnili žáci před vámi. Pojmy označené šedým puntíkem vníma-
li jako ohrožující a u černě označených pojmů se shodli, že z nich nebezpečí přímo čiší. 

Ukažte žákům další slide a nechejte je opět chvíli hledat shody a rozpory svých názorů s před-
chozími skupinami.

Můžete připojit například komentář: 

Některé myšlenky jako např. „organizovaná skupina“ nebo „islám“ byly žáky před vámi vnímá-
ny jako potenciálně nebezpečné, zatímco u terorismu, válek a násilí se všichni shodli, že z nich 
nebezpečí přímo čiší, tudíž je označili černě.

5.



6

Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

Možná nyní při pohledu na oba seznamy s označením některých pojmů souhlasíte a některé 
vidíte jinak. Většinou se lidské pohledy na náboženství velmi liší, a to podle našeho kulturního, 
historického, rodinného, ekonomického a sociálního pozadí a také podle naší předchozí zkuše-
nosti s těmito pojmy.

Aktivitu shrňte slovy: 

Ze seznamu je zřejmé, že přemýšlet o náboženstvích znamená dotýkat se řady citlivých témat, 
která pro nás nejsou snadná, a také že nám k porozumění této oblasti často chybí informace. 
My se dnes společně pokusíme toto téma alespoň částečně vyjasnit a hledat si k němu vlastní 
postoje.

2.2 Jak je to ve světě s náboženstvími? (5 min)
Práce s videem

Před puštěním další části videa z prezentace zadejte žákům úkol: 

V následující části videa budeme hledat odpovědi na otázky: 

• Jak je na tom většina Čechů s náboženstvím?

• Kolik procent lidí na celém světě se hlásí k nějakému náboženství? 

1:26

6.
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3.1 Skládání časové osy (12 min)
Práce s textem – třídění

Rozdejte mezi žáky všechny části z PL Karty 
k časové ose tak, aby vám žádná karta nezby-
la (karet je celkem 38). Poté na časovou osu 
nalepenou na zemi pomocí malířské pásky do-
kreslete letopočty rozdělující jednotlivá tisíciletí 
na půl. Vznikne tak osa: −2000, −1500, −1000, 
−500, 0, 500, 1000, 1500, 2000 (viz ilustrační 
foto, jak v průběhu lekce vznikne časová osa).  

Vysvětlete žákům jejich úkol:

 
Umístěte na časovou osu (timeline náboženství) všechny karty, které máte v rukou. Karty obsa-
hují název náboženství, letopočet vzniku náboženství, místo vzniku, do jaké tradice náboženství 
patří, jméno zakladatele, název svatých textů, počet následovníků, symboly a další informace.

 
Nechejte žáky samostatně pracovat, případně jim poraďte, aby si navzájem pomohli, ale respek-
tovali své individuální znalosti, i kdyby si mysleli, že ostatní dávají karty dle jejich pohledu špatně/
nesmyslně.  

Metodická poznámka:  
V této fázi žáky neopravujeme, po skončení aktivity neprozrazujeme, zda je takto vytvořená 
časová osa správně. 

Varianta:  
Pokud chcete aktivitu více strukturovat, je možné postupovat v krocích v tomto pořadí: 
žáci, kteří mají příslušnou kartu, zařadí na časovou osu název náboženství, poté následují 
jména zakladatelů, pak svaté knihy, určení typu náboženství a místo vzniku, situace dnes 
a následovníci a nakonec symboly.

3.2 Jak to bylo před naším letopočtem? (8 min)
Práce s videem, diskuse

 
Vyzvěte žáky k tomu, aby pozorně sledovali video, protože tam najdou první část odpovědí, zda je 
vytvořená časová osa správně, nebo ne.

 
Během videa žáci nesmí sahat na časovou osu, mohou si pouze dělat poznámky. Každý je zodpo-
vědný ověřit správnost karty, kterou na začátku aktivity obdržel a po shlédnutí videa ji popřípadě 
umístit správně.

20 min

Časová osa 
náboženství

3

světová náboženství – časová osa pro ZŠ

-2000 0 2000-1000 -500 500-1500 15001000

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

HINDUISMUS

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

nemá
zakladatele

cca 1800 př. n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Védy
(základní původní náboženské texty)

Upanišady
(záznamy védských/indických filosofů)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

východní tradice
polyteismus
místo vzniku 

Indie

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

JUDAISMUS

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Abraham,
Izák a Jákob

cca 1800 př. n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tóra (5 knih/svitků Mojžíšových)

Tanach (známe jako Starý zákon)

Talmud
(výkladové komentáře k Tanachu)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

západní tradice
monoteismus

místo vzniku
Mezopotámie a Izrael

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

BUDDHISMUS

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Buddha
a následovníci

cca 600 př. n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Sútra (Buddhovy promluvy)

Vinaja 
(mnišská pravidla – nauka a kázeň)

Výkladové komentáře 
k nauce

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

východní tradice
polyteismus
místo vzniku

Nepál

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

KŘESŤANSTVÍ

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ježíš Kristus
a apoštolové

cca 30 n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bible:
Starý zákon 

(39 knih/svitků převzatých z judaismu)

Nový zákon 
(27 knih/svitků o životě a díle 
Ježíše a jeho následovníků)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

západní tradice
monoteismus

místo vzniku
Izrael

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ISLÁM

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mohamed
a společníci

cca 610 n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Korán 
(Mohamedovy recitace)

Hadísy
(výpovědi o slovech a činech Mohameda)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

západní tradice
monoteismus 

místo vzniku 
Saúdská Arábie

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ATEISMUS

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

nemá
zakladatele

cca 1800 n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

nemá
svaté texty
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Jak vidíte, zatím jsme se dozvěděli jenom část informací, které potřebujeme k ověření správnosti 
naší časové osy. Pojďme se k ní vrátit. 

Žáci nyní postupně a na základě diskuse opraví karty, jejichž chybné umístění zjistili z této části 
videa.

Upozornění:  
V této části lekce se věnujeme upřesňování informací pouze o hinduismu a buddhismu. 
Správnost informací o zbylých náboženstvích bude ověřena v další části videa po přestávce.

4.1 Revidujeme časovou osu
Nyní budou ve videu podrobněji představena tři náboženství, která jsou nám nejblíže. Budeme 
sledovat osmiminutový úsek videa a poté se vrátíme k revizi naší časové osy. Během videa osu ne-
opravujeme, ale je možné si dělat poznámky. Opět platí, že každý je zodpovědný za správnost ka-
ret, které obdržel na začátku, během videa je možné pouze si dělat poznámky, osa se neopravuje.

Pusťte z prezentace video. 

23.

2:20

Revidujeme 
časovou osu 
náboženství

15 min

4

5:01
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Po shlédnutí videa položte žákům otázky:

• Která informace vás ve videu zaujala/překvapila?

Poté vyzvěte žáky ke kontrole časové osy vytvořené na začátku lekce.

Poté co jsou žáci jako skupina spokojeni s výsledkem korekce časové osy, promítněte z prezenta-
ce správně seřazenou časovou osu a dejte žákům prostor opravit případné chyby časové osy na 
podlaze.

Nad sestavenou časovou osou se žáků ptejte:

• Co mají jednotlivá náboženství společného?

• V čem se podle vás liší?

Odpovědi žáků můžete shrnout takto: 

Všechna tři náboženství jsou monoteistická. Zatímco křesťanství přímo vychází z judaismu (mi-
nimálně pokud jde o Ježíše a jeho učedníky), v případě islámu lze mluvit o inspiraci z judaismu 
a křesťanství, vůči nimž se však islám vymezuje. Křesťanství i judaismus mají společný základ ve 
svatých písmech (39 knih Starého zákona), islám vytvořil jinou svatou knihu – Korán, jehož texty 
popírají božskou inspiraci Starého zákona.

5.1 Náboženská svoboda v českých dějinách (5 min)
Rozhovor, výklad

Dnes nám v naší zemi připadá samozřejmé, že respektujeme jiné pohledy na svět. Nebylo tomu 
tak ale vždy.

• Dokázali byste uvést nějaký příklad z historie, kdy v naší zemi nebyla náboženská svoboda?

Metodická poznámka:  
Žáci zpravidla jmenují příklady z období komunismu a nacistické nadvlády.

Pokračujte výkladem:

Dalším takovým obdobím byla doba rekatolizace, během které řada lidí musela odejít do exilu. 

Náboženská 
svoboda

15 min

5

15.
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Jedním z nich byl také J. A. Komenský, který opustil zemi v roce 1628. Dlouho doufal, že se 
jednou do své rodné země vrátí, tyto naděje však byly zmařeny, když byla v roce 1648 ukonče-
na třicetiletá válka a uzavřen Vestfálský mír. Podle této dohody záleželo na panovníkovi každé 
země, aby rozhodl o tom, jaké náboženství musí zastávat všichni jeho poddaní.

Pro Komenského to byla velká rána. Během svého pohnutého života došel k závěru, že jedinou 
jistotou je pro něj Bůh sám.

Promítněte z prezentace citát z Komenského.

K prvnímu uvolnění náboženské svobody došlo 
až roku 1781, kdy byl vydán Toleranční patent, 
který kromě katolického vyznání povoloval 
tři další křesťanská vyznání. Plná svobo-
da náboženství však přišla až se založením 
Československé republiky v roce 1918. 

5.2 Jak vytrvat ve svém přesvědčení (12 min)
Práce s videem, diskuse

Pusťte nyní z prezentace příběh Petra Jaška o jeho zkušenosti z vězení v Súdánu, který byl nato-
čený v rámci projektu Komenský 2020.

Uveďte video slovy: 

I v dnešní době jsou místa, kde panuje náboženská nesvoboda. S tou se střetl také český huma-
nitární pracovník Petr Jašek.

Po shlédnutí videa se žáků zeptejte:

• Co vás v příběhu zaujalo/překvapilo?

• Co pomáhalo Petru Jaškovi vytrvat v jeho přesvědčení?

• Museli jste někdy obhájit své přesvědčení? Jak jste to dokázali?

16.

4:57
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Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

Varianta:  
Pokud máte svůj vlastní příběh, jak jste prožívali v tomto období náboženskou nesvobodu, 
můžete mu dát přednost před další aktivitou. Autentické vyprávění je pro žáky vždy přínosné 
a je možné se k němu i po lekci vracet. 
Je možné se inspirovat příběhem autora metodiky v PL Příběh o náboženské nesvobodě. 
Příběhy dalších obětí náboženské perzekuce najdete  .

5.3 Zákon o svobodě náboženského vyznání (3 min)
Práce s videem

Položte žákům otázku:

• Jak je dnes náboženská svoboda právně ošetřena v naší společnosti?

Odpověď naleznete ve videu.

Žáci si mohou ještě přečíst výňatek ze Zákona č. 
3/2002 Sb. v prezentaci.

6.1 Jak to vidím já (8 min)
Individuální reflexe – Nedokončené věty

V našem státě máme zajištěno, že si jako občané můžeme hledat i měnit vlastní světonázor. 
Pojďme se nyní zamyslet, jak to v současné chvíli vnímá každý z nás.

Závěr a 
reflexe

10 min

6

0:22

21.
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Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

Když dnes poprvé zaznělo téma „náboženství“, tak jsem se 
domníval/a  a nyní si myslím, že 

Nejblíže je mi  (název náboženství),  
protože  (uveď min. 2 důvody).

Nejvzdálenější mi připadá  (název náboženství),  
protože  (uveď min. 2 důvody).

Nejvíce slučitelné s mým životem mi připadá 

Když uvažuji nad tématem náboženství, napadá mě, že 

Možná by bylo užitečné 

Nepřipadá mi správné 

Nerozumím 

6.2 Shrnutí (2 min)
Na závěr můžete připomenout základní fakta, která vyplynula z lekce. 

Náboženství stále hraje v lidské společnosti velmi důležitou úlohu a úkolem demokratické společ-
nosti je chránit náboženskou svobodu.

Doplňující informace

Příběhy dalších obětí náboženské perzekuce viz:

• POST BELLUM, o. p. s. Příběhy 20. století. pribehy20století.cz [online]. [cit. 2019-11-30]. 
Dostupné z: https://www.pribehy20stoleti.cz

• POST BELLUM, o. p. s. Paměť národa. Oběť perzekuce církví v letech 1948–1989.  
pametnaroda.cz [online]. [cit. 2019-11-30]. Dostupné https://www.pametnaroda.cz/cs/
obet-perzekuce-cirkvi-v-letech-1948-1989

Další zdroje

• HOŠEK, Pavel. Islám jako výzva pro křesťany. Praha: Návrat domů, 2016.  
ISBN 978-80-7255-375-4.

• WARNER, Bill. Síra – život Mohameda. Brno: Center for the Study of Political Islam, 2015. 
ISBN 978-80-88089-06-3.

