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1 Vzdělávací program a jeho pojetí
1.1 Základní údaje
Výzva

Výzva č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

Název a reg. číslo projektu

Občanský průkaz 4.0 - kompetence pro demokratickou kulturu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154

Název programu

Politická gramotnost (pro SŠ s maturitou)

Název vzdělávací instituce

Centrum pro studium demokracie a kultury

Adresa vzdělávací instituce
a webová stránka

Venhudova 17, 614 00, Brno
https://www.cdk.cz/

Kontaktní osoba

Mgr. Michal Strobach, Ph.D.

Datum vzniku finální verze
programu

30. 3. 2021

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy

7 Kompetence pro demokratickou kulturu

Forma programu

Prezenční

Cílová skupina

SŠ obory zakončené maturitou

Délka programu

16 hodin

Zaměření programu
(tematická oblast, obor
apod.)

Podpora aktivního zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů
a do ovlivňování společenského a demokratického života,
posilování výchovy k občanství zacílené zejména na prvovoliče,
zlepšování politické gramotnosti, motivace dětí a žáků k zapojení
do konkrétních forem participace, zejména strukturovaného
dialogu a školních parlamentů, prohlubování spolupráce státních
a samosprávných orgánů se školami při aktivitách spojených
s občanským vzděláváním.

Tvůrci programu

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

Odborný garant programu

PhDr. Jan Květina, Ph.D.
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Odborní posuzovatelé

Mgr. Bc. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.;
doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.

Specifický program pro žáky
se SVP (ano x ne)

Ne

1.2 Anotace programu
Vzdělávací program zaměřený na rozvoj občanských kompetencí u žáků středních škol je koncipován
jako ucelený komplex tří navzájem provázaných tematických bloků, z nichž každý reprezentuje
symbolický rozměr jedné z rozličných podob občanské interakce (tj. kooperaci, konflikt a kompromis)
a zároveň obsahuje svébytné aktivity v rovině vzdělávacího obsahu.
Cílem programu jako celku je tudíž demonstrovat žákům realitu fungování občanské společnosti
v každodenním životě za pomoci simulace či nácviku těch aktivit, s nimiž jsou občané konfrontováni
jak ve sféře politiky, tak v kontextu lidského jednání coby veřejné aktivity.
První tematický blok „Kooperace“ obsahuje metodické aktivity zacílené na rozvoj těch kompetencí,
jež občané uplatňují v situacích, které společnosti umožňují realizaci kolektivních „blahodárných“ cílů.
Druhý tematický blok je oproti tomu zaměřen na reflexi konfliktních situací jako přirozené součásti
lidského života, jíž se žáci musejí naučit čelit: proto je zde tematizována zejména problematika lidských
práv, ideologické manipulace, politických kampaní či interpretace historické paměti. Závěrečný třetí
blok pak představuje simulaci parlamentního jednání, jehož prostřednictvím si žáci natrénují proces
hledání kompromisních řešení jakožto jedné z možných cest řešení konfliktů ve společnosti.

1.3 Cíl programu
Cílem programu je podpora aktivního zapojení žáků středních škol do rozhodovacích procesů a do
ovlivňování společenského a demokratického života skrze rozvoj znalostí o fungování demokracie,
o historii, právu a politice. V rovině konkrétních očekávaných výstupů míří program na realizaci těchto
vzdělávacích dílčích cílů, jež jsou postupně naplňovány v jednotlivých fázích a aktivitách celého
programu:
A. žák zvládá reflektovat výhody i rizika demokratického rozhodování i stylu života
B. žák vnímá, že společenské hodnoty i jejich významy jsou kulturně, sociálně, historicky
a jazykově podmíněné
C. žák chápe diskuzi jako optimální platformu pro falzifikaci společenských hodnot a postojů
D. žák akceptuje pluralismus jako inherentní charakter společenské reality, chápe a uznává
konflikt jako přirozenou součást lidského života
E. žák si je vědom svých vlastních kolektivních identit a promýšlí míru své spoluzodpovědnosti
za jejich udržování
F. žák vnímá, že udržitelné koncepce demokracie a občanství vyžadují reflexi takových pojetí
člověka a společnosti, jež formulují alternativy vůči formám posesivního individualismu
a egoismu
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G. žák reflektuje svou vlastní pozici ve společnosti a orientuje se ve svých právech, možnostech,
očekáváních a povinnostech vůči pospolitostem, jejichž je součástí
H. žák si je vědom nebezpečí politické i mediální manipulace ve veřejném prostoru, dokáže rozlišit
účelovou politickou rétoriku od programových cílů a identifikovat přesvědčovací mechanismy
politických kampaní

