Vzděláním k odpovědnosti
Autor: Mgr. Daniela Dominová

6.–7.
ROČNÍK

„Učenost bez mravů je jako
zlatý kroužek v rypáku svině.“
J. A. Komenský

6.–7. ročník

Vzděláním k odpovědnosti

Hlavní myšlenka
Člověk v dějinách mnohokrát zneužil svoje poznání. Proto nestačí mít vědomosti, ale je potřeba
vědět jak s nimi správně naložit. Potřebujeme se učit domýšlet, jaké dopady mohou mít získané
vědomosti v praktickém životě. Jedná se o celoživotní proces, proto je důležité si vybírat ty, od
kterých se učíme.

Anotace
Na příkladech několika vynálezů či osobností budou žáci promýšlet problém využití a zneužití poznatků. Během simulační hry, v diskusích a skupinové práci budou vedeni k zamyšlení nad tím,
jakým způsobem nakládáme s tím, co víme a umíme.

Cíle lekce
Co bude žák na konci lekce vědět
• Bude znát příklady využití a zneužití poznatků v minulosti i současnosti.
• Bude znát příklady zásad z etických kodexů čtyř profesí.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí
• Uvědomí si, že jsou i určité morální hranice, za které by člověk neměl vstoupit při využívání
získaných poznatků a dovedností.

K jakému jednání lekce zve/vede
• Program vede k promýšlení důsledků využití toho, co známe a umíme.

1.

2.

3.

Seznámení,
úvodní
motivace

Vynálezy

Věda
ve službách
člověka –
nebo ne?

5 min

20 min

20 min

PŘESTÁVKA

• K používání svých znalostí a dovedností nejen ku prospěchu svému, ale i k prospěchu
druhých.
4.

5.

6.

Mravnost
nade vše

Konat mravně,
i když se nikdo
nedívá

Reflexe
a závěr

25 min

15 min

5 min
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Pomůcky
• dataprojektor a ozvučení
• prezentace
• papíry pro každého žáka
• PL Vynálezy nebo PL Vynálezy –
obtížnější verze
(1 do dvojice, pokud možno barevný tisk)
• PL Německý chemik
(1 do skupiny po 4-5 lidech)
• PL Řešení (1x pro učitele)

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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1
Seznámení,
úvodní motivace

Vzděláním k odpovědnosti

Postup a metody
1.1 V čem jsem dobrý? (5 min)
Rozhovor
Na úvod se zeptejte žáků, jestli jsou v něčem dobří, jestli je nějaká oblast, které rozumí víc, než je
běžné, která jim obzvláště jde.

5 min

Nechte každého žáka promluvit. Pokud žáky neznáte, můžete tuto aktivitu spojit s tím, že se zároveň představí.
Upozornění
Je možné, že pro některé žáky může být obtížné před ostatními říct v čem vynikají, je proto
možné jako variantu otázky individuálně zvolit „Co tě baví? Čemu se věnuješ?” či respektovat
to, že někdo nebude chtít promluvit.

Lekci uveďte slovy:
Dnešní program bude věnovaný tématu, které
je zobrazeno na této první stránce prezentace.
Vzdělání. Pokud vás zajímá, jakou má spojitost prase se vzděláním, nechte se překvapit.

Upozornění
První obrázek v prezentaci, který doprovází název programu, je prase se zlatým kroužkem.
Obrázek se znovu objeví v průběhu prezentace i s ústředním citátem J. A. Komenského
o mravnosti, nyní však ještě souvislost neodhalujte, jde o moment překvapení.
2.

2
Vynálezy

20 min

2.1 Vynálezy a vynálezci (8 min)
Práce s pracovním listem, výklad
Rozdejte PL Vynálezy nebo
PL Vynálezy - obtížnější verze
do dvojic. Žáci mají za úkol spojit
vynález s vynálezcem a také další
vynálezy s obrázky či fotografiemi.
Časový limit je 5 minut.
Společně zkontrolujte
PL Vynálezy. Při kontrole můžete říct o některém z vynálezů či
vynálezců nějakou zajímavost.
Správné odpovědi naleznete
v PL Řešení. Obsahuje i další zajímavosti o vynálezci či vynálezu.