• WARNER, Bill. Hadísy – Mohamedova Sunna.  
Brno: Center for the Study of Political Islam, 2016. ISBN 978-80-88089-23-0.

• Korán. Praha: Československý spisovatel, 2012. ISBN 978-80-7459-080-1.

• WILSON, Marvin R. Náš otec Abraham. Židovské kořeny křesťanské víry. Sborový dopis, 1997.

• POJAR, Miloš. T. G. Masaryk a židovství. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2571-5.

Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

Instrukce: Vyberte si z následujících nedokončených vět minimálně 4 a dokončete je.

Když dnes poprvé zaznělo téma „náboženství“, tak jsem se domníval/a 

a nyní si myslím, že  

Nejblíže je mi  (název náboženství), protože  

 (uveď min. 2 důvody).

Nejvzdálenější mi připadá  (název náboženství), protože   

 (uveď min. 2 důvody).

Nejvíce slučitelné s mým životem mi připadá 

Když uvažuji nad tématem náboženství, napadá mě, že 

Možná by bylo užitečné 

Nepřipadá mi správné 

Nerozumím 

Instrukce: Vyberte si z následujících nedokončených vět minimálně 4 a dokončete je.

Když dnes poprvé zaznělo téma „náboženství“, tak jsem se domníval/a 

a nyní si myslím, že  

Nejblíže je mi  (název náboženství), protože  

 (uveď min. 2 důvody).

Nejvzdálenější mi připadá  (název náboženství), protože   

 (uveď min. 2 důvody).

Nejvíce slučitelné s mým životem mi připadá 

Když uvažuji nad tématem náboženství, napadá mě, že 

Možná by bylo užitečné 

Nepřipadá mi správné 

Nerozumím 

Náboženství – Jak to vidím já
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• MEARS, Henrietta a Frances BLANKENBAKER. O čem všem je Bible. Pokoj, 1992.  
ISBN 80-85747-02-2.

• DIVECKÝ, Jan. Židovské svátky. Praha: P3K, 2005. ISBN 80-903584-3-8.

• Bible. Český studijní překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2009.  
ISBN 978-80-86449-61-6.

• PARTRIDGE, Christopher. Lexikon světových náboženství. Praha: Slovart, 2006.  
ISBN 80-7209-796-2.

• PAVLINCOVÁ, Helena a kol. Judaismus, křesťanství, islám: slovník. Praha: Mladá fronta, 1994. 
ISBN 80-204-0440-6.

• Kolektiv autorů. Víry a vyznání. Praha: Slovart, 1993. ISBN 80-75-145-011-1.

• World’s largest religious group. Pew Research Center [online].  
[cit. 2019-10-24]. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/
christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-declining-in-europe/

• Major religious group. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].  
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. [cit. 2019-10-24].  
Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Major_religious_groups
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Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

Instrukce: Vyberte si z následujících nedokončených vět minimálně 4 a dokončete je.

Když dnes poprvé zaznělo téma „náboženství“, tak jsem se domníval/a 

a nyní si myslím, že  

Nejblíže je mi  (název náboženství), protože  

 (uveď min. 2 důvody).

Nejvzdálenější mi připadá  (název náboženství), protože   

 (uveď min. 2 důvody).

Nejvíce slučitelné s mým životem mi připadá 

Když uvažuji nad tématem náboženství, napadá mě, že 

Možná by bylo užitečné 

Nepřipadá mi správné 

Nerozumím 

Instrukce: Vyberte si z následujících nedokončených vět minimálně 4 a dokončete je.

Když dnes poprvé zaznělo téma „náboženství“, tak jsem se domníval/a 

a nyní si myslím, že  

Nejblíže je mi  (název náboženství), protože  

 (uveď min. 2 důvody).

Nejvzdálenější mi připadá  (název náboženství), protože   

 (uveď min. 2 důvody).

Nejvíce slučitelné s mým životem mi připadá 

Když uvažuji nad tématem náboženství, napadá mě, že 

Možná by bylo užitečné 

Nepřipadá mi správné 

Nerozumím 

Náboženství – Jak to vidím já



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

Příkladem náboženské nesvobody z období relativně nedávného může být životní příběh Karla, který se 
odehrál na Střední průmyslové škole strojní v jednom středně velkém českém městě. 

V té době chodil Karel do prvního ročníku střední školy, bylo mu 14 let a v prostředí nové školy se cítil 
značně nejistý – nová, velká budova, cizí učitelé, cizí žáci, kteří snad všichni přes prázdniny brali růstové hor-
mony, protože byli o hlavu větší než on. Z původní základní školy, kterou absolvoval v jiném městě, s ním 
do této nové školy nejezdil žádný kamarád. Navíc začal dojíždět do cizího města. V této situaci se na chod-
bě školy hned po vstupu setkává s osobou zástupce ředitele školy, soudruha tělocvikáře, který každé ráno 
kontroluje, zda jsou žáci čistě oblečeni a řádně upraveni a je velmi přísný. 

Karel se střetává s podivným jednáním – jeho nové tričko se stalo terčem pozornosti právě tohoto přísného 
strážce školy. Na vysvětlenou: tričko je dovezené z Polska a honosí se nejen příjemným bavlněným materi-
álem, ale hlavně krásným barevným potiskem, který jeho maminka musela nažehlit, protože trička s potis-
kem nebyla v té době prostě k sehnání. „Vy neznáte školní řád? Okamžitě sundejte to tričko a oblečte si ho 
naruby! Pokud se to bude opakovat, hrozí Vám kázeňský postih, protože propagujete imperialistické myšlenky!“ 
Abyste pochopili – Karel měl na tričku sportovní americký motiv s basketbalovým míčem a nápisem NBA.

To se stalo v září, když byl Karel úplným nováčkem. Hluboce se mu to vrylo do srdce a od té doby chodil 
buď v tričkách bez potisku, nebo v košilích. Po několika týdnech už se tedy cítí v novém prostředí bezpečný, 
dokonce si našel mezi novými spolužáky kamarády. V listopadu, jako každé jiné všední ráno, kráčí vstupní 
aulou školy k šatnám, které se nachází v suterénu, když tu slyší na celou chodbu výkřik soudruha zástupce 
ředitele: „Habr, stůjte!“ Habr bylo příjmení spolužáka z vedlejší třídy, také studenta prvního ročníku. Jen ne-
byl strojař, ale technolog. Po hlasitém výkřiku stojí všichni a hledí užasle na scénu takřka divadelní. 

Zástupce ředitele kráčí ke spolužákovi Habrovi a křičí: „Co to máte na krku?!? Okamžitě to sundejte!“ 
Spolužák Habr na sobě nosil od začátku podzimu ke krku upnutý starý dlouhý šedivý kabát, snad po dědovi 
z války, ale dnes ho má rozepnutý. A to je také důvod hněvu pana zástupce ředitele. Všiml si totiž, že na od-
haleném krku spolužáka je zavěšen kožený řemínek s malým dřevěným křížkem. Chudák spolužák, vůbec 
neví, jak na ten nával zloby reagovat. Couvá ke zdi a chvěje se. V tu chvíli se stane něco nepředstavitelného 
– zástupce ředitele přistupuje k žákovi, levou rukou mu silným škubnutím strhává křížek z krku a pravou 
rukou uděluje na jeho tvář pořádnou facku. Habr stojí, mlčí, tvář červenou, slzu neuroní. Ale zástupce ře-
ditele soptí dál: „To je porušení školního řádu! Propagace náboženství na školu nepatří, okamžitě se hlaste 
v ředitelně!“ My ostatní pak putujeme do šaten a odtud do svých učeben. Jsme zaražení, nevíme, jak reago-
vat. Nikdo z učitelů se však k této scéně nevyjadřuje. Až o více než rok později se dozvídáme, že na každého 
žáka je veden jakýsi kádrový posudek, ve kterém je uveden třídní původ rodičů a dále kolonka náboženství. 
Ta je v případě Karla proškrtnuta, protože nepochází z křesťanské rodiny. U jeho spolužáka Habra je však 
uvedeno: „Křesťanský původ – nedoporučujeme studium na vysoké škole.“ 

Zdá se vám tento příběh jako vystřižený z historického románu popisující středověk nebo období nacistické 
nadvlády? Pak vězte, že se stal na konci osmdesátých let 20. století. Období náboženské nesvobody totiž 
skončilo až v listopadu roku 1989  tzv. Sametovou revolucí. 

Autor příběhu: Radek Hejret 

(pozn. autora příběhu: Jména a příjmení aktérů příběhu byla pozměněna.)

Příběh o náboženské nesvobodě



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

HINDUISMUS

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

nemá
zakladatele

cca 1800 př. n. l.



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Védy
(základní původní náboženské texty)

Upanišady
(záznamy védských/indických filosofů)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

východní tradice
polyteismus
místo vzniku 

Indie



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

dnes
převážně Indie

cca 1 miliarda  
následovníků

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

védský óm



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

JUDAISMUS

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Abraham,
Izák a Jákob

cca 1800 př. n. l.



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tóra (5 knih/svitků Mojžíšových)

Tanach (známe jako Starý zákon)

Talmud
(výkladové komentáře k Tanachu)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

západní tradice
monoteismus

místo vzniku
Mezopotámie a Izrael



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

dnes 
Izrael, USA

cca 15 milionů  
následovníků

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Magen David



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Menora

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

BUDDHISMUS



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Buddha
a následovníci

cca 600 př. n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Sútra (Buddhovy promluvy)

Vinaja 
(mnišská pravidla – nauka a kázeň)

Výkladové komentáře 
k nauce



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

východní tradice
polyteismus
místo vzniku

Nepál
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

dnes 
východ Asie

cca 0,5 miliardy  
následovníků



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

dharmačakra

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

KŘESŤANSTVÍ



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ježíš Kristus
apoštolové

cca 30 n. l.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bible:
Starý zákon 

(39 knih/svitků převzatých z judaismu)

Nový zákon 
(27 knih/svitků o životě a díle 
Ježíše a jeho následovníků)



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

západní tradice
monoteismus

místo vzniku
Izrael

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

dnes 
celý svět

cca 2,2 miliardy  
následovníků



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

kotva

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ryba / ΙΧΘΥΣ



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

kříž

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ISLÁM



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mohamed
a společníci

cca 610 n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Korán 
(Mohamedovy recitace)

Hadísy
(výpovědi o slovech a činech Mohameda)



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

západní tradice
monoteismus

místo vzniku
Saudská Arábie

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

dnes 
celý svět

cca 1,6 miliardy  
následovníků



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

půlměsíc

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ATEISMUS



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

nemá
zakladatele

cca 1800 n. l.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

nemá
svaté texty



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

dnes 
celý svět

cca 0,5 miliardy  
následovníků

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

evoluční ryba



Pracovní listy Jak se vyznat v náboženstvíchStřední škola



Pravá maturita: 
dospělost lidství
Autor: Mgr. Petra Burdová

„Škola má být dílnou lidskosti,  
nikoliv mučírna ducha.“ 

J. A. Komenský

Střední škola
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

           

PŘ
ES

TÁ
VK

A

                

Seznámení,  
úvodní 

motivace

Jaký je
 (ne)dospělý 

člověk?

Znaky 
skutečné 

dospělosti

Jak se 
projevuje 
dospělost 
v praxi?

Osobní
 SWOT analýza

a akční plán

Reflexe 
a závěr

5 min 20 min 20 min 20 min 15 min 10 min

Hlavní myšlenka
Dobro jedince není dlouhodobě udržitelné bez dobra celku. Dospívám-li, měl/a bych vnímat spo-
jení s druhými a svou osobní spoluzodpovědnost za společnost, které jsem součástí. Socializace 
je oboustranně výhodná.

Anotace
V lekci chceme vést k zodpovědnosti za sebe a za druhé. Žáci budou ve skupinách analyzovat 
konkrétní projevy dospělého a nedospělého chování a z tohoto hlediska poté individuálně hod-
notit svůj osobní stav. Cílem lekce je zdůraznit důležitost vyváženosti v dávání a přijímání, která 
je znakem dospělosti. Výstupem bude osobní SWOT analýza dospělosti a konkrétní akční plán, 
který bude reagovat na výsledky této analýzy. 

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Žáci budou v rámci skupinové aktivity schopni pojmenovat min. 4 rozdíly projevů dospělého 
a nedospělého chování.

• Žáci budou znát dva nástroje k vědomé práci s plánováním vlastního posunu – SWOT analýzu 
a akční plán.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí

• Dospělost k nám nepřichází sama s věkem, ale je potřeba k ní aktivně směřovat.

