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„Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce 
není v podstatě žádné vzdělávání.“ 

Komenský cituje Aristotela

8.–9.
ROČNÍK
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Škola, která má budoucnost: dílna lidskosti8.–9. ročník
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Seznámení,  
úvodní 

motivace

Jak souvisí 
vzdělání 

s charakterem?

Jak budovat 
charakter 

aneb Co jsou 
to ctnosti?

Představení 
ctností 

a reflexe

Co umím 
a znám právě 

já? V čem jsem 
silný a co chci 

rozvíjet?

Reflexe 
a závěr

4 min 16 min 25 min 20 min 15 min 10 min

Hlavní myšlenka
Ctnost pomáhá člověku vyvážit přínos svého jednání pro sebe i pro své okolí.

Anotace
Lekce pracuje s myšlenkou vzdělávání jako procesu komplexního rozvoje člověka. Představuje 
proces vzdělávání jako rozvoj myšlení, cítění i postojů. Nestačí mít znalosti, ale je třeba také je 
moudře využívat pro dobro člověka jako jednotlivce i lidstvo jako celek. Oživuje antickou myš-
lenku budování charakteru pomocí usilování o ctnosti. Ctnost je zde představena jako dokonalý 
střed mezi dvěma krajnostmi.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Pojmenuje a na základě společné práce doplní do schématu dvě krajnosti jedné  
ze čtyř ctností.

• Bude umět charakterizovat čtyři ctnosti: statečnost, moudrost, pracovitost a spravedlnost.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí

• Prožije, jak jsou důležité jeho osobní znalosti, vlastnosti a schopnosti.

• Uvědomí si důležitost ctností pro prospěšné využití vzdělání.

K jakému jednání lekce zve/vede

• Lekce zve k vědomému rozhodnutí učit se nové věci a také stejně usilovně a vědomě 
pracovat na svém charakteru, aby moje dovednosti a vědomosti byly využity k dobru  
mne i společnosti.
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Škola, která má budoucnost: dílna lidskosti8.–9. ročník

• PL Otázky do dvojic  
(1× do dvojice)

• PL Kdo je kdo? Zuckerberg/Breivik  
(1× do skupiny, je potřeba rozstříhat  
a vložit do obálek)

• možné nahradit PL Kdo je kdo?  
Mengele/Winton  
(1× do skupiny, je potřeba rozstříhat  
a vložit do obálek)

• PL Ctnosti (1× do skupiny, každá skupina  
má na PL jinou ctnost), popř. Karty ctností  
(viz Další zdroje)

• papír s obrázky HLAVA/RUCE/SRDCE  
(viz ilustrační foto u aktivity 5.1)

Pomůcky 

• dataprojektor

• prezentace

• čisté papíry

• tužky, fixy

• samolepicí štítky

• stopky či hodinky

• velký papír či flipchart

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



4

Škola, která má budoucnost: dílna lidskosti8.–9. ročník

Postup a metody

1.1 Rozhovor, práce s textem
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.

Představte název lekce Škola, která má budouc-
nost: dílna lidskosti. Úvod do tématu proběhne 
okamžitým zapojením do aktivity, při níž se žáci 
snaží uhodnout chybějící slova ve 2 citátech 
(N. Mandela a J. A. Komenský). Chybějící slova 
jsou: VZDĚLÁNÍ a VYCHOVÁVÁNÍ. 

2.1 Jak to vidím já? (5 min)
Diskuse 

Rozdejte žákům do dvojic PL s otázkami, nad 
kterými mají diskutovat. 

Metodická poznámka 
Protože na diskusi ve dvojicích je určen čas 
5 minut, zadejte žákům, aby si z nabízených 
otázek vybrali minimálně dvě, které v tomto 
čase prodiskutují. Na závěr můžete žáky 
požádat, aby sdělili celé skupině, k čemu 
dospěli.

Varianta 
V případě, že je pro vaši skupinu 5 minut na 
diskusi ve dvojici příliš dlouhý čas, je možné 
tuto aktivitu zkrátit na 3 minuty a poté 
doplnit otázkou pro celou skupinu: 

Uveďte příklad člověka, kterého považujete za 
vzdělaného; podle čeho tak usuzujete?

Promítněte citát Jana Špáty a uveďte ho slovy:

V další aktivitě se budeme zamýšlet nad 
vzděláním a nad tím, jaký může mít užitek 
pro život. 

