Občanská participace na veřejném životě
Metodika pro pořadatele semináře
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ÚVOD
Uvedení do semináře
Anotace
První tři hodiny otevírají celý dvoudenní seminář. Účastníci se seznámí s programem semináře a jeho
cíli. Mají na úvod prostor formulovat, co od něj očekávají. Seznámí se také s ostatními účastníky a sdílejí
s nimi první postřehy a zkušenosti související s tématem. V prvním přiblížení se otevře hlavní téma
semináře: občanská participace na veřejném životě. Úvodní lekce trvá celkem 135 minut.

Cíle
-

Účastník zná strukturu a cíle celého semináře.

-

Účastník se seznámí s ostatními, zná jejich jména a několik informací.

-

Účastník si je vědom svých očekávání a zná očekávání ostatních.

-

Účastník je schopen komunikovat a spolupracovat.

-

Účastník přemýšlí nad tématem občanské participace na veřejném životě.

-

Účastník se aktivně zapojuje do diskuse, reflektuje své dojmy a sdílí své zkušenosti.

-

Účastník sdílí své zkušenosti s ostatními.

-

Rozvíjené kompetence
SEZNÁMENÍ A OČEKÁVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ

PRÁCE S TEXTEM A DISKUSE

komunikační kompetence

občanské kompetence

sociální kompetence
kompetence pro demokratickou kulturu:

kompetence pro demokratickou kulturu:

poslouchání a pozorování; empatie

znalost a kritické pochopení světa
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Osnova a časový harmonogram
Aktivita

trvání v min

1. Úvod a představení semináře

15

2. Seznámení účastníků

25

3. Očekávání od kurzu

30

4. Práce s textem

20

5. Diskuse

20

6. Reflexe

20

7. Uzavření a poděkování

5
celkem 135

Jednotlivé aktivity
1. Úvod a představení semináře
Cíle:
-

Účastník zná harmonogram, záměr a cíle semináře.

-

Účastník je seznámen s pracovním sešitem.

Časová dotace:
-

15 minut

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektor z pořádající instituce (nebo dva lektoři – tak i v ostatních případech, kde je psáno jen „lektor“;
viz kapitola Profil pořadatele v Obecné metodice) přivítá účastníky a ve stručnosti je seznámí
s programem, cíli i praktickými aspekty semináře (přestávky, občerstvení aj.). Harmonogram je vhodné
vyvěsit na viditelné místo, napsat jej například na flipchart. Lektor účastníky seznámí také s pracovním
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sešitem pro účastníky. Na závěr si všichni napíší jméno na jmenovku a připevní ji na viditelnou část
oděvu.

Doporučený program:
PRVNÍ DEN SEMINÁŘE
Doporučený čas

Vzdělávací lekce / Přestávka

Vyučovací hodina

Poznámka

8.00–10.25

Uvedení do semináře

1–3

Přestávka 10 minut
po 3. aktivitě

10.25–10.40

Přestávka

10.40–12.10

Občanská participace a její formy

12.10–13.30

Přestávka na oběd

13.30–14.15

Občanská participace v Evropské unii

14.15–14.25

Přestávka

14.25–15.10

Občanská participace naživo – beseda

4–5
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DRUHÝ DEN SEMINÁŘE
Doporučený čas

Program

8.00–12.50

Seznámení s Rozcestníkem, příprava
a představení aktivity

12.50–14.00

Přestávka na oběd

14.00–16.25

Sdílení zkušeností a diskuse

Vyučovací hodina

Poznámka

8–13

Dvě přestávky na 10
minut po aktivitě
3.2 a po prezentaci
druhé skupiny

14–16

Přestávka 10 minut
po 3. aktivitě

Doporučený program, který koresponduje s touto metodikou, mohou pořadatelé doplnit či rozšířit
podle vlastního uvážení. Nápady pro rozšíření semináře jsou uvedeny na konci této metodiky.

Cíle semináře jsou definovány v úvodu této metodiky, využití pracovního sešitu je popsáno v Obecné
metodice.

2. Seznámení účastníků
Cíl:
-

Účastníci se spolu seznámí, budou znát jména ostatních a několik informací týkajících se
jejich profesního zaměření.

Časová dotace:
-

25 minut
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Didaktické metody a techniky
-

tzv. mluvící předmět (např. míček, kniha, fix apod., předmět se může tematicky hodit
k probíraným oblastem)

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy

-

podkresová hudba

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor pozve účastníky k představení se pomocí mluvícího předmětu (pouze ten, kdo tento předmět
drží v ruce, může mluvit). Každý z účastníků se tak postupně představí tím způsobem, že řekne:
a) své jméno
b) typ a místo školy, kde učí
c) jakou má aprobaci, jaké předměty učí
d) jaké předměty měl jako žák nejvíce a nejméně oblíbené
Body by měly být někde viditelně napsané, aby si je všichni nemuseli hned pamatovat a opakovaně se
doptával lektora, co všechno je třeba říci. Jakmile člověk domluví, posílá předmět po kruhu dále.
Seznámení se účastní i lektor.

3. Očekávání od semináře
Cíl:
-

Účastník pojmenuje svá očekávání od semináře.

Časová dotace:
-

30 minut

Didaktické metody a techniky
-

imaginace

-

brainstorming

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru) s tabulí v čele

Postup:
Lektor vyzve účastníky, aby si na pár minut zavřeli oči (nebo je upřeli do středu kruhu na zem) a provede
je krátkou imaginací:
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„Představte si, že je zítra odpoledne, konec semináře, všechen program již proběhl a vy odcházíte
s příjemným pocitem, že vám zde bylo dobře. Uvědomujete si, že si odnášíte přesně to, co jste chtěli.
(po chvilce) Zkuste si uvědomit, co se na semináři v této vaší představě dělo takového, že jste s jeho
průběhem spokojeni? Dejte si na to pár minut…“ (po chvilce) „Nyní se pojďte vrátit zpět, do této chvíle,
kdy je ráno, seminář je na začátku, máte všechno před sebou.“
Lektor poté pojmenuje, že se nyní budeme bavit o očekávání směřujícím ke kurzu, a zeptá se, zda
účastníci mají nyní představu: Pro co si do semináře jdou? Co by rádi získali? Co by se zde mělo stát,
aby si na konci řekli: To bylo opravdu dobré! Nápady v bodech sepisuje na flipchart. Poté pomocí tří
barev označí ta očekávání, která a) jsou reálná naplnit b) budou naplněna jen možná c) neplněna
nebudou (může se jednat o nereálné představy, jiná témata apod.). Více informací o očekávání
a motivaci účastníků viz kapitola Práce s motivací v Obecné metodice.

4. Práce s textem
Cíl:
-

Účastník přemýšlí nad tématem občanské participace na veřejném životě.

Časová dotace:
-

20 minut

Didaktické metody a techniky
-

četba textu

-

samostatné zpracování otázek k textu

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení pro individuální práci, ideálně u stolků, případně v kruhu s deskami
(prostředí 2, 3 či 5 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vyzve účastníky, aby si přečetli úvodní text v pracovním sešitě (Občanská participace na
veřejném životě. Uvedení do tématu) a zamysleli se nad níže uvedenými otázkami. Své odpovědi si
účastníci poznamenají na vymezené místo do pracovního sešitu. Lektor zajistí, aby měli účastníci
dostatečný klid na samostatnou práci.

Úvodní text:

Občanská participace na veřejném životě
Uvedení do tématu

Je jasné, že k občanském podílení se na veřejném životě a správě věcí veřejných není dobré nikoho
nutit. Jen totalitní režimy mají ambice, aby se poddaní obyvatelé účastnili pravidelně symbolických
aktivit na podporu režimu, pokud možno masově a radostně. Uzavřít se do své privátní ulity je
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v demokracii právo stejně posvátné, jako opačný postoj. Nicméně tento opačný postoj k aktivnímu
vykonávání práv plynoucích ze samotného faktu, že jsem občanem státu, regionu nebo alespoň obecní
komunity, je pro kvalitu veřejného života naprosto podstatný.
Občanská participace na veřejném životě je ale podstatná i z osobního úhlu pohledu. Člověk, který se
nejen pozorně dívá kolem sebe a přemýšlí o věcech, jež jej ve veřejném prostoru obklopují, má v zásadě
dvě možnosti. Zůstat pasivní a pouze verbálně kritizovat a (typicky méně často) chválit. Nebo se sám
zapojit a uchopit tak šanci něco z toho, co se mu nelíbí, změnit či zlepšit, případně prosadit svoje vlastní
plány a představy. Ať si to přiznáme nebo ne, je kvalita veřejného prostoru velmi podstatným faktorem
i pro náš soukromý pocit spokojenosti. Nejde jen o to, že občanská angažovanost může přinášet pocit
naplnění. Pokud bychom všichni, obrazně či ve skutečnosti, měli zájem jen o to, co se odehrává za
naším prahem, chodili bychom do krásných bytů po temných špinavých chodbách a do práce se
dostávali pěšky, protože by chyběla nejen veřejná doprava, ale i infrastruktura pro naše osobní auta.
Občanská participace je ale důležitá i z pohledu politického systému, který si nejjednodušeji můžeme
představit jako Českou republiku, případně v mikro-podobě jako město nebo vesnici, ve které žijeme.
Politický ekonom Albert O. Hirshman napsal, že vůči politickému systému může občan zaujmout postoj
„exitu“, „hlasu“ a „loajality“. Samozřejmě, musejí to být samy politické instituce, které působí tak, aby
občan preferoval podporu systému (loajalita) nad snahou ze systému emigrovat nebo jej radikálně
proměnit nějakou revolucí (exit). Klíčový je tady třetí prvek, „hlas“, který si můžeme představit právě
jako schopnost a ochotu participovat. Nejde totiž jen o svobodné vyjadřování vlastního názoru, ale také
o spoustu „menších“ aktivit, kterými dáváme najevo, že nám není veřejný prostor lhostejný. Vzniká tak
to, čemu teorie her říká „win-win“ situace: občanská participace pomáhá udržovat kvalitní život v dané
komunitě a zlepšovat prostředí, v němž žijeme i mezilidské vztahy. A občan sám získává nové
zkušenosti, rozšiřuje vědomí možností svého zapojení a má dobrý pocit, když se něco konkrétního
povede.

Náměty k přemýšlení pro účastníky:




Zkuste uvést nebo najít konkrétní příklady občanské participace.
Zkuste vymyslet vlastní argumenty, proč je dobré být občansky aktivní.
Jakými argumenty byste ospravedlnili občanskou pasivitu? A našli byste k nim
i protiargumenty?

5. Diskuse
Cíle:
-

Účastník přemýšlí nad tématem občanské participace na veřejném životě.

-

Účastník se aktivně zapojuje do diskuse, reflektuje své dojmy a sdílí své zkušenosti.

-

Účastník je schopen komunikovat a spolupracovat.

Časová dotace:
-

20 minut
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Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vyzve účastníky, aby se posadili do kruhu, a uvede diskusi jako prostor ke sdílení postřehů
z četby úvodního textu a sdílení odpovědí na uvedené otázky. Lektor podporuje účastníky v aktivitě
a diskusi moderuje. Směřuje pozornost účastníků na hlavní téma semináře (občanská participace na
veřejném životě) a vždy upozorňuje na souvislosti diskutovaného tématu s dalším programem
semináře. Lektor usiluje o to, aby promluvil každý z účastníků. Pro lepší orientaci v diskusi lektor
zaznamenává na flipchart či tabuli probíraná témata nebo důležité myšlenky.