K jakému jednání lekce zve/vede

• Na základě vlastní vypracované SWOT analýzy si žák vybere jednu oblast, ve které se chce 
dále rozvíjet.
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• PL Cesta k dospělosti  
(rozstříhat, pro každou skupinu jedna oblast)

• PL SWOT analýza dospělosti  
(pro každého žáka)

• PL Můj akční plán  
(pro každého žáka)

Pomůcky 

• Dataprojektor a ozvučení

• Prezentace 

• Video Mamahotel  
(dostupné v prezentaci)

• Samolepky na jména + fixy

• Čisté papíry a psací potřeby

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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Pravá maturita: dospělost lidstvíStřední škola

Postup a metody

1.1 Představení, seznámení, téma lekce (5 min)
Rozhovor

Na začátku se představte, popř. představte organizaci, kterou reprezentujete.

Varianta:  
Napište na tabuli 3 čísla, která vás nějak charakterizují (např. co je pro vás důležité, co 
máte rádi apod.), a nechejte žáky hádat, co tato čísla znamenají. Například čísla 2, 3 a 44 
znamenají: vytvořila jsem celkem 2 metodiky, doma jsme 3 a je mi 44 let. 

Domluvte si také pravidla, jak se budete s žáky oslovovat, a pravidla spolupráce v průběhu lekce. 
Pokud žáky neznáte, je užitečné, když si nalepí samolepky se jmény, aby bylo možné je v průběhu 
lekce oslovovat.

Lekci uveďte slovy: Nyní jste již mnoho let ve škole. Komenský říkal, že „škola má být dílnou lid-
skosti”. Usiloval o to, abychom se během školních let rozvíjeli jako celé osobnosti a dorůstali do 
lidí, kterými máme být. Staneme se dospělými dosažením určitého věku nebo stupně vzdělání? 
Co to znamená být dospělý? Na tyto otázky budeme dnes společně hledat odpovědi. 

Uveďte známé motto: „Maturita je zkouška dospělosti“. Znamená složení maturity, že je člověk 
dospělý? 

Nechejte žáky hlasovat o tomto výroku: souhlasím / nesouhlasím /zdržuji se hlasování (nevím, 
nechci odpovídat). Výsledky hlasování zapište na tabuli/flipchart:

MATURITA = BÝT DOSPĚLÝ

ANO – počet hlasujících

NE – počet hlasujících

ZDRŽEL SE – počet hlasujících

Vyzvěte k další aktivitě: 

Pojďme společně zjistit, co vlastně znamená „být dospělý“.

2.1 Jaký je (ne)dospělý člověk? (10 min)
Brainstorming

Žáci budou pracovat ve skupinách po 4–5 žácích. Každé skupině dejte jednu část PL Cesta k do-
spělosti. Žáci mají za úkol ke své oblasti do PL napsat ke každé věkové kategorii alespoň 2 kon-
krétní příklady chování.

Seznámení, 
úvodní motivace

5 min

1

Jaký je 
(ne)dospělý 

člověk?

10 min

2

3. 11.
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Metodická poznámka:  
Pokud máte vyšší počet žáků, nevadí, když vytvoří více 
skupin a když se některé z nich budou zabývat stejnou 
oblastí. Získáte tak více výstupů a můžete je porovnat.

Metodická poznámka:  
Pro lepší zapojení a vyhnutí se komplikacím (např. žáci 
nemohou mluvit o chování všech lidí na celé planetě 
a generalizovat) můžete navrhnout, aby žáci vycházeli 
z vlastní zkušenosti, tedy z toho, jak se sami chovali, 
chovají a pravděpodobně budou chovat.

2.2 Seznámení s výstupy (10 min)
Prezentace skupinové práce, diskuse

Všechny skupiny prezentují své výstupy ostatním.

Návrh: prezentují vždy 2 dobrovolníci za konkrétní skupinu. Hlídejte čas (cca 1 min 
pro každou skupinu).

Veďte žáky ke shrnutí aktivity otázkami:

• Co jsme se dozvěděli o dospělosti?

• V jakých dalších oblastech by se dal sledovat vývoj k dospělosti? 

Metodická poznámka: 
Žáci obvykle přicházejí se shrnutím, že v průběhu života se člověk postupně vyvíjí od absolutní 
závislosti na druhých k samostatnosti. Někteří již v této aktivitě shrnují, že dospělost se 
vyznačuje nejen schopností se plně postarat sám o sebe (samostatnost), ale také schopností 
postarat se o druhé.

3.1 Znaky dospělosti – prezentace (5 min)
Výklad

Pomocí prezentace představte znaky a projevy dospělosti dle odborné literatury.

Ve dvojicích přemýšlejte nad definicemi znaků dospělosti. Zkuste odlišit, které z nich popisují 
dospělost vůči sobě a dospělost vůči okolí.

Žáci nejprve sledují prezentaci, poté ve dvojicích přiřazují dané projevy do dvou kategorií a zdů-
vodňují svou volbu. Na následujícím slidu můžete odhalit řešení.

20 min

Znaky 
skutečné 

dospělosti 

3

Pracovní listy Pravá maturita: dospělost lidstvíStřední škola

Cesta k dospělosti

Péče o tělo a péče o duši

Dítě (6 let, prvňáček)

Vrstevník (16–19 let) 

Dospělý (cca 25 let)

Vztah k druhým lidem a vztah k sobě  

Dítě (6 let, prvňáček)

Vrstevník (16–19 let) 

Dospělý (cca 25 let)

Finance a práce   

Dítě (6 let, prvňáček)

Vrstevník (16–19 let) 

Dospělý (cca 25 let) 

Vzdělání a volný čas

Dítě (6 let, prvňáček)

Vrstevník (16–19 let) 

Dospělý (cca 25 let)

16. 20.
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Pravá maturita: dospělost lidstvíStřední škola

Obojí je důležité: jak pečovat o sebe, tak i pe-
čovat o druhé. Klíčový je v tomto směru prvek 
rovnováhy. Můžeme si to představit jako 
„rybník”. Rybník potřebuje přítok i odtok. 
Stejně tak pokud se staráme jen o druhé 
a zapomeneme na sebe, vyschneme. Pokud 
se ale na druhou stranu staráme jen o sebe, 
zatuchneme. Potřebujeme tedy jak dávat, 
tak čerpat.

3.2 Osobní SWOT analýza dospělosti (10 min) 
 
Nyní budeme každý samostatně hledat odpověď na otázku: Jsem dospělý? 

Žáci individuálně pracují s PL SWOT analýza dospělosti. Analyzují a zapisují své projevy a znaky 
dospělosti. 

26. 27.

31.

34. 35.
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3.3 Reflexe ve dvojicích (3 min)
Žáci si nejprve ve dvojicích sdílejí výstupy z dané aktivity.

3.3 Společná reflexe (2 min)
Povzbuďte žáky, aby se sdíleli s celou skupinou s tím, 
co si do své osobní analýzy poznamenali.

Příklady otázek k reflexi:

• Překvapilo vás něco?

• Jaká oblast SWOT analýzy pro vás byla  
nejlehčí/nejtěžší? Proč?

• Mohli byste zmínit nahlas silné/slabé stránky? 

• Mohli byste zmínit nahlas příležitosti/hrozby?

4.1 Video – Mamahotel (6 min)
Práce s videem, diskuse

Žáci sledují ilustrativní příklady chování Bedřicha a Honzy.

4.2 Analýza videopříběhu (10 min)
Požádejte žáky, aby se znovu rozdělili do stejných skupin jako v předchozí aktivitě (po 4–5 žácích). 
Některé skupiny budou pozorovat Bedřicha, jiné Honzu. 

Žáci mají za úkol diskutovat a sepsat:

• V čem konkrétně se Bedřich/Honza proje-
vil/neprojevil jako dospělý? 
(Pozn.: Své analyzování stále zohledňují 
podle dvou kategorií z prezentace.)

Jako podklad pro diskusi žákům opět promítně-
te znaky dospělosti.

Jak se 
projevuje 
dospělost 

v praxi?

20 min

4

 náhled na PL SWOT 
analýza dospělosti

5:24

40.

Pracovní listy Pravá maturita: dospělost lidstvíStřední škola

Swot analýza dospělosti

Zadání: Zkus si vyplnit SWOT anylýzu, ve které zhodnotíš své silné a slabé stránky, příležitosti a rizika s ohledem na 
svou úroveň dospělosti. Mohou ti v tom pomoci následující otázky:

a) Umím pečovat / dávat sobě? 
Např. Kde/kdy a co konkrétně přijímám? Jak a co jím? Jak trávím volný čas? Mám rodinu/přátele, kteří mě podporují? 
Kupuji si něco, co mi přináší radost? Baví mě učit se něco nového? 

b) Umím projevit péči / dávat druhým? 
Např. Mám doma něco konkrétního na starost? Investuji do něčeho své finanční příjmy? Přispívám doma něčím 
do společné domácnosti? Jak/kdy a kde trávím čas s někým z rodiny? Jak se zajímám o své přátele? Pomáhám svými 
vědomostmi/dovednostmi? 

35.

Poznámka: SWOT je zkratka z anglického originálu: S = Strengths (silné stránky), W = Weaknesses (slabé stránky),  
O = Opportunities (příležitosti), T = Threats (hrozby). 
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4.3 Společné sdílení výstupů z aktivity (4 min)
Vyzvěte skupiny, aby sdělily, k čemu došly. Dejte prostor všem skupinám. 

5.1 Osobní SWOT a akční plán (15 min)
Osobní písemná reflexe – Můj plán

Veďte žáky k tomu, aby se vrátili ke svým SWOT analýzám (doplnit, pozměnit) a položte 
před ně výzvu (challenge): 

Vyberte si jednu slabou stránku/příležitost/riziko a vypracujte konkrétní akční plán (dále AP) 
pro změnu. 

Návod na sestavení plánu naleznou žáci na PL Můj akční 
plán.

Metodická poznámka:  
Pokud se třídou pracujeme pravidelně, je dobré se 
k tématu po čase vrátit a zeptat se žáků, jak se jim jejich 
akční plány daří plnit.

Varianta:  
V případě, že žáci vypracují SWOT analýzu v kratším čase 
nebo již nezbyl dostatečný čas na její vypracování, můžete 
využít video Vzdělanost – Ondřej Kania.

Video lze uvést slovy: 

Ondřej Kania je příkladem člověka, který se nenechal odradit překážkami na cestě za svým cílem. 

Vyzvěte žáky, aby v jeho příběhu identifikovali znaky dospělosti.

Osobní  
SWOT analýza  

a akční plán

15 min

5

3:55

Pracovní listy Pravá maturita: dospělost lidstvíStřední škola

Akční plán – postup

1) Ujasni si, co chceš řešit (např. málo peněz, ne-
mám skutečného přítele…).

2) Jakého cíle chceš v této oblasti dosáhnout? (Cíl 
musí být konkrétní, měřitelný, přiměřený, motivu-
jící a splnitelný.)

3) Sepiš si své nápady, jak se s výzvou vypořádat 
(minimálně 5 návrhů, zapoj kreativitu).

4) Vyber si ze svých nápadů alespoň 3, které ti 
připadají užitečné. Ve výběru ti mohou pomoci tyto 
otázky:

• Který nápad nejvíce odráží moje touhy ohledně oče-
kávaného výsledku?

• Který nápad se dotýká nejvíce mojí míry 
odpovědnosti?

• Který nápad by se měl uskutečnit jako první?

• Můžu  některé nápady kombinovat = spojit?

• Který nápad bude mít největší dopad?

• Který nápad má největší potenciál?

5) Sepiš si konkrétní akční plán k naplnění svého 
cíle. 

a) Stanov si cíl.

b) Zamysli se nad zdroji (např. konkrétní lidé, materiál, 
čas, kontakty, peníze, prostě vše, co k naplnění cíle 
potřebuješ). Jak začnu? 

c) Rozhodni jak, kdo, co, kde a kdy. 

d) Vytvoř konkrétní seznam úkolů, které musíš udělat.

e) Požádej někoho o kontrolu (vykazatelnost, kontrolu) 
nebo vytvoř jiný systém kontroly.

Zdroj: Upraveno podle programu Tentmakers.

Můj akční plán 

1) Co budu řešit?

2) Jakého cíle chci v této oblasti dosáhnout?

3) Všechny moje nápady na řešení (alespoň 5):

4) Vybral/a jsem: 

5) Toto je můj akční plán k naplnění mého cíle: 
a) Cíl

b) zdroje/podpora

c) Jak začnu?

d) Seznam ÚKOLŮ (minimálně 3):

1. 

2. 

3. 

e) Komu a jak budu vykazatelný?
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6.1 Jak to vidím já (7 min)
Osobní písemná reflexe, volné psaní

Vyzvěte žáky, aby na papír napsali vše, co je napadá jako odpověď na otázku:

• Co pro mě znamená dospělost / být dospělý?

K psaní by měli využít celých 7 minut a používat k formulování svých myšlenek souvislé věty. 
Ujistěte je, že text píší pro sebe a bude záležet jen na nich, zda ho poté budou chtít přečíst 
ostatním.

Metodická poznámka:  
Pokud je pro žáky metoda volného psaní nová, vysvětlete princip a postup metody.

