Politická 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: politická 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 politické 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
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vyvěsit na viditelné místo, napsat jej například na flipchart. Lektor účastníky seznámí také s pracovním
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

Politická participace a její formy

12.10–13.30

Přestávka na oběd

13.30–14.15

Politická participace a volební systémy

14.15–14.25

Přestávka

14.25–15.10

Politická participace naživo – beseda

4–5
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DRUHÝ DEN SEMINÁŘE
Doporučený čas

Program

8.00–12.50

Seznámení s Rozcestníkem,
a představení aktivity

12.50–14.00

Přestávka na oběd

14.00–16.25

Sdílení zkušeností a diskuse

příprava

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
Cíle:
-

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

25 minut

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
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Postup:
Lektor vyzve účastníky, aby si na pár minut zavřeli oči (nebo je upřeli do středu kruhu na zem) a provede
je krátkou imaginací:
„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 politické 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 (Politická 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:

Politická participace na veřejném životě
Uvedení do tématu
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„Politika je špinavá žumpa plná korupce,“ říkají jedni. „Kdo nevolí, volí zlo,“ přesvědčovali voliče před
třemi dekádami jiní. Jak už to někdy bývá, pravda bude zase někde uprostřed. I politika je vykonávána
lidmi a lidé mají vlastnosti dobré i špatné. Je dobré se o politiku zajímat, ale není nutné nechat se jí
pohltit. Důležité je ale také uvědomit si, že chodit k volbám je jen jedna z forem intenzivního kontaktu
občana s politikou. Tomuto kontaktu říkáme politická participace a kromě voleb s ní může souviset
i řada dalších aktivit, jako třeba podílení se na volebních kampaních, účast na politických manifestacích
a demonstracích nebo třeba členství v politické straně či hnutí. K čemu nám je ale taková politická
participace vlastně dobrá?
Klidně bychom mohli uvést argumenty, které mají podněcovat k participaci občanské. Ale tak
jednoduše svůj úkol nevyřídíme. Politická sféra má totiž své specifické rysy, které možná řadu z Vás od
politické participace odrazují. Není to jen svět více nebo méně libých a vznešených idejí, ale také
kolbiště, kde se poměrně razantně stýkají a potýkají různé kolektivní a individuální zájmy. A protože
lidé nejsou andělé, jedná se o zájmy ušlechtilé i přízemní, otevřené i zákeřné. A protože máme tendenci
vnímat intenzivněji problémy, průšvihy, skandály a aféry, může nás jen pouhé sledování politiky rychle
znechutit.
Přesto bychom se neměli tomuto procesu znechucení poddat. Žijeme v liberální demokracii, a to má
jisté výhody. Liberální složka naší politiky znamená, že i stát a ostatní spoluobčané musí respektovat
naše individuální i některá kolektivní práva. A demokratická část zase zaručuje proces, do kterého
můžeme mluvit. Dělat ke každé věci referendum a nechat vždy rozhodovat všechny občany jeví se
v moderním státě krajně nepraktické, ale prostřednictvím politické participace můžeme ve skutečnosti
dobře kontrolovat i ovlivňovat, co budou politici dělat a jak. Sice to tak nemusí na první pohled vypadat,
ale politici vnímají a poslouchají nás občany a voliče docela intenzivně. Potřebují projevy naší
spokojenosti a souhlasu, aby věděli, že jdou správným směrem. A ještě vážněji vnímají naše nesouhlasy
a rozladění. Komunikace mezi politiky a občany sice není zdaleka tak přímočará, jako mezi dětmi na
jednom pískovišti, ale probíhá a může přinést změny, které bychom si jako občané představovali.
K tomu ovšem potřebujeme s politikou udržovat nějaký kontakt. Nadávat, jak je všechno špatně a jak
všichni kradou, je pohodlné a jednoduché. Ale když si dáme tu práci sledovat, co se děje ve skutečnosti,
zjistíme, že zdaleka nekradou všichni, že najdeme mezi našimi zvolenými zástupci řadu sympaťáků
nebo dokonce že některá ze stran docela dobře odpovídá našim názorům a našemu vidění světa.

Náměty k přemýšlení pro účastníky:




Na co nám vlastně ta politika je? Proč politiku potřebujeme?
Uveďte konkrétní příklady politické participace.
Co by Vás přimělo vstoupit do politické strany?

5. Diskuse
Cíle:
-

Účastník přemýšlí nad tématem politické participace na veřejném životě.

-

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

Účastník je schopen komunikovat a spolupracovat.