6. – 7. ročník

Pracovní listy – Vynálezy

Vzděláním k odpovědnosti

telefon
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horkovzdušný balón
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telefon

Prokop Diviš, 1752

horkovzdušný balón

motorové letadlo

Bratři Montgolfierové, 1783

knihtisk

Alexandr Graham Bell ,1876

elektrická žárovka

Bratři Wrightové, 1903

bleskosvod

2. K obrázkům přiřaď názvy vynálezů

motorové letadlo
knihtisk

Thomas Alva Edison, 1879

elektrická žárovka

Bratři Wrightové, 1903

bleskosvod

2. K obrázkům přiřaď názvy vynálezů

fonograf, lodní šroub, velociped, telefon

parní stroj, kinematograf, fonograf, tlakový hrnec, telegraf, lodní šroub, velociped, telefon

Obr.2

Obr.1

Obr. 5

Obr.3

Vzděláním k odpovědnosti

1. Spoj vynález s vynálezcem

Johannes Gutenberg, 1447

Obr.1

6. – 7. ročník

Pracovní listy – Vynálezy, obtížnější verze

1. Spoj vynález s vynálezcem

Obr.2

Obr.3

Obr.6

Obr.4

Obr.7

Obr.8

Obr.4

Zdroje – obrázky
•
•
•
Zdroje – obrázky
•
•

Obr.1.: Autor: Brosen – Vlastní dílo, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=635215
Obr.2: Autor: User Vxvx on en.wikipedia – https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=963047

•
•

Obr.3: Autor: Norman Bruderhofer, www.cylinder.de – own work (transferred from
de:File:Phonograph.jpg),
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=427395
Obr.4: By Unknown; film commissioned by AT&T. - Early Office Museum.,
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=533104

•

Obr.1: Autor: http://www.history.rochester.edu/steam/thurston/1878/Chapter1.html,
Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11079399
Obr.2.: Autor: Brosen – Vlastní dílo, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=635215
Obr.3: Autor: User Vxvx on en.wikipedia – https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=963047
Obr.4: Autor: Norman Bruderhofer, www.cylinder.de – own work (transferred from
de:File:Phonograph.jpg),
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=427395

•
•
•
•

Obr.5.: Autor: Tamorlan - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=3230195 Autor: Louis Poyet –
Obr.6: Bernard Chardère, Les Lumière, Payot Lausanne, 1985; Credits: Archives Château
Lumière.,
Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4019076
Obr.7.:autor: Zacatecnik, https://cs.wikipedia.org/wiki/Telegrafie#/media/Soubor:Telegraf.
jpg
Obr.8: By Unknown; film commissioned by AT&T. - Early Office Museum.,
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=533104
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2.2 Zneužité vynálezy (12 min)
Diskuze, výklad
Po skončení kontroly pracovních listů se zeptejte:
• Byl některý z vynálezů, který je v pracovním listu, někdy zneužit k tomu, aby někomu škodil
místo toho, aby pomáhal?
Nechte odpovědět dva až tři žáky.
Metodická poznámka
Parní stroj kromě průmyslových podniků (továrny na spřádání vlny, v dolech atd.) byl využíván
také ve válečných strojích - například parní ponorky či lodě v americké občanské válce. Stejně
tak lodní šroub. Prostředky komunikace jako telegraf, telefon či kinematograf mohou být
zneužity k šíření falešných a lživých zpráv. Hůře zneužitelné jsou vynálezy jako papinův hrnec,
kolo či fonograf (sloužící k zábavě či ulehčení práce obyčejných lidí). Ale i zde lze najít výjimky
(někdo použije kolo, aby rychleji ujel poté, co spáchal nějaký trestný čin atd.).
Mnoho vynálezů, které byly původně určeny, aby pomáhaly lidem, bylo využito či zneužito ve
válečných letech. Vynálezci často netušili, že jejich objev bude jednou zneužit.
V podstatě skoro každý vynález může být zneužit, pokud se ocitne v rukou někoho, kdo chce
druhým uškodit.
Na druhé straně bylo mnoho vynálezů naopak během války vyvinuto či zdokonaleno, aby byly
později využívány i pro civilní účely. Příkladem může být například penicilin a jiné léky, navigace
atd.