Princip:  
Volné psaní je jedna z brainstormingových metod, která nám pomáhá objevit v sobě nečekané 
nápady, myšlenky, souvislosti. Je to případ, kdy psaní slouží k učení, nikoliv k zaznamenání 
hotové myšlenky nebo k její reprodukci. Na rozdíl od jiných typů brainstormingu se volné psaní 
píše jako souvislý text (ne hesla, ale navazující věty).

Postup:

• Polož tužku na papír a piš, co tě napadá k danému tématu.

• Neplánuj si dopředu, co a jak budeš psát. Prostě piš.

• Nevracej se v průběhu psaní k tomu, co už jsi napsal, nevylepšuj to, neopravuj.

• Nenech se brzdit ve svých nápadech nejistotou, jak se co píše – při volném psaní je dovoleno 
chybovat. Nikdo ti nesmí chyby ve volném psaní vytýkat. Až budeš s textem dále pracovat, 
opravíš a vylepšíš ho i po formální stránce.

• Piš po celý stanovený čas – nepřestávej psát, i když máš dojem, že už tě nic nenapadá. 

• Když tě vážně nic nenapadá, můžeš si pomoct tak, že napíšeš např. „Co bych ještě mohl na-
psat k našemu tématu?“ nebo „Jak bych teď mohl v tématu pokračovat?“ apod.

• I když píšeš tyto nebo jiné pomocné věty, snaž se myslet na téma a vrátit se k němu.

• Ačkoliv píšeš bez přestávky, nemusíš psát rychle. Piš svým běžným tempem.

• Volné psaní píšeš výhradně pro sebe. Rozhodneš se sám, zda ho přečteš druhým nebo jinak 
zveřejníš, anebo zůstane jen pro tebe. 

6.2 Závěrečné sdílení (3 min)
Na závěr dejte prostor žákům, kteří chtějí svůj text přečíst. 

Další zdroje

NAKONEČNÝ, Milan. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-0993-0.

THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt.  
Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.

Reflexe 
a závěr

7 min

6
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Cesta k dospělosti

Péče o tělo a péče o duši

Dítě (6 let, prvňáček)

Vrstevník (16–19 let) 

Dospělý (cca 25 let)

Vztah k druhým lidem a vztah k sobě  

Dítě (6 let, prvňáček)

Vrstevník (16–19 let) 

Dospělý (cca 25 let)

Finance a práce   

Dítě (6 let, prvňáček)

Vrstevník (16–19 let) 

Dospělý (cca 25 let) 

Vzdělání a volný čas

Dítě (6 let, prvňáček)

Vrstevník (16–19 let) 

Dospělý (cca 25 let)
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Swot analýza dospělosti

Zadání: Zkus si vyplnit SWOT anylýzu, ve které zhodnotíš své silné a slabé stránky, příležitosti a rizika s ohledem na 
svou úroveň dospělosti. Mohou ti v tom pomoci následující otázky:

a) Umím pečovat / dávat sobě? 
Např. Kde/kdy a co konkrétně přijímám? Jak a co jím? Jak trávím volný čas? Mám rodinu/přátele, kteří mě podporují? 
Kupuji si něco, co mi přináší radost? Baví mě učit se něco nového? 

b) Umím projevit péči / dávat druhým? 
Např. Mám doma něco konkrétního na starost? Investuji do něčeho své finanční příjmy? Přispívám doma něčím 
do společné domácnosti? Jak/kdy a kde trávím čas s někým z rodiny? Jak se zajímám o své přátele? Pomáhám svými 
vědomostmi/dovednostmi? 

35.

Poznámka: SWOT je zkratka z anglického originálu: S = Strengths (silné stránky), W = Weaknesses (slabé stránky),  
O = Opportunities (příležitosti), T = Threats (hrozby). 
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Akční plán – postup

1) Ujasni si, co chceš řešit (např. málo peněz, ne-
mám skutečného přítele…).

2) Jakého cíle chceš v této oblasti dosáhnout? (Cíl 
musí být konkrétní, měřitelný, přiměřený, motivu-
jící a splnitelný.)

3) Sepiš si své nápady, jak se s výzvou vypořádat 
(minimálně 5 návrhů, zapoj kreativitu).

4) Vyber si ze svých nápadů alespoň 3, které ti 
připadají užitečné. Ve výběru ti mohou pomoci tyto 
otázky:

• Který nápad nejvíce odráží moje touhy ohledně oče-
kávaného výsledku?

• Který nápad se dotýká nejvíce mojí míry 
odpovědnosti?

• Který nápad by se měl uskutečnit jako první?

• Můžu  některé nápady kombinovat = spojit?

• Který nápad bude mít největší dopad?

• Který nápad má největší potenciál?

5) Sepiš si konkrétní akční plán k naplnění svého 
cíle. 

a) Stanov si cíl.

b) Zamysli se nad zdroji (např. konkrétní lidé, materiál, 
čas, kontakty, peníze, prostě vše, co k naplnění cíle 
potřebuješ). Jak začnu? 

c) Rozhodni jak, kdo, co, kde a kdy. 

d) Vytvoř konkrétní seznam úkolů, které musíš udělat.

e) Požádej někoho o kontrolu (vykazatelnost, kontrolu) 
nebo vytvoř jiný systém kontroly.

Zdroj: Upraveno podle programu Tentmakers.

Můj akční plán 

1) Co budu řešit?

2) Jakého cíle chci v této oblasti dosáhnout?

3) Všechny moje nápady na řešení (alespoň 5):

4) Vybral/a jsem: 

5) Toto je můj akční plán k naplnění mého cíle: 
a) Cíl

b) zdroje/podpora

c) Jak začnu?

d) Seznam ÚKOLŮ (minimálně 3):

1. 

2. 

3. 

e) Komu a jak budu vykazatelný?
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„Nevidí-li kdo té krásy v světě,  
ten málo vidí.” 

J. A. Komenský

Střední škola
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

    

PŘ
ES

TÁ
VK

A

     

Seznámení 
úvodní 

motivace

Krása  
a umění

Jak  
vnímáme  

krásu?

Krása je 
zneužitelná

Nenechat se 
polapit krásou

Reflexe 
a závěr

15 min 10 min 20 min 17 min 20 min 8 min

Hlavní myšlenka
Podstatou umění je tvořivost, ale také touha po kráse. Pro člověka je přirozené nechat se přita-
hovat krásou, ale nesmíme se jí nechat polapit.

Anotace
Žáci mají v této lekci možnost si uvědomit, jak se standardy krásy s dobou mění. Dále prozkou-
mají zneužitelnost krásy, která dokáže nepřipraveného člověka polapit do své pasti. Jsou vedeni 
k tomu, aby se učili moudře rozhodovat a nenechali se snadno zlákat. 

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:
• Jak se liší vnímání krásy v období baroka a dnes.

• Co říká Komenský o vztahu krásy a dobra.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí:
• Náš mozek inklinuje k tomu, považovat krásné za dobré.

K jakému jednání lekce zve/vede:
• K zamyšlení nad tím, čím se nechávají snadno zlákat. 

• K výběru strategie, která jim pomůže odolat.
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• pastička na myši

• samolepicí štítky + fixy

• papíry, psací potřeby a libovolný předmět

• 2 krabice/sáčky na losování 

Pomůcky 
• PC, dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• PL Umělecká díla do galerie  
(barevný tisk, 14 fotografií  
uměleckých děl ve formátu A4,  
mohou být zalaminované)

• hudební podkres  
(libovolná klidná hudba podle  
vlastního výběru pro aktivitu 3.1) 

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 Představení a seznámení se skupinou (5 min)
Rozhovor

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 
programu.

Lekci je možné uvést slovy: 

Jmenuji se… a dnešní hodinu a půl strávíme nad tématem umění. Podíváme se na ně z perspek-
tivy Jana Amose Komenského, jehož citáty nás budou v lekci provázet. Budete pozorovat, hodno-
tit, ale také zkusíte sami tvořit příběh. Věřím, že na konci této lekce budete odcházet nejen s no-
vými informacemi, ale také s konkrétními výzvami a aplikací tématu umění do vašeho života.

Metodická poznámka:  
Z důvodu lepší komunikace je vhodné, abyste žáky oslovovali křestními jmény. Proto jim ještě 
před začátkem lekce rozdejte samolepky a fixy a požádejte je, aby si na štítky napsali své 
jméno a přilepili si je na oděv. 

1.2 Otevíráme téma (10 min)
Socializační hra

Aby měli žáci možnost naladit se na téma lekce, zahrajte si s nimi jednoduchou hru Dvě pravdy 
a jedna lež. Hra vám zároveň umožní zjistit, jaký vztah k danému tématu žáci mají. 

Žáci dostanou za úkol, aby na lísteček napsali 3 věci, které mají v oblasti umění rádi; jednu z nich 
však ve skutečnosti rádi nemají nebo se jim nelíbí.

a) Uveďte příklady, co by mohli napsat (seriál, knihu, film, skladbu, kapelu, obraz, spisovatele, 
skladatele, herce apod.). Pro ilustraci jim řekněte vlastní preference – např. Mým oblíbe-
ným hercem je Tom Hardy, mám rád metalcore a horory (horory jsou lež).

b) Dejte jim chvíli, aby mohli napsat své preference (2 min).

c) Poté se rozdělí do dvojic a navzájem zkusí hádat, co je pravda a co lež (3 min).

d) Nakonec vyberte 3 žáky, kteří nahlas přečtou, co si zapsali, a ostatní hádají, co je lež (3 min).

Varianta:  
Podle ročníku a atmosféry ve třídě můžete místo hry Dvě pravdy a jedna lež zkusit aktivitu 
Znázornění postoje beze slov:

a) Doprostřed kruhu umístěte jakýkoli předmět, který souvisí s tématem umění  
(štětec, kniha, CD, plakát atd.).

b) Poté mají žáci pomocí předmětu a beze slov vyjádřit, jaký vztah mají k umění.

c) Žáci postupně vstávají a beze slov vyjádří svůj postoj – předmět obejdou, sednou 
si na něj, otočí se k němu zády, gestikulují apod.; ostatní žáci říkají, co předvedené 
ztvárnění vyjadřuje.

Seznámení, 
úvodní motivace

15 min

1
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Metodická poznámka:  
Při aktivitě Znázornění postoje beze slov žáci nemusí vědět, co přesně mají udělat. Nejprve 
jim nechejte prostor k jejich kreativitě. Pokud se aktivity po 20 sekund nikdo neujme, můžete 
vstát jako první a předvést svůj postoj k umění. Může se také stát, že se do aktivity nezapojí 
mnoho žáků. Nijak však žáky nenutíme, pouze je povzbudíme a dáme jim dostatečný prostor, 
aby se mohli zapojit.

2.1 Komenský a umění (3 min)
Vyprávění

Položte žákům otázku a nechejte je volně 
odpovídat: 

Poslouchejte jejich odpovědi, případně se dále 
ptejte, proč odpověděli daným způsobem.

 
Možná se najde někdo, kdo řekne, že umění 
k životu nepotřebujeme. A dokonce s tím mů-
žeme souhlasit. Bez umění bychom dokázali 
přežít, přesto si nemůžeme pomoct. Máme 
potřebu tvořit. 

 
Jan Amos Komenský to popisuje slovy: „Lidská 
přičinlivost nepokládá za vhodné pro sebe 
samu předem skládat ruce v klín. A tak ze vše-
ho hned vytváří zas něco jiného a ničemu ne-
dopřeje konce, protože ji svádí pokušení jakési 
ustavičné radosti z tvoření.“

On sám je příkladem člověka, který nedokázal zůstat nečinný. Za svůj život napsal kolem dvou 
set spisů. Je také příkladem vytrvalosti a tvrdé práce. V roce 1656 došlo v polském Lešně, kde 
žil v exilu, k požáru. Přestože se snažil své spisy zachránit, shořelo téměř čtyřicet let jeho práce. 
Nejvíce ho zasáhla ztráta jeho Česko-latinského slovníku.  
Zkuste popsat, jak byste se asi cítili na jeho místě? 

Metodická poznámka:  
Můžete zkusit tuto událost přirovnat k situaci, kterou žáci znají: smazání seminární práce, 
smazání fotek na sociální síti, ztráta rozehrané počítačové hry. 

Přestože by si člověk v jeho situaci mohl říct, že dál tvořit nemá smysl, a prostě to zabalit, 
Komenského ztráta jeho díla nezastavila. Během pobytu v Amsterdamu napsal ještě dalších 
šedesát dva děl.

Podstata umění spočívá v touze a potřebě tvořit, ale také zachytit krásu.

2.2 Standardy krásy v době Komenského (7 min)
Výklad

Jan Amos Komenský žil v období, kdy krásu definovalo barokní umění. Osobně se mohl setkat 
s mnoha světoznámými umělci své doby – Shakespearem, Rembrandtem, Rubensem nebo 
Carravagiem. 

 Krása  
a umění

10 min

2

3.