Časová dotace:
-

20 minut

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 (politická 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
Na co nám vlastně ta politika je? Proč politiku potřebujeme?
Příklady odpovědí:




Komplexní společnosti dneška potřebují vedení, určitou rovinu řízení a směřování
Potřebujeme instituce, které dokáží nějakým způsobem reflektovat a hlavně kompromisně
skloubit naše různé kolektivní a individuální zájmy
Tradiční argument Hobbese o společnosti bez vlády jako společnosti permanentní občanské
války

2
Uveďte konkrétní příklady politické participace.
Příklady odpovědí:





Diskuse na schůzi obecního zastupitelstva
Podpis petice
Komunikace se zvolenými reprezentanty typu poslanec nebo senátor
Členství v politické straně

3
Co by Vás přimělo vstoupit do politické strany?
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Příklady odpovědí:






Idealismus
Materiální zájmy
Politické ambice
Snaha změnit věci k lepšímu
Zájem stát se profesionálním politikem

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 či 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.
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7. Uzavření a poděkování
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

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
Dahl, Robert: Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995.
Dahrendorf, Ralf: Hledání nového řádu. Přednášky o politice svobody v 21. století. Praha: Paseka, 2007.
Hloušek, Vít a Lubomír Kopeček (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé
a perspektivy demokracie. Brno: Masarykova univerzita 2007.

Doporučené internetové zdroje
Vráblíková, Kateřina: Politická participace – koncepty a teorie [online]. Politologický časopis 4/2008,
s. 366–387. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www:
<https://www.politologickycasopis.cz/userfiles/file/2008/4/Polcas_2008_4_pp_366_387.pdf>.
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TEORIE
Politická participace a její formy
Anotace
Čtvrtá a pátá hodina semináře tvoří vzdělávací lekci zaměřenou na reflexi politické participace a jejích
forem. Základní rozdělení na volební a nevolební politickou participaci je dále doplněno podrobným
výkladem o typech nevolební 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 pojem politická participace.

-

Účastník rozumí rozlišení mezi volební a nevolební participací.

-

Účastník zná typy nevolební participace a umí žákům objasnit jejich význam.

-

Účastník umí žákům vysvětlit důležitost politické participace, ale současně i poukázat na její
rizika.

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 význam...

45

Typy politické participace
Jednotlivé typy nevolební participace (protest,
lobbování, politický konzumerismus...)
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

Didaktické metody a techniky
-

frontální výuka
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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: Politická participace a její formy
Cíle:
-

Účastník umí žákům vysvětlit pojem politická participace.

-

Účastník rozumí rozlišení mezi volební a nevolební participací.

-

Účastník zná typy nevolební participace a umí žákům objasnit jejich význam.

-

Účastník umí žákům vysvětlit důležitost politické participace, ale současně i poukázat na její
rizika.

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)

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

Politická participace a její význam v demokratických režimech

Stejně jako řada jiných pojmů v sociálních vědách, i politická participace má řadu různých definic.
Jednou z nejrozšířenějších je definice, která politickou participaci chápe jako „jednání obyčejných
občanů zaměřených na ovlivnění politických výstupů: distribuci sociálních statků a norem“ (Brady et
al. 1995). Jinými slovy jde o snahu lidí podílet se na vládě a správě veřejného prostoru. Jako politická
participace se nepočítá vykonávání politické aktivity za peníze nebo dokonce jako zdroj obživy.
V případě ministra nebo ministerského úředníka vykonávajícího svou funkci tedy nemluvíme o politické
participaci. Pokud ale půjde ministerský úředník v době svého volna na demonstraci nebo pokud jde
ministr k volbám, již se o politickou participaci jedná.
S politickou participací souvisí také pojem občanská angažovanost. Ten je někdy pojímám jako
synonymum participace a někdy je chápan jako širší pojem. V tomto širším pojetí je občanská
angažovanost jakékoli zapojení do společenského života kolem nás: návštěva plesu, posezení s přáteli,
členství ve sportovním či jakémkoli zájmovém klubu. I když tyto činnosti na první pohled nesouvisí
s politikou ani správou věcí veřejných, mezi mírou občanské angažovanosti a občanské participace
existuje významná (pozitivní) souvislost.
Význam politické participace pro demokratické politické systémy je nesporný. Volební politická
participace, především kandidování i hlasování ve volbách, je základním pilířem zastupitelské
demokracie. Nevolební politická participace, na kterou se zaměřujeme v této přednášce, má podobně
zásadní význam. Ani v nejfragmentovanějších stranických systémech (tedy systémech s velkým počtem
stran) nejsou politické strany1 schopny nabídnout reprezentaci všech zájmů ve společnosti. Paralelně
se stranami jako institucemi tedy občané prosazují své zájmy politickou participací, ať už
prostřednictvím nevládních organizací nebo přímo. Nevolební politická participace kromě samotného
formulování a obhajoby konkrétních zájmů přispívá také k:





selekci a politizaci nových témat (udávání agendy)
mobilizaci a vzdělávání dalších jednotlivců a skupin (rekrutační a socializační funkce)
kontrole politických stran, orgánů veřejné správy či ostatních nestátních aktérů (watchdog
role)
poskytování služeb (servisní funkce)

Typy politické participace

Politická participace se rozděluje do několika poměrně široce pojatých typů, pro které se v odborné
literatuře vžilo označení mody politické participace. Tyto typy či mody lze rozdělit do již zmíněných
dvou skupin, a to na volební a nevolební politickou participaci. Volební politické participaci je
věnováno mnoho materiálů, v této přednášce se proto soustředíme na nevolební politickou participaci.
1

Pod politické strany počítáme i hnutí, která se např. v českém prostředí od stran z právního ani praktického
hlediska neliší. Použití termínu „hnutí“ je tedy především marketingovým tahem politických stran.
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Pro pořádek ale uveďme, že volební politická participace zahrnuje volení, kandidování a aktivity ve
straně.