Otázky k diskusi:
1
Zkuste uvést nebo najít konkrétní příklady občanské participace.
Příklady odpovědí:





Dobrovolná aktivita pro obec, třeba jarní úklid obce
Účast na nějakém zájmovém spolku či společenství
Aktivní účast (podíl na přípravě) obecních aktivit typu hody
Různé formy poltické participace (aktivní účast na jednání zastupitelstva obce, podpis petice,
členství v politické straně apod.)

2
Zkuste vymyslet vlastní argumenty, proč je dobré být občansky aktivní.
Příklady odpovědí:






Realizace zájmu o věci veřejné
Možnost prosadit své zájmy a stanovisko
Podíl na kultivaci politického prostředí
Seznámení se s podobně uvažujícími lidmi
Aktivní trávení volného času

3
Jakými argumenty byste ospravedlnili občanskou pasivitu? A našli byste k nim i protiargumenty?
Příklady odpovědí:


Občanská aktivita není povinná
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Nezájem o veřejné dění motivovaný nábožensky
Protiargumenty obsahují odpovědi je druhé otázce

6. Reflexe
Cíle:
-

Účastník si pojmenuje své dojmy z úvodní lekce.

-

Účastník si uvědomí, co se dozvěděl či naučil nového.

-

Účastník si uvědomí, co z programu by mohl využívat ve své praxi.

Časová dotace:
-

20 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe pomocí škály

-

skupinová reflexe

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

post-it papírky

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor na flipchart načrtne svislou osu značící škálu intenzity – na jenom konci je plus a na druhé mínus.
Účastníci sepíší na post-it papírek (mohou využít 1–3 papírky) jednu věc, která pro ně byla v úvodní
lekci užitečná (z hlediska semináře, vzhledem k jejich profesi, aj). Poté účastník nalepí post-it na
flipchart do takového místa, který reflektuje, nakolik byla daná informace (myšlenka/uvědomění) pro
něj osobně užitečná. Konec škály s označením mínus značí mírnou užitečnost, střed průměrnou a plus
vysokou užitečnost. Lektor následně přečte post-it papírky a vyzve účastníky k případnému doplnění.
Dále otevře prostor pro odpovědi na otázky:
-

Chce někdo sdílet, co objevil nového/zajímavého/užitečného?

-

Můžete něco z tohoto programu využít ve své praxi? Jak?

-

Prostor pro další komentáře, uvědomění či zamyšlení, které chtějí účastníci sdílet.

7. Uzavření a poděkování
Cíle:
-

Účastník sdílí svůj názor (cílenou zpětnou vazbu) na proběhlou vzdělávací lekci.

-

Účastník vyjadřuje své dotazy a komentáře.

10

Časová dotace:
-

5 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vybízí účastníky k doptání se na cokoliv nejasného a poděkuje za účast a aktivitu účastníků.

Metodické poznámky pro větší a menší skupinu
Průběh diskuse a reflexe záleží na velikosti skupiny. Je vhodné, aby se v diskusi i reflexi dostali ke slovu
všichni účastníci. Při větším počtu účastníků proto lektor nejprve dá prostor všem účastníkům, a teprve
poté přichází s vlastními podněty pro diskusi.

Doporučená literatura pro lektora
Čermák, Daniel a Jana Stachová: „Občanská participace na lokální úrovni.“ In Pavel Nejdl a Daniel
Čermák (eds.): Participace a partnerství v místní veřejné správě. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007.
Dahl, Robert: O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál, 2001.
Havel, Václav: Moc bezmocných a jiné eseje. Praha: Knihovna Václava Havla, 2012.
Magnette, Paul: Citizenship. The History of an Idea. Colchester: ECPR Press, 2005.
Müller, Karel B.: Evropa a občanská společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008.

Doporučené internetové zdroje
Havel, Václav: Moc bezmocných [online]. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www:
<https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/1817870vaclavhavel_moc_bezmocnych_1978.pdf>.
Nejdl, Pavel a Daniel Čermák (eds.): Participace a partnerství v místní veřejné správě [online]. Praha:
Sociologický ústav AV ČR, 2007. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www:
<https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/2007-10_5.pdf>.
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TEORIE
Občanská participace a její formy
Anotace
Čtvrtá a pátá hodina semináře tvoří vzdělávací lekci zaměřenou na občanskou participaci a její formy.
Jaký je vztah mezi občanskou a politickou participací na veřejném životě? Jaký význam má občanská
participace pro kvalitu demokracie? Jaké jsou formy občanské a politické participace? Lekce se skládá
z přednášky a následné diskuse, které jsou koncipovány tak, aby podporovaly schopnost účastníků
rozvíjet u žáků občanské kompetence a kompetence pro demokratickou kulturu. Lekce trvá celkem 90
minut.

Cíle přednášky
-

Účastník umí žákům vysvětlit význam občanské participace pro kvalitu demokracie.

-

Účastník zná rozdíl mezi občanskou a politickou participací na veřejném životě a současně si
je vědom jejich společných prvků.

-

Účastník zná příklady občanské a politické participace.

-

Účastník umí žákům vysvětlit význam jejich aktivní účasti na veřejném dění.

Cíle diskuse
-

Účastník si prohloubí znalosti získané přednáškou.

-

Účastník získá konkrétní inspirace a podněty do své výuky pro rozvoj občanských kompetencí.

-

Účastník sdílí své zkušenosti s ostatními.

-

Účastník si vyzkouší diskusi jako techniku, kterou poté může k danému tématu aplikovat ve
své výuce.

-

Účastník si uvědomuje rozdílnosti a podobnosti názorů druhých lidí.
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Rozvíjené kompetence
PŘEDNÁŠKA

DISKUSE

občanské kompetence

občanské kompetence
komunikační kompetence
sociální kompetence

kompetence pro demokratickou kulturu:

kompetence pro demokratickou kulturu:

znalost a kritické pochopení světa

znalost a kritické pochopení světa

Osnova a časový harmonogram
Aktivita

trvání v min

1. Úvod a představení struktury

5

2. Přednáška

Politická participace a její formy

45

Občanská společnost
Politický aktivismus?
Politické vzdělávání
3. Diskuse

20

4. Reflexe

15

5. Uzavření a poděkování

5
celkem 90

Jednotlivé aktivity
1. Úvod a představení struktury
Cíl:
-

Účastník zná záměr a cíle vzdělávací lekce a chápe její místo ve struktuře celého vzdělávacího
programu.

Časová dotace:
-

5 minut
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Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru)

Postup:
Lektor vyjasní záměr a cíle vzdělávací lekce a zasadí ji do kontextu celého programu (viz anotaci k této
lekci i celému vzdělávacímu programu). Tím pomůže účastníkům orientovat se ve struktuře a zaměřit
pozornost na přítomnost. Připomene účastníkům možnost dělat si strukturované poznámky do
pracovního sešitu.

2. Přednáška: Občanská participace a její formy
Cíle:
-

Účastník umí žákům vysvětlit význam občanské participace pro kvalitu demokracie.

-

Účastník zná rozdíl mezi občanskou a politickou participací na veřejném životě a současně si
je vědom jejich společných prvků.

-

Účastník zná příklady občanské a politické participace.

-

Účastník umí žákům vysvětlit význam jejich aktivní účasti na veřejném dění.

Časová dotace:
-

45 minut

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka (s aktivizujícími prvky)

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

powerpointová prezentace

-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru)
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Postup:
Lektor zapne powerpointovou prezentaci, povzbudí účastníky k vyjádření případných otázek či
komentářů i v průběhu přednášky a začne výklad.

Občanská participace a její formy

Česká republika je, jak známo, zastupitelskou demokracií. To znamená, že občané delegují politickou
moc ve volbách na zvolené zástupce, poslance a senátory Parlamentu České republiky, členy krajských
a obecních zastupitelských orgánů. Podobně volí také hlavu státu. Politici se pak starají tu lépe tu hůře
o správu věcí veřejných, a když se nám způsob, jak to dělají, nelíbí, můžeme je v dalších volbách
vyměnit. Položme si ale otázku, zda to takto stačí? Zda stačí jednou za čtyři roky věnovat pozornost
volebním programům a kampaním a pak se tvářit, jako že politika je něco cizorodého, v lepším případě
vzdáleného a v horším případě odporného?
Samozřejmě, že to nestačí!
Kvalita demokratické politiky totiž není odvozena jen od kvality zvolených politiků. Pro zdravou
demokracii je naprosto nezbytné, aby i občané, nebo alespoň jejich nemalá část, projevovali o politiku
zájem a nějakou formou se na ní podíleli. Tomuto podílení říkáme odborně politická participace.
Kromě politické participace používáme i pojem občanská participace. Tento pojem je poněkud širší,
protože zahrnuje i aktivity, které nemusejí bezprostředně souviset s politikou nebo s ní souvisejí jen
nepřímo. Budeme mu věnovat pozornost, ale nejprve se budeme zabývat pojmem politická
participace. Občanskou participaci lze definovat jako účast veřejnosti na procesech rozhodování v obci,
v regionu, ve státě nebo i v Evropské unii. Politická participace pak má to specifikum, že se jedná
o zapojení veřejnosti do rozhodování v politických otázkách.

Politická participace a její formy

Politická participace může mít celou řadu podob. Už samotná účast na volbách je příkladem politické
participace par excellence. Pokud daný politický systém obsahuje prvky přímé demokracie (lidové
konzultace, zákonodárné iniciativy občanů, referenda a plebiscity), je to další velmi přirozená forma,
jak se do tvorby politiky aktivně zapojit. V Evropě existuje řada modelů, jak přímou demokracii využít.
Používá se takřka všude jako doplněk rozhodování volených zástupců na komunální úrovni, existuje
Evropská občanská iniciativa a občanský dialog, které přímou demokracii nabízí i na úrovni Evropské
unie, v řadě zemí lze nalézt referendum na úrovni regionu nebo státu. O přímé demokracii jsme se ale
dozvěděli na jiném místě a není nutné tady opakovat ani její formy, ani argumenty v její prospěch či
její limity a problémy.
O poznání intenzivnější formou politické participace je pak pravidelná účast na politice ať již formou
členství v politické straně nebo hnutí. Připomeňme, že Zákon o sdružování v politických stranách
a politických hnutích sice tyto dva pojmy rozlišuje, ale z hlediska toho, jak jsou zákonem dále
definovány podmínky jejich fungování, není mezi „stranou“ a „hnutím“ podstatný rozdíl. Pokud tedy
některý politik zdůrazňuje, že jeho formace není klasickou stranou, ale hnutím, může tím sice
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vzbuzovat v české veřejnosti, která je tradičně skeptická vůči politickým stranám, určité sympatie, je
to však zároveň trochu marketingový trik, jak se učinit hezčím, neboť právní forma je naprosto stejná.
Pokud je pro Vás politická strana přece jen silná káva, můžete se na politice podílet tak trochu nepřímo
prostřednictvím zapojení se do aktivit občanské společnosti. To je ale pojem natolik široký,
komplikovaný a pro někoho kontroverzní, že mu budeme věnovat samostatnou kapitolu.
Participovat na politice se dá samozřejmě i jinak. Někteří autoři pod pojem politická participace
zahrnují i samotné sledování politiky, ať již bezprostředně třeba na komunální úrovni, tak na úrovni
médií. Je však potřeba říci, že pokud politiku pouze sledujete a pasivně konzumujete, politické
participace se nedopouštíte. Politická participace začíná ve chvíli, kdy se o politiku zajímáte aktivně.
Minimálně by se tedy dalo požadovat, abyste, pokud třeba chodíte na schůze místního zastupitelstva,
kladli zvoleným zástupcům otázky nebo přinášeli podněty, které by měli zpracovat ve svém
rozhodování.
Poměrně novou formou politické participace je tzv. participativní rozpočtování. To se typicky odehrává
ve městech nebo na vesnicích tak, že je vyčleněna část komunálního rozpočtu, o které rozhodují přímo
občané. Typicky se tak děje formou sběru projektů, o kterých pak mohou občané hlasovat a vybrat ty,
které budou z komunálního rozpočtu podpořeny. Tato metoda je z hlediska potenciálu přitáhnout
občany k občanské participaci velmi slibná a funguje vlastně dvakrát. Poprvé, když musejí občané či
instituce občanské společnosti aktivně zformulovat a přihlásit ony projekty a podruhé, když o nich
místní hlasují.
Klasickými formami občanské participace pak jsou sepsání nebo podepsání petice, účast na stávce
nebo demonstraci, veřejné nošení politických symbolů nebo i koupě či naopak bojkot určitého zboží
z politických důvodů.