4.
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• Čím se baroko vyznačovalo?

Nechejte prostor pro odpovědi žáků. Následně 
v prezentaci promítněte obrázky dokládající 
některé typické znaky baroka:

• Přepych, bohatost, záliba v optických iluzích 

• Náboženské motivy, dramatičnost obrazů, 
pohyb 

• Kontrast – světlo, stín

Představa o tom, co je krásné, se ale dost lišila 
od toho, co považujeme za krásné dnes. I lid-
ská krása se tehdy měřila podle jiných měřítek.

Promítejte postupně snímky v prezentaci a ptej-
te se žáků:

• Jaký barokní standard krásy zobrazuje podle 
vás tento obraz?

Zapomeňte na opálenou kůži
Čím světlejší kůže, tím vyšší postavení a bo-
hatství to znamená. Na slunci totiž pracovali 
rolníci a poddaní, bohatí lidé naopak trávili 
čas v zámcích. Dámy tehdy nosily slunečníky; 
a bratr Ludvíka XIV. dokonce nevyjel ven na 
koni ze strachu, aby se neopálil.

Pár kilo navíc je ideál
Za krásné ženy byly považovány ty, které 
byly baculaté a měly mírnou dvojitou bradu. 
Krásná žena měla mít kulatý obličej, velké 
oči a dolíčky ve tvářích. Ideální muž měl mít 
trochu větší bříško. To jasně dokazovalo, že 
si může dovolit jíst ta nejvybranější jídla a ve 
velkém množství. Svaly měli pouze venkova-
né a rolníci, kteří museli tvrdě pracovat.

Lýtka jsou sexy
Kromě hustých vlasů (které měly být dlouhé, 
tmavé a kadeřavé) byla vypracovaná lýtka 
tím, díky čemu se ženám podlamovala kole-
na. Sexy symbolem byl panovník Ludvík XIV., 
který měl díky své zálibě v tanci lýtka značně 
vypracovaná.

Dnes už většinou tyto standardy krásy neplatí. 
Každé období totiž má své vlastní. Přestože 
některé věci, jako jsou západy slunce, zasně-
žené hory nebo barevné louky, svou krásu 
neztrácejí, každý člověk má vlastní představu 
toho, co krásné je a co není.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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3.1 Co považuji za krásné? (8 min)
Galerie

V této aktivitě mají žáci za úkol vybrat a seřadit, která z uměleckých děl jsou podle nich 
nejkrásnější. 

Ve třídě dopředu rozmístěte nebo zavěste 14 fotografií uměleckých děl (obrazy, sochy, stavby 
atd.) ve formátu A4 označených čísly.  

Upozornění:  
Fotografie je dobré zalaminovat pro opakované použití.

Vysvětlete žákům, že následující aktivita bude probíhat tak, jako by se nacházeli v galerii. Proto se 
musí po místnosti pohybovat bez mluvení a pouze pozorovat a zapisovat. Pro navození atmosfé-
ry můžete na pozadí pustit klidnou hudbu. 

Žáci mají za úkol zapsat si na lístek číslo jednoho uměleckého díla, které jim připadá nejkrásnější, 
a číslo jednoho díla, které je podle nich naopak nejméně krásné, ošklivé.

Varianta:  
Lze udělat delší variantu, kdy žáci seřadí všechna díla od nejkrásnějšího po nejošklivější. 
V takovém případě je ale potřeba snížit počet vystavených fotografií.

3.2 Co považujeme za krásné? (12 min)
Skupinová práce

Poté se žáci rozdělí na skupiny po 3–4 a budou mít za úkol: 

a) Shodnout se na tom, které dílo se jim zdá 
nejkrásnější a které naopak nejošklivější

b) Odpovědět na otázky: Co nám pomáhalo 
se rozhodovat? Podle jakého klíče jsme 
rozhodovali, jestli je dílo krásné, nebo ne?

c) Existují nějaké znaky/rysy krásy? 

Po dokončení aktivity zástupci jednotlivých skupin přečtou odpovědi na otázky. 

20 min

Jak 
vnímáme 

krásu?

3

Pracovní listy Umění a jeho inspiraceStřední školaUmělecká díla do galerie

1
Pracovní listy Umění a jeho inspiraceStřední školaUmělecká díla do galerie

4

11.



8

Umění a jeho inspiraceStřední škola

4.1 Krása a dobro (7 min)
Výklad

Ať už je možné rysy krásy jasně definovat nebo 
ne, jedno je jisté – v životě toužíme po kráse 
a naše přirozenost nás k ní táhne.

Komenský to komentuje následovně: „Dát se 
uchvátit láskou ke krásným věcem je přiroze-
né, ale přesto, nutíš-li někoho k lásce k něče-
mu, co nechce, byť by to bylo i to nejkrásnější, 
vzbudíš místo lásky nenávist.“

To potvrzují i dnešní vědci. V TED Talk videu 
How your brain decides what is beautiful 
(Jak váš mozek určuje, co je krásné) popisuje 
profesor neurologie Anjan Chatterjee, že naše 
mozky stereotypně vyhodnocují krásné věci 
jako „dobré“. 

Uděláme si teď  malý test: 

V prezentaci promítněte 3 očíslované fotografie 
mužů. Požádejte všechny dívky, aby na základě 
položené otázky hlasovaly pro jednu z fotografií 
(hlasovat mohou tak, že číslo fotografie ukážou 
počtem prstů). 

• Dívky: Kterému muži byste bez problému 
půjčily svůj telefon, kdyby vás poprosil, jestli 
si může zavolat?

Poté promítněte 3 fotografie žen a vyzvěte 
chlapce, aby hlasovali pro fotografii na základě 
otázky:

• Chlapci: Které ženě byste coby šéf firmy 
nabídli jako první povýšení?

Požádejte několik žáků, aby zdůvodnili svůj výběr.

Metodická poznámka:  
Ve většině případů žáci vyberou člověka, kterého považují za nejhezčího.

Náš malý průzkum ukazuje, že to, zda někoho vnímáme jako krásného, je důležitým faktorem. 
Vědecké studie potvrzují, že krásní lidé mají v životě zřejmé výhody. 

Považujeme je za inteligentnější, důvěryhodnější, dostávají vyšší platy a nižší tresty. Naopak lidé, 
kteří mají nějakou vadu obličeje (např. jizvu nebo drobnou deformaci), jsou obvykle považováni 
za méně inteligentní, méně laskavé a méně schopné. 

Možná i proto se stalo stereotypem, že záporná postava nebo zloduch ve filmu (např. Joker) 
má v obličeji nějakou vadu, např. jizvu, chybějící oko, popáleninu apod.

Krása je 
zneužitelná

17 min

4

12.

13.

14.

15.
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4.2 Stinná stránka krásy (7 min)
Výklad

Je to paradox, ale i krása má svou stinnou stránku. Komenský to říká jasně: „Užitek a zneužití je 
vlastní všem věcem.“

Stejné je to i s krásou. Lidé, kteří se nám snaží něco prodat, dobře vědí, jak funguje lidský mozek, 
a také toho využívají. Projevuje se to v reklamách, teleshoppingu. Krásu ale lidé zneužívají také 
na Instagramu, Facebooku, seznamkách, kde se snaží ukázat sami sebe z té nejkrásnější strán-
ky. Fotky jsou ale často retušované nebo jinak upravené. Ne všechny věci (ani lidé) zůstanou po 
„rozbalení“ stejně krásné jako na fotce nebo v reklamě. 
 

 
Před stinnou stránkou krásy nás varují také 
pohádky nebo příběhy. Příkladem může být 
Pohádka o perníkové chaloupce, ve které se 
děti nechaly nalákat na krásný perníček.

 

• Napadá vás nějaký další příklad?

 
Vyslechněte nápady žáků a demonstrujte myš-
lenku na následujících příbězích: V řeckých bá-
jích Sirény svým neodolatelným zpěvem lákaly 
nebohé námořníky ke skalnatému pobřeží, kde 
ztroskotali a utopili se. Antický hrdina Odysseus 
ale na jejich zpěv vyzrál tím, že zalepil svým ná-
mořníkům uši voskem. Sám se nechal přivázat 
ke stožáru, aby zpěvu Sirén nepodlehl. 

I moderní filmy s tématem zrádnosti krásy pracují. Ve filmu Temný rytíř povstal je komiksový 
superhrdina Batman obelstěn ženou, kterou považuje za důvěryhodnou. Dokonce spolu stráví 
noc. V dobré víře jí navíc ukáže svou tajnou skrýš se vším super hrdinským vybavením. Na konci 
filmu vyjde najevo, že jde o dceru jeho starého nepřítele, která zosnovala plán na zničení města 
Gotham. Batmanovi vrazí nůž do zad – jak obrazně, tak doopravdy.

4.3 Past krásy (3 min)
Demonstrace

Krása může být tedy jakousi pastí.

Tuto myšlenku názorně demonstrujte pomocí pastičky na myši (ukažte ji žákům, natáhněte 
ji a nechejte sklapnout).

Všichni známe pastičky na myši. Aby se myš do pasti chytila, je třeba do ní vložit něco voňavého, 
dobrého, chutného. Jinak by si myš pastičky ani nemusela všimnout. Jsou různé typy myší: někte-
ré se dají chytit na obyčejný kus chleba, jiné na voňavý sýr. Jsou ale i takové, které se nenechají 
do pasti nalákat vůbec. Pokud ale past zafunguje správně, myš k pastičce přijde a kousne si 
do návnady. V tu ránu past sklapne a myš zemře.

16.

17.
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5.1 Jak se … nechal/a polapit krásou (13 min)
Produkční metoda

Žáci mají za úkol dokončit příběh, který ukazuje 
na stinnou stranu krásy. Opět se rozdělí do 
skupin (max. po 2–3). Na prezentaci promítněte 
následující:

Poté žáky vyzvěte, aby si vzali dva malé lístečky 
a na první napsali jedno libovolné slovo, které 
jim připadá zajímavé, a na druhý lísteček napsali 
jméno nějakého umělce nebo umělkyně (může 
to být herec/herečka, zpěvák/zpěvačka, spiso-
vatel/spisovatelka). Každý z lístečků pak vhodí 
do dvou oddělených krabic/sáčků. Z každé 
krabice/sáčku poté vylosujte po dvou lístcích. 
Vylosovaná dvě jména a dvě slova poté studenti 
musí použít v dokončení příběhu. Pokračování 
ale nesmí být delší než 5–10 vět.

Na dokončení příběhu dejte studentům přibližně 7 minut; poté jednotlivé skupiny čtou své 
příběhy.

5.2 Jak to bylo v původním příběhu (10 min)
Vyprávění

Vysvětlete, že věty, ze kterých tvořili vymyšlený 
příběh, jsou součástí biblického příběhu ze živo-
ta krále Davida. Příběh jim převyprávějte. 

Když se král David jednoho večera procházel 
po střeše svého paláce, protože nemohl usnout, 
spatřil shora ženu, jak se koupe. Její neobyčejná 
krása ihned přitáhla jeho pozornost, a proto 
se na ni vyptal svých služebníků. Zjistil, že je to 
Bat-šeba, manželka Urijáše, který byl právě na 
vojenském tažení. David si ji dal k sobě přivést 
a vyspal se s ní. Bat-šeba ale otěhotněla. Když 
se to David dozvěděl, rozhodl se Urijáše zbavit. 
Nejdříve se ho snažil nachytat na vojenských 
pravidlech, ale neúspěšně. Napsal tedy dopis 
svému vojevůdci, ve kterém stálo, aby v bit-
vě postavil Urijáše do přední linie a poté ho 
nechal napospas nepřátelům. Tak ho nepřátelé 
jistě zabijí. A přesně to se i stalo. Urijáš zemřel 
v bitvě a David dosáhl svého.

Na závěr dejte žákům 1 minutu na to, aby ve dvojici zkusili odpovědět na otázku:

• Kdybys byl v kůži krále Davida, co by ti pomohlo, aby ses nenechal/a zlákat? 

Několika dvojic se zeptejte, na co přišly.

Nenechat se 
polapit krásou

23 min

5

18.

19.

20.

21.
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6.1 Moje pastička (5 min)
Individuální reflexe

Každý se může nechat zlákat. Dokončete nyní každý sám za sebe tyto dvě věty:

• Kdyby někdo chtěl chytit do pasti mě, mohl by na mě nastražit… (doplňte, co by na vás fungo-
valo jako nástraha v pomyslné pastičce na myši). 

• Pomohlo by mi odolat, kdyby...

Dejte žákům prostor pro napsání či nakreslení odpovědí.

Metodická poznámka:  
Odpovědi na tyto otázky žáci nesdílejí s ostatními, aby bylo zachováno jejich soukromí.

Dělat správná rozhodnutí, kterých bychom zpětně nemuseli litovat, je mnohdy těžké. Může se 
stát, že uděláme nějaký krok vedle, ale také můžeme odolat a rozhodnout se správně. Učit se 
dělat správná rozhodnutí vyžaduje čas a úsilí, ale přesto to stojí za to!