Protest
Významným typem nevolební politické participace je protest. Jde o poměrně různorodý soubor
strategií, které mají zpravidla dva hlavní cíle: upozornit veřejnost na určitý problém nebo téma
a demonstrovat sílu před tím, kdo může danou věc ovlivnit (stát a jeho instituce, zaměstnavatel atd.).
Jedná se primárně o kolektivní typ participace, který je poměrně náročný na organizaci, know-how
a lidské zdroje (organizátor musí být schopen mobilizovat dostatek účastníků). Nejčastěji se jedná
o reakci na konkrétní událost nebo situaci.
Hlavní formy protestu jsou demonstrace a manifestace2, petice a stávky. Všechny tyto strategie jsou
v českém prostředí (stejně jako ve většině jiných zemí) ošetřeny zákonem. Pouze v případě stávky
zákon vymezuje stávku navazující na kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci
reprezentovanými odborovými svazy. Právo na stávku mimo kolektivní vyjednávání (tedy např.
protestní stávka proti nějakému politickému rozhodnutí) vychází v ČR z judikatury soudů. Mezi další
formy protestu patří např. okupace budov, blokády, občanská neposlušnost, pasivní resistence nebo
některé formy politického násilí, pro které už většinou zákonná opora neexistuje. Protest musí mít
nějaký politický cíl – např. shromáždění za kulturním, sportovním či náboženským účelem se za protest
nepovažují.
Individuální protest, jakým je třeba protestní hladovka, je méně častý. Na významu nabývá především
ve svých nejextrémnějších formách, které se zapisují do historie. Příkladem může být Jan Palach či
britská sufražetka Emily Davisonová.

Kontaktování – lobbování
Lobbování je ústní či písemná komunikace s veřejným činitelem za účelem ovlivnění přijímání zákonů,
politiky a úředních rozhodnutí. Jde o zcela běžnou a důležitou součást politického procesu
v demokratických i nedemokratických zemích, zároveň ale také o velice kontroverzní strategii
prosazování zájmů. Termín lobbování má poměrně silné negativní konotace, což vede k tomu, že je
většinou používán tam, kde kontaktování veřejného činitele vnímáme negativně. Buď proto, že je
spojeno s korupcí nebo proto, že nesouhlasíme s prosazovaným zájmem. V případě, že se zájmem
souhlasíme, máme často tendenci používat jiné pojmy – např. konzultace nebo právě kontaktování,
což vede k dalšímu posilování negativního vnímání slova lobbování. Velkou výzvou při hodnocení
lobbování je tedy dívat se na něj nestranně jako na specifický proces prosazování zájmů, bez ohledu na
to, zda souhlasíme s jeho výsledkem nebo ne. (Podobně i volby a volební systém mohou mít negativní
a pozitivní stránky, které můžeme hodnotit nestranně bez ohledu na to, zda právě podporujeme
vítěznou stranu.)
Mezi pozitiva lobbování patří především lepší reprezentace zájmů ve společnosti. Přímý kontakt
s veřejným činitelem (politikem či úředníkem) je často nejefektivnější cestou, jak dosáhnout výsledku.
Z pohledu společnosti pak lobbování představuje efektivní, a především levný způsob získávání
informací či know-how. Lobbisté často zdarma poskytují rozsáhlé analýzy, expertní znalosti či
2

Demonstrace jsou protestem proti něčemu, manifestace shromážděním na podporu něčeho.
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informace o tom, jak bude určité rozhodnutí přijaté relevantními aktéry. Získání takových informací
jinou cestou by často bylo velmi nákladné a časově náročné.
Mezi negativa lobbování patří v první řadě nízká transparentnost a nerovný přístup. Nízká
transparentnost je problém sama o sobě: pokud se veřejný činitel rozhoduje na základě informací
poskytnutých lobbisty, veřejnost o tom zpravidla neví nebo má k dispozici jen základní informace, což
významně snižuje důvěryhodnost celého rozhodovacího procesu i legitimitu přijatých rozhodnutí.
S nízkou transparentností také souvisí riziko korupce, zejména pak úplatkářství, s nímž je lobbing často
neoprávněně ztotožňován. Pokud ale v průběhu vyjednávání mezi lobbistou a veřejným činitelem
dojde např. k předání či slíbení úplatku, nejedná se už (navzdory zažitému pojetí nejen v českém
prostředí) o lobbing, ale o korupci!
Dalším výrazným problémem lobbingu je nerovnost přístupu. Koncentrované zájmy mají při lobbingu
mnohem větší pravděpodobnost úspěchu než zájmy rozptýlené. Typickým příkladem může být situace,
kdy se např. zájmy výrobců aut (kterých je relativně málo) dostanou do střetu se zájmy spotřebitelů,
tedy majitelů aut, kterých je obrovské množství. Pravděpodobnost, že se výrobci aut (koncentrovaný
zájem) dokáží domluvit na spolupráci a účinně lobbovat, je mnohem větší, než že něco takového dokáží
spotřebitelé (rozptýlený zájem). Podobně záleží efektivita lobbování i na know-how, kontaktech
a zkušenostech konkrétních osob, které lobbování realizují. Může se jednat o profesionální lobbisty
(v českém prostředí např. společnosti zaměřené na public affairs), ale také o kohokoli jiného – často
např. vedoucí představitele různých asociací a jiných neziskových organizací, zaměstnance soukromých
společností, ale také starosty měst, zástupce krajů či jednotlivé občany.
Negativa spojená s lobbováním lze zmírnit efektivní právní regulací, která vymezí, kdo je to lobbista, za
jakých okolností s nimi mohou veřejní činitelé konzultovat a jaké informace se o schůzce zveřejní. I když
regulace sama o sobě nežádoucí formy lobbingu neodstraní, umožní rozlišit mezi legitimním
a nelegitimním lobbingem a ten nelegitimní postihovat (právně či alespoň negativní medializací).
Největší pojistkou proti negativním dopadům lobbingu je ovšem integrita a profesionalita veřejných
činitelů.