Občanská společnost

Vraťme se však k širšímu pojmu občanské participace a s tím související občanské společnosti. Pro státy
střední a východní Evropy může mít pojem občanské společnosti specifickou příchuť. Jako občanskou
společnost totiž můžeme označit různé nekonformní aktivity odehrávající se mimo půdorys narýsovaný
komunistickými režimy. Občanská společnost v takovém pojetí nemusí vůbec splývat jen s disentem.
Příhodnější se jeví termín vymyšlený Václavem Bendou „paralelní polis“, tedy společenství, ve kterém
svobodní jedinci rozvíjejí svobodné aktivity, politické i nepolitické, které nestojí nutně v aktivní opozici
proti státu, ale chtějí být a jsou na státu nezávislé.
Diskuse o rozdílech mezi demokracií a totalitními režimy byla pro aktuální debatu o občanské
společnosti konce 20. století velmi důležitá, ale koncept sám existoval již dlouho, byť pod různými
názvy. Představu o tom, že kromě státu a jeho institucí a tržní ekonomiky a jejích institucí tady existuje
ještě jedna sféra vyhrazená dobrovolnému a spontánnímu sdružování jednotlivců za účelem provádění
společných aktivit, najdeme v určité podobě už u některých antických filosofů a ještě silněji v tradici
liberálního politického myšlení.
Vcelku výstižně definoval občanskou společnost Ernest Gellner, podle něhož je občanská společnost
takový soubor nevládních institucí, který je dost silný, aby mohl fungovat jako protiváha státu,
a zatímco ponechává státu funkce garanta míru a arbitra zásadních zájmů, zabraňuje mu atomizovat
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zbytek společnosti a ovládnout ho. Občanská společnost tak není protivníkem státu, ale spíše jakýmsi
korektivem tam, kde stát nedostačuje nebo se snaží plést do věcí, do kterých by se plést neměl.
Samozřejmě, že sdružování a instituce v rámci občanské společnosti nemusejí mít vůbec politické cíle.
Do sféry občanské participace v rámci občanské společnosti patří všechny ty drobné, ale velmi důležité
místní společenství a spolky sdružující dobrovolné hasiče, členy různých tělovýchovných jednot,
chovatele drobného zvířectva nebo zahrádkáře. Naprostá většina jejich aktivit je nepolitická, zaměřená
na uskutečňování a rozvíjení společných zájmů v kolektivu podobně naladěných lidí.
Není však žádná náhoda, že při pohledu na (nejen) českou komunální politiku vidíme, jak právě tyto
spolky pomáhají organizovat nejen občanský, ale přímo politický život v obci. Kandidují ve volbách,
generují zastupitele, radní a starosty, jsou k dispozici pro různé práce směřující k rozvoji obce.
Souvislost je jasná: lidé ochotní spolupracovat s jinými, sdružovat se a obětovat kus svého volného času
aktivitám, ve kterých vidí smysl, mohou stejně vážně brát péči o věci veřejné, přinejmenším ve své obci.
A dost často to přesně takto funguje: participace na aktivitách ve sféře občanské společnosti napomáhá
zvyšovat vůli a schopnost politické participace.
Lžou tedy ti, kteří proti sobě stavějí demokracii a občanskou společnost jako neslučitelné a protichůdné
fenomény. Je to přesně naopak, rozvinutá, pestrá a aktivní občanská společnost vytváří ideální prostor,
ve kterém jedinec může zakusit zkušenost vedoucí jej později i k vyšší míře politické participace.

Politický aktivismus?

Někteří teoretici politiky se domnívají, že maximalizovat politickou participaci za všech okolností je
dobrá věc a že kvalita demokracie stojí a padá s tím, jak široká a intenzivní v ní politická participace je.
V takovém případě hovoříme o teorii participativní demokracie. K ní má blízko teorie deliberativní
demokracie, v níž jde o to, že politické rozhodování by mělo být uskutečňováno na základě hlubokého
otevřeného dialogu, nejlépe za účasti širokých vrstev občanů. Deliberace neboli vyjednávání, hledání
konsensu a racionálního řešení, je vnímána jako kontinuální proces, neboť priority občanů se mohou
změnit a pak je třeba nastolit konsensus nový. Deliberativní demokracie nutně nepožaduje totéž, co
participativní demokracie, ale předpokládá budování nástrojů k dosažení politického ale
i společenského konsensu prostřednictvím rovnoprávného vyjednávání všech zainteresovaných, které
se nese v atmosféře vzájemného respektu.
Přiznejme si, že jakkoliv pěkně mohou tyto přístupy k demokracii znít, je jejich uskutečňování v praxi
dosti náročné a závisí nejen na ochotě občanů občansky a politicky participovat, ale také brát vážně
názory druhých a pokoušet se palčivé politické problémy promýšlet kriticky, otevřeně a nestranně.
Sami víme, že ani v běžném životě takoví často nejsme a o to méně to platí o diskusi nad politickými
názory.
To však neznamená, že mají pravdu lidé jako Vladimír Putin, Viktor Orbán nebo Václav Klaus, když
dehonestují nebo někdy dokonce kriminalizují samotný pojem občanské společnosti, občanských
aktivit a sdružení. Udělit nálepku politického aktivismu, která má v české kotlině jednoznačně negativní
konotaci, je velmi jednoduché. Stejně jednoduché je paušálně označit všechny neziskové organizace
občanského sektoru za agenty cizích mocností, Evropské unie, sexuálních menšin, George Sorose a já
nevím koho ještě.
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V demokratické společnosti je však politický aktivismus také jednou z forem občanské a politické
participace. Pokud jednají aktivisté v souladu se zákonem a s respektem k tomu, že v demokratické
debatě mohou existovat (a zpravidla existují) i lidé s jinými názory, není na politickém aktivismu nic
špatného. Je jasné, že z hlediska legality se řada aktivistů může pohybovat na velmi tenkém ledě a je
jasné, že řada aktivistů uznává svůj partikulární názor za jediný správný. Je zajímavé sledovat, jak se
takový názorový fundamentalismus projevuje bez ohledu na to, zda sledujeme radikálního bojovníka
proti klimatickým změnám nebo bojovníka proti potratům, militantního nacionalistu nebo neméně
militantního bojovníka za práva zvířat. Důležité je připustit, že i tyto názory mají v demokratické
společnosti a demokratické debatě svoje místo, pokud dodržují základní legální rámec demokratického
státu. Ostatně řada věcí, která nám připadá normální, jako třeba osmihodinová pracovní doba,
všeobecné volební právo nebo svoboda slova bez zásahů cenzury, byla kdysi dávno prosazována
politickými aktivisty, kteří byli dobově vnímáni jako radikálové až extremisté.

Politické vzdělávání

Je ještě jedna oblast, které bych se v rámci přednášky o občanské a politické participaci rád dotknul,
a to je oblast politického vzdělávání. Uvědomuji si, že ani tři dekády po pádu komunismu nemusí mít
tento pojem dobrý zvuk, přesto je však důležitý a z hlediska politické participace naprosto podstatný.
Politické vzdělávání můžeme chápat jako důležitou součást procesu politické socializace, který je
celoživotní a podílí se na něm kromě formálních vzdělávacích institucí i naše rodina, známí, přátelé
nebo spolupracovníci, se kterými si vyměňujeme politické názory a zkušenosti.
Politické vzdělávání nemusí mít jen formu povinného vzdělávání na základních a středních školách
v občanských a politických znalostech a kompetencích. V některých zemích existuje i řada dalších
institucí. Například v Německu působí třeba Spolková centrála pro politické vzdělávání, která vytváří
materiály a nástroje k celoživotnímu vzdělávání v této oblasti. Existují zde také nadace německých
politických stran, které jsou logicky zaměřeny na politické vzdělávání svých příznivců. Ani ony však
nezaměňují politické vzdělávání za pouhou stranickou indoktrinaci a věnují se i obecnému rozšiřování
povědomí o tom, jak demokratický systém funguje a jaké možnosti participovat na něm občan
Spolkové republiky Německo má.
Vzhledem k tomu, že tyto aktivity nejsou povinné, je v oblasti politického vzdělávání naprosto klíčová
role výchovy k občanství na základních a středních školách. To platí pro všechny demokratické země
a platí to samozřejmě i v českém případě.

3. Diskuse
Cíle:
-

Účastník si prohloubí znalosti získané přednáškou.

-

Účastník získá konkrétní inspirace a podněty do své výuky pro rozvoj občanských kompetencí.

-

Účastník sdílí své zkušenosti s ostatními.

-

Účastník si vyzkouší diskusi jako techniku, kterou pak může k danému tématu aplikovat ve
výuce.
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-

Účastník si uvědomuje rozdílnosti a podobnosti názorů druhých lidí.