Další zdroje

Projekt Komenský 2020. Komenský2020.cz [online]. [cit. 2019-10-16].  
Dostupné z: http://www.komensky2020.cz

Baroko. ArtMuseum.cz [online]. [cit. 2019-11-19].  
Dostupné z:  http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=58

17th Century Beauty Standards. partylike1660.com [online]. ©2015–2019 [cit. 2019-11-19].  
Dostupné z:  http://partylike1660.com/17th-century-beauty-standards-or-what-was-sexy-at-the-
-court-of-louis-xiv/

BENDOVÁ, Jana. Český výzkum potvrdil, že krásní lidé se mají v životě lépe. Reflex [online]. 2015, 
č. 39 [cit. 2019-11-19]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/66546/cesky-vyzkum-
-potvrdil-ze-krasni-lide-se-maji-v-zivote-lepe.html
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a závěr

5 min

6
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jinak je to nemožné.“ 

J. A. Komenský
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1. 2. 3. 4. 5. 6.
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Seznámení,  
úvodní 

motivace

Jak se vyrovnat 
s krizovými 
situacemi 
v životě?

Přátelství 
a druhá šance

Odpuštění 
v rodině

Naděje 
pro vztahy

Reflexe 
a závěr

10 min 22 min 13 min 18 min 14 min 13 min

Hlavní myšlenka
V rodině dítě zažívá své první a zároveň celoživotní vztahy, které s postupem času mohou být 
více či méně komplikované. A je to právě odpuštění, které v těchto vztazích dokáže obnovit tolik 
potřebný pocit přijetí a bezpečí. Tomu se však musíme učit i v přátelství, a koneckonců i sami vůči 
sobě. Odpuštění je skutečným lékem pro nás a poté také darem pro druhé.

Anotace
Problematika odpuštění je v této lekci nabídnuta prostřednictvím vyprávění skutečných příběhů 
a vizualizace. Autenticky tak zprostředkovává různé roviny procesu odpuštění a pochopení situa-
ce z více úhlů pohledu. Lekce si klade za cíl nasměrovat žáky k touze a rozhodnutí odpustit.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:

• Žák bude vědět o možnosti odpuštění a jeho léčivém dopadu na vztahy.

• Žák dokáže vysvětlit, co je a co není odpuštění.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí:

• Žák se identifikuje s některým z příběhů a s emocemi, které vyvolává. 

• Žák si uvědomí potřebu odpustit.

K jakému jednání lekce zve/vede:

• Žák bude motivován ke konkrétnímu kroku v procesu odpuštění.
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• papíry a psací potřeby

• papír A4 předem přeložený dle návodu  
a nastříhaný (viz aktivita 5.2)

• malé papírky + košík

• jednoduchý předmět  
(dřevěná koule, kamínek, fix...)

• vejce + igelitový ubrus

Pomůcky 

• PC, dataprojektor a ozvučení

• prezentace 

• video Jan Amos Komenský  
(Staleté kořeny)

• video Rodina – Kostelečtí  
(ke spuštění v prezentaci) 

• samolepky na jména, fixy

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 Představení a seznámení se skupinou, nastavení pravidel (5 min)
Rozhovor

Na začátku se představte, popř. představte organizaci, kterou reprezentujete, a téma, o 
kterém budete hovořit. Můžete krátce nastínit průběh lekce.

Domluvte si také pravidla, jak se budete s žáky oslovovat, a pravidla spolupráce v průběhu 
programu:

• mluví vždy jen jeden

• pravidlo STOP (tzn. pokud chci, mohu se zapojit, co nechci, nedělám)

• respektujeme se navzájem a chováme se k sobě s úctou (tzn. chovám se k druhým tak, 
jak chci, aby se oni chovali ke mně)

• nerušíme ostatní při práci

Metodická poznámka:  
V lekci se budeme věnovat citlivému tématu. Třídě proto navrhněte základní pravidla 
a zeptejte se, zda s nimi souhlasí a zda by chtěli něco doplnit Možná že během následující 
části bude potřeba tato pravidla a naši dohodu připomenout. Je vhodné oslovovat žáky 
křestními jmény. V případě, že na to žáci přistoupí, nabídněte jim samolepky, na které si 
napíší svoje jméno a připevní na oděv. 

1.2 Úvod do tématu (5 min)
Rozhovor

Na začátku jsem se vám představil(a), řekl(a) něco o sobě. Teď bych se rád(a) něco dozvěděl(a) 
o vás. Zajímalo by mě třeba, jaká je vaše dobrá vlastnost, v čem jste dobří, co se vám na sobě líbí. 

Ono se to neříká zrovna snadno. A taky se říká, že samochvála smrdí. Ale nebude to možná trvat 
dlouho a budete se ucházet o práci, přijdete na pracovní pohovor, kde se vás zeptají, v čem jste 
dobří a jaké jsou vaše silné stránky. Teď je dobrá příležitost si to vyzkoušet.

Pro inspiraci vyjmenujte několik příkladů, co může takovou silnou stránkou být.

Poté žákům ukažte jednoduchý předmět (neměl by budit velký zájem ani pozornost, např. ka-
mínek, oříšek, fix) a vysvětlete, že tento předmět si budou postupně podávat tak, jak sedí vedle 
sebe. Ten, kdo jej má v ruce, řekne své jméno a odpoví na otázku. Nechce-li odpovědět, řekne 
pouze své jméno a předmět pošle dál. Začněte vy, řekněte své jméno a odpovězte na úvodní 
otázku:

• Jaké jsou moje silné stránky, v čem jsem dobrý?

Na konci aktivity poděkujte za odpovědi. Nyní jsou všichni nejen fyzicky, ale také mentálně 
přítomní. 

Děkuji za vaše odpovědi. Dnes budeme spolu přemýšlet nad jednou dobrou vlastností, která je 
přímo považována za ctnost, a tou je schopnost odpustit. To je také naše dnešní téma – odpuš-
tění. Postupně se blíže podíváme na několik skutečných příběhů, které se odpuštění týkají.

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1
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2.1 Příběh Komenského (12 min)
Sokratovský rozhovor

Pokračujte odkazem na výročí Komenského, na Interaktivní knihu (z webu projektu Komenský 
2020) a její část Rodina.

Nyní se nacházíme v kapitole „Rodina“, ve které budeme sledovat téma odpuštění.

Podíváme se na část příběhu o životě Jana Amose Komenského (Staleté kořeny). Na konci se 
vás zeptám, co vás zaujalo, jaké důležité momenty z jeho života byste připomněli, s čím se 
Komenský musel vyrovnat a co potřeboval odpustit.

Dále veďte sokratovský rozhovor. 

Metodická poznámka:  
Sokratovský rozhovor používejte během celé lekce. Je typický svou snahou neustále hledat 
návazné a doplňující otázky, kterými přednášející či učitel směřuje žákovu mysl ke správné 
odpovědi. Učitel se ptá, žáci přemýšlejí, odpovídají a každá jejich odpověď, byť nepřesná, je 
učitelem přijímána jako dobrý materiál pro vznik nové otázky a další úvahy. Žák je otázkami 
doprovázen a směřován v myšlení tak, aby to byl on sám, kdo nachází odpověď a prožívá svůj 
„aha moment“.

Níže jsou uvedeny dvě první otázky a možné odpovědi.

• Který okamžik z videa vám utkvěl v paměti? Který okamžik byste připomněli? 

Vyslechněte studenty a poté odpovědi potvrďte krátkým shrnutím: 

Komenský v životě čelil jednak nepříznivým okolnostem – smrti rodičů, manželky, dětí – a jednak 
nepřátelství – vypálili jeho dům, knihovnu.

• Která z těchto věcí by byla nejtěžší pro vás? 

Mohlo by se zdát, že dnes bude řeč o Komenském, ale vzpomněli byste si, jaké má být téma 
dnešní lekce? Ano, odpuštění. 

Jak se vyrovnat 
s krizovými 

situacemi 
v životě?

20 min

2

2:53
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• Co se tedy podle vás můžeme z životního příběhu Komenského naučit o odpuštění? Co jemu 
pomohlo vstát a jít dál?

Jedna z věcí, která Komenskému pomohla překonat toto období a znovu vstát, bylo psaní knihy 
Labyrint světa a ráj srdce. Napsal ji krátce po úmrtí své první manželky a svých dvou dětí.

• Vzpomněli byste si na některé další umělce, kteří tvořivým způsobem zpracovali něco, 
co v životě prožili? 

Metodická poznámka:  
Žáci např. odpovídají: Božena Němcová – 
kniha Babička (vzpomínky a rozloučení), 
Edvard Munch – obraz Výkřik (obava z 
nemoci), Eric Clapton – Tears In Heaven 
(smrt čtyřletého syna, poté co nešťastnou 
náhodou vypadl z okna). 

2.2 Možnosti zpracování nepříjemných situací v životě (10 min)
Brainstorming

Jak jsme viděli v životě Komenského i dalších umělců, umění a tvořivost je jedna z cest, která 
lidem pomáhá a vždy pomáhala zpracovat to, co prožívali, co se jim stalo. 

• Jaké další možnosti má člověk, který potřebuje odpustit, prožít smíření, zpracovat silné emo-
ce a zvládnout nepříjemné situace, které se mu dějí?

Žáci vytvoří dvojice a společně přemýšlejí nad odpovědí na otázku a zaznamenávají si své nápady 
na papír. Po 2–3 minutách práce se o své nápady podělí se skupinou; jejich nápady strukturujte 
a zapisujte je na tabuli, případně doplňte další možnosti.

Metodická poznámka:  
Odpovědi žáků můžete strukturovat například do těchto tří kategorií:

Aktivní postupy

• Tvůrčí zpracování skrze umění  
(nota, paleta, kniha)

• Rozhodnutí (rozcestí)

• Naděje, víra, optimismus,  
vědomí jedinečnosti a smyslu  
(svítání – slunce za mrakem, růže)

• Komunikace, sdílení, říct to někomu,  
kdo je ochoten mi naslouchat  
(komunikační bubliny; trojice, která se 
objímá; dopis)

• Vyhledání odborníka, např. mohu  
navštívit školního psychologa  
(sedící postavy) 

• Modlitba, meditace, relaxace  
(spojené ruce, meditující postava)

• Fyzická práce, sport, pobyt v přírodě  
(kladivo, hory, ruka s činkou, míč)

• Volné projevení emocí (emotikony)

• Studium problematiky,  
větší informovanost, detailní poznání  
a pochopení situace  
(přemýšlející emotikon, poznámkový blok, 
kniha, graf, puzzle)

• Práce ve prospěch lidí v podobné situaci 
např. dobrovolnictví, občanská iniciativa, 
volba profese (loga organizací)

6.
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Pasivní postupy

• Ignorování

• Apatie, rezignace

• Cynický postoj

Negativní postupy

• Návykové látky, 

• Únik do návykových činností

3.1 Odpuštění v přátelství a druhá šance (4 min)
Vyprávění příběhu

Upozornění:  
Během vyprávění a především na jeho 
konci je vhodné nechat chvíli ticho, během 
kterého budou moci v žácích doznít dojmy 
či pocity z příběhu. V těchto chvílích by byla 
škoda něco uspěchat. Podobně během 
diskuse lze očekávat, že si žáci budou 
potřebovat své odpovědi chvíli promyslet. 

Slovně provažte příběh Komenského s následujícími příběhy z dnešní doby. 

Připomněli jsme si příběh Komenského, abychom viděli, že navzdory okolnostem je možné 
odpustit, jít dál, a dokonce také vytvořit něco hodnotného a být obohacením pro druhé a pro 
společnost. Člověk se může posílit tím, co se mu děje, a může to taky později zúročit. Odpuštění 
je dar pro mě i pro druhé.

Možná si říkáte: Komenský a jeho životní příběh – to se stalo už dávno. Ale podobné příběhy 
se dějí také dnes, v naší době, dokonce i ve vašem městě. Každý žijeme svůj příběh a každý ho 
máme v něčem těžký, každý se s něčím vyrovnáváme.

Podíváme se teď na další skutečné příběhy, tentokrát ale ze současnosti.

Metodická poznámka:  
Je dobré, když se nám podaří najít příběh o odpuštění z vlastního života, o který bychom 
byli ochotní se s žáky podělit a zařadit jej do této části. Žáci během lekcí velmi oceňují právě 
skutečné příběhy, autentičnost přednášejícího, možnost něco se o něm dozvědět. 

Upozornění:  
Během vyprávění příběhů se vyhněte zbytečné dramatizaci či zveličování, vhodnější je jen 
citlivě konstatovat skutečnost. 