Politický konzumerismus
Politický konzumerismus je formou politické participace, která v poslední době i v důsledku rozvoje
sociálních sítí nabývá na významu. Samotný termín „konzumerismus“ odkazuje k tomu, že spotřebitel
by měl na trhu dělat informovaná rozhodnutí. Politický konzumerismus popisuje situaci, kdy je chování
spotřebitele na trhu motivováno jeho sociálními a politickými postoji. Hlavní formou politického
konzumerismu je bojkot3 a jeho protipól buycott. Jedná se o odmítání, resp. preferenci určitých
produktů či služeb z ideologických, etických nebo politických důvodů.
S politickým konzumerismem je také často spojený politicky, ideologicky či eticky motivovaný životní
styl (tzv. politika životního stylu). Jde např. o politické vegetariánství či veganství, bezodpadové

3

Pojmenovaný po Charlesi Boycottovi, anglickém správci vlivného irského šlechtice. Boycott byl známý svým
tvrdým jednáním vůči nájemníkům na jím spravovaných statcích. Místní aktivisté proto proti němu v roce 1880
zorganizovali rozsáhnou kampaň, která vedla k jeho společenské i profesní izolaci. Ta byla tak úspěšná, že Boycott
musel nakonec uprchnout do Anglie. Celá událost měla obrovský ohlas a kromě toho, že se ujal termín bojkot, to
také vedlo k pozemkové reformě z roku 1881.
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domácnosti, squatting, samozásobitelství atd. Je otázkou, zda jde o politickou participaci nebo spíš
o jeden z faktorů, které přispívají k jejímu zvyšování.

Působení na veřejné mínění
V době překotného rozvoje komunikačních technologií dochází k snadnější realizaci jinak tradičních
aktivit, jejichž bezprostředním cílem je ovlivnění veřejného mínění, případně změna společenských
norem. Obojí pak může pomoci k ovlivnění politických výstupů, ať už jde o změnu zákona nebo třeba
volebních výsledků. Jde o různé online aktivity (na sociálních sítích, v diskuzích apod.), mediální
a publikační aktivity, infostánky, kontaktní kampaně, výstavy a další kulturní akce se specifickými
politickými cíli, vyvěšování letáků atd. Patří sem také tzv. politický street art, tedy především politicky
či ideologicky motivované graffiti. Pro některé spíše pasivní jednání se používá termín symbolická
participace (nošení placek, odznaků, nálepek atd.).
I v českém prostředí se pak můžeme setkat s guerillovým zahradničením (guerilla gardening), což je
různé svévolné zvelebování cizích (často veřejných) pozemků: vysazování rostlin, výzdoba laviček či
sloupů atd. Podobné přímé zásahy do veřejného prostoru lze za určitých okolností také považovat za
politickou participaci.

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 poté může k danému tématu aplikovat ve
své výuce.

-

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)
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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
V zásadě existují tři základní důvody, proč lidé neparticipují: 1) nechtějí 2) nemohou 3) nikdo se jich
nezeptal. Uveďte jednu oblast, téma nebo činnost související s veřejnou správou, kterou považuje za
zajímavou a důležitou, ale nepodílíte se na ní. Zkuste pak identifikovat důvod, proč se na ní nepodílíte.
Příklad odpovědi:
Vadí mi, že v mé ulici není přechod / semafor / autobusová zastávka. Ráda bych s tím něco udělala, ale
nevím co. Zároveň jsem ale dosud nepodnikla nic proto, abych získala potřebné informace, neoslovila
sousedy apod. Jde tedy o kombinaci všech tří výše uvedených důvodů. Nechci – nechce se mi věnovat
čas a energii pro vyhledání dostupných informací. Nemohu – nemám dostatečné know-how, případně
nemám dostatek času. Nikdo mě neoslovil – ráda bych se angažovala, ale nechci, nemohu či neumím
být iniciátorem změny. Kdyby mne ale někdo oslovil, pomohla bych.