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
Program je zaměřen na rozvoj komunikačních, sociálních a personálních kompetencí pomocí rozličných
aktivit využívajících celou škálu metod. Program žákům pomáhá rozvíjet občanské kompetence
a získávat potřebné znalosti a dovednosti pro orientaci ve společenském prostředí. Kromě realizace
vzdělávacích cílů specifikovaných v bodě 1.5 (viz výše) usiluje program o naplnění těchto konkrétních
klíčových kompetencí zakotvených v RVP G:

Kompetence k učení:

-

žák kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá
při svém studiu a praxi

Kompetence k řešení problémů:

-

-

žák uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti,
kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti
a intuice
žák kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází
argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
žák je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran

Kompetence komunikativní:

-

žák efektivně využívá moderní informační technologie
žák rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje
přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích
pomáhá dosáhnout porozumění

Kompetence sociální a personální:

-

žák odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání
a chování podle toho koriguje
žák aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
žák se rozhoduje na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům
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Kompetence občanská:

-

žák informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří,
a zájmy veřejnými, rozhoduje se a jedná vyváženě
žák respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
žák promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých
povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich
potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování

Kompetence k podnikavosti:

-

žák uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace

1.5 Forma
Aktivity jsou uskutečňovány především formou skupinové a individuální práce v rámci prezenční výuky
s dílčím využitím e-learningových forem. Dále se využívá také skupinové vyučování, hromadné
vyučování a kooperativní forma vyučování. Konkrétní nastavení poměru mezi frontálním zadání
instrukcí, skupinovou výukou, individuální prací a online vzdělávacími nástroji se liší v závislosti
na charakteru jednotlivých bloků (1. blok je koncipován jako projektová prezenční výuka s využitím
skupinové práce, 2. blok využívá pestrou škálu individuálních a skupinových forem práce
realizovatelných s využitím online prostředí, 3. blok akcentuje těžiště ve skupinové prezenční práci).

1.6 Hodinová dotace
Program je koncipován tak, aby šlo samostatně využít jeho jednotlivé aktivity, které v celkovém součtu
tvoří 16 hodin.

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Aktivity jsou optimalizovány na počet 20–30 žáků středních škol zakončených maturitou.