Časová dotace:
-

20 minut

Didaktické metody a techniky
-

diskuse

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vyzve účastníky, aby se posadili do kruhu, a uvede diskusi jako prostor ke sdílení otázek
k přednášce, názorů, nápadů a komentářů. Lektor podporuje účastníky v aktivitě a diskusi moderuje.
Ujistí zúčastněné, že cílem není hledání univerzální pravdy a správných/špatných postupů, ale sdílení
zkušeností a možnost nechat se inspirovat názory a zkušenostmi druhých. Lektor využívá
parafrázování, doptává se (zda porozuměl správně), vyzývá ostatní k zapojení (viz kapitola Zapojení
účastníků v Obecné metodice), shrnuje, co již zaznělo, k čemu se dospělo a jaký je aktuální stav. Hlídá,
aby diskuse byla stále živá, necyklila se – pokud je téma vyčerpané, názory se opakují, je vhodné jej
uzavřít a přejít na téma další. Probíraná témata lektor v krátkosti zaznamenává na tabuli, aby všichni
viděli, co se aktuálně probírá, a jaká již zazněla. Lektor usiluje o to, aby diskuse sledovala vytyčené cíle
a směřovala k rozvoji výše uvedených kompetencí. Motivuje proto účastníky, aby také reflektovali své
zkušenosti s výukou tohoto tématu ve škole, s jeho pojetím v používaných učebnicích či jiných
materiálech apod.
Pokud se ve skupině účastníků vyskytují i studenti, lektor zvýšeně dbá na zajištění jejich bezpečí formou
ujištění, že nedostatek praxe neznamená vyloučení z debaty, ale naopak může přinést jiný úhel pohledu
na probíraná témata. Studenti mohou přicházet s tématy týkající se probírané látky a na základě svých
praxí se vyjadřovat k situacím, která řeší jejich zkušenější kolegové. Vhodné je znovu zdůraznit, že cílem
není kategorizovat, ale generovat názory, zkušenosti a myšlenky.
Pokud od účastníků nezaznívají témata k diskusi, lektor nabízí svá. Na závěr připomene témata, která
byla probrána, shrne atmosféru, která panovala, a případně vyzdvihne významné momenty, zejména
ty, které jsou relevantní pro pedagogickou praxi.

Nápady témat pro diskusi:
1
Najděte konkrétní příklady ze svého bezprostředního okolí k jednotlivým aktivitám spadajícím pod
pojem politické nebo občanské participace. V případě nutnosti zkuste hledat na úrovni politického
systému České republiky.
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Příklad odpovědi:
Libovolně na základě aktuální situace ve vaší obci nebo městě. Lze hovořit třeba o neziskových
organizacích, místních spolcích, různých demonstracích nebo jiných aktivitách atd. V rámci oblasti
občanské participace lze pracovat i s příklady participace žáků na fungování a chodu školy (školní
parlamenty atd.).

2
Jaké formy občanské nebo politické participace jsou pro vás sympatické, jakým byste se raději vyhnuli
a proč?
Příklad odpovědi:
V tomto případě nelze příklad odpovědi dát, protože otázka je normativní a odpovědi budou velmi
záležet na osobních postojích a preferencích účastníků. Ale je dobré pokusit se i u těch nepreferovaných
forem participace (nabízí se třeba členství v politické straně, kterého se účastní empiricky jen zlomek
české populace) hledat důvody, proč by mohlo být dobré ani takovou formu participace nevylučovat.

3
Co je potřeba pro založení politické strany?
Příklad odpovědi:
Vznik politických stran a hnutí upravuje Zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích v současném znění. Strana nebo hnutí vzniká registrací Ministerstvem vnitra
České republiky. K založení je potřeba nejméně tříčlenný přípravný výbor, petice na podporu vzniku
strany podepsaná alespoň tisícovkou občanů, návrh stanov, které obsahují podstatné náležitosti
fungování strany uvedené v zákoně. Platí, že „název strany a hnutí a jeho zkratka se musí výrazně lišit
od názvu a zkratky stran a hnutí, které již vyvíjejí činnost na území České republiky, aby nebyly vzájemně
zaměnitelné“. Nejpozději do půl roku musejí být zvoleny orgány strany tak, jak je předpokládají stanovy.
Poltickou stranu lze také rozpustit, o čemž rozhoduje na základě v zákoně popsané procedury Nejvyšší
správní soud. Obecně platí, že nelze založit ani „provozovat“ stranu, která porušuje ústavu či chce
změnit demokratický charakter státu, nemá demokratické stanovy nebo demokraticky ustavené
orgány, chce potlačit stranický pluralismus nebo rovnoprávnost občanů, případně svou aktivitou
ohrožuje morálku, veřejný pořádek a práva a svobody občanů.

4
Znáte nějaký příklad participativního rozpočtování v České republice nebo i v zahraničí?
Příklad odpovědi:
Příkladem může být participativní rozpočet města Brna. Tento projekt participativní části městského
rozpočtu běží od roku 2017 a Brno bylo prvním statutárním městem, které něco takového zavedlo.
V ročníku 2021 bylo vyčleněno 35 milionů korun s tím, že limit na objem financí jednoho projektu je
maximálně 3 miliony korun. Podávat návrhy mohl ve stanovené lhůtě každý občan, město provedlo
studie proveditelnosti a u proveditelných návrhů pak občané hlasovali, které podpoří. Více informací lze
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najít na stránkách https://damenavas.brno.cz/. Zde se lze seznámit nejen s detaily toho, jak
participativní rozpočtování v Brně funguje, ale i s tím, jaké typy projektů byly podpořeny. Určitě se tam
najdou takové, které budou účastníkům vyloženě sympatické.

4. Reflexe
Cíle:
-

Účastník pojmenuje své dojmy z přednášky a diskuse.

-

Účastník si uvědomí, co se naučil nového.

-

Účastník si uvědomí, co z programu by mohl využívat ve své praxi.

Časová dotace:
-

15 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

Uspořádání prostoru:
-

individuální místa na sezení pro práce ve dvojicích (prostředí 2 z kapitoly Uspořádání prostoru)

-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vyzve účastníky do dvojic a nechá je během 10 minut diskutovat otázku: Co si z této vzdělávací
lekce odnáším do své praxe? (Otázku lze pro přehlednost napsat na tabuli, aby ji měli účastníci na
očích). Pokud se ve skupině účastníků vyskytují studenti i učitelé z praxe, lze záměrně vybrat do dvojice
vždy jednoho studenta a jednoho učitele; navzájem tak může dojít k zajímavému obohacení a rozšíření
obzorů obou. Následně všechny vyzve zpět do kruhu. Každý účastník pak pomocí škály (viz kapitola
Práce s reflexí v Obecné metodice) ukáže, nakolik si představuje, že by mohl znalosti a dovednosti
získané při této vzdělávací aktivitě využít ve své výuce.
Výsledky diskuse si účastníci poznamenají do pracovního sešitu.

5. Uzavření
Cíle:
-

Účastník sdílí svůj názor (cílenou zpětnou vazbu) na proběhlou vzdělávací lekci.

-

Účastník vyjadřuje své dotazy a komentáře.

Časová dotace:
-

5 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

21

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vytváří prostor pro případné dotazy (jen nejnutnější, vzhledem k časové dotaci) a poděkuje za
účast a aktivitu účastníků.

Metodické poznámky pro větší a menší skupinu
Průběh diskuse a reflexe záleží na velikosti skupiny. Je vhodné, aby se v diskusi i reflexi dostali ke slovu
všichni účastníci. Při větším počtu účastníků proto lektor nejprve dá prostor všem účastníkům, a teprve
poté přichází s vlastními podněty pro diskusi.

Doporučená literatura pro lektora přednášky
Dahl, Robert A.: O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál, 2001.
Gellner, Ernst: Podmínky svobody. Občanská společnost a její rivalové. Brno: CDK, 1997.
Müller, Karel B.: Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Praha: Triton, 2016.

Doporučené internetové zdroje
Frič, Pavol: Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy [online]. Dílčí studie pro
Koncepci politiky vlády, 2020. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www:
<https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_fric_pro_web.pdf>.
Jak přizvat občany ke spolupráci aneb jak dát radnici uši, aby slyšela, co lidé chtějí [online]. Agora
Central Europe, 2006. Dostupné z www: <http://agorace.cz/wpcontent/uploads/2019/05/Participace_-_Jak_prizvat_obcany_ke_spolupraci.pdf>.
Dáme na vás. Participativní rozpočet [online]. Magistrát města Brna, 2021. [cit. 2021-12-01]. Dostupné
z www: <https://damenavas.brno.cz/>.
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Občanská participace v Evropské unii
Anotace
Šestá hodina semináře je tvoří vzdělávací lekci zaměřenou na problematiku občanské participace
v Evropské unii. Jak se lze občansky zapojit – kromě voleb do Evropského parlamentu – do ovlivňování
veřejného dění na úrovni EU? K čemu slouží jednotlivé nástroje, jako jsou komunikace s poslanci EP,
petice k EP, veřejné konzultace či evropská občanská iniciativa? Lekce se skládá z přednášky a následné
diskuse, které jsou koncipovány tak, aby podporovaly schopnost účastníků rozvíjet u žáků občanské
kompetence a kompetence pro demokratickou kulturu. Lekce trvá celkem 45 minut.

Cíle přednášky
-

Účastník umí žákům vysvětlit pojetí občanské participace na úrovni EU.

-

Účastník zná jednotlivé nástroje občanské participace v EU.

-

Účastník dovede uvést příklady témat, pro která jsou jednotlivé nástroje vhodné.

-

Účastník se seznámí s důležitými webovými stránkami pro občanskou participaci v EU.

Cíle diskuse
-

Účastník si prohloubí znalosti získané přednáškou.

-

Účastník získá konkrétní inspirace a podněty do své výuky pro rozvoj občanských kompetencí.

-

Účastník sdílí své zkušenosti s ostatními.

-

Účastník si vyzkouší diskusi jako techniku, kterou poté může k tématu aplikovat ve své výuce.

-

Účastník si uvědomuje rozdílnosti a podobnosti názorů druhých lidí.

Rozvíjené kompetence
PŘEDNÁŠKA

DISKUSE

občanské kompetence

občanské kompetence
komunikační kompetence
sociální kompetence

kompetence pro demokratickou kulturu:

kompetence pro demokratickou kulturu:

znalost a kritické pochopení světa

znalost a kritické pochopení světa
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Osnova a časový harmonogram
Aktivita

trvání v min

1. Úvod a představení struktury

3

2. Přednáška

Komunikace s poslanci Evropského parlamentu

20

Petice k Evropskému parlamentu
Účast na veřejných konzultacích
Evropská občanská iniciativa
3. Diskuse

12

4. Reflexe

8

5. Uzavření a poděkování

2
celkem 45

Jednotlivé aktivity
1. Úvod a představení struktury
Cíl:
-

Účastník zná záměr a cíle vzdělávací lekce a chápe její místo ve struktuře celého vzdělávacího
programu.

Časová dotace:
-

3 minuty

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru)

Postup:
Lektor vyjasní záměr a cíle vzdělávací lekce a zasadí ji do kontextu celého programu (viz anotaci k této
lekci i celému vzdělávacímu programu). Tím pomůže účastníkům orientovat se ve struktuře a zaměřit
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pozornost na přítomnost. Připomene účastníkům možnost dělat si strukturované poznámky do
pracovního sešitu.

2. Přednáška: Občanská participace v Evropské unii
Cíle:
-

Účastník umí žákům vysvětlit pojetí občanské participace na úrovni EU.

-

Účastník zná jednotlivé nástroje občanské participace v EU.

-

Účastník dovede uvést příklady témat, pro která jsou jednotlivé nástroje vhodné.

-

Účastník se seznámí s důležitými webovými stránkami pro občanskou participaci v EU.

Časová dotace:
-

20 minut

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka (s aktivizujícími prvky)

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

powerpointová prezentace

-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru)

Postup:
Lektor zapne powerpointovou prezentaci, povzbudí účastníky k vyjádření případných otázek či
komentářů i v průběhu přednášky a začne výklad.