2
Jaké téma je pro vás důležité, ale žádná strana ho nemá v programu?
Příklad odpovědi:
Může se jednat o cokoli, od lokální ochrany kuňky žlutobřiché až po změnu ústavy.
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3
Co by se stalo, kdybychom zakázali lobbování?
Příklad odpovědi:
Omezili bychom možnosti různých nevládních organizací, soukromých společností i neformálních skupin
prosazovat své zájmy. Lobbování přitom neprobíhá jen na státní, ale také na krajské a lokální úrovni.
Pokud jde tedy místní spolek dobrovolných hasičů žádat zastupitelstvo o dotaci na dětský den, také jde
o lobbování. Je přitom pravděpodobné, že nelegitimní lobbování by pokračovalo v utajení a celkově by
se ještě snížila transparentnost politického procesu.

4
Politická participace jako taková je většinou chápána jako čistě pozitivní záležitost. O možných
negativních dopadech se většinou hovoří pouze v souvislosti s konkrétními strategiemi (např. vytváření
prostoru při korupci při lobbování či riziko násilí u protestu). Jaká jsou rizika a možní negativní dopady
politické participace obecně? Formulace reálných i potenciálních negativních dopadů neznamená, že
bychom měli politickou participaci odmítat. Jen bychom si měli být vědomi i stinných stránek.
Příklady odpovědí:
Je sporné, zda je pozitivní a přínosná i participace lidí, kteří se o dané téma či politiku nezajímají, nemají
utvořený názor a k participaci se rozhodli např. pod vlivem emocí či jiného momentálního vlivu.
Nevolební politická participace také zvýhodňuje ty skupiny společnosti, které mají zdroje a chuť ji
realizovat (totéž ale lze říct i o volbách, především o kandidování). Nevolební politická participace sice
zajišťuje lepší reprezentaci zájmů, zároveň ale komplikuje rozhodovací proces, čímž zvyšuje jeho
náklady, prodlužuje ho a někdy i paralyzuje.

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)

20

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

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.

Použitá literatura
Brady, Henry E. et al.: Beyond SES. A Resource Model of Political Participation. The American Political
Science Review 89(2), 1995, s. 271–294.
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Doporučená literatura pro lektora přednášky
Linek, Lukáš et al.: 2017. Občanství a politická participace v České republice. Praha: Sociologické
nakladatelství / Sociologický ústav AV ČR, 2017.
Marada, Radim. Kultura protestu a politizace každodennosti. Brno: CDK, 2003.
Müller, Karel B.: Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Praha: Triton, 2016.
Verba, Sidney et al.: Voice and Equality. Civic Volunteerism in American Politics. Cambridge: Harvard
University Press, 1995.

Doporučené internetové zdroje
Občanské aktivity [online]. Ministerstvo vnitra, 2021. [cit. 2021-12-01]. Dostupné z www:
<https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx>.
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Politická participace a volební systémy
Anotace
Šestá hodina semináře je tvořena vzdělávací lekcí zaměřenou vztah politické participace a volebních
systémů. Na rozdíl od předchozí lekce se zaměřuje především na volební participaci a ukazuje, jak různé
volební systémy umožnují různou míru participace na veřejném dění. 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 podstatu volební politické participace.

-

Účastník zná tzv. minimalistické pojetí demokracie (Schumpeter).

-

Účastník rozumí tomu, proč vyšší míra reprezentace (participace) v určitém volebním systému
vede k nižší akceschopnosti zastupitelského sboru a naopak.

-

Účastník zná základná typy volebních systémů a umí žákům vysvětlit jejich výhody a nevýhody.

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

Zapojení občanů do politiky

20

Politická participace
Minimalistická teorie demokracie
Volební systém
Typologie volebních systémů
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: Politická participace a volební systémy
Cíle:
-

Účastník umí žákům vysvětlit podstatu volební politické participace.

-

Účastník zná tzv. minimalistické pojetí demokracie (Schumpeter).

-

Účastník rozumí tomu, proč vyšší míra reprezentace (participace) v určitém volebním
systému vede k nižší akceschopnosti zastupitelského sboru a naopak.

-

Účastník zná základná typy volebních systémů a umí žákům vysvětlit jejich výhody a nevýhody.

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.

Politická participace a volební systémy

Zapojení občanů do politiky

Zapojení občanů do politiky (participace) představuje základní podmínku fungování demokracie. A je
jedno, jestli jsme zastánci elitistické teorie demokracie (např. Joseph A. Schumpeter), reprezentativní
demokracie (např. Robert Dahl) či deliberativní demokracie (např. Jürgen Habermas).
Podle jednoho z náhledů leží občanská participace „v srdci demokracie“, přičemž situace, kdy by
občané nemohli svobodně participovat na vládních rozhodnutích, znamená smrt demokracie. Politická
participace je totiž tzv. „zdrojem životní síly“ reprezentativní demokracie.
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Politická participace

Co všechno pod politickou participaci zahrnujeme?
1) Na prvním místě aktivity spojené s aktivním a pasivním volebním právem (volební účast či
kandidatura) či s tím, co mu předchází (účast na politickém mítinku, pomoc v předvolební
kampani apod.). To vše se vztahuje nejen na volby, ale i na referendum.
2) Dále členství v organizacích občanské společnosti, účast v diskusích o politice.
3) Petice, psaní veřejně dostupných textů, letáků apod. majících za cíl ovlivnit politické
rozhodování (nejen vlády či samosprávy, ale např. i nadnárodní organizace, korporace či
neziskové organizace).