1.8 Metody a způsoby realizace
Jednotlivé aktivity využívají metody brainstormingu, diskuze, škálování v prostoru třídy, práce s textem
– přiřazování, zážitkové aktivity pro celou třídu, interpretace textu, práce s dotazníkem, analýzy
a interpretace textu, role-playing a analýzy filmových ukázek.
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1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich
anotace včetně dílčí hodinové dotace
Tematický blok č. 1 (Kooperace) – 2 hodiny
Úvodní blok nesoucí název Kooperace podněcuje žáky k motivaci a mobilizaci dalších členů společnosti
k řešení stanoveného problému, který si žáci sami vyberou a na jehož způsobu řešení se shodnou.
Tento tematický blok slouží jako počáteční aktivita celé koncepce, na kterou navazují další části
programu Politická gramotnost, ale aktivity v rámci tohoto bloku lze využít i zcela samostatně.
Téma č. 1 (Den dobra) – 2 hodiny
Aktivita Den dobra je zaměřena na rozvoj charitativních a dobrovolnických činností,
které organizují sami žáci. Na začátku aktivity mají žáci příležitost rozhodnout, jakou konkrétní
věc by rádi podpořili a jakým způsobem by se v ní chtěli realizovat. Posléze za pomoci učitele
realizují soubor charitativních aktivit koncipovaných do jednoho školního dne, v rámci nichž,
mohou pomoci s realizací jednoho na počátku vytyčeného cíle. Skrze vlastní iniciativu tak mají
žáci příležitost poznat potřebu kooperace a její konkrétní přínosy pro společnost.
Tematický blok č. 2 (Konflikt) – 11 hodin
V rámci druhého bloku pojmenovaného Konflikt jsou žáci konfrontováni s názorovými a hodnotovými
rozdíly jakožto přirozenou součástí kolektivního života. Konfliktní názory a situace jsou tak
prezentovány jako neodmyslitelná dimenze lidského fungování v kolektivu, kterou by měla
demokratická společnost respektovat, avšak současně by měla podporovat hledání legitimních
nástrojů, pomocí nichž lze tyto konflikty zvládat a rámovat efektivní společenskou diskuzí.
Téma č. 1 (Lidská práva v konfliktu) – 2 hodiny
Tato aktivita představuje lidská práva jako soubor nepostradatelných hodnot dnešní
společnosti, jejichž konkrétní interpretace je však závislá na kulturním kontextu jednotlivých
skupin a zároveň i podmíněná světonázorovou orientací jednotlivých členů společností.
Aktivita tak demonstruje odlišné základy pojetí lidských práv, které ve výsledku krystalizují
v konfliktní představy, o lidských právech, a snaží se motivovat žáky k hledání jejich
přijatelných definic i způsobů, jimiž lze tyto spory zvládat.
Téma č. 2 (Politická orientace) – 9 hodin
V rámci tématu Politická orientace jsou žáci konfrontováni se základními konfliktními
ideologickými orientacemi, s nimiž se občané mohou každodenně setkávat v dnešní veřejné
sféře. Žáci se tak učí precizně identifikovat odlišné politické programy, zpřesňují svou orientaci
ve vlastních politických postojích, pracují s protichůdnými mediálními interpretacemi
politického dění a prostřednictvím simulace rolí politických marketérů na sociálních sítích
reflektují hlavní principy fungování politických kampaní ve 21. století.
Tematický blok č. 3 (Kompromis) – 3 hodiny
Poslední tematický blok nazvaný Kompromis je pojatý formou simulace parlamentního zasedání.
V celkové struktuře programu tak tento blok uzavírá zde nastíněnou linii Konflikt – Kooperace –
Kompromis a staví žáky do situací, ve kterých je třeba činit kompromisy tak, aby při vyjednávání
o kolektivních rozhodnutích dokázali uspět se svými cíli při současném vnímání nutnosti respektovat
ideové soupeře a připustit i částečnou realizaci jejich hodnotového vidění světa. Ať už je tento blok
realizován jako završení celého projektového programu, anebo uskutečněn jako samostatná aktivita,
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v obou případech slouží k tréninku negociace coby základní lidské interakce nezbytné pro fungování
demokratické společnosti.
Téma č. 1 (Simulace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) – 3 hodiny
Tato role-playingová hra, jež se snaží věrně simulovat a přiblížit proces jednání Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, umožňuje žákům převtělit se do postavy poslance hájícího zájmy
jedné z reálných politických stran se zastoupením v dolní komoře. Přívětivou a nenásilnou
formou si tak žáci nejen osvěží vědomosti týkající se ideologického zakotvení skutečných
politických subjektů, ale díky precizní simulaci jednacího řádu získají rovněž znalosti
o legislativním procesu a fungování legislativní moci v našem státě. Tato aktivita je navíc
uzpůsobena tak, aby se dala realizovat ve dvou variantách, a to v kratší a delší verzi, kdy první
varianta umožňuje realizovat aktivitu v rámci spojených, avšak standardních hodin
(např. formou seminářů), zatímco delší verze motivuje k uspořádání celodenního projektového
vyučování.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
Pro uskutečnění kompletního programu přesně tak, jak je zde koncipován, je potřeba dataprojektor
nebo jiné zařízení, skrze které lze promítat obraz a zvuk. V ideální situaci by toto zařízení mělo být
napojeno na počítač s přístupem k internetu. Dále je pak třeba zajistit dostatek papírů, psacích potřeb
a dalších běžných kancelářských potřeb, jako jsou nůžky, lepidlo, izolepa. Konkrétní pomůcky jsou
zmíněny u jednotlivých aktivit níže.

1.11 Plánované místo konání
Program je koncipován tak, aby jeho uskutečnění bylo možné v učebně s připojením k internetu
a dataprojektorem. Výhodou může být, pokud mají žáci možnost využít i dodatečných prostor,
a to především u aktivit Den dobra a Simulace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – v obou
případech to nicméně není nezbytná podmínka pro jejich realizaci.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu
Ideální formou je výuka v rámci formálního vzdělávání během dvou vyčleněných projektových dnů.
Díky koncepci programu ho lze také realizovat po částech nebo si vyčlenit pouze ty části, o které má
jeho realizátor největší zájem. Ty může následně flexibilně využít v rámci svých výukových hodin
v závislosti na uvedené časové dotaci.
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1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu
Počet realizátorů/lektorů: 1
Položka
Celkové náklady na realizátory/lektory
Hodinová odměna pro 1 realizátora/lektora včetně
odvodů
z toho

Ubytování realizátorů/lektorů
Stravování a doprava realizátorů/lektorů

Předpokládané náklady
22000
750
0
10000

Náklady na zajištění prostor

0

Ubytování, stravování a doprava účastníků

0

Doprava účastníků

0

Stravování a ubytování účastníků

0

z toho
Náklady na učební texty

5000
Příprava, překlad, autorská práva apod.

3000

Rozmnožení textů – počet stran:

2000

z toho
Režijní náklady

10500
Stravné a doprava organizátorů

0

Ubytování organizátorů

0

Poštovné, telefony
z toho

Doprava a pronájem techniky

1000
0

Propagace

3000

Ostatní náklady

2500

Odměna organizátorům

4000

Náklady celkem

37500

Poplatek za 1 účastníka 25 účastníků

1500

Pozn.: Program je koncipován do běžné výuky na školách (popřípadě do projektových dní), proto
nepředpokládáme zvýšené náklady ze strany realizátora.
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1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
Web projektu Občanský Průkaz 4.0 https://www.obcanskyprukaz.eu/
Metodický portál RVP https://www.rvp.cz/
Programy jsou k dispozici pod licencí Creative Commons 4.0 (CC BY-SA 4.0).
Pokud není uvedeno jinak, veškeré použité materiály jsou z dílny tvůrců programu, popřípadě z volně
dostupných databází nevyžadující citace.
Všechny použité fotografie byly pořízeny v souladu s pravidly uvedenými v GDPR.
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
2.1 Tematický blok č. 1 (Kooperace) – 2 hodiny
2.1.1 Téma č. 1 (Den dobra) – 2 hodiny
1. hodina (Den dobra – příprava)

DOBROVOLNICTVÍ: JAK A PROČ POMÁHAT DRUHÝM?
Jistě jste už někdy slyšeli o tzv. dobrovolnictví
i o principu, že lidé, kteří mají v životě štěstí
a mohou si plnit své sny, by zároveň měli
nacházet kapacitu pro pomoc těm, kterým se
v životě třeba tolik nedaří.
Přemýšleli jste však někdy o tom, jaké má
každý z nás možnosti se do podobných
činností zapojit?
Neváhali jste například někdy s pomocí
jen proto, že jste nevěděli, komu a jak byste
mohli pomoci nejlépe?
Obr. 1 - Volunteer Hands Tree Grow

Cílem našeho dnešního setkání bude:
-

společně pochopit, v čem je naše pomoc těm, kteří ji potřebují, důležitá
ukázat si, jakými způsoby můžeme druhým pomáhat nejefektivněji
seznámit se s lidmi a organizacemi, kteří se dobrovolnictvím zabývají dlouhodobě
promyslet náš společný dobrovolnický projekt, který se jako třída pokusíme realizovat

Než však začneme sami pomáhat, musíme si nejprve ujasnit, zda dobrovolnictví rozumíme:
1) Co o dobrovolnictví víme a jaké s ním máme zkušenosti?
Zkuste každý za sebe zodpovědět následující otázky:
A. Víte, co je to GIVING TUESDAY a kdy tato událost probíhá?
B. O jakých možnostech zapojit se jako dobrovolník ve svém okolí víte? Pokud už máte nějakou
zkušenost, napište jakou, a podělte se o své dojmy:
C. V jaké oblasti byste měli chuť pomáhat a jakým způsobem?
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Máme-li už jasnou představu, v čem dobrovolnictví spočívá, můžeme se zkusit zamyslet nad tím, jak
přiložit ruku k dílu!
2) Jak bychom chtěli a mohli pomáhat?
Nyní máte náročný úkol – rozdělte se do skupin, v nichž zkusíte vymyslet, čím konkrétním by vaše třída
mohla přispět k lepšímu životu konkrétních lidí na konkrétním místě.
Jakmile budete mít návrh hotový, připravte se prezentovat ho svým spolužákům – vysvětlete, jak jste
k návrhu dospěli, v čem vidíte jeho hlavní přednosti, v čem naopak možná rizika a popište konkrétní
kroky, které by bylo třeba učinit, aby byla pomoc zrealizována.
Až své návrhy odprezentují všechny skupiny, následuje to nejtěžší – vaším úkolem je vybrat ze všech
návrhů ten, který považujete za nejlepší, a který tudíž zkusíte uskutečnit!
Jakmile máte vítězný návrh vybraný, měli byste nyní napnout všechny síly k tomu, aby se vám projekt
podařilo realizovat. Začněte tím, že kontaktujete některou z místních charitativních organizací, kterou
oslovíte s navrženým projektem v podobě možné spolupráce a zkuste s touto organizací dohodnout
podrobnosti, které budou pro realizaci vašeho projektu klíčové.
Při jednání s organizací se zaměřte například na tyto body:
-

zjistěte míru zájmu případné partnerské instituce o spolupráci
vytipujte ty oblastí, v nichž by charitativní organizace uvítala
dohodněte si přesné datum, kdy dobrovolnická akce proběhne
vymezte časový rozsah pomoci, kterou žáci poskytnou
určete personální zajištění, které bude partnerská instituce požadovat
určete konkrétní osobu, která bude v rámci vaší školy za spolupráci zodpovědná
vymezte přesně jednotlivé aktivity, na nichž žáci mohou participovat (tedy rozdělte si role a
funkce, které budou členové vaší třídy plnit (určete si, „kdo co udělá“)
promyslete možnosti pozitivní motivace pro zapojené žáky (jakým způsobem bude účast na
projektu oceňována)
dohodněte si způsob práce s médii i širší veřejností