Občanská participace v Evropské unii

Zapojit občany do dění v Evropské unii (EU), která je nám tak vzdálená a která striktně vzato žádné
občany nemá? A ještě tak, aby jejich hlas nezůstal oslyšen? Ano, je to možné, jen je třeba vědět, jak na
to. A také je to důležité, protože EU je nám sice vzdálená, pokud jde o to, kde se rozhoduje, ale také
velmi blízká, pokud jde o to, o čem se rozhoduje.
Tato přednáška se s ohledem na vymezený čas nevěnuje teoretizování o tom, co je to participace, co
je to občanská participace a jaké jsou její formy, ale jde „rovnou na věc“. Záměrně přitom pomíjí volby
do Evropského parlamentu (EP), neboť jde o akt jednorázový, opakující se každých pět let, zatímco
občanskou participací v kontextu této přednášky se má na mysli všechno to, co (z)může občan ve
vztahu k EU více či méně individuálně sám bez ohledu na volby do EP (či jakékoli jiné volby).
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Existují v zásadě čtyři relevantní formy občanské participace v EU:
1. komunikace s poslanci Evropského parlamentu
2. petice k Evropskému parlamentu
3. účast na veřejných konzultacích
4. evropská občanská iniciativa

Komunikace s poslanci Evropského parlamentu

Komunikace s poslanci EP (MEPs) je nejméně formální, ale za určitých podmínek účinná forma
občanské participace, především za předpokladu, že občan pochází z téhož členského státu jako
poslanec a problém, se kterým se na něj obrací, poslanec vnímá jako politický problém řešitelný na
úrovni EU. Pokud se občan navíc obrátí na poslance, který je mu ideově blízko a/nebo se příslušnému
problému v EP věnuje i gesčně, tj. je členem nebo náhradníkem v relevantním výboru (např. pro životní
prostředí, občanské svobody, vnitřní trh ap.), je možnost navázání vztahu s poslancem relativně vysoká.
A nenechte se mýlit, že jeden poslanec toho příliš nezmůže. Díky svým vazbám na členy své politické
frakce (či na své kolegy z jiných politických frakcí, ale z téhož členského státu) je jeho neformální „akční
rádius“ relativně velký. Výhodou pro komunikaci s MEPs je fakt, že poslanci mají přímo vyhrazeny
týdny, které tráví ve svém volebním obvodu (tzv. zelené týdny; podle barvy, jíž jsou označeny
v kalendáři EP), tj. není třeba se obávat toho, že osobní kontakt s MEPs není možný, pakliže poslanec
tráví většinu času v Bruselu nebo Štrasburku (nebo na cestách mezi těmito sídly). Další možností je
využít sociálních sítí, na kterých je řada MEPs aktivních, a to často osobně, bez zprostředkování členy
jejich týmů. Naopak nejméně vhodnou cestou je využití e-mailové komunikace. Zejména proto, že jde
o mimořádně exponovaný kanál, který navíc často spravují členové týmů MEPs, a je tedy možné, že se
k poslanci příslušná informace nedostane. Jako mimořádně nevhodné se pak jeví
(polo)automatizované spamování MEPs.

Petice k Evropskému parlamentu

Petice k EP je další formou občanské participace v EU. Petiční právo bylo formálně zavedeno tzv.
Maastrichtskou smlouvou, funguje ale fakticky od počátku evropské integrace. Petice se zabývají
otázkami, které spadají do působnosti EU a které se přímo dotýkají předkladatele petice. Formálně
tedy může jít o záležitost obecného nebo veřejného zájmu, ale i o individuální stížnosti. Z hlediska
obsahu se může petice dotýkat bezpečnosti potravin, volného pohybu čtyř svobod, životního prostředí,
zaměstnanosti a sociální politiky, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, uznávání kvalifikací ap. Pro
podání
petice
k
EP
je
třeba
se
zaregistrovat
na
příslušném
portálu
(https://www.europarl.europa.eu/petitions/cs/home), což může učinit jak fyzická, tak právnická
osoba. Petici lze podat online nebo poslat poštou v kterémkoli jazyce EU, stejně tak ji lze i kdykoli
stáhnout. Dokonce je možné i podpořit jinou petici namísto podání své vlastní. Žádné jiné formální
požadavky na petice stanoveny nejsou, ani např. minimální počet podpisů. Nezanedbatelnou výhodou
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petice podané k EP je, že jeho petiční výbor se k ní musí vyjádřit, pakliže je shledána formálně/obsahově
přípustnou, což se však děje ve více než dvou třetinách případů.

Účast na veřejných konzultacích

Účast na veřejných konzultacích je aktivitou posouvající občana od EP, který jej coby voliče v EU přímo
reprezentuje, k Evropské komisi, která má legislativní iniciativu, tj. stojí na začátku veškeré unijní
regulace, která následně ovlivňuje každodenní život ve všech členských státech EU. Veřejné konzultace
se týkají jak zcela nových iniciativ, tak i hodnocení stávajících předpisů. Zapojit se do nich může každý
občan EU, podnik, zájmová skupina či veřejný subjekt. Stejně jako v případě petic k EP je potřeba
registrace na příslušném portálu (https://ec.europa.eu/info/consultations_cs), přičemž větší váhu
(přinejmenším mezi právnickými osobami) mají ti, kteří jsou zapsaní v transparentním rejstříku
(lobbistů) Evropské komise. Veřejné konzultace jsou většinou dostupné ve všech jazycích EU, není to
ale pravidlem u všech z nich. Možná právě proto se do nich zapojuje relativně málo českých subjektů,
a to i těch, jichž se konkrétní iniciativy přímo dotýkají. Spíše výjimkou byla veřejná konzultace o úpravě
letního času, do níž se zapojilo bezprecedentních 4,6 mil. respondentů a 86 % z nich si přálo zrušení
letního času.

Evropská občanská iniciativa

Evropská občanská iniciativa je posledním relevantním nástrojem občanské participace v EU. Byla
zavedena Lisabonskou smlouvou a je na realizaci nejsložitější. Jde de facto o hromadnou výzvu
Evropské komisi, aby vypracovala legislativní návrh v určité oblasti, jako je např. bezpečnost potravin,
cla, cestovní ruch, humanitární pomoc, kultura, životní prostředí, zákaz diskriminace, zdraví, výzkum,
obchod ap. Je to ale Komise, kdo rozhoduje, zda nakonec nějaké opatření přijme. Evropskou občanskou
iniciativu může podat skupina 7 osob ze 7 členských zemí, a pokud splní formální náležitosti (název,
téma, popis cílů, osobní údaje 7 navrhovatelů ap.), Komise ji zaregistruje. Poté je třeba získat během
jednoho roku podpis alespoň 1 mil. občanů z min. 7 zemí, přičemž v těchto zemích je třeba dosáhnout
tzv. prahových hodnot (např. v České republice 15 750 signatářů, v Německu 72 000, na Maltě 4 500
ap.). Iniciativy se navíc mohou účastnit jen ti, kteří mohou volit ve volbách do EP, tj. mají aktivní volební
právo. Z uvedeného vyplývá, že uskutečnit evropskou občanskou iniciativu je relativně náročné.
A odpovídají tomu i dosavadní výsledky. Do roku 2019 jich naprostá většina skončila neúspěchem,
protože nezískala potřebný počet podpisů. Úspěšné byly jen čtyři, ovšem žádnou z nich Evropské
komise nenavrhla promítnout do legislativy.

3. Diskuse
Cíle:
-

Účastník si prohloubí znalosti získané přednáškou.

-

Účastník získá konkrétní inspirace a podněty do své výuky pro rozvoj občanských kompetencí.
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-

Účastník sdílí své zkušenosti s ostatními.

-

Účastník si vyzkouší diskusi jako techniku, kterou poté může k danému tématu aplikovat ve své
výuce.

-

Účastník si uvědomuje rozdílnosti a podobnosti názorů druhých lidí.

Časová dotace:
-

12 minut

Didaktické metody a techniky
-

diskuse

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Postup lektorování diskuse je stejný jako v první lekci teoretického bloku (lekce Občanská participace
a její formy).
Nápady témat pro diskusi:
1
Zamyslete se, jaká jsou pozitiva a negativa občanské participace v EU? A proč má vůbec smysl o ní
uvažovat?
Příklady odpovědí:




Pozitivem občanské participace v EU je samotný fakt, že je v takové organizaci vůbec možná;
málokdo o ní ví, většina lidí si myslí, že nic než volby do EP neexistuje (pokud o nich vůbec vědí).
Pozitivní je také to, že je možné včas zjistit, co se v EU řeší, a vhodnými formami se pokusit to
ovlivnit (a v případě, že se to nepodaří, včas se adaptovat na nová pravidla). EU se věnuje řadě
otázek, které se dotýkají našeho každodenního života.
Negativem je určitá těžkopádnost občanské participace v EU, s výjimkou kontaktu s poslancem
EP, který lze navázat relativně snadno.

2
Zamyslete se nad různými formami občanské participace v EU. Pro který účel je vhodná ta která forma
a proč?
Příklady odpovědí:


Komunikace s MEPs je vhodná k jednorázové a rychlé ad hoc komunikaci, podobně jako petice,
byť v jejím případě se na reakci relativně dlouho čeká. V obou případech jde o participaci spíše
reaktivní.
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V případě veřejných konzultací a evropské občanské iniciativy jde primárně o proaktivní přístup
se snahou něco konkrétního změnit. Tomu odpovídá i délka „reakční doby“, která ke se počítá
v měsících až letech.

4. Reflexe
Cíl:
-

Účastník pojmenuje své dojmy z přednášky a diskuse.

-

Účastník si uvědomí, co se naučil nového.

-

Účastník si uvědomí, co z programu by mohl využívat ve své praxi.

Časová dotace:
-

8 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

Uspořádání prostoru:
-

individuální místa na sezení pro práce ve dvojicích (prostředí 2 z kapitoly Uspořádání prostoru)

-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vyzve účastníky do dvojic a nechá je během 10 minut diskutovat otázku: Co si z této vzdělávací
lekce odnáším do své praxe? (Otázku lze pro přehlednost napsat na tabuli, aby ji měli účastníci na
očích). Pokud se ve skupině účastníků vyskytují studenti i učitelé z praxe, lze záměrně vybrat do dvojice
vždy jednoho studenta a jednoho učitele; navzájem tak může dojít k zajímavému obohacení a rozšíření
obzorů obou. Následně všechny vyzve zpět do kruhu. Každý účastník pak pomocí škály (viz kapitola
Práce s reflexí v Obecné metodice) ukáže, nakolik si představuje, že by mohl znalosti a dovednosti
získané při této vzdělávací aktivitě využít ve své výuce.
Výsledky diskuse si účastníci poznamenají do pracovního sešitu.

5. Uzavření
Cíl:
-

Účastník sdílí svůj názor (cílenou zpětnou vazbu) na proběhlou vzdělávací lekci.

-

Účastník vyjadřuje své dotazy a komentáře.

Časová dotace:
-

2 minuty

Didaktické metody a techniky
-

reflexe
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Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vytváří prostor pro případné dotazy (jen nejnutnější, vzhledem k časové dotaci) a poděkuje za
účast a aktivitu účastníků.

Metodické poznámky pro větší a menší skupinu
Průběh diskuse a reflexe záleží na velikosti skupiny. Je vhodné, aby se v diskusi i reflexi dostali ke slovu
všichni účastníci. Při větším počtu účastníků proto lektor nejprve dá prostor všem účastníkům, a teprve
poté přichází s vlastními podněty pro diskusi.