Minimalistická teorie demokracie

Podle některých přístupů ale stojí v samotném jádru demokracie volby (demokracie = volby; tzv.
minimalistická teorie demokracie). Nejznámějším představitelem tohoto proudu byl Joseph
A. Schumpeter, který odmítl tzv. klasickou teorii demokracie, podle níž je demokracie procesem,
v němž voliči určí veřejnou agendu, dále pak způsob, jakým bude tato agenda řešena, a konečně pak
pověří vybrané politiky prováděním tohoto řešení. Schumpeter to odmítl jako nerealistické, idealistické
– upozorňoval, že voliči nemají dostatečné znalosti, mohou být manipulováni politiky, kteří agendu
nastolují. Formuloval model, podle něhož je základem demokracie soutěž mezi vůdci. Tato soutěž se
podobá nabídce zboží na trhu. V jádru demokracie tak stojí pravidelné volby, jakožto způsob legitimace
vlád a jakožto způsob, který vede vlády k pravidelnému zodpovídání se.
Volby jsou tedy aktem, při němž si ovládaní (voliči) vybírají své zástupce do určitých funkcí nebo
orgánů. Volit se mohou nejrůznější orgány. Dále uvažujeme pouze o volbách přímých (nikoli
nepřímých). V ČR se přímo volí: prezident, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR,
krajská zastupitelstva, obecní/městská zastupitelstva (v osmi městech navíc zastupitelstva městských
částí/obvodů), Evropský parlament. ČR je obecně zemí zaslíbenou neustálým volbám. Volební cykly
jednotlivých orgánů navíc nejsou sladěny, takže např. od června 2009 do října 2014, tedy ani ne za pět
a půl roku, se uskutečnilo jedenáct voleb. Pokud budou volby dolní komory a prezidenta probíhat ve
svých předem určených intervalech, byl rok 2015 posledním nevolebním rokem na dalších dvanáct let
– až v roce 2027 nemají probíhat žádné volby.
Nicméně v některých zemích se přímo volí ještě další orgány: starostové, okresní zastupitelstva,
zemské parlamenty, ale i soudci, místní šerifové, školské rady apod.

Volební systém

Pro volby je klíčovou otázkou volební systém. To je mechanismus, jakým se převedou počty
odevzdaných hlasů na výsledné rozhodnutí (rozložení mandátů, určení jednoho vítěze apod.). Velká
část debat nad volebními systémy se pojí s pojmy „spravedlnost“, či „nespravedlnost“. To je ovšem
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mylné uvažování. Ve volebních systémech nejde o spravedlnost. Volební systém nikdy neustaví
zastupitelské těleso (či individuální orgán), které by zcela věrně odráželo rozvržení zájmů společnosti
(pokud by nemělo totožný počet členů, jako má celá společnost). Vždy dochází ke zkreslení poměru
zastoupení zájmů. Volební systémy ale mohou:
a) napomáhat ustavení co nejreprezentativnějšího zastupitelského sboru (za cenu snížení
akceschopnosti),
b) nebo naopak zajistit akceschopnost (za cenu snížení reprezentativnosti).
Ani jedna z těchto vlastností se nepojí s kategoriemi dobro vs. zlo, resp. spravedlnost vs.
nespravedlnost.

Typologie volebních systémů

Existuje několik způsobů typologizace volebních systémů. Nejznámější člení volební systémy na
většinové (historicky nejstarší), proporční (mladší) a smíšené (nejmladší).

Většinový volební systém
a) systém relativní většiny (také jednokolový, anglosaský, vítěz bere vše, první na pásce, First Past
the Post – FPTP) – založen na principu, že vítězí ten, kdo získá prostou většinu hlasů
b) systém absolutní většiny – založen na principu, že vítězí ten, kdo získá absolutní většinu hlasů
ba. tzv. dvoukolový systém – pokud nikdo v prvním kole většinu nezíská, koná se po čase
(týdnu, dvou) kolo druhé, do nějž postoupí v čisté formě pouze dva nejúspěšnější z kola
prvního; vítěz druhého kola je vítězem absolutním
bb. alternativní hlasování – (také australský systém) – volič uděluje preference různým
kandidátům (může udělit tolik preferencí, kolik je kandidátů, ale může i méně, avšak
minimálně tři; tedy řadí kandidáty od toho, kterého preferuje nejvíc, po toho, kterého
nejméně). Zvítězí kandidát, který má absolutní většinu prvních preferencí. Pokud takový
není, je vyškrtnut nejslabší kandidát a hlasy pro něj jsou rozděleny mezi kandidáty, kteří
byli označeni jako druhá preference voliči vyškrtnutého kandidáta. Tento proces se
opakuje, dokud není určen vítěz.