Použité zdroje:
ALTMAN, Gerd. Volunteer Hands Tree Grow. Pixabay [online]. 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z:
https://pixabay.com/illustrations/volunteer-hands-tree-grow-2729696/ [obrázek]
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2. hodina (Den dobra – reflexe)

DOBROVOLNICTVÍ: CO SE NÁM POVEDLO?
Zúčastnili jste se realizace dobrovolnického charitativního projektu, za což vám všem náleží obrovský
dík. Nyní nicméně nastal čas, abychom se vrátili k průběhu celého projektu a pokusili se ho společně
zhodnotit.
A. Jak byste hodnotili návštěvu v domově pro seniory?
Co se mi líbilo?
Co se mi nelíbilo?

B. Co vás během akce překvapilo příjemně/nepříjemně?
Co mě překvapilo příjemně?
Co mě překvapilo nepříjemně?

C. Chtěli byste se tam ještě někdy vrátit? Proč ano/ne?

Představte si, že dva protilehlé rohy místnosti, v níž se právě nacházíte, představují dvě docela opačné
emoce – jeden roh symbolizuje emoci velmi negativní, a ten druhý naopak tu nejpozitivnější.
Pokud byste měli vyjádřit své pocity z prožitého projektu, kam byste se v prostoru této třídy postavili?
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2.2 Tematický blok č. 2 (Konflikt) – 11 hodin
2.2.1 Téma č. 1 (Lidská práva v konfliktu) – 2 hodiny
1. hodina (Lidská práva napříč kulturami)
Dozajista jste se ve svém životě setkali s pojmem „lidská práva“, přičemž na první pohled se může zdát,
že není co řešit – všichni víme, kdo je to člověk a co jsou práva. Jenže víme určitě zcela jistě, co tento
pojem znamená? Dokážeme se orientovat v tom, kterými právy každý člověk disponuje? A existuje
něco jako jednotné chápání lidských práv?
Na dnešním setkání bychom tedy měli společně zjistit:
-

co jsou přesně lidská práva a proč jsou pro život každého z nás důležitá?

-

jak se k lidským právům mohou stavět lidé z různých koutů této planety?

-

co hrozí, pokud bychom lidská práva přestali dodržovat a vymáhat?

1) Zamyslete se ve své skupině nad pojmem „lidská práva“ a zkuste vytvořit jeho co nejpřesnější
definici za pomoci maximálně 10 slov. Dbejte přitom na pravidla při tvorbě definic (tj. nepoužívejte
např. definované slovo v definici apod.)

2) Upravili byste na své definici něco poté, co jste zhlédli videoukázku?

3) Přiřaďte ke každému pojmu lidských práv příslušný jazyk, kterým je pojem „lidská práva“ vyjádřen:
Ljudska prava

ruština

זכויות האדם

maďarština

Droits de l’homme

chorvatština

Prawa człowieka

polština

прав человека

dánština

Los derechos humanos

arabština

ľudské práva

slovenština

Diritti umani

indonéština

emberi jogok

angličtina

hak asasi manusia

francouzština

human rights

němčina

Menneskerettigheder

italština

حقوق اإلنسان

španělština

Menschenrechte

hebrejština
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1. Vyberte si jednu z těchto situací a vytvořte zhruba 1 minutu trvající dialog obou zúčastněných
osob, ve kterém budou tito účastníci konverzace řešit otázku „Kdo je to člověk a jaká by měl mít
práva?“:
A. španělský conquistador a Azték v roce 1520

Obr. 2 Afonso Henriques
O Conquistador

Obr. 3 Inca Maya Aztecs Man Mythical

B. příslušník NSDAP a občan židovského původu v roce 1940
C. český občan a příslušník romské menšiny
D. lord Voldemort a mudla
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2. hodina (Bez lidských práv)
Hra Outsider:
Připravte se na zadání aktivity, během které se někteří z vás možná nebudou cítit úplně příjemně.
Důležité je, abyste po celou dobu aktivity brali na vědomí, že se jedná pouze o simulaci určitých
společenských situací, a zároveň abyste pečlivě vnímali své pocity, o které se pak budete moci podělit.
Nyní budete rozděleni do skupin. Každá skupina dostane přidělený úkol, který musí splnit, přičemž
tento úkol musíte plnit kolektivně. Dejte si však pozor, neboť ve vaší skupině se nachází zrádce. Tohoto
zrádce poznáte podle toho, že je označen šátkem. Se zrádcem nesmíte za žádnou cenu spolupracovat
a musíte zajistit, aby neznal výsledné řešení úkolu, který obdržíte.