Pokud nechcete sdílet vlastní příběh, můžete přečíst vyprávění autorky lekce:

Ráda bych vám vyprávěla o přátelství s mou 
spolužačkou Ivetou. Spolu s Ivetou jsme na 
základce chodily několik let do stejné třídy, 
obě jsme se dostaly na šestiletý gympl a sedly 
si spolu do jedné lavice. Jednou večer mi od 
Ivety přišla smska, že prý už se mnou v lavici 
sedět nechce. Druhý den jsem zůstala v lavici 
sama a tak tomu bylo až do konce roku. Bylo 
to pro mě ponižující. Spolužáci se mě pořád 

13 min

Přátelství  
a druhá šance

3

8.

9.
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ptali, co se stalo, ale já jsem se nikdy nedozvěděla, proč jsem zůstala sama. S Ivetou jsme spolu 
několik roků nepromluvily. Postupně se mi podařilo nechat to být, udělat vstřícný krok a znovu 
jsme se sblížily. Později mi šla za svědka na svatbě. Přátelství ale dlouho nevydrželo. I tentokrát 
jsem počase odpustila, ale vůči Ivetě už mám své hranice.

3.2 Přemýšlíme nad příběhem (5 min)
Diskuse

Před diskusí nechte krátkou chvíli ticha. Dle vlastního uvážení pokládejte otázky:

• Který okamžik z příběhu vás zaujal? Který byste připomněli? 

• Co si o příběhu myslíte? Chtěli byste k němu říct nějaký postřeh?

• Co podle vás bylo na téhle situaci nejtěžší pro jednu nebo druhou spolužačku?

• Co se z tohoto příběhu můžeme dozvědět a naučit o odpuštění? 

Je dobré, když se nám podaří odpustit a dát člověku druhou šanci. Dokonce je možné druhému 
odpustit znovu, ale to už je někdy potřeba nastavit si hranice a chránit se.

Metodická poznámka:  
V této lekci budeme pracovat s vyprávěním příběhů. Příběhy ukazují různé situace v životě 
a spolu s nimi některé roviny odpuštění – vzniká tak prostor pro žáky se se situacemi 
a postavami identifikovat a vcítit se do nich, vidět situaci z různých úhlů pohledu, pocítit chuť 
dozvědět se víc o sobě a o druhých. Jedná se o příběhy skutečné, kdy jména jsou pozměněna. 

Varianta:  
Pokud si všimnete, že některý z příběhů žáky oslovil a mají chuť nad ním přemýšlet, 
diskutovat, mluvit o svých životech, pak je možné se na něj zaměřit více a místo příběhů 
tří zařadit v lekci pouze dva. Přesto je třeba mít stále na paměti, že diskuse má směřovat 
k problematice odpuštění.

3.3 Zlost jako sevřená pěst (4 min)
Prožitková metoda 

Vyzvěte žáky, aby silně sevřeli pěst, jako když mají zlost nebo jsou naštvaní.

Ať přitom zkouší vnímat svá ústa, dýchání, břicho. Jsou stažené. A jsou stažené pokaždé, když si 
člověk vzpomene na někoho, kdo ho štve. 

Po chvilce žáky vyzvěte, aby jednu ruku uvolnili, pustili. 

• Jaký máte v rukách pocit? (úleva)

Podobně je to s odpuštěním.

Promítněte text a uveďte ho: 

Rád(a) bych vám přečetl(a) text, který popisuje, 
co se v nás děje, když k někomu cítíme zlost. 
Takovou, která toho druhého drží a svazuje 
v naší mysli. Opakem je odpuštění: znamená 
to, že toho druhého ze své mysli vyvážeme, 
pustíme, nebo dokonce propustíme. I pro něj 
to může být dar.

10.
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Metodická poznámka:  
Tato prožitková metoda slouží k tomu, aby se abstraktní téma odpuštění mohlo aspoň 
částečně žákům „zhmotnit“ a k tomu, aby se žáci mohli trochu uvolnit, zasmát, otevřít se 
pro další přemýšlení.

4.1 Odpuštění rodičům, pochopit a jít dál (5 min)
Vyprávění příběhu

Přečtěte další příběh:

Další příběh vypráví Jitka o Simoně, své sou-
sedce z dětství:

Simona bydlela hned vedle nás a byla o rok 
mladší než já. Její rodiče se rozvedli a podle 
jejích slov si ji přehazovali jako horký bram-
bor, pár dní v bytě s mámou, pár dní v domku 
s tátou. Moc se o ni nestarali a byli k ní hrubí. 
Když jí bylo asi 10 let, vzala jsem ji k nám. Už několik dnů byla doma sama a čekala, až se ně-
kdo z rodičů vrátí. Přišli pro ni asi za týden. Mluvila o tom, že by nejradši rodiče udala na soci-
álce, ale měla strach. Uběhlo pár let, Simona už je na střední. Vyprávěla mi, že mamce odpustila 
a že se jí potom obrovsky ulevilo. Řekla jí, že jí odpouští a že je jí jedno, co si o tom ona myslí. 
Ptala jsem se jí, jak ji to napadlo – odpustit. A ona na to, že četla Bibli, i když není křesťanka 
(a ani později se jí nestala); že se tam o odpuštění hodně píše a že už to musela zkusit udělat. 

4.2 Přemýšlíme nad příběhem (7 min)
Diskuse

Před diskusí nechte krátkou chvíli ticha. Dle vlastního uvážení pokládejte otázky:

• Který okamžik z příběhu vás zaujal? Který byste připomněli? 

• Co si o příběhu myslíte? Chtěli byste k němu říct nějaký postřeh?

• Co podle vás bylo na téhle situaci nejtěžší pro jednu nebo druhou kamarádku?

• Co se z tohoto příběhu můžeme dozvědět a naučit o odpuštění? 

Všichni rodiče dělají chyby. Někdy jsou to chyby, které si ani sami neuvědomují. Nezbývá, než 
jim odpustit. Dokázat pro ně najít dostatek pochopení a jít dál. Na smíření se musí podílet obě 
strany, ale odpuštění můžeme udělat i jen sami za sebe. 

4.3 Těžké životní situace jako rozbité vejce (6 min)
Prožitková metoda

Ukažte žákům vejce a zeptejte se jich: 

• Co byste o vejci řekli, jaké je?

Potom vejce rozbijte – pusťte je třeba na připra-
vený igelitový ubrus na zemi. 

Dále se zeptejte: 

• Co byste o vajíčku řekli teď? 

Odpuštění 
v rodině

18 min

4

13.

12.
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Shrňte jejich odpovědi (křehké, rozbité, mazlavé).

Žáci se rozdělí do dvojic, přemýšlejí a zapisují odpovědi na otázku: 

• Dokázali byste najít paralelu mezi rozbitým vajíčkem a odpuštěním?

Dejte prostor žákům, aby řekli své postřehy a shrňte hlavní myšlenku: 

My lidé jsme křehcí; naše životy a naše vztahy jsou křehké. Snadno se něco rozbije a už to nejde 
opravit. 

Když se vejce rozbije, už nikdy z něj nebude celé vejce, ale může z něj ještě být třeba omeleta. 
Stejně tak rozbitý vztah už bude navždycky jiný.

Když se něco rozbije v životě, zůstane směs různých pocitů, které na nás ulpívají a jsou podobně 
mazlavé jako to rozbité vajíčko a není snadné se toho zbavit. Odpuštění znamená, že se s tím 
jednou provždy vypořádáme a máme zase „čisto“. Když to však neuděláme, začne to „smrdět“.

5.1 Naděje pro vztahy (6 min)
Práce s videem

Pustíme si video, ve kterém se s vámi o své zkušenosti s odpuštěním v rodině podělí jeden mladý 
manželský pár. 

Pusťte žákům video Rodina – Kostelečtí. 

5.2 Jak to vidím já (8 min)
Osobní písemná reflexe, volné psaní

Vyzvěte žáky, aby na papír napsali vše, co je napadá v souvislosti s tématem odpuštění – s tím, že 
nejde o to psát nějaké obecné definice, ale měli by vyjádřit, jak se jich téma týká osobně. Ujistěte 
je, že text píší pro sebe a bude záležet jen na nich, zda ho poté budou chtít přečíst ostatním.

K psaní by měli využít celých 7 minut a používat k formulování svých myšlenek souvislé věty. 

Metodická poznámka:  
Pokud je pro žáky metoda volného psaní nová, vysvětlete princip a postup metody.

Naděje  
pro vztahy

14 min

5

5:59
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Princip:  
Volné psaní je jedna z brainstormingových metod, která nám pomáhá objevit v sobě nečekané 
nápady, myšlenky, souvislosti. Je to případ, kdy psaní slouží k učení, nikoliv k zaznamenání 
hotové myšlenky nebo k její reprodukci. Na rozdíl od jiných typů brainstormingu se volné 
psaní píše jako souvislý text (ne hesla, ale navazující věty).

Postup:

• Polož tužku na papír a piš, co tě napadá k danému tématu.

• Neplánuj si dopředu, co a jak budeš psát. Prostě piš.

• Nevracej se v průběhu psaní k tomu, co už jsi napsal, nevylepšuj to, neopravuj.

• Nenech se brzdit ve svých nápadech nejistotou, jak se co píše – při volném psaní je dovoleno 
chybovat. Nikdo ti nesmí chyby ve volném psaní vytýkat. Až budeš s textem dále pracovat, 
opravíš a vylepšíš ho i po formální stránce.

• Piš po celý stanovený čas – nepřestávej psát, i když máš dojem, že už tě nic nenapadá. 

• Když tě vážně nic nenapadá, můžeš si pomoct tak, že napíšeš např. „Co bych ještě mohl 
napsat k našemu tématu?“ nebo „Jak bych teď mohl v tématu pokračovat?“ apod.

• I když píšeš tyto nebo jiné pomocné věty, snaž se myslet na téma a vrátit se k němu.

• Ačkoliv píšeš bez přestávky, nemusíš psát rychle. Piš svým běžným tempem.

• Volné psaní píšeš výhradně pro sebe. Rozhodneš se sám, zda ho přečteš druhým nebo jinak 
zveřejníš, anebo zůstane jen pro tebe. 

6.1 Co to je odpuštění? (5 min)
Rozhovor

• Jak byste shrnuli nebo svými slovy vyjádřili, co to je odpuštění, případně co odpuštění není?

Pomáhejte žákům s hledáním příhodné formulace. 

Metodická poznámka:  
Volte slova s ohledem na reálně proběhlou lekci tak, aby se tento závěr vztahoval k obsahu, 
k tomu co sami žáci během lekce řekli, nad čím přemýšleli. Ve shrnutí by mělo zaznít 
následující:

a. Odpuštění je proces, je něčím, co dělám v prvé řadě sám pro sebe. Odpuštění je pro mě 
lékem. A v případě, že o něj druhá strana stojí, je darem a lékem i pro něj.

b. Co odpuštění není – pouhé slovo; neznamená zapomenout; neznamená neustále, do-
nekonečna dávat druhou šanci (potřeba hranic); naivita, předstírání, reakce na omluvu, 
popření, tolerování, nadřazenost; neznamená to, že bolest zmizí...

Reflexe 
a závěr

13 min

6
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6.2 Rozhodnutí odpustit (4 min)
Prožitková metoda

Uveďte názornou činnost slovy: 

Někdy se nám stane, že chceme odpustit, 
protože víme, že odpuštění nás může uzdravit 
a osvobodit. Ale přestože si to přejeme, může 
se nám to zdát nemožné. Je to, jako by tento 
papír byl odpuštění a my si přejeme stoupnout 
„do něj“, ne na papír, ale dovnitř. Tzn. nejen 
o odpuštění přemýšlet, ale prožít ho, stát v od-
puštění, žít odpuštění.

Podle přiloženého postupu rozstříhejte před 
žáky papír tak, abyste si do něj mohli stoup-
nout - viz obrázek.. Pak se do vystřiženého tvaru 
postavte.

Pokračujte slovy:

Můžu stát a být v odpuštění. Odpuštění může 
být důležitou hodnotou v mém životě. Stát 
v odpuštění může být můj životní postoj. Je to 
však cesta, která vyžaduje určité úsilí a řadu 
vědomých kroků a rozhodnutí.

6.3 Reflexe žáků (4 min)
Podobně jako na začátku nechejte žáky posílat si od jednoho k druhému jednoduchý předmět. 
Kdo drží předmět v ruce, může (bude-li chtít) říct myšlenku, kterou si z této lekce odnáší.

Další zdroje

Jan Amos Komenský. Staleté kořeny.cz [online]. [cit. 2019-10-16].  
Dostupné z: http://www.staletekoreny.cz/jan-amos-komensky

Interaktivní kniha. Rodina. Komenský2020.cz [online]. [cit. 2019-10-16].  
Dostupné z: http://www.komensky2020.cz

BUTTONOVÁ, Lin. Lítost je důležitá. Dary vyznání a odpuštění.  
Praha: Nakladatelství KMS, 2018. ISBN 978-80-87904-74-9.