Doporučená literatura pro lektora přednášky
Fiala, Petr, Ondřej Krutílek a Markéta Pitrová: Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2018.

Doporučené internetové zdroje
Lisabonská smlouva – shrnutí:
Lisabonská smlouva [online]. EUR-Lex, 2021. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0033>.

Kalendář EP:
Evropský parlament. Plenární zasedání [online]. Evropský parlament, 2021. [cit. 2021-12-01].
Dostupné z www: <https://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/meetings-search.html>.

Čeští členové Evropského parlamentu:
MEPs [online]. European Parliament, 2021. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www:
<https://www.europarl.europa.eu/meps/en/search/advanced?name=&countryCode=CZ>.

Portál EP pro předkládání petic:
Petice [online]. European Parliament, 2021. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www:
<https://www.europarl.europa.eu/petitions/cs/home>.
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Web s veřejnými konzultacemi:
Konzultace [online]. Evropská komise, 2021. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www:
<https://ec.europa.eu/info/consultations_cs>.

Web s evropskými občanskými iniciativami:
Evropská občanská iniciativa [online]. Evropská unie, 2021. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www:
<https://europa.eu/citizens-initiative/_cs>.
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Občanská participace naživo – beseda
Anotace
Sedmá hodina semináře je vyhrazena pro besedu o zajímavém příkladu občanské participace. Hostem
je člověk, který se osobně podílí na obecní, regionální nebo celostátní aktivitě, jež spadá do oblasti
občanské participace. Vzdělávací lekce prohlubuje porozumění fenoménu občanské participace a
současně motivuje účastníky k využití formátu besedy ve výuce. Lektor moderuje besedu tak, aby
podporovala schopnost účastníků rozvíjet u žáků občanské kompetence a kompetence pro
demokratickou kulturu. Lekce trvá celkem 45 minut.

Cíle
-

Účastník zná příklad dobré praxe v oblasti občanské participace.

-

Účastník zná motivaci lidí zapojených do konkrétní aktivity občanské participace, dovede
reprodukovat jejich cíle a prostředky.

-

Účastník si vyzkouší besedu jako techniku, kterou poté může aplikovat ve své výuce.

-

Účastník získá konkrétní inspirace a podněty do své výuky pro rozvoj občanských kompetencí.

Rozvíjené kompetence
BESEDA
občanské kompetence
komunikační kompetence
sociální kompetence
kompetence pro demokratickou kulturu:
občanský postoj
odpovědnost
poslouchání a pozorování
empatie

Výběr hosta
Lektor v dostatečném předstihu před konáním semináře (ideálně několik měsíců předem) osloví
vhodného hosta a požádá jej o 30minutovou besedu o projektu občanské participace, na kterém se
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host osobně podílí. Na úvod besedy si host připraví krátkou prezentaci projektu (s použitím PPTX, webu
nebo sociálních sítí projektu; na maximálně 10 minut).
Host může zastupovat jakýkoli projekt či aktivitu z oblasti politické či nepolitické občanské participace.
Vhodné jsou např. aktivity spolků a jiných nestátních neziskových organizací, které jsou aktuálně
veřejně známé, ať už regionálně nebo celorepublikově. Během ověřování tohoto semináře se např.
osvědčila beseda o aktivitách spolku Milion chvilek pro demokracii.

Osnova a časový harmonogram
Aktivita

trvání v min

1. Úvod, představení struktury
lekce a představení hosta

5

2. Beseda

30

3. Reflexe

8

4. Uzavření a poděkování

2
celkem 45

Jednotlivé aktivity
1. Úvod, představení struktury lekce a představení hosta
Cíle:
-

Účastník zná záměr a cíle vzdělávací lekce a chápe její místo ve struktuře celého vzdělávacího
programu.
Účastník zná několik informací o osobě, s níž bude vedena beseda.

Časová dotace:
-

5 minut

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru)
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Postup:
Lektor vyjasní záměr a cíle vzdělávací lekce a zasadí ji do kontextu celého programu (viz anotaci k této
lekci i celému vzdělávacímu programu). Tím pomůže účastníkům orientovat se ve struktuře a zaměřit
pozornost na přítomnost. Připomene účastníkům možnost dělat si strukturované poznámky do
pracovního sešitu. Lektor stručně představí hosta besedy a ve dvou větách aktivitu, na které se host
podílí.

2. Beseda
Cíle:
-

Účastník zná příklad dobré praxe v oblasti občanské participace.

-

Účastník zná motivaci lidí zapojených do konkrétní aktivity občanské participace, dovede
reprodukovat jejich cíle a prostředky.

-

Účastník si vyzkouší besedu jako techniku, kterou poté může aplikovat ve své výuce.

-

Účastník získá konkrétní inspirace a podněty do své výuky pro rozvoj občanských kompetencí.

Časová dotace:
-

30 minut

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka (s aktivizujícími prvky)

-

moderovaná beseda (diskuse)

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

powerpointová prezentace

-

flipchart

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor předá slovo hostu, aby na úvod besedy podrobněji představil danou participační aktivitu. Host
může pro tento účel použít svoji powerpointovou prezentaci, webové stránky či sociální sítě projektu.
Úvodní prezentace nepřesáhne 10 minut.
Poté lektor vyzve účastníky, aby se ptali na to, co je zajímá, a moderuje besedu s hostem. Lektor usiluje
o to, aby diskuse sledovala vytyčené cíle a směřovala k rozvoji výše uvedených kompetencí. Dbá proto,
aby se v diskusi objevila mj. tato témata:





motivace osob zapojených do prezentovaného projektu
cíle projektu a prostředky k jejich dosažení
obtíže a rizika projektu
PR a publicita projektu
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spolupráce s jinými projekty / institucemi
vztah hosta k občanské a politické participaci obecně (zde je možné navázat na některá témata
diskusí k předchozím dvěma přednáškám, zejm. pokud ve skupině účastníků vzbudila větší
zájem)

Na závěr besedy lektor poděkuje hostu a přizve jej k následující reflexi této vzdělávací lekce.

3. Reflexe
Cíle:
-

Účastník pojmenuje své dojmy z besedy.

-

Účastník si uvědomí, co se naučil nového.

-

Účastník si uvědomí, co z programu by mohl využívat ve své praxi.

Časová dotace:
-

8 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

Uspořádání prostoru:
-

individuální místa na sezení pro práce ve dvojicích (prostředí 2 z kapitoly Uspořádání prostoru)

-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vyzve účastníky do dvojic a nechá je během 10 minut diskutovat otázku: Co si z této vzdělávací
lekce odnáším do své praxe? (Otázku lze pro přehlednost napsat na tabuli, aby ji měli účastníci na
očích). Pokud se ve skupině účastníků vyskytují studenti i učitelé z praxe, lze záměrně vybrat do dvojice
vždy jednoho studenta a jednoho učitele; navzájem tak může dojít k zajímavému obohacení a rozšíření
obzorů obou. Následně všechny vyzve zpět do kruhu. Každý účastník pak pomocí škály (viz kapitola
Práce s reflexí v Obecné metodice) ukáže, nakolik si představuje, že by mohl znalosti a dovednosti
získané při této vzdělávací aktivitě využít ve své výuce.
Výsledky diskuse si účastníci poznamenají do pracovního sešitu.

4. Uzavření
Cíl:
-

Účastník sdílí svůj názor (cílenou zpětnou vazbu) na proběhlou vzdělávací lekci.

-

Účastník vyjadřuje své dotazy a komentáře.

Časová dotace:
-

2 minuty
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Didaktické metody a techniky
-

reflexe

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor vytváří prostor pro případné dotazy (jen nejnutnější, vzhledem k časové dotaci) a poděkuje za
účast a aktivitu účastníků.

Metodické poznámky pro větší a menší skupinu
Průběh besedy záleží na velikosti skupiny. Je vhodné, aby se dostali ke slovu všichni účastníci. Při větším
počtu účastníků proto lektor nejprve dá prostor všem účastníkům, a teprve poté přichází s vlastními
podněty.

Doporučená literatura pro lektora přednášky
Langer, Tomáš: Moderní lektor. Průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. Praha: Grada, 2016.
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PRAXE
Příprava a představení aktivity k občanské participaci
Anotace
Osmá až třináctá hodina semináře tvoří vzdělávací lekci zaměřenou na získání praktických znalostí
a dovedností pro rozvoj občanských kompetencí žáků ve výuce souvisejících s občanskou participací.
Účastníci se seznámí s online databází vhodných vzdělávacích materiálů a aktivit, naučí se s ní pracovat,
vyzkouší si udělat přípravu na hodinu nebo část hodiny a sami takovou výuku realizují se spoluúčastníky
semináře v roli žáků. Vzdělávací lekce trvá celkem 270 minut.

Cíle
-

Účastník zná online databází Rozcestník a umí s ní (a s některými výukovými materiály
v databázi uvedenými) pracovat.

-

Účastník si prakticky vyzkouší několik aktivit z Rozcestníku k tématu občanské participace.

-

Účastník spolupracuje s ostatními členy semináře při práci ve skupině. Dokáže si rozdělit
s kolegy role v týmu, uvést aktivitu a facilitovat reflexi.

-

Účastník poskytuje cílenou zpětnou vazbu.

-

Účastník rozvíjí své pedagogické kompetence při spolupráci s kolegy.

Rozvíjené kompetence
SEZNÁMENÍ S ROZCESTNÍKEM

PŘEDSTAVENÍ AKTIVITY Z ROZCESTNÍKU

občanské kompetence

komunikační kompetence

kompetence k řešení problémů

sociální kompetence
občanské kompetence
kompetence k řešení problémů

kompetence pro demokratickou kulturu:

kompetence pro demokratickou kulturu:

samostatné učení

spolupráce

analytické a kritické myšlení

řešení problémů
analytické a kritické myšlení
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Osnova a časový harmonogram
Aktivita

trvání v min

1. Úvod a představení struktury

5

2. Seznámení s Rozcestníkem

30

3. Představení aktivity
z Rozcestníku

3.1 Rozdělení do skupin

5

3.2 Výběr aktivity Rozcestníku

20

3.3 Příprava aktivity

35

3.4 Realizace aktivity

4 x 30 = 120

3.5 Zpětná vazba

4 x 5 = 20

4. Reflexe bloku

30

3. Závěr

5

celkem

270

Jednotlivé aktivity
1. Úvod a představení struktury
Cíl:
-

Účastník zná harmonogram i cíle vzdělávacího bloku Praxe a chápe jeho místo ve struktuře
vzdělávacího programu.

Časová dotace:
-

5 minut

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektor pojmenuje cíle vzdělávacího bloku Praxe a zasadí jej do kontextu celého programu. Tím pomůže
účastníkům orientovat se ve struktuře a zaměřit pozornost na přítomnost.
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2. Seznámení s Rozcestníkem
Cíl:
-

Účastník zná webovou stránku Rozcestník, rozumí jejím funkcionalitám a vyzná se v jejím
obsahu.