Nad obrázky se zeptejte se žáků:
• Který z vynálezů byl původně vytvořen
k mírovým účelům a který naopak původně
k válečným?
• Napadají vás další vynálezy, které každý den
používáte a mohou být zneužity?

Metodická poznámka
Žáci obvykle odpovídají: civilní letadlo - vojenské letadlo - příklad toho, jak lze vynález původně
sloužící lidem použít i ve válce jako smrtící zbraň. Atomová energie - příklad toho, jak vynález,
který vznikl pro válečné účely jako smrtící zbraň, lze využít pro prospěch lidstva.
3.

Varianta
Tyto informace lze v případě dostatku času a zájmu žáků doplnit o další zajímavosti, které
najdete v závěru metodiky v oddíle Rozšiřující informace. Je možné, že některé skutečnosti
budou žákům známy, proto se jich můžete zeptat na to, co ví o používání letadel, atomové
energie.
Další slide uveďte slovy:
Na první fotografii v prezentaci je další vynález, který byl vynalezen původně pro mírové účely,
ovšem byl také zneužíván, například ve válkách.
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• O jaký vynález se jedná?
• Kdo byl jeho vynálezcem?
• Co znamenají další dvě fotografie?

Odpovědi žáků dle uvážení doplňte o další
informace o Alfredu Nobelovi, vynálezu dynamitu a udílení Nobelových cen viz Rozšiřující
informace.
Na fotografiích je kromě dynamitu také plaketa s portrétem Alfreda Nobela, fotografie z ceremoniálu udílení Nobelovy ceny za mír v roce 1963, kdy cenu z rukou norského krále Olafa (vlevo)
přejímají zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže.
4.

Upozorněte žáky na obrázek listiny, kterou získávají laureáti Nobelovy ceny. Společně si přečtěte
jméno laureáta na listině. Tato listina byla udělena Fritzi Haberovi, vědci, o kterém bude v průběhu programu ještě zmínka (bližší informace zatím nesdělujte).

3
Věda
ve službách
člověka
– nebo ne?

3.1 Hra na vědce (10 min)
Simulační hra, diskuze
Rozdejte prázdný list papíru - jeden do skupin
4-5 žáků. Úkolem je promyslet a sepsat ve skupině minimálně 3 důvody pro a 3 důvody proti
a nakonec se jako skupina rozhodnout. Zadání
úkolu je v prezentaci. Časový limit je 5 minut.

20 min

Po uplynutí časového limitu vyzvěte zástupce
skupinek, aby postupně řekli, jak se jejich tým
rozhodl.

5.

Můžete využít tyto doplňující otázky:
• O jakých věcech jste ve skupině diskutovali?
• Bylo rozhodování pro vás v něčem těžké?
V čem?

3.2 Německý chemik (10 min)

Pracovní listy – Německý chemik

6.

Práce s pracovním listem
Nyní dostanete do skupiny text, který pojednává o vědci, na kterého jsou protichůdné názory. Po přečtení textu společně vyplňte otázky a pokud zbyde čas, pobavte se ve skupině o tom, jaký
máte vy sami názor na tuto osobnost. Máte na práci 10 minut
(do přestávky).
Každé skupině dejte PL Německý chemik.
Varianta
Příběh Fritze Habera můžete žákům pro zjednodušení
a úsporu času pouze vyprávět.