CLOUD, Henry a John Sims TOWNSEND. To není moje chyba.  
Praha: Návrat domů, 2008. ISBN 978-80-7255-183-5. 

LACHMANOVÁ, Kateřina. Vězení s klíčem uvnitř.  
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. ISBN 80-7192-127-0.

16.
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Dotek krásy: tvořivost
Zaměření lekce: Tato lekce je určena pro žáky s lehkou mentální retardací. 
Autor: Mgr. Pavel Slepička

„Nevidí-li kdo té krásy v světě,  
ten málo vidí.”    

J. A. Komenský

Střední škola
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

    

PŘ
ES

TÁ
VK

A

            

Seznámení,  
úvodní 

motivace

Vynálezy 
inspirované 

přírodou

Lidé 
pozorují 
a tvoří

Obrazy 
přírody

Pozorujeme 
a tvoříme

Reflexe 
a závěr

10 min 30 min 5 min 15 min 20 min 10 min

Hlavní myšlenka
Příroda je jednou z velkých inspirací pro lidskou kreativitu, ať už se jedná o umění nebo vynálezy. 
Pokud člověk vyjde ven, může získat nové nápady pro svoji tvorbu.

Anotace
Lekce nabízí příležitosti pozorně poslouchat zvuky přírody, sledovat ztvárnění přírody umělci 
a také přemýšlet nad tím, jaké vynálezy vznikly na základě lidského pozorování přírody. V závěru 
si mohou žáci vybrat ze tří tvořivých aktivit inspirovaných přírodou. 

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Bude vědět, že příroda je jedním ze zdrojů inspirace k tvorbě.

• Bude znát minimálně tři vynálezy, které vznikly na základě pozorování přírody.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí

• Prožije, že pohled na umělecké dílo v nás probouzí emoce a jeho prostřednictvím můžeme 
druhým sdělovat vlastní prožitky.

• Prožije, že přírodniny můžeme využívat k tvoření, vynalezání i výrobě užitečných věcí.

K jakému jednání lekce zve/vede

• Zve žáky k tomu, aby trávili čas v přírodě, věnovali se jejímu záměrnému pozorování, 
a získávali tak inspiraci pro vlastní kreativitu. 
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• sada přírodnin (např. větvičky, kousky 
dřeva, kůra, kameny, listy, ulity, kaštany, 
ořechy, květiny, jablko, šišky, skořápky, 
pytlovina, režný provázek, korek aj.)

• výtvarné pomůcky a materiál k tvoření 
na jednotlivá stanoviště (viz 5.1)

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• Zvuky přírody  
(les, vítr v horách, řeka; ke spuštění 
v prezentaci)

• barevně vytištěný PL Obrazy krajiny  
(1× pro každou skupinu 1 obrázek)

• barevně vytištěné PL Vynálezy  
(1× pro každou skupinu sadu obrázků;  
nastříhané vložíme do obálek)

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, zvuková hádanka ( 10 min)
Rozhovor

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.

Pusťte z prezentace jednu z připravených zvukových ukázek z přírody (les, vítr v horách, řeka).

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1

3. 4.

5. 6.

5. 8.

5. 10.
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Vyzvěte žáky, aby každý řekl své jméno (a nalepil si cedulku se jménem) a odpověděl na jednu z 
následujících otázek, kterou si vybere:

• Odkud si myslíte, že může být tento zvuk? 

• Co se vám vybaví, když ho slyšíte?

Metodická poznámka:  
Je dobré odpovědi modelovat a také na otázky odpovědět (např. Jmenuji se Pavel. Když slyším 
tento zvuk, vybaví se mi, jak jdu na procházku se psem.)

• O čem si myslíte, že si budeme dnes povídat?

Žáci odpovídají, hádají.

2.1 Vynálezy inspirované příro-
dou (5 min)
Rozhovor

Pojďme hledat, co člověk vytvořil a vymyslel, 
když pozoroval přírodu.

Jeden člověk si vyšel na procházku se svým 
psem do přírody. Když se vrátil zpět, v srsti psa 
našel několik bodláků. Drobné háčky na bod-
láku se totiž se srstí spojily. 

• Napadá vás, jaký vynález na základě takové-
ho zážitku vznikl?

Vyslechněte tipy žáků a poté vysvětlete, že jde 
o suchý zip (ukažte, popř. je vyzvěte, ať zku-
sí ve třídě suchý zip najít; více viz Doplňující 
informace).

2.2 Spojování vynálezů s přírodou (15 min)
Skupinová práce s obrazem

Rozdělte žáky do skupin (maximálně po 4 žá-
cích), ve kterých budou zkoumat, jaké další 
vynálezy mohly vzniknout na základě pozorová-
ní přírody.

Do každé skupiny rozdejte obálku s rozstříha-
nými obrázky přírody a vynálezů (PL Vynálezy). 
Úkolem skupiny je přiřadit obrázek vynálezu 
k inspiraci z přírody.

Metodická poznámka:  
Fotografie z přírody a fotografie vynálezů tvoří dvojice, s výjimkou větru (vítr ohýbá stromy), 
ke kterému patří vynálezy dva – plachetnice a větrný mlýn. Pokud je to příliš obtížné pro danou 
skupinu žáků, je možné jednu fotografii ze sady odstranit.

Vynálezy 
inspirované 

přírodou

25 min

2

15.

16.

Pracovní listy Dotek krásy: tvořivostStřední školaVynálezy



6

Dotek krásy: tvořivostStřední škola

2.3 Ověřujeme řešení (10 min)
Vysvětlování

Správné řešení skupinové práce ověřte společně pomocí prezentace. U jednotlivých slidů se 
se žáky zastavte. Žáci zdůvodňují svá řešení, ověřujeme správné pochopení jevů. 

3.1 Lidé pozorují a tvoří (5 min)
Rozhovor

Rozhlédněte se kolem sebe, jestli nenajdete nějakou další věc, která vznikla podobným způso-
bem, tedy pozorováním přírody.

Žáci se procházejí po místnosti a hledají. Přicházejí s nápady.

Metodická poznámka:  
Žáci obvykle jmenují např. lavice, brýle, polštář, kniha aj.

18.

23.

27.

20.

25.

5 min

Lidé  
pozorují  

a tvoří

3
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4.1 Obrazy přírody (10 min)
Skupinová práce s obrazem

Pojďme nyní hledat, co dalšího člověk vytvořil, když pozoroval přírodu.

Žáci se rozdělí do 3 stejně početných skupin. Každá skupina obdrží jeden obraz krajiny. Ve skupi-
ně si sdílejí své představy o přírodě zachycené malířem. Jako návod jim mohou pomoci otázky:

Dívejte se na obraz a představujte si: 

• Co můžete slyšet?

• Co můžete vidět?

• Co můžete cítit? 

• Co vám obraz připomíná? 

4.2 Návštěva obrazu (5 min)
Prezentace skupinové práce

Skupiny postupně prezentují. Mají za úkol „vzít ostatní žáky s sebou do obrazu”.

Během prezentování promítněte příslušný obraz v prezentaci. Ostatní žáci mohou doplňovat 
další nápady a postřehy. 

5.1 Pozorujeme a tvoříme (20 min)
Produkční metoda – tvoření, vyrábění

Když lidé pozorují přírodu, vynalézají nové věci, malují obrazy, skládají hudbu nebo využívají ma-
teriály z přírody, aby vyrobili něco užitečného. Pojďme si to teď sami vyzkoušet.

Nyní si žáci mohou vybrat jedno ze stanovišť zaměřených na různé aktivity. Není nutné, aby byly 
rovnoměrně rozděleni.

1. stanoviště: Umělci 

2. stanoviště: Výzkumníci 

3. stanoviště: Řemeslníci 

10 min

Obrazy  
přírody

4

30.29.

31.

20 min

Pozorujeme 
a tvoříme

5
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Do každého centra připravte žákům stejné přírodní materiály (např. větvičky, kousky dřeva, kůra, 
kameny, listy, ulity, kaštany, ořechy, květiny, jablko, šišky, skořápky, pytlovina, režný provázek, 
korek aj.). 

Popis stanovišť

1. stanoviště: Umělci 
nabídnuté přírodniny slouží žákům jako předloha pro výtvarný projev. Libovolnou technikou mo-
hou zachytit jeden z předmětů, zátiší nebo abstraktně zachytit dojem z přírodnin.

Další materiál: papíry, čtvrtky, suché pastely, voskovky, tužky, pastelky, akvarelové pastely, uhel, 
guma aj.

2. stanoviště: Výzkumníci 
žáci přemýšlejí, jaké praktické využití mají vystavené předměty v každodenním životě.

Další materiál: psací potřeby pro zapisování nápadů, velký arch papíru.

3. stanoviště: Řemeslníci 
žáci se z vystavených přírodnin pokusí vyrobit předmět každodenní potřeby.

Další materiál: tuhá i tekutá lepidla, izolepy, gumičky, nůžky aj.

6.1 Galerie (5 min)
Z výrobků vytvořte ve třídě galerii, kterou si v tichosti s žáky na závěr projděte a prohlédněte. 
Prožitek činnosti nechejte na žáky působit skrze galerii. V případě potřeby mohou žáci své výrob-
ky ještě slovně okomentovat.

Varianta:  
Pokud máme prostor, je dobré se ke galerii a reflexi činnosti ještě vrátit s odstupem 
např. týdne.

6.2 Shrnutí a závěr (5 min)
Vysvětlování

J. A. Komenský řekl, že „nevidí-li kdo té krásy v světě, ten málo vidí“. 
To znamená, že ten, kdo se dívá kolem sebe (v lese, v parku, na horách i na zahradě), najde 
mnoho krásných věcí, které předtím vidět nemusel. To jsme si ukázali na tom, jaké věci lidé vy-
tvořili při pozorování přírody.

Komenský přírodu využíval i ve výuce. Místo toho, aby svým žáků ukazoval obrázky přírody 
v knihách, přímo je do přírody bral.

Opravdu stojí za to vyjít do „galerie přírody“ a ne jen zůstávat zavřený ve svém pokoji.

Varianta:  
Můžete dodat, co vy sami rádi v přírodě pozorujete, např. měnící se listí stromů na podzim, 
pes hrající si s míčkem, déšť, ubíhající mraky, let ptáků po obloze apod. 

Zkuste si nejlépe ještě tento týden vyjít ven do přírody – k řece, do hor, do parku nebo na za-
hradu u vašeho domu. Můžete narazit na něco zajímavého, najít inspiraci nebo se jen podívat 
na krásu, která je kolem nás.

10 min

Reflexe  
a závěr

6
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Doplňující informace

Suchý zip vynalezl švýcarský inženýr Georges de Mestral v roce 1948. Inspiraci získal při pro-
cházce v Alpách: všiml si, že se úbory lopuchu se přichytávají na jeho šaty i na srst psa. Svůj 
vynález (patent udělen v roce 1955) pojmenoval „VELCRO“ podle francouzského slova „velours“ 
znamenajícího samet a „crochet“ znamenajícího háček. Tento název je také obchodní známka, 
pod kterou se v některých zemích suchý zip prodává.

Další zdroje

Zdroje grafiky
Slide 01 – Les – Pixabay – Flickr.com

Slide 02 – Řeka – Joe Coyle – Flickr.com

Slide 03 – Hory – Segui Andrea – Pexels.com

Slide 04 – Louka – Fredie Ramm – Pexels.com

Slide 05 – Muž se psem – Sasha Sashina – Unsplash.com

Slide 05 – Bodlák – Prosthetic Head – Wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)

Slide 05 – Suchý zip – Hartmut Schulz – Flickr.com 

Slide 06 – Vodopád – Pixabay – Pexels.com

Slide 06 – Sprcha – Kevin Dooley – Flickr.com

Slide 07 – Oheň – Vlad Bagacian – Pexels.com

Slide 07 – Horkovzdušný balón – mask seoer – Flickr.com

Slide 08 – Stromy ve větru – Amy Beebe – Flickr.com

Slide 08 – Větrný mlýn – Winnie van Ringen – Flickr.com

Slide 08 – Plachetnice – Haduil – Flickr.com

Slide 09 – Odraz na hladině – tatranka 7 – Flickr.com

Slide 09 – Zrcadlo – Andre Mouton – Pexels.com

Slide 09 – Koření (přírodní barvivo) – Shantanu Pal – Pexels.com

Slide 09 – Barevné látky – Digital Buggu – pexels.com

Slide 11 – Zimní krajina – Antonín Chittussi – zpc-galerie.cz (Public Domain)

Slide 12 – Vltava u Veltrus – Václav Špála – Wikipedia.com (Public Domain)

Slide 13 – Krajina – Petr Myslbek – Galerieroudnice.cz (Public Domain)

Audio zdroje
Les – Glory Sunz (Public Domain)

Hory – InspectorJ – Freesound.com

Ostatní zvukové efekty – čerpány z www.zapsplat.com
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