Časová dotace:
-

30 minut

Didaktické metody a techniky:
-

práce s textem

-

práce s multimediální technikou

-

diskuse

Didaktické pomůcky
-

notebooky či tablety, případně alespoň přístup k WiFi pro mobilní telefony

-

flipchart a fixy

-

pracovní sešit

-

dataprojektor s online databází Rozcestník

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení pro individuální práci či sezení v kruhu s deskami (prostředí 3 a 4 z kapitoly
Uspořádání prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Účastníci jsou rozděleni do dvojic či trojic a hledají odpovědi na otázky, týkající se Rozcestníku. Ty jsou
zaměřeny na funkcionality i obsah online databáze:
a) Do jakých kategorií je Rozcestník rozdělen?
b) Jakým způsobem se dá filtrovat ve vyhledávání?
c) Jaké organizace/autoři vytvořili obsah?
d) Kolik celkem je zde materiálů?
e) Na jak velkou část hodiny jsou aktivity nastaveny?
f)

Jaké informace o aktivitách rozcestník přináší?

g) Znáte nějaké z aktivity vy sami?
h) Které materiály/aktivity jsou vhodné pro téma občanské participace?
i)

Jaké materiály/aktivity k tématu občanské participace vám v databázi chybí?

Následně lektor pokládá tytéž otázky před celou skupinou, účastníci postupně odpovídají a lektor
odpovědi doprovází komentáři, kterými ještě upřesňuje a rozšiřuje povědomí o online databázi. Proto
je nezbytné, aby měl lektor o databázi a aktivitách, které jsou na ní umístěné, povědomí. Databáze se
nachází zde a vysvětlení jejích funkcionalit je k prostudování v Průvodci databází.
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3. Představení aktivit z Rozcestníku
Cíle:
-

Účastník si prakticky vyzkouší několik aktivit z Rozcestníku k tématu občanské participace.

-

Účastník spolupracuje s ostatními členy skupiny - vybírá vhodnou aktivitu, aktivně se účastní
na přípravě i vedení aktivity.

-

Účastník si zažije roli žáka, má tak možnost si aktivitu vyzkoušet v opačné roli a získat jiný
úhel pohledu.

-

Účastník získá cílenou zpětnou vazbu na svou přípravu a vedení aktivity od ostatních účastníků.

Časová dotace:
-

200 minut, detailní harmonogram aktivity je uveden výše v tabulce i níže v Postupu

Didaktické metody a techniky:
-

různé aktivizující a slovní metody, podle vybraných aktivit

-

skupinová a kooperativní výuka

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy

-

post-it papírky

-

psací potřeby

-

kopírka

-

notebooky, tablety, nebo aspoň připojení na WiFi pro mobilní telefony

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení pro práci ve skupinách (prostředí 4 a 5 z kapitoly Uspořádání prostoru
v Obecné metodice)

Postup:
1. Rozdělení do skupin (5 minut)
Lektor rozdělí účastníky do čtyř skupin. Výběr jednotlivců do skupin může nechat buď náhodně (např.
pomocí rozpočítání lidí v řadě na první, druhý apod.), nebo může skupiny záměrně sestavit tak, aby se
v každé objevil alespoň jeden účastník, jenž je v semináři viditelně aktivní. Jsou-li mezi účastníky
studenti VŠ, je vhodné, aby byli zařazeni do skupiny, v níž jsou i pedagogové.

2. Výběr aktivity z Rozcestníku (20 minut)
Skupina dostane za úkol vybrat si z Rozcestníku nějaký materiál/aktivitu/program k tématu občanské
participace, který bude během 30 minut prezentovat ostatním skupinám. Je možné buď prezentaci
pojmout jako reálnou část hodiny, nebo představit projekt ukázkové hodiny a udělat jen praktickou
ukázku jako ochutnávku. Je vhodné, aby během realizace aktivity účastníci z ostatních skupin většinu
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času působili v roli žáků a prakticky si tuto aktivitu vyzkoušeli. Pokud by si některá skupina nebyla jistá
výběrem aktivity, lze jejím členům doporučit, aby svoji pozornost zaměřili např. na materiály
k aktivnímu občanství z projektu Jeden svět na školách.

3. Příprava aktivity (35 minut)
Lektor vyzve účastníky, aby si ve skupině společně zkusili udělat reálnou přípravu na část hodiny,
popřípadě na celou hodinu, ve které využijí vybrané materiály/aktivity. Skupina si stanoví cíle tohoto
vzdělávacího celku a napíše si poznámky k metodice do pracovního sešitu. Domluví se, jakým
způsobem aktivitu představí ostatním skupinám. Zajistí si nejnutnější pomůcky (lektor jim dodá či
připraví potřebné pomůcky, včetně ICT, zajistí tisk apod.) a rozdělí si role v týmu. Každý z účastníků se
musí aktivně zapojit. Účastníci tedy společně vytvoří 30minutovou aktivitu pro kolegy-účastníky. Lektor
během přípravy obchází jednotlivé skupiny a kromě výše uvedené podpory ve věci pomůcek facilituje
případné problémy a nejasnosti ohledně zvolených materiálů.

4. Realizace aktivity (4 skupiny, každá 30 minut; celkem tedy 120 minut)
Každá ze skupin uvádí a představuje a svou aktivitu (či ukázku z ní, podle časové dotace), přičemž
z ostatních skupin se stávají účastníci aktivity. Po každé prezentaci následuje krátká zpětná vazba – níže
uvedený 5. krok.

5.

Zpětná vazba (4 skupiny, každá 5 minut; celkem tedy 20 minut)

Na závěr každé prezentace uvedené ve 4. kroku dají ostatní účastníci cílenou zpětnou vazbu uvádějící
skupině takovým způsobem, že každý sepíše na post-it papírek jedné barvy a) co se mu na aktivitě
líbilo; b) na jinak barevný, co by potřebovali jinak; c) třetí barva může sloužit jako neutrální komentář,
připomínka, zamyšlení. Účastníci postupně všechny papírky nalepí na flipový papír patřící dané
skupině. Ke zpětné vazbě se daná skupina zatím nijak nevyjadřuje. Poté následuje další skupina
s realizací aktivity (opakují se kroky 4 a 5).

4. Reflexe bloku
Cíle:
-

Účastník pojmenuje své myšlenky z předchozích aktivit

-

Účastník si uvědomí, co se naučil nového.

-

Účastník pojmenuje, co z probíraných témat a aktivit může využít ve své vlastní praxi.

Časová dotace:
-

30 minut

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart se zpětnou vazbou
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Didaktické metody a techniky:
-

reflexe

-

diskuse

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení v malých skupinách a poté ve velkém kruhu (prostředí 4 z kapitoly
Uspořádání prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektor vyzve účastníky, aby opět utvořili skupiny (ve kterých vedli aktivitu), a našli si místo u flipchartu
se zpětnou vazbou, která je na ně mířená. Zde dostanou prostor, aby navzájem prodiskutovali
reflektivní otázky:
1. Jak se nám dařil výběr aktivity? Podle čeho jsme si vybrali zrovna tuto? Volili bychom znovu
jinak?
2. Co bylo náročné na přípravě k odvedení aktivity? Čím jsem se od ostatních inspiroval/a
k tvoření vlastních příprav?
3. Jak se nám dařilo spolupracovat ve skupině? Co se dařilo více a co méně?
4. Co si ze zpětných vazeb odnáším do své praxe?
Poté se účastníci usadí do velkého kruhu a pojmenují ostatním, co si z tohoto bloku odnáší do své
vlastní praxe. Mluví každý účastník, lektor zapisuje na flipchart. Na něm ve výsledku vznikne inspiromat
toho, co zajímavého tento blok učitelům přinesl.

5. Závěr
Cíl:
-

Účastník vyjadřuje své dotazy a komentáře.

Časová dotace:
-

5 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

-

diskuse

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do kruhu či písmene U (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru)

Postup:
Lektor poděkuje zúčastněným za aktivitu a otevře prostor pro případné závěrečné dotazy a komentáře.
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Metodické poznámky pro větší a menší skupinu
Při větším počtu účastníků (více jak 25 osob) lektor více motivuje jednotlivé skupiny, aby se do přípravy
i realizace aktivity zapojili opravdu všichni členové skupiny.

Doporučené zdroje pro lektora
Online databáze Rozcestník:
https://www.obcanskyprukaz.eu/rozcestnik/

Průvodce databází Rozcestník:
https://www.obcanskyprukaz.eu/sites/default/files/Pruvodce_databazi_Rozcestnik.pdf
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SDÍLENÍ
Sdílení zkušeností a diskuse k občanské participaci
Anotace
Poslední tři hodiny vzdělávacího programu nabízejí prostor ke vzájemnému sdílení zkušeností mezi
účastníky programu a pro společnou reflexi problematiky občanské participace v perspektivě
středoškolského vzdělávání. Cílem je také zhodnotit celý seminář a jeho přínos pro pedagogickou praxi
účastníků a v neposlední řadě poskytnout zpětnou vazbu pořadatelům.

Cíle
-

Účastník sdílí své vlastní zkušenosti s ostatními.

-

Účastník přemýšlí nad tématem občanské participace.

-

Účastník se aktivně zapojuje do diskuse, reflektuje své zkušenosti, názory a uvědomění v
oblasti problematiky občanské participace.

-

Účastník sdílí s kolegy příklady dobré praxe.

-

Účastník je schopen pojmenovat přínos vzdělávacího semináře pro svou vlastní praxi.

-

Účastník poskytuje zpětnou vazbu na celý vzdělávací program.

Rozvíjené kompetence
DISKUSE A SDÍLENÍ – ROZVÍJENÍ OBČANSKÉ REFLEXE PŘÍNOSU SEMINÁŘE
PARTICIPACE A ZODPOVĚDNOSTI U ŽÁKŮ
komunikační kompetence

komunikační kompetence

sociální kompetence

sociální kompetence

kompetence pro demokratickou kulturu:

kompetence pro demokratickou kulturu:

poslouchání a pozorování; empatie

poslouchání a pozorování; empatie

44

Osnova a časový harmonogram
Aktivita

trvání v min

1. Samostatná práce s otázkami

15

2. Diskuse a sdílení – rozvíjení občanské participace
a zodpovědnosti u žáků

45

3. Práce ve dvojicích

15

4. Reflexe přínosu semináře

45

5. Zpětná vazba a uzavření

15
celkem 135 min

Jednotlivé aktivity
1. Samostatná práce s otázkami
Cíle:
-

Účastník odpovídá na určené otázky týkající se občanské participace u žáků.

Časová dotace:
-

15 minut

Didaktické metody a techniky
-

samostatná práce

-

reflexe

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení pro individuální práci či sezení v kruhu s deskami (prostředí 2, 3 či 4 z kapitoly
Uspořádání prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektoři na úvod vyzvou účastníky, aby se zamysleli nad otázkami v pracovním sešitě a poznamenali si
své odpovědi, případně související dotazy do následné diskuse. Otázky jsou následující:

1. Diskuse k problematice občanské participace u žáků




Zajímají se vaši žáci o veřejné věci? Jakým způsobem?
Co je podle vás příčinou nezájmu některých žáků o veřejný prostor?
Zapojují se vaši žáci do činností spolků nebo NNO?
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Mají žáci možnost ve škole prezentovat svoji mimoškolní činnost, která má nějaký veřejný
rozměr? Jaký způsobem?
Zajímají se o činnost školy rodiče vašich žáků? Podílejí se na nějakých aktivitách?