6. – 7. ročník

Vzděláním k odpovědnosti

Přečtěte si o osobnosti Fritze Habera
a odpovězte na otázky níže.
Fritz Haber (1868 – 1934) se narodil v Německu. Byl to fyzikální chemik,
od roku 1918 nositel Nobelovy ceny. Pocházel z rodiny židovského obchodníka. Stal se výzkumným pracovníkem, ředitelem vědeckého Institutu
v Berlíně a také oblíbeným univerzitním profesorem chemie.
Fritz Haber přišel na to, jak vyrobit amoniak z dusíku a vodíku. Jeho
práce měla sloužit k rozvoji výroby hnojiv, ale během války byl využit také
k výrobě výbušnin.

Otázky:
• Ze které země pocházel Fritz
Haber?
• V jakém oboru vynikal?
• Za co získal Nobelovu cenu?
• Čím jeho objev prospěl
světu?
• Jaké dva Haberovy vynálezy
byly využity Němci proti nepříteli za 1. světové války?
• K čemu původně sloužil
Cyklon B a k čemu jej zneužili
nacisté za 2. světové války?

Toto nebyl jediný vynález, který navždy ovlivnil dějiny první světové války.
Haber byl zcela oddán německému státu, proto se zabýval vývojem chemických zbraní. Jedovatý plyn chlor a další bojové plyny byly nasazovány
pod jeho přímým dohledem například v bitvě u Yper v Belgii v dubnu roku
1915. Němci tehdy vypustili 170 tun chlóru na své nepřátele – Angličany
a Francouze. Zasažené čekaly hodiny nebo dny pomalého umírání. Celkem
tehdy bylo zaznamenáno 7000 obětí přímého zásahu bojovým plynem.
Kvůli zničujícím účinkům bylo později používání chemických zbraní
zakázáno.
Přesto, že jeho působení za 1. světové války bylo sporné, získal v roce
1918 Nobelovu cenu. Bylo to za již zmíněný objev výroby amoniaku, čímž
umožnil výrobu umělých hnojiv, které se používají dodnes po celém světě.
Ve 20. letech se zabýval výrobou kyanovodíku. Původní záměr byl
zbavit různé ubytovací a skladové prostory, zejména ve vojenských objektech, obtížného hmyzu či hlodavců. Využití našel tento objev opět u armády. Jako Cyklon B byl kyanovodík používán v koncentračních táborech
za 2. světové války, které se však Fritz Haber už nedožil. Jeho vynálezem
ale za 2. světové války byli zavražděni jeho příbuzní (byl z židovské rodiny).

Pokud jste odpověděli na dané
otázky a zbývá vám ještě čas,
ve skupině sdělte ostatním, jaký
máte vy sami názor osobnost
Fritze Habera.

Zdroje:
• Informace o Fritzi Haberovi čerpány z https://cs.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber, (zkráceno, upraveno)
•

Informace o ženevském protokolu: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDenevsk%C3%BD_protokol (zkráceno, upraveno)

•

foto: tamtéž, autor: The Nobel Foundation – http://nobelprize.org/chemistry/laureates/1918/index.html, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=365964 (dne 25.1.2020)
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4
Mravnost
nade vše

Vzděláním k odpovědnosti

4.1 Motivy našich skutků (10 min)
Diskuze
Na úvod se žáků zeptejte, jak vyhodnotili osobnost Fritze Habera v předchozí aktivitě. Zeptejte se:
• Co vedlo Habera k tomu, že vyvinul chemické zbraně?
• Co může vést člověka k tomu, aby chtěl ublížit jiným lidem?

25 min

• Co může zastavit člověka, který má na někoho zlost, aby fyzicky neubližoval?

Metodická poznámka
Žáci obvykle odpovídají: Haber byl velký vlastenec, miloval Německo. Člověk může chtít
ubližovat ostatním, když je ve válce, když má na někoho zlost. Zastavit člověka může jeho
svědomí, uvědomění si důsledků, zákony...
Varianta
Příběh o Fritzi Haberovi je možné doplnit příběhem o Kurtu Gernsteinovi, který se za druhé
světové války snažil předat spojencům informace o používání Cyklonu B a o tom, co se dělo
v koncentračních táborech. Viz Rozšiřující informace.