Obr. 4 - Viewers Outsider Integration Fans

Morální dilemata v praxi:
Ačkoliv už víme, že pojem lidských práv se může lišit mezi různými kulturami, zdaleka to neznamená,
že se my jakožto příslušníci jedné kultury na každodenní otázce lidských práv ve všem shodneme.
Přestože tak třeba budeme sdílet jednotné pojetí člověka, může každý z nás vnímat trochu jinak rozsah
práv, jež by měla každému člověku náležet. Zkuste proto ve svých skupinách:
1) uvést konkrétní příklad konfliktu v oblasti lidských práv, který je interkulturní (tj. v čem přesně
se dvě různé kultury neshodnou, pokud jde o to, co by mělo být dovoleno a zaručeno každému
člověku na Zemi);
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2) uvést konkrétní příklad konfliktu v oblasti lidských práv uvnitř jedné kultury (tj. v čem
se například česká společnost neshodne, pokud jde o to, co by mělo být dovoleno a zaručeno
každému člověku na Zemi).

Obr. 5 - Cultural Differences

Použité zdroje:
Inca Maya Aztecs Man Mythical. Pixabay [online]. 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z:
https://pixabay.com/vectors/inca-maya-aztecs-man-mythical-161755/ [obrázek]
D. Afonso Henriques O Conquistador. Wikimedia Commons [online]. 2021 [cit. 2021-9-20]. Dostupné
z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/D._Afonso_Henriques_O_Conquistador.jpg
[obrázek]
BECKER, Klaus. Viewers Outsider Integration Fans. Pixabay [online]. 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z:
https://pixabay.com/illustrations/viewers-outsider-integration-fans-2530393/ [obrázek]
KANWAR, Tristha. Cultural Differences. Wikimedia Commons [online]. 2001 [cit. 2021-9-20]. Dostupné
z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Cultural-differences.jpg [obrázek]
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2.2.2 Téma č. 2 (Politická orientace) – 9 hodin
1. hodina (Politické programy)
K této aktivitě patří příloha č. 1.2.
Viz příloha č. 1.2: Ukázky politických programů
Politické strany a volby jsou a snad i budou každodenní součástí našich životů. Jak se ale vyznat v tom,
co která strana hlásí a prosazuje? Jak od sebe poznat levicovou stranu od té pravicové? Nejen na tyto
dvě otázky bychom dnes měli dostat odpověď…
Každý z vaší čtveřice má nyní k dispozici jeden politický program určité politické strany. A co máte tedy
za úkol?
1. Každý z vás si přečte jeden ze čtyř politických programů.
2. Označte ve svém politickém programu ty pasáže, které podle vás dokládají levicové, či naopak
pravicové zaměření tohoto programu.
3. Představte obsah vašeho programu ostatním členům čtveřice a následně společně seřaďte tyto
čtyři programy od toho nejvíce levicově zaměřeného po ten nejvíce pravicový.
POLITICKÝ PROGRAM A:
Hájíme rovnost všech lidí v důstojnosti, svobodě, právech a v životních šancích,
a to bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, národnost, náboženské a politické přesvědčení,
zdraví, ekonomické a sociální postavení jednotlivců, rodin a domácností
ve společnosti. Proto usilujeme o vytvoření rovnosti příležitostí pro všechny
vytvářením veřejnoprávních institucí, jakož i ekonomických a sociálních standardů
platných pro všechny. Vytváříme podmínky pro rovný přístup ke vzdělání, práci,
k občanskému i osobnímu uplatnění. Svou politiku stavíme na zásadách solidarity,
vzájemné pomoci mezi bohatými a chudými, mezi mladší a starší generací,
mezi zdravými a nemocnými.
Vzájemnou výpomoc lidí podporuje a doplňuje stát, a to především ve vztahu k těm,
kteří jsou sociálně oslabeni či jinak znevýhodněni. Ani rovnost příležitostí,
ani uplatnění principu solidarity nemůže překonat přirozenou existenci nerovností
podmínek a kvality života jednotlivců i rodin. Sociální nerovnosti by však neměly
přerůstat únosnou mez a měly by být společností vnímány jako přijatelné a užitečné.
Proto usilujeme prostřednictvím veřejných rozpočtů a daňové soustavy o takovou
míru přerozdělování, která zajišťuje všem občanům rovný přístup k veřejným
sociálním službám a takové životní podmínky, které umožňují vést hodnotný
a důstojný život.
Prosazujeme udržitelný hospodářský rozvoj šetrný k přírodě a k nakládání
s přírodními zdroji při vědomí odpovědnosti naší generace vůči generacím budoucím.
Chceme pěstovat úctu ke všemu živému na této planetě. Naše koncepce vychází
z podmíněné prospěšnosti trhu, tzn. z historicky prověřených zkušeností, že trh sám
o sobě neřeší naléhavé problémy společnosti a vyžaduje promyšlenou a účelnou
regulaci s cílem vytvářet co nejpříznivější podmínky pro život a pro uplatnění zásad
solidarity, sociální spravedlnosti a udržitelného rozvoje.
Program sociálního státu vytváří rovnost příležitostí k uplatnění a rozvoji schopností
všech členů společnosti, podněcuje je k vlastnímu úsilí, a tím upevňuje sociální
soudržnost. Sociální stát považujeme za nutnou podmínku kvalitní demokracie.
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Tu chápeme jednak jako politické zřízení založené na respektu k občanským
svobodám a lidským právům ve všech jejich rozměrech, jednak jako řád svobody
zakotvený v institucích stále se zdokonalující reprezentativní demokracie,
jakož i v institucích demokracie participativní a přímé, a jako účinnou službu
veřejnosti. Bez sociálního státu je demokracie dlouhodobě neudržitelná a degeneruje
v autoritativní a totalitní režimy.
Cítíme zároveň spoluodpovědnost za osudy celého lidstva. Podporujeme mezinárodní
demokratické instituce a programy vedoucí k překonání bídy národů třetího světa,
usilujeme o mírové řešení konfliktů, prosazujeme řešení problémů, jež přináší
probíhající globalizace.