Seznámení, 
úvodní motivace

4 min

1

Jak souvisí 
vzdělání 

s charakterem?

16 min

2
7.

4.

Pracovní listy Škola, která má budoucnost: dílna lidskosti8.;–9. ročník

 

 

PL1 – OTÁZKY DO DVOJIC 

- Co konkrétně jste se ve škole již naučili? 
- Připadáte si dostatečně vzdělaní? V čem ano, v čem (ještě) ne? 
- Co podle vás znamená výraz „VZDĚLANÝ“? 
- Co byste chtěli ve společnosti, která je kolem vás, změnit? Jak konkrétně bychom se o to 

mohli pokusit? 
- Kdo/co nám v tomto záměru může pomoci? 

 

PL1 – OTÁZKY DO DVOJIC 

- Co konkrétně jste se ve škole již naučili? 
- Připadáte si dostatečně vzdělaní? V čem ano, v čem (ještě) ne? 
- Co podle vás znamená výraz „VZDĚLANÝ“? 
- Co byste chtěli ve společnosti, která je kolem vás, změnit? Jak konkrétně bychom se o to 

mohli pokusit? 
- Kdo/co nám v tomto záměru může pomoci? 

 

PL1 – OTÁZKY DO DVOJIC 

- Co konkrétně jste se ve škole již naučili? 
- Připadáte si dostatečně vzdělaní? V čem ano, v čem (ještě) ne? 
- Co podle vás znamená výraz „VZDĚLANÝ“? 
- Co byste chtěli ve společnosti, která je kolem vás, změnit? Jak konkrétně bychom se o to 

mohli pokusit? 
- Kdo/co nám v tomto záměru může pomoci? 

 

PL1 – OTÁZKY DO DVOJIC 

- Co konkrétně jste se ve škole již naučili? 
- Připadáte si dostatečně vzdělaní? V čem ano, v čem (ještě) ne? 
- Co podle vás znamená výraz „VZDĚLANÝ“? 
- Co byste chtěli ve společnosti, která je kolem vás, změnit? Jak konkrétně bychom se o to 

mohli pokusit? 
- Kdo/co nám v tomto záměru může pomoci? 

 

PL1 – OTÁZKY DO DVOJIC 

- Co konkrétně jste se ve škole již naučili? 
- Připadáte si dostatečně vzdělaní? V čem ano, v čem (ještě) ne? 
- Co podle vás znamená výraz „VZDĚLANÝ“? 
- Co byste chtěli ve společnosti, která je kolem vás, změnit? Jak konkrétně bychom se o to 

mohli pokusit? 
- Kdo/co nám v tomto záměru může pomoci? 
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Škola, která má budoucnost: dílna lidskosti8.–9. ročník

2.2 Kdo je kdo? Kdo je jaký? (11 min)
Práce s textem

Rozdělte žáky do skupin po 3–4 žácích. Každá 
skupina dostane obálku s lístečky se stručný-
mi údaji o dvou osobnostech z PL Kdo je kdo? 
(jejich vzdělání, obor činnosti, konkrétní čin). 
Jedna osobnost je pozitivním příkladem, 
druhá negativním. Úkolem žáků je údaje 
roztřídit k jednotlivým osobnostem a pokusit 
se uhodnout, o koho se jedná. Nápověda jsou 
iniciály jmen postav.

Před závěrem skupinové aktivity se žáků ze-
ptejte, zda uhodli, o koho se jedná. V tuto chvíli 
můžete odtajnit jména a dát prostor, pokud 
žáci ještě chtějí některé lístečky u osobností 
vyměnit.

Své řešení si pak žáci kontrolují s prezentací. 
Je možné se ptát, u kterých informací se nejvíce 
mýlili apod.

Metodická poznámka 
Je možné k ilustraci principu využít i jiné dvě osobnosti, např. Josefa Mengeleho a Sira 
Nicholase George Wintona, viz PL Kdo je kdo? Mengele/Winton.

2.3 Reflexe
Rozhovor

Proveďte krátkou reflexi se všemi žáky. Použijte 
k tomu některé z otázek v prezentaci.

9.

12.

18.

Pracovní listy Škola, která má budoucnost: dílna lidskosti8.;–9. ročník

KDO JE KDO: Zuckerberg & Breivik 
(rozstříhat a smíchat dohromady)

M. Z.

Narodil se 14. 5. 1984 (34 let).

Studoval na Harvardu v USA (nedokončil).

Začal s podnikáním již na VŠ v 19 letech.

Realizací svých plánů se dotkl milionů mladých lidí a jejich rodin po celém světě.

Byl minimálně 2× obviněn v souvislosti se svou činností.

Je štědrý, protože věnuje 99 % obrovského zisku své firmy na charitativní účely.

Je ženatý.

A. B. B.

Narodil se 13. 2. 1979 (40 let).

Studoval 1 rok na gymnáziu.

Byl v určitém ohledu velmi sečtělý.

Zajímal se velmi intenzivně a zarputile o aktuální problematiku imigrantů.

Své názory zapsal do „manifestu“, na kterém pracoval 9 let.

Aby mohl zrealizovat své plány na změnu ve společnosti,  
odjel na výcvik do Běloruska.

Realizací svých plánů se přímo dotkl desítek mladých lidí,  
ale také jejich rodin z několika zemí světav.

Je svobodný.
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Škola, která má budoucnost: dílna lidskosti8.–9. ročník

3.1 Představení ctností (5 min)
Přednáška

Navažte na předchozí diskusi
Oba mladí muži byli vzdělaní, schopní a po-
dařilo se jim uskutečnit jejich plány. Důsledek 
jejich konání byl ale naprosto odlišný. Jeden 
společnost a lidské životy obohatil, druhý 
naopak několik nevinných životů zmařil. Rozdíl 
byl především v jejich CHARAKTERECH. Pokud 
je člověk charakterní, znamená to, že má 
dobré vlastnosti (např. laskavost, štědrost, …). 
Naopak BEZCHARAKTERNÍ člověk má vlastnosti 
zlé (např. závist, hrubost, ...). Pokud chceme 
být dobrými lidmi, měli bychom znát a učit se 
také tzv. CTNOSTEM. Co jsou ctnosti? Ukážeme 
si to na obrázku v prezentaci.

Ctnosti mají potenciál zhodnotit (zlepšit) vše, 
co děláme nebo známe, a obohacují naše 
jednání. Jejich přítomnost (nebo i absence) 
v nás je pro naše okolí viditelná. Pokud je 
člověk ctnostný, přidaná hodnota ctností se 
projeví v jeho osobnosti, ale také v jeho okolí 
– u ostatních lidí, tedy ve společnosti jako 
takové. Důsledky jednání ctnostného člověka 
jsou dobré, bezcharakterního člověka špatné. 

Naším úkolem je ctnosti – podobně jako jiné 
schopnosti a znalosti – poznávat, učit se jim, 
trénovat je a rozvíjet. Patří k našemu vzdělání 
a k rozvoji naší osobnosti. Jsou důležité pro 
nás samotné i pro druhé. 

Dále viz Doplňující informace. 

3.2 Poznáváme ctnosti (20 min)
Skupinová práce, práce s textem

Rozdělte žáky do skupin max. po 5 žácích a zadejte jim úkoly. 

Každá skupina obdrží 1 PL Ctnosti, na kterém je daná ctnost popsána a vysvětlena. Různé skupi-
ny obdrží PL s různými ctnostmi. 

Varianta 
Vždy dvě skupiny obdrží PL s jednou ctností.

25 min

Jak budovat 
charakter 

aneb Co jsou 
to ctnosti?

3

22.

27.

34.
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Škola, která má budoucnost: dílna lidskosti8.–9. ročník

Úkoly pro skupiny

1. Vlastními slovy popište danou ctnost.

2. Najděte dvě krajnosti ke ctnosti (podobně jako u příkladu štědrost – lakomství/rozhazovač-
nost) a dopište je do trojúhelníku.

3. Představte ctnost na konkrétní situaci z běžného života, ve které by se dala dobře poznat. 
Můžete např. nakreslit plakát, zahrát krátkou scénku apod. (např. Vydělala jsem si první výpla-
tu, tzn. štědrost = část si nechám, část daruji; lakomství = vše jen pro mě; rozhazovačnost = 
vše utratím.)

Metodická poznámka 
Pokud bude pro žáky těžké parafrázovat 
popis ctnosti, mohou přečíst definici ctnosti 
z pracovního listu.

 

4.1 Představení ctností
Prezentace skupinové práce

Každá skupina po vypršení času představí danou ctnost ostatním skupinám. 

Upozornění 
Pozor na přiměřené rozvržení času, aby se dostalo skutečně na všechny.

Během představování ctností ostatní skupiny hádají, s jakou ctností skupina pracovala, jaké kraj-
nosti ilustrují.

Varianta 
Vždy 2 skupiny, které měly totožné ctnosti, srovnávají zpracování. 

4.2 Reflexe
Rozhovor

Vyberte max. 3 otázky ke společné reflexi:

• Co vás při aktivitě zaujalo? Na co jste během ní přišli? 

• Jaká ctnost se vám líbí nejvíce? Proč?

• Na kom ze třídy / ze svého okolí vidíte nějaké  ctnosti, o kterých jsme dnes hovořili?

• Jak se stane, že člověk jedná moudře? Je možné to nějak trénovat?

• Co ještě potřebujeme k tomu, abychom byli i ctnostní?

• Jaké dalších ctnostné charakterové vlastností znáte?

• Jakých dalších vlastností si na druhých ceníte? Proč?

Představení 
ctností a reflexe

20 min

4
38.



8

Škola, která má budoucnost: dílna lidskosti8.–9. ročník

5.1 Co umím/znám a jaký jsem? (15 min)
Produkční metoda

Vyzvěte žáky, aby na připravené lístečky (samolepicí štítky) napsali odpovědi na otázky: 

• Co už umím? 

• Co znám? 

• Jaký/á jsem?

Na větší stůl / na zem připravte velký papír, na kterém bude buď napsáno, nebo symbolicky zná-
zorněno (viz ilustrační obrázek): 

SRDCE (charakter, ctnosti – Jaký/á jsem?)

RUCE (dovednosti, schopnosti – Co umím?)

HLAVA (znalosti – Co znám?) 

Žáci mohou (nemusejí) představit ostatním své vlastnosti/dovednosti/znalosti pomocí samole-
picích štítků tak, že je nahlas přečtou a položí na připravený papír se symboly na místo, kam si 
myslí, že se nejvíce hodí.

6.1 Reflexe (7 min)
Reflektivní otázky

Ptejte se žáků na vybrané  
otázky z prezentace.

6.2 Závěr lekce (3 min)

Vraťte se k názvu lekce  
Škola, která má budoucnost:  
dílna lidskosti 

Při vzdělávání a výchově jde o celého člověka,  
nejen o znalosti a dovednosti,  
ale i charakter/srdce.

Poděkujte žákům za zapojení, povzbuďte 
je k výběru takové školy po ukončení ZŠ,  
která výše zmíněné zohledňuje a nabízí.

Co umím 
a znám právě já? 
V čem jsem silný 

a co chci rozvíjet?

15 min

5

Reflexe 
a závěr

7 min

6

43.

47.

51.
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Škola, která má budoucnost: dílna lidskosti8.–9. ročník

Doplňující informace

Pojem ctnost se objevuje už u Aristotela (4. st. n. l.), který ji představuje jako střed mezi dvěma 
krajnostmi, například štědrost jako střed mezi rozhazovačností a lakotou. „Středem“ jsou však 
jen, pokud jde o zaměření, co se týče kvality a náročnosti, představují vždycky vrchol (tu nejlepší 
kvalitu).

Stoikové (3. st. př. n. l.) tvrdili, že lidské chování a jednání nemáme posuzovat podle výsledků 
(výkonů), ale podle úmyslu (motivu) a záměru, s nímž něco konáme. Dobré motivy jsou projevem 
harmonie složek naší osobnosti.

J. A. Komenský rozlišoval čtyři ctnosti – MOUDROST, SPRAVEDLNOST, MÍRNOST a STATEČNOST, 
dnes označované jako tzv. KARDINÁLNÍ neboli ZÁKLADNÍ CTNOSTI.

Další zdroje
• Karty ctností pro osobní rozvoj. Ctnosti.cz [online].  

©2019 [cit. 2019-10-07]. Dostupné z: https://ctnosti.cz/

• Výchova ke ctnostem. Výchovakectnostem.cz [online].  
Nadace Pangea, 2018 [cit. 2019-10-07].  
Dostupné z: https://vychovakectnostem.cz 

• Anders Behring Breivik. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].  
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 
[cit. 2019-10-07]. Dostupné z:https://cs.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

• Mark Elliot Zuckerberg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].  
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2019-10-07].  
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg

• KOMENSKÝ, Jan Amos. Didaktika velká. Překlad Augustin Krejčí.  
Praha: Dědictví Komenského, 1930. ISBN 80-7178-635-7.
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