Poměrný volební systém
a) systém kandidátních listin – rozděluje mandáty pro skupiny kandidátů v poměru k počtu hlasů
získaných od voličů; obvody jsou vícemandátové, snahou je dosáhnout rovnováhy mezi
poměrem odevzdaných hlasů a získaných mandátů. Tohoto ideálu je fakticky nemožné
dosáhnout – užívá se různých matematických kvót a formulí.
b) systém jednoho přenosného hlasu – vícemandátové obvody, kandidují individuální kandidáti.
Volič může udělovat preference podle počtu soutěžených mandátů bez ohledu na stranickou
příslušnost kandidátů. Pokud je kandidát zvolen, nadbytek preferencí, který vítězný kandidát
už nepotřebuje, se přepočte dle preferencí dalším kandidátům.
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Smíšený volební systém
Tento systém se označuje i jako polopoměrný. Základem je hlasování v jednomandátovém obvodu
většinovým systémem. Hlasy pro neúspěšné kandidáty nepropadají, ale jsou přiděleny v poměrné části
(kompenzační) stranám, které reprezentují. V některých případech mají voliči dva hlasy – jeden pro
většinovou, jeden pro poměrnou složku.

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 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 Politická participace
a její formy).
Nápady témat pro diskusi:
1
Má smysl se zapojovat do veřejného života?
Příklad odpovědi:
Ano, přestože to může často vypadat beznadějně. Má smysl se zajímat o dění v obci/městě, sledovat
média, vytvářet si názor. V případě, že se mě něco aktivně týká, pak se nebát využít možností
participace: sdružovat se ve spolcích, petice, účastnit se schůzí veřejných orgánů, vytvářet veřejný tlak
na vládnoucí, aktivně využít volebního práva. Případně přímo kandidatura.
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2
Znáte nějaký příklad, kdy participace občanů něčemu zabránila nebo něco změnila – a to i proti
původnímu záměru vládnoucích?
Příklady odpovědí:
Příklady obvykle souvisejí s místem konání semináře. Vhodné příklady jsou třeba tyto:



Obec Svojetice a referendum, které zrušilo rozhodnutí zastupitelstva ve věci budování
komunikací: https://svojetice.cz/obecni-urad/referendum/
Město Plzeň a úspěch referenda odmítající výstavbu obchodního domu:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/referendum-o-obchodnim-domecorso.A130112_132421_plzen-zpravy_pp

3
Jaké výhody a nevýhody má poměrný volební systém při volbě dolní komory parlamentu?
Příklady odpovědí:




Výhody: Parlament lépe odráží zastoupení různých proudů ve společnosti, má velkou
reprezentativitu; dále pak nějaký původně malý politický subjekt snadněji pronikne do
parlamentu a má šanci se ukázat a zviditelnit a do budoucna vystřídat ty silnější.
Nevýhody: Obvykle se v takovém parlamentu většina vytváří na základě širších koalic (více než
dva subjekty), čímž se rozmělňuje zodpovědnost. Snižuje se akceschopnost parlamentu.

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:
-

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
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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:
-

2 minuty

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 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
Balík, Stanislav a kol.: Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty. Brno:
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013.
Chytilek, Roman, Jakub Šedo, Tomáš Lebeda a Dalibor Čaloud: Volební systémy.
Praha: Portál, 2009.
Lebeda, Tomáš: Volební systémy. In: Novák, Miroslav a kol.: Úvod do studia politiky. Praha:
Sociologické nakladatelství, 2019, s. 673–713.
Vráblíková, Kateřina. Politická participace a její determinanty v postkomunistických zemích.
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, roč. 45 (2009), č. 5, s. 867–897.
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Doporučené internetové zdroje
„Electoral System“ [online]. Encyclopedia Britannica, 11. května 2016. [cit. 2021-12-01]. Dostupné
z www: <https://www.britannica.com/topic/electoral-system>.

31

Politická participace naživo – beseda
Anotace
Sedmá hodina semináře je vyhrazena pro besedu o zajímavém příkladu politické participace. Hostem
je člověk, který se osobně podílí na obecní, regionální nebo celostátní aktivitě, jež spadá do oblasti
politické participace. Vzdělávací lekce prohlubuje porozumění fenoménu politické 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 politické participace.

-

Účastník zná motivaci lidí zapojených do konkrétní aktivity politické 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 politické participace, na kterém se host
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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 volební či nevolební participace. Vhodné jsou
např. aktivity, které se zaměřují na demonstrace, manifestace, petice, stávky, lobbování, bojkot (popř.
buycott), politický street art apod. Během ověřování tohoto semináře se např. osvědčila beseda o
projektu participativního rozpočtování v Brně.

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 politické participace.

-

Účastník zná motivaci lidí zapojených do konkrétní aktivity politické 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
Cíle:
-

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 politické 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 politickou 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 politická 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

-

dataprojektor s online databází Rozcestník

-

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:
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 politická participace?
i)

Jaké materiály/aktivity k tématu politická 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 politická 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 politická
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 metodický portál
Výchova k občanství Centra občanského vzdělávání MU.

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 politické participaci
Anotace
Poslední tři hodiny vzdělávacího programu nabízejí prostor ke vzájemnému sdílení zkušeností mezi
účastníky programu a pro společnou reflexi problematiky politické 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 politické participace.

-

Účastník se aktivně zapojuje do diskuse, reflektuje své zkušenosti, názory a uvědomění v
oblasti problematiky politické 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 POLITICKÉ REFLEXE PŘÍNOSU SEMINÁŘE
PARTICIPACE 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
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Osnova a časový harmonogram
Aktivita

trvání v min

1. Samostatná práce s otázkami

15

2. Diskuse a sdílení – rozvíjení politické participace 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 politické 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 politické participace u žáků
●
●
●
●
●

Zajímají se vaši žáci o politiku? Jakým způsobem?
Zajímá je spíše celostátní, nebo komunální politika?
Co je podle vás příčinou nezájmu některých žáků o politiku?
Chodí vaši zletilí žáci k volbám? Jak to reflektují?
Nakolik jste ochotni hovořit se žáky o své vlastní politické participaci a politických názorech?
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2. Diskuse k rozvoji politické participace ve školách
●
●
●
●
●

Jak může občanská výchova ve škole podpořit u žáků zájem o politiku?
V jakých předmětech se žáci u vás ve škole mohou setkat s politikou?
Co si myslíte o besedách s politiky ve škole?
Zapojuje se vaše škola do některého z projektů zaměřených na politickou participaci?
Co byste ve vaší škole označili za příklad dobré praxe ohledně rozvoje politické participace?

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

Účastník se aktivně zapojuje do diskuse, sdílí své zkušenosti, názory a komentáře k tématu
politické 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.

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
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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 on-line 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

Didaktické metody a techniky
-

reflexe

-

diskuse

Didaktické pomůcky a další materiál:
-

flipchart a fixy
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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 k evaluačního dotazníku semináři v projektu
Občanský průkaz 4.0. a rozloučí se s nimi.

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.
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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:



Politická participace a její formy – Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.
Politická participace a volební systémy – prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Doporučený kontakt na tvůrce vzdělávacích materiálů: www.vychovakobcanstvi.cz/pvo/kontakty.
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. domluvit si workshop s Oddělením
vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů, které může představit svou online vzdělávací
platformu HistoryLab. Na konkrétní lekci si účastníci vyzkoušejí, jak platforma funguje a jaké didaktické
možnosti nabízí.

HistoryLab
https://historylab.cz
Propojování dějepisu a výchovy k aktivnímu a zodpovědnému občanství se dlouhodobě věnuje
Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. To spojuje práci výzkumníků z oboru
historie a didaktiky, zaměřuje se na soudobé dějiny a dějepisné vzdělávání a vyvíjí výukové materiály
a metodiky odpovídající nárokům 21. století.
Oddělení vzdělávání ÚSTR pořádá semináře, na nichž poskytuje metodickou podporu, na webových
stránkách http://www.dejepis21.cz/ nabízí velké množství námětů do hodin a dalších výukových
materiálů, vydává publikace, podílí se na přípravě výstav a v neposlední řadě podněcuje diskusi
o historii ve veřejném prostoru. Spolupracuje s řadou vzdělávacích institucí a organizací a je členem
Stálé konference asociací ve vzdělávání a evropské asociace učitelů Euroclio.
HistoryLab
HistoryLab je digitální aplikace založená na rozvíjení žákovských dovedností v interakci s historickými
prameny. Pokrývá zejména oblast soudobých dějin a zkušenosti s diktaturami, ale obsahuje také
cvičení k tématům, jako jsou kolonialismus, dějiny žen či historická paměť. Například cvičení Měl si
kleknout? tematizuje ikonické gesto Willyho Brandta před pomníkem povstání ve varšavském ghettu
a otevírá celou řadu otázek o historii a etice připomínání holokaustu. Cvičení je připraveno tak, aby
vedlo žáky ke vzájemné diskusi založené na dostatku informací.
HistoryLab nabízí bezpečné prostředí, v němž lze tvořivě pracovat bez obav z chyby. Hravou formou si
tak uživatelé a uživatelky aplikace osvojují dovednosti a principy historického myšlení, čímž rozvíjejí
svou historickou gramotnost. K dispozici je nově katalog a časová osa, kde lze vyhledávat vhodná
cvičení pro mezipředmětové vazby. Vyhledávání je možné podle témat (např. propaganda, občanská
společnost, dějiny ve veřejném prostoru, migrace, člověk a životní prostředí), dovedností
(porovnáváme prameny, formulujeme a ověřujeme hypotézu, domýšlíme významy aj.) či v návaznosti
na RVP.
Všechna cvičení prošla před publikací testováním ve výuce na základních a středních školách
i gymnáziích. Registrovaným uživatelům a uživatelkám aplikace nabízí administrační systém, který
umožňuje uchovávat žákovské výsledky a poskytovat zpětnou vazbu. Aplikaci lze používat i bez
registrace, každé cvičení má vlastní stručnou metodiku, která učitele a učitelky provádí cvičením.
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