POLITICKÝ PROGRAM B:
Zastáváme názor, že na počátku řešení nepříznivé životní situace musí být vůle
jednotlivce zmobilizovat vlastní síly, přirozeným zdrojem pomoci je rodina a okruh
blízkých. Na dalším místě je pomoc subjektů občanské společnosti a teprve
posledním zdrojem záchrany zvnějšku je stát. Takto dodržovaný princip subsidiarity
ochrání celou společnost před zneužíváním plošně přidělované státní podpory.
Zároveň však stojíme za přesvědčením, že každý člověk nese odpovědnost za vlastní
zdraví, péči o rodinu, pracovní aktivity a prozíravé zabezpečení na stáří.
Nezaměstnané chceme více motivovat k práci. Nechceme se smířit se situací, kdy je
možné dlouhodobě pobírat dávky v nezaměstnanosti bez vlastní aktivity,
nebo dokonce souběžně s prací na černo. Budeme v politické i odborné diskusi
usilovně hledat ústavně konformní řešení, jak dávky provázat s povinností pracovat
či vzdělávat se. Rozvolníme zákoník práce a zjednodušíme ukončení pracovního
poměru. Zjednodušíme a snížíme rozsah administrativních povinností
zaměstnavatelů zejména v oblasti evidence pracovní doby a nadbytečných
byrokratických požadavků na poli ochrany a bezpečnosti zdraví při práci.
Ve zdravotnictví je třeba dopracovat legislativu pro definování nároku včetně
nadstandardu, což by mělo přinést další zdroje pro péči a umožnit dobrovolné
připojištění. Chceme zavést citlivé zvyšování finanční spoluúčasti pacienta
na zdravotních službách tak, aby bylo možno zachovat úroveň zdravotní péče
bez zvyšování povinného zdravotního pojištění.
Základním pilířem naší hospodářské politiky bude i nadále rozpočtová odpovědnost.
Jsme přesvědčeni, že nakupovat hospodářský růst na dluh našich dětí je nemravné
a nebezpečné pro dlouhodobou ekonomickou i sociální stabilitu. Za cenu často
i nepopulárních kroků jsme v posledních třech letech snížili veřejný deficit z 5,8 %
HDP bezpečně pod 3 % HDP a na výdajích jsme přitom ušetřili 250 mld. Kč.
Na úsporách se rozhodující měrou podílelo snížení provozních výdajů státu – mzdové
prostředky na úředníky klesly proti autonomnímu vývoji téměř o 20 %.
Trvalým motorem hospodářského růstu nemohou být veřejné výdaje. Ty mohou
představovat pouze krátkodobý impulz. Trvalý růst, zejména pak tvorbu nových
pracovních míst, zajistí pouze soukromé investice a individuální tvořivost
podnikatelských subjektů. Stát však může přispět k rozvoji ekonomiky vytvářením
stabilního právního a daňového prostředí a omezením byrokratické zátěže
na nezbytnou míru. Uvědomujeme si, že to nejprospěšnější, co stát může udělat
pro podnikatelské prostředí, je usilovná snaha překážet mu co nejméně.
Trváme na tom, že všichni občané mají rovná práva, ale také rovné povinnosti.
Zkušenost ukazuje, že pomoc zranitelným skupinám nemůže spočívat
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v jejich neúměrném finančním zvýhodňování. Za nejdůležitější nástroj považujeme
prevenci patologických jevů, vzdělávání znevýhodněných skupin a takové úpravy
sociální politiky, které povedou znevýhodněné skupiny k potřebě zapojit se na trhu
práce. Pocit rozhořčení nad neplněním povinností konkrétních občanů nesmí vyústit
v jednoduchá a diskriminační řešení vůči celým skupinám.
POLITICKÝ PROGRAM C:
Omezíme možnost propouštět zaměstnance bez souhlasu odborů a prodloužíme
vyplácení podpory v nezaměstnanosti (9 měsíců, kdo odpracoval alespoň 40 měsíců
ve 4 letech). Při konkursech a krachu podniků je třeba nejprve uspokojovat nároky
zaměstnanců. Je nezbytné zastavit další zvyšování hranice odchodu do důchodu,
při odchodu do předčasného důchodu nebude krácena jeho výše a budou odmítnuty
pokusy o privatizaci důchodových fondů. Přehnané platy manažerů ve státních
podnicích a vysokých úředníků ve státních úřadech by měly být sníženy, zvýšena by
naopak měla být minimální mzda postupně až na 14 000 Kč, tedy tak, aby činila
nejméně 60 % průměrné hrubé mzdy, což povede ke zvýšení všech ostatních mezd
na úkor zisku.
Zasadíme se o vytvoření systémových opatření proti nadměrnému zvyšování cen
plynu, elektrické energie, užitkové a pitné vody, zachováme regulaci nákladů
na bydlení a stanovíme tzv. věcně usměrňované nájemné, čímž dosáhneme toho,
aby nájemné činilo hodnoty maximálně 45 korun z metru čtverečního měsíčně.
Apelujeme na kompletní zrušení tzv. regulačních zdravotnických poplatků
a nezvyšování spoluúčasti pacientů – životně nezbytné léky by měly být poskytovány
bez doplatku. Sjednotíme a zjednodušíme zákony o pojišťovnách, prosadíme
vytvoření jediné zdravotní pojišťovny a zajistíme důslednou státní kontrolu miliard
veřejných peněz ve zdravotnictví.
Chceme obnovit progresivní zdanění, což znamená snížit zdanění z příjmů fyzických
osob u příjmu pod 25 000 Kč (9–15 %), a naopak zvýšit u příjmu nad 50 000 Kč
měsíčně (40 % u příjmu nad 83 000 Kč měsíčně). Hodláme zastavit privatizaci majetku
s účastí státu a připravíme odkup akcií státem ve strategických oblastech (energie,
spoje, veřejná doprava, voda, kanalizace, těžba surovin). Je třeba zasadit se o to,
aby byla respektována rovnost forem vlastnictví a podnikání a aby byl kladen důraz
na formy zaměstnaneckého, společenského, družstevního a státního vlastnictví.
Při té příležitosti je žádoucí vytvářet podnikové rady zaměstnanců a zpracovat postup
přebírání vlastnictví podniku zaměstnanci.
Usilujeme o zachování veřejného školství, jež bude financované z veřejných zdrojů
na všech stupních, proto odmítáme školné v jakékoliv podobě a zajistíme finančně
dostupné stravování ve školních jídelnách i bezplatný pobyt ve školní družině.
Podporujeme multikulturní výchovu, pěstujeme schopnosti vzájemného soužití
různých etnik a apelujeme na výchovu proti všem formám diskriminace a intolerance,
včetně rasismu a nacionalismu. Prosazujeme, aby v kultuře nedocházelo
k ekonomické, politické či ideologické diskriminaci.
Zajistíme právo na práci a na bydlení pro mladé rodiny, s tím, že zavedeme daňové
úlevy pro zaměstnavatele, kteří poskytnou první zaměstnání po ukončení školy.
Rovněž by měla být uzákoněna povinnost vytváření trvale udržitelných
absolventských a praktikantských míst pro mladé lidi.
Chceme věnovat maximální pozornost prevenci kriminality, protidrogové prevenci
a příslušné osvětě. V této souvislosti je třeba zaměřit represivní boj státu
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proti drogám na drogovou mafii, a nikoli na její oběti – za součást prevence
je nezbytné považovat obecný zákaz reklamy na cigarety, alkohol, anabolika apod.
Musí být redukovány uměle posilované monopoly v oblasti šíření informací,
které neodůvodněně zvýhodňují velké korporace a brání tvůrčím aktivitám kapitálově
slabších firem, což znamená především bránit prodlužování copyrightové ochrany
vědeckých a uměleckých děl a podporovat volně šířené programy.
POLITICKÝ PROGRAM D:
Požadujeme znovuobnovení svrchovanosti České republiky, tudíž odmítáme
přenášení pravomocí do nadnárodního bruselského centra. Rovněž odmítáme stále
se prohlubující federalizaci Evropy, vytvoření jednotné evropské vlády a funkