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„Škola má být dílnou lidskosti,
nikoliv mučírna ducha.“
J. A. Komenský

Střední škola

Pravá maturita: dospělost lidství

Hlavní myšlenka
Dobro jedince není dlouhodobě udržitelné bez dobra celku. Dospívám-li, měl/a bych vnímat spojení 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 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.

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

1.

2.

3.

Seznámení,
úvodní
motivace

Jaký je
(ne)dospělý
člověk?

Znaky
skutečné
dospělosti

5 min

20 min

20 min

PŘESTÁVKA

• Na základě vlastní vypracované SWOT analýzy si žák vybere jednu oblast, ve které se chce
dále rozvíjet.

4.

5.

6.

Jak se
projevuje
dospělost
v praxi?

Osobní
SWOT analýza
a akční plán

Reflexe
a závěr

20 min

15 min

10 min
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Pomůcky
• Dataprojektor a ozvučení
• Prezentace
• Video Mamahotel
(dostupné v prezentaci)
• Samolepky na jména + fixy

• PL Cesta k dospělosti
(rozstříhat, pro každou skupinu jedna oblast)
• PL SWOT analýza dospělosti
(pro každého žáka)
• PL Můj akční plán
(pro každého žáka)

• Čisté papíry a psací potřeby

Vysvětlení piktogramů
Hlavní myšlenka

Prezentace

Společná práce

Anotace

Čas / Minutáž

Práce ve dvojici

Cíl

Pracovní list

Samostatná práce

Pomůcky

Video

Skupinová práce

Další zdroje

Práce ve trojicích

Doplňující
informace

Uspořádání třídy
do písmene U

Práce třídy
kolem stolů

Práce v kruhu

Volný pohyb
po třídě
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Seznámení,
úvodní motivace
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Postup a metody
1.1 Představení, seznámení, téma lekce (5 min)
Rozhovor
Na začátku se představte, popř. představte organizaci, kterou reprezentujete.

5 min

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 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.
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
Jaký je
(ne)dospělý
člověk?

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 dospělosti. Žáci mají za úkol ke své oblasti do PL napsat ke každé věkové kategorii alespoň 2 konkrétní příklady chování.

10 min
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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.

Pracovní listy
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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

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.

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)

2.2 Seznámení s výstupy (10 min)

Dospělý (cca 25 let)

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
Znaky
skutečné
dospělosti

20 min

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 zdůvodňují svou volbu. Na následujícím slidu můžete odhalit řešení.
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Obojí je důležité: jak pečovat o sebe, tak i pečovat 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.
26.

27.

31.

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.

6
34.

35.
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3.3 Reflexe ve dvojicích (3 min)
Žáci si nejprve ve dvojicích sdílejí výstupy z dané aktivity.

Střední škola

Pracovní listy
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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?

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

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?

náhled na PL SWOT
analýza dospělosti

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?

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

Zdroj: SWOT analýza – Antonín Balon – projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

35.

4
Jak se
projevuje
dospělost
v praxi?

4.1 Video – Mamahotel (6 min)
Práce s videem, diskuse
Žáci sledují ilustrativní příklady chování Bedřicha a Honzy.

20 min

5:24

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 projevil/neprojevil jako dospělý?
(Pozn.: Své analyzování stále zohledňují
podle dvou kategorií z prezentace.)
Jako podklad pro diskusi žákům opět promítněte znaky dospělosti.
7
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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
Osobní
SWOT analýza
a akční plán

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.

15 min

Návod na sestavení plánu naleznou žáci na PL Můj akční
plán.

Pracovní listy
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Můj akční plán

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

1) Co budu řešit?

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

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.

Pravá maturita: dospělost lidství

Akční plán – postup

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:

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

• Který nápad nejvíce odráží moje touhy ohledně očekávaného výsledku?

b) Zdroje/podpora

• Který nápad se dotýká nejvíce mojí míry
odpovědnosti?

c) Jak začnu?

• Který nápad by se měl uskutečnit jako první?
• Můžu některé nápady kombinovat = spojit?
• Který nápad bude mít největší dopad?

d) Seznam ÚKOLŮ (minimálně 3):
1.

• Který nápad má největší potenciál?
5) Sepiš si konkrétní akční plán k naplnění svého
cíle.
a) Stanov si cíl.

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.

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

2.

3.

e) Komu a jak budu vykazatelný?

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.

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.

3:55
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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?

7 min

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 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.

6.2 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.
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