4.2 Etika a její praktické využití (10 min)
Rozhovor
Zeptejte se žáků:
• Víte, co je to etický kodex?

Metodická poznámka
Pokud žáci neví odpověď, vysvětlete dle věku a schopností žáků: V demokratické společnosti
mají etické kodexy silnou tradici. Jsou to vlastně pravidla, jak danou profesi vykonávat eticky.
Nejde o zákon, ale některé profese se jimi řídí. Vedou ke zvýšení prestiže povolání a přispívají
k lepší kvalitě nabízených služeb i jejich nositelů. Etické kodexy vydávají profesní organizace
a dohlížejí na to, aby byly respektovány.
Následující úkol uveďte slovy:
Každý vědní obor má svou etickou stránku. Obor etika se učí na školách, které připravují k výkonu profese - je součástí výuky budoucích lékařů, učitelů, novinářů i jiných oborů. Etiku totiž
nepotřebují jen lékaři, novináři, učitelé, policisté nebo vědci, ale každý z nás, protože se o tom,
jestli budeme konat dobré nebo zlé věci, rozhodujeme každý den. Měla by být ale i součástí výuky na školách středních i základních, protože poznatky je možné zneužít.

V prezentaci promítněte výňatky z etických
kodexů čtyř povolání. Úkolem bude společně
s žáky zjistit, o jaké povolání se jedná.
Varianta
Lze uložit i jako úkol do skupiny - žáci se
společně poradí, napíší na papír své tipy.
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Proveďte společnou kontrolu podle prezentace.

4.3 Prase a vzdělání (5 min)
Rozhovor
Teď se konečně dozvíte, jakou spojitost má prase se vzděláním. Nejdřív by mne ale zajímalo, jaká
spojitost napadá vás.
16.

Nechte zaznít několik nápadů. Dále promítněte slide s Komenského citátem.
Slova, která vám teď promítnu, napsal J. A. Komenský už v 17. století. Nestačí být jen vzdělaný, mít nějaké znalosti, rozumět věcem, ale je také podstatné s nimi moudře a eticky zacházet.
To platí v každé době.
Ne vždy se musí jednat o tak velkou věc, jako
chemické zbraně či nasycení lidí. Důležité je
si uvědomit, že každý den stojíme před rozhodnutími, kterými můžeme někomu prospět,
nebo uškodit. Někdy můžeme uškodit i sami
sobě.
Metodická poznámka
Ujistěte se, že žáci citátu rozumějí, případně vysvětlete. Použití slova svině je v dnešní době
chápáno jako vulgarismus, v době Komenského se jednalo o běžné označení prasete. Zlatý
kroužek - ozdoba, která je možná hezká, ale v rypáku prasete naprosto neužitečná. V některých
případech může být i škodlivá.
17.