2. Diskuse k rozvoji občanské participace a zodpovědnosti ve školách






Jak může občanská výchova ve škole podpořit u žáků zájem o veřejné věci?
V jakých předmětech a s jakou časovou dotací se rozvoji občanské odpovědnosti věnujete?
Mají vaši žáci možnost aktivně ovlivňovat školní provoz (vzhled učeben a okolí školy, nabídku
zájmových aktivit, školní projekty apod.)?
Zapojuje se vaše škola do některého z projektů zaměřených na občanskou participaci či
zodpovědnost?
Co byste ve vaší škole označili za příklad dobré praxe ohledně rozvoje občanské participace
a zodpovědnosti?

2. Diskuse a sdílení – rozvíjení občanské participace a zodpovědnosti u žáků
Cíle:
-

Účastník se aktivně zapojuje do diskuse, sdílí své zkušenosti, názory a komentáře k tématu
občanské participace u žáků, a reaguje na názory a zkušenosti ostatních.

-

Účastník sdílí s kolegy příklady dobré praxe.

Časová dotace:
-

45 minut

Didaktické metody a techniky
-

diskuse

-

reflexe

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy

-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení v kruhu (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektoři moderují diskusi účastníků nad otázkami z pracovního sešitu a motivují je především ke sdílení
příkladů dobré praxe (další podrobnosti k motivaci a zapojení účastníku k prostudování v kapitole
Podmínky k učení v Obecné metodice). Diskuse pochopitelně může jít i mimo rámec uvedených otázek.
Důležité však je, aby lektoři sledovali cíle semináře. Diskuse trvá 45 minut.
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3. Práce ve dvojicích
Cíle:
-

Účastník se zamyslí nad reálným přenosem semináře.

-

Účastník ve dvojicí sdílí odpovědi na reflektivní otázky z pracovního sešitu.

Časová dotace:
-

15 minut

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

pracovní sešit

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení pro individuální práci či sezení v kruhu s deskami (prostředí 3 a 4 z kapitoly
Uspořádání prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektoři rozdělí účastníky (aby se potkali ti, kteří spolu ještě příliš v kontaktu nebyli) do dvojic a nabídnou
jim k diskusi a sdílení:
A. Otázky v pracovním sešitě, které jim pomohou zamyslet se nad reálným přínosem semináře:
●

Co bylo pro vás v úvodním teoretickém bloku nové či zajímavé?

●

V čem mohou poznatky nebo materiály z bloku Teorie obohatit vaši výuku?

●

Který z programů či materiálů prezentovaných v bloku Praxe použijete ve výuce a proč?

●

Které další materiály uvedené v online Rozcestníku znáte a používáte? Jakou s nimi máte
zkušenost?

●

Co bylo pro v tomto semináři pro vaši pedagogickou praxi nejpřínosnější?

B. Dále je pak vyzvou, aby si připomněli své Nápady pro výuku, které si v průběhu semináře
poznamenávali.
Účastníci si mohou všechny své myšlenky, souvisejícími dotazy či komentáři k semináři poznamenat na
papír, aby vše mohli přinést zpět do skupiny.

4. Reflexe přínosu semináře
Cíle:
-

Účastník se zamyslí nad reálným přínosem semináře.

-

Účastník sdílí svá osobní uvědomění a konkrétní nápady do výuky, která díky semináři objevil.

Časová dotace:
-

45 minut
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Didaktické metody a techniky
-

reflexe

-

diskuse

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení v kruhu (prostředí 4 z kapitoly Uspořádání prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Lektoři účastníky pozvou opět do kruhu a facilitují sdílení odpovědí na reflektivní otázky a motivují je
především k tomu, aby se podělili o konkrétní nápady do výuky, které si ze semináře odnášejí.
Skupinové sdílení se pravděpodobně rozvine nad rámec úvodních otázek. Je nutné, aby lektoři
pohotově a vnímavě reagovali na příspěvky účastníků. Podobně jako v předchozí aktivitě i zde je třeba,
aby lektoři měli během skupinové reflexe na zřeteli cíle semináře.

5. Zpětná vazba a uzavření
Cíle:
-

Účastník poskytne pořadatelům/lektorům svůj názor na seminář.

Časová dotace:
-

15 minut

Didaktické metody a techniky
-

samostatná práce

-

reflexe

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

evaluační dotazník

Uspořádání prostoru:
-

rozmístění sezení do písmene U či do podoby sálu (prostředí 1 či 4 z kapitoly Uspořádání
prostoru v Obecné metodice)

Postup:
Na samotný závěr požádají lektoři účastníky o vyplnění evaluačního dotazníku k semináři v projektu
Občanský průkaz 4.0. a rozloučí se s nimi.
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Metodické poznámky pro větší a menší skupinu
Průběh diskuse a reflexe záleží na velikosti skupiny. Je vhodné, aby se v diskusi i reflexi dostali ke slovu
všichni účastníci. Při větším počtu účastníků proto lektor dbá na to, aby dostali prostor všichni účastníci,
i kdyby se měly některé otázky vynechat.

Doporučená literatura pro lektora
Gray, David, Sunni Brown a James Macanufo: Gamestorming. A playbook for innovators, rulebreakers,
and changemakers. Beijing: O'Reilly, 2010.
Kolář, Jan: Skupinová reflexe u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita,
2013.
Nováčková, Jana: Komunitní kruh [online]. Metodický portál RVP, 2005. [cit. 2021-12-01]. Dostupné
z www: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/424/komunitni-kruh.html>.
Plamínek, Jiří: Vzdělávání dospělých. Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele. Praha: Grada, 2010.
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VARIANTY A MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SEMINÁŘE
Varianty semináře
Seminář je připraven tak, aby ho zkušená pořádající instituce mohla realizovat s vlastními lidskými
zdroji. Je pochopitelně ale také možné přizvat ke spolupráci externího lektora, buď odborníka
z univerzitního prostředí pro některou z lekcí v bloku Teorie, nebo tvůrce některého vzdělávacího
materiálu uvedeného v Rozcestníku a představovaného v bloku Praxe. V případě využití externího
lektora je ovšem třeba jej včas a náležitě seznámit s cíli semináře a lektorsky s ním spolupracovat při
diskusních a zejména pak při reflektivních aktivitách.

Doporučení lektoři pro přednášky a diskuse v bloku Teorie:



Občanská participace a její formy – prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Občanská participace v Evropské unii – Mgr. Ondřej Krutílek

Doporučený kontakt na tvůrce vzdělávacích materiálů: eva.lukasova@jsns.cz. V případě spolupráce
s externím lektorem, který by prezentoval vzdělávací materiály své organizace, je třeba upravit blok
Praxe jedním z následujících způsobů:




účastníci se rozdělí jen do tří skupin, v čase čtvrté skupiny proběhne prezentace externího
lektora, nebo
prezentace čtyř skupin se zkrátí o 10 minut, v takto ušetřeném čase proběhne prezentace
externího lektora, nebo
se o prezentaci externího lektora rozšíří celkový rozsah semináře.
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Možnosti rozšíření semináře
Program semináře je možné na konci prvního dne rozšířit o zážitkový workshop pořádaný externí
organizací. Účastníci semináře si vyzkoušejí workshop „na vlastní kůži“ a následně mohou lépe
promyslet jeho zařazení do své výuky. Doporučujeme např. tento workshop:

Paměť národa
https://skoly.pametnaroda.cz/workshopy/lidi-to-tak-nenechaj/
Organizace Post Bellum připravila v rámci projektu Paměť národa zážitkové vzdělávací workshopy pro
školy. Pro rozvoj občanské zodpovědnosti a motivace středoškoláků k občanské participaci je vhodný
např. tříhodinový workshop Lidi to tak nenechaj.
Lidi to tak nenechaj
Účastníci workshopu dostanou příležitost vžít se do situace v poválečném Československu a do změn
spojených s nastupující komunistickou mocí. Prostřednictvím rolové hry vstoupí do světa studenta
a vedoucího junáku Jiřího a mají možnost vidět tehdejší události jeho očima. Jiří dostane nabídku
aktivně se zapojit se svými skauty do odboje v rámci pokusu o státní převrat. Převrat se nezdaří a Jiří,
stejně jako většina zapojených, je na místě zatčen.
Účastníci si vyzkouší, jaké to je vzít na sebe v klíčovém okamžiku odpovědnost za sebe i druhé, učinit
rozhodnutí a podstoupit riziko. V průběhu workshopu společně hledají odpovědi na otázku, kdo je to
občansky statečný člověk, „odkud se bere“ a kdo se jím může stát.
Workshop je inspirován příběhem pamětníka Jiřího Navrátila a jeho zapojením do pokusu o státní
převrat 17. května 1949. Během celého workshopu lektoři pracují s Jiřím jako s fiktivní postavou, jehož
pravá totožnost (stejně jako ostatních aktérů) je odhalena až v závěru. To umožňuje udržovat
v účastnících napětí, jak se bude příběh dál odvíjet. Pokud by považovali Jiřího za reálnou postavu již
od začátku programu, bylo by vzhledem k obecnému historickému povědomí zřejmé, že se převrat
nemohl zdařit a ovlivnilo by to jejich rozhodování v roli.
Cíle workshopu jsou následující: Účastníci workshopu prozkoumají pojem „občanská statečnost“
a hledají definici občansky statečného člověka. Formulují, jak může člověk jednat, jaké nástroje může
využít, když je ohrožena demokracie. Prožijí a reflektují odpovědnost „velkého“ rozhodnutí.
Struktura workshopu:
1) Seznámení s hlavní postavou dílny – účastníci zkoumají krabice s předměty vztahující se k postavě
a vytvářejí si o ní představu na základě osobních předmětů.
2) Vstup do postavy Jiřího – účastníci pomocí bočního vedení lektora vstupují do postavy Jiřího (jak
chodí, na co myslí, používá nějaké gesto apod.); poté v kruhu nahlas říkají, co nám chce Jiří sdělit, jak
se nám představí.
3) Atmosféra doby – účastníci v roli Jiřího reagují na novinové titulky pohybem v prostoru podle zadání;
účastníci očima hrdiny reflektují to, co se stalo a vžívají se do jeho kůže.
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4) Setkání s Dagmar – účastníci se v roli kolektivního hrdiny setkávají s Dagmar a seznamují se s výzvou.
Lektor zde může v roli snadno představit podstatu problému a vtáhnout účastníky bez dlouhého
vysvětlování do děje.
5) Jiřího rozhodování – účastníci vyjadřují Jiřího pocity po setkání s Dagmar; technika „hlasy v hlavě“
nabízí možnost vžít se do přemýšlení a pocitů postavy a vede účastníka k tomu, aby si uvědomil, jak na
hrdinu určitá situace působí a jaké z ní vyplývají emoce.
6) Jak akce proběhla – účastníci hrají situace na základě deníkového záznamu; vstup do role umožňuje
účastníkům prožít a pochopit jednání ostatních lidí a zažít náročné životní situace v bezpečném
prostředí divadelní fikce; účastníci tak mohou zevnitř prozkoumávat postoje lidí, které často považují
za svoje životní protihráče nebo vůči kterým cítí předsudky.
7) Reflexe a závěrečná diskuse o občanské zodpovědnosti v současném světě.
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