5
Konat mravně,
i když se nikdo
nedívá

15 min

5.1 Příklady z mého okolí (5 min)
Práce s příběhem, rozhovor
Řeknu vám příběh, který se skutečně stal. Holčička, která si šla koupit do stánku nějakou drobnost, byla okradena paní prodavačkou, protože byla ještě malá a neuměla počítat. Paní zneužila vědomosti, které měla (počítání) k okradení jiného člověka. Takové situace se jistě na světě
dějí každý den. Určitě i ve vašem životě byste si vzpomněli na nějaký případ, kdy někdo zneužil
něco, co věděl či uměl lépe než vy, proti vám. Nejspíš si umíte i vzpomenout, jak vám to bylo
nepříjemné.
Pojďme se teď chvíli zamyslet, jak můžeme dělat pravý opak, jak můžeme využít svoje znalosti
a dovednosti k prospěchu druhých lidí.
• Jak byste mohli vy sami použít to, co umíte,
k dobrému?
Nechte zaznít několik příkladů.
Varianta
Pokud máte dostatek času, odpověď
na otázku mohou žáci prodiskutovat
ve dvojicích.
8
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5.2 Moji učitelé (10 min)
Písemná práce, diskuze
Potřebujeme vůli, abychom se dokázali ovládat a nedělali věci, které škodí nám nebo třeba
někomu jinému. Jak to cvičit? Třeba i učením. Nejde jen o dostatek informací, ale i o schopnost
z nich vybrat ty vhodné.
Můžeme se spoustě věcí učit od učitelů ve škole, našich trenérů, členů rodiny, nebo i od našich
kamarádů, kteří některé situace zvládají lépe než my. Můžeme se od nich učit nejen znalosti
nebo jak se zlepšovat ve svých dovednostech, ale také nás mohou inspirovat tím, jak jednají
a jak přemýšlejí o tom, co je správné a co ne.
V prezentaci jsou otázky, které se týkají vás
a vašeho vztahu k učitelům.
Rozdejte žákům prázdné listy papíru, na které
si samostatně poznamenají odpovědi na otázky
z prezentace. Než se žáci pustí do samostatné
práce, je třeba se ujistit, že otázkám rozumí.
Metodická poznámka
K otázkám můžete žákům dle potřeby poskytnout následující vysvětlení:
19.

Kdo mě naučil to, co umím a na co můžu být hrdý?
Nemusí se jednat pouze o učitele ze školy, ale o kohokoliv, kdo mě něčemu naučil - třeba
trenér, někdo z rodiny atd.
Znáte nějaké moudré učitele? Jaké další vlastnosti by měl mít učitel?
Vysvětlete si také, že moudrým je myšlen ten, který umí správně konat, rozhodovat se dobře
i v těžkých situacích. Jedná se o jinou vlastnost, než je inteligence nebo schopnost si hodně
pamatovat.
Co jsem někoho druhého naučil/a?
To znamená, že jsem někoho něco učil či naučil, nemusí se jednat o školní znalosti či
dovednosti.
Co mi bylo z toho, co jsem se dosud naučil, nejvíc k užitku?
Nemusí se jednat o nějakou dovednost získanou ve škole.
(Tato otázka se může v případě časové tísně vynechat.)
Můžu tím, co umím, prospět i někomu jinému kromě sebe? Komu? Jak?
Po vyjasnění zadání mají žáci cca pět minut na samostatnou práci.
Varianta
Dle uvážení a časových možností je možné
samostatnou písemnou práci nahradit
krátkou diskusí o otázkách ve skupině (bez
písemného záznamu) a následným sdílením
v celé třídě.
Varianta
Pokud máte prostor, můžete k ilustraci
myšlenky společně zhlédnout video Mrkev
a bonbon.
9
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6.1 Shrnutí a rozloučení (5 min)
Rozhovor
Vyzvěte žáky, aby vlastními slovy shrnuli, co bylo předmětem tohoto programu, co se nového
dozvěděli, co je zaujalo.
Uzavřete lekci slovy:

5 min

To, co se naučíme, můžeme využít nejen pro svůj prospěch, ale i pro lidi ve svém okolí.
Pokud to půjde, vybírejte si dobré učitele a dobré zdroje informací a myslete na to, jakým způsobem budete používat to, co jste se naučili a co se ještě v průběhu života naučíte.
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Rozšiřující informace
Letadlo
Dříve než letadla se vzduchu začaly během 19. století objevovat horkovzdušné balóny (bratři
Montgolfierové) nebo vzducholodě. Před vynálezem motoru s vnitřním spalováním to byly především kluzáky, objevilo se ale i několik pokusů o letadlo s parním pohonem. Váha parního motoru
a paliva však odsoudila tyto pokusy k neúspěchu. S vynálezem zážehového motoru na konci
19. století se otevřela cesta pro motorová letadla. Průkopníky v této oblasti byli bratři Wrightové,
američtí majitelé servisu kol. 14. prosince roku 1903 poprvé vzlétli s motorovým letadlem, které
pojmenovali Flyer, let však nebyl úspěšný a letoun se poškodil. O tři dny později byl proveden
druhý, úspěšnější pokus, při kterém stroj letěl 12 s. Toho dne však vzlétli víckrát, nejdelší let trval
téměř jednu minutu. Po tomto úspěchu se pustili do zlepšování, postavili Flyer II a poté v roce
1905 Flyer III, který se ve vzduchu udržel 39 minut. Roku 1909 přeletěl Francouz Louis Blériot
kanál La Manche a jeho typu XI. bylo vyrobeno asi 800 kusů. V první světové válce došlo k rozvoji leteckých technologií, poprvé se také odehrávaly vzdušné souboje. Kolem roku 1920 vznikla
první letecká pošta a letecké společnosti. Roku 1927 přeletěl americký pilot Charles Lindbergh
Atlantský oceán z New Yorku do Paříže, sám a bez zastávky za 33,5 hodiny. Během druhé světové
války vrtulová letadla už dosáhla hranice svých možností, protože při rychlostech přes 700 km/h
ztrácejí vrtule účinnost. Řešením bylo použití proudového motoru. V roce 1947 překročil první
pilot rychlost zvuku. Po druhé světové válce vznikla úsporná a bezpečná velkokapacitní letadla až
pro 500 cestujících, takže létání se stalo běžným způsobem dopravy na větší vzdálenosti, zejména přes oceány. Také význam vojenského letectva neustále roste a jeho strategie se rychle mění
směrem k balistickým a řízeným střelám, bezpilotním dronům a letadlovým lodím.
Zdroj: [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Historie_letectv%C3%AD

Jaderná zbraň
Nebo též atomová zbraň je zbraň hromadného ničení, založená na principu neřízené řetězové
reakce jader těžkých prvků. Jaderná bomba byla poprvé vyvinuta ve Spojených státech v rámci
vojenského projektu Manhattan. Základní výzkum probíhal v laboratořích v Los Alamos za vedení
Roberta Jacoba Oppenheimera. Výsledkem projektu byl první pokusný jaderný výbuch v červenci
1945.
Další vyrobené bomby byly o několik týdnů později (6. a 9. srpna 1945) svrženy na japonská
města Hirošimu a Nagasaki. Obě pumy zabily okamžitě zhruba 130 000 lidí. Druhou atomovou
mocností se v roce 1949 stal Sovětský svaz. Zejména pozdní 50. a raná 60. léta byla obdobím horečného testování jaderných zbraní obou supervelmocí v rámci jejich závodů ve zbrojení. V 70. letech došlo k řadě diplomatických dohod o omezení atomových zbraní, během 20. století se však
k USA a Sovětskému svazu (Rusku) přidaly ve vlastnictví jaderné zbraně i další státy.
Zdroj: [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88

Jaderná energie
Jaderná energie je energie vázaná v jádře atomu a lze ji uvolnit pomocí jaderných reakcí. Jaderné
zdroje mají nyní přibližně 11% podíl na světové výrobě elektřiny. Během druhé světové války
se rozběhl jaderný program v řadě zemí. Jedním z cílů však byl vývoj jaderných zbraní. K výrobě
elektřiny byl jaderný reaktor poprvé využit v roce 1951 v USA. Za první jadernou elektrárnu bývá
označována elektrárna spuštěná v městě Obninsk v Sovětském svazu. Podíl jaderných elektráren
na celkové výrobě elektrické energie v České republice je 35,9% (2013).
Zdroj: [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_energie
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Alfred Nobel, 1833-1896
Byl švédský chemik a vynálezce dynamitu. Na základě jeho závěti jsou každoročně udělovány
Nobelovy ceny. Alfred Nobel se začal věnovat studiu výbušnin, v rodinné továrně došlo k několika explozím. Při jedné z nich zahynul Nobelův mladší bratr Emil a několik dalších zaměstnanců.
Tehdy se Nobel zapřisáhl, že učiní práci s nitroglycerinem bezpečnější. V roce 1867 si nechal
patentovat dynamit. Z tekutého nitroglycerinu a hlinky vytvořil tvarovatelnou hmotu, se kterou lze
bezpečně manipulovat. Sestrojil také rozbušku, která přivede kusy dynamitu k explozi. Rozbuška
byla odpalována pomocí zápalné šňůry.Vynález měl velký úspěch a dynamit se stal žádaným
zbožím. Během času vybudoval továrny na 90 místech ve více než 20 státech. Nobel se věnoval
rozvoji podnikání i rozvoji technologie výbušnin. Před svou smrtí vlastnil 355 patentů a nashromáždil obrovský majetek.
Alfred Nobel ve své závěti rozhodl, že jeho majetek bude vložen do fondu, z něhož bude každoročně udělována cena za významné vědecké objevy, literární tvorbu a zásluhy o mír ve světě.
Tato cena (resp. finanční odměna k ní) je vyplácena pouze z peněz ze závěti, kterou spravuje
Královská švédská akademie věd a Alfred Nobel ji obdařil částkou 32 miliónů švédských korun.
Ceny jsou vypláceny z úroků (asi 160 000 švédských korun). Nobelova cena byla poprvé udělena
v roce 1901, roku 1968 bylo přidáno i ocenění za ekonomii. Dnes je Nobelova cena obecně považována za nejvyšší ocenění, jakého může umělec, vědec nebo státník dosáhnout. Čeští nositelé
Nobelovy ceny: Jaroslav Heyrovský – polarografie (1959), Jaroslav Seifert – za literaturu (1984).
Zdroj: Alfred Nobel – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel

Kurt Gernstein
Kurt Gernstein byl německým důstojníkem SS. Gerstein se původně staral o dezinfekci vody
pomocí Cyklonu B. Jakmile se dozvěděl o používání Cyklonu B v koncentračních táborech k hromadnému vyvražďování, snažil se tuto informaci vyvést z nacistického Německa, konkrétně
do Vatikánu k papeži, později oslovil i jiné Spojence, které vyzýval k vojenskému zásahu v koncentračních táborech. Ke konci války se vzdal francouzské armádě a ve vazbě sepsal tzv. Gersteinovu
zprávu, která podrobně popisuje použití Cyklonu B. Zemřel po skončení druhé světové války
ve vězení za nevyjasněných okolností.
Zdroj: Kurt Gerstein – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurt_Gerstein

Další zdroje
• Kategorie:Vynálezci – Wikipedie. [online].
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Vyn%C3%A1lezci
• Fritz Haber – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber

Zdroje prezentace
Zdroje grafiky
• Slide 01: Prase – 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 02: Plane – Jose Antonio Jimenez Macias – Unsplash.com
• Slide 02: Jet – Vishu Gowda – Unsplash.com
• Slide 02: Power Plant – Frederic Paulussen – Unsplash.com
• Slide 02: Atomic Bomb – Geralt – Pexels.com
• Slide 03: Peace Nobel Prize ceremony in 1963 – Wikimedia.com
(Atribution redcross.int/en/history/not_nobel.asp)
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• Slide 03: Nobel Prize by Erik Lindberg – Jonathunder – Wikimedia.com (Public Domain)
• Slide 03: Nobel Prize Diploma by Sofia Gisberg – Wikimedia.com (Public Domain)
• Slide 03: Dynamit – Kai Stachowiak – Publicdomainpictures.net (CC0 1.0)
• Slide 04: Žaneta – 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 04: Oskar – 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 05: Postava – 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)

Zdroje videa
• Mrkev a bonbon – Fishnet s.r.o. (Film21), projekt Úcta k životu,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

Prezentace
https://prezi.com/view/szumXgDOXkH1cMaStGzR/

Pracovní listy
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Vzdelavani-6-7-pracovni-listy.pdf

Pracovní sešit pro žáka
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/02/Vzdelavani-6-7-pracovni-sesit-pro-zaka-v1.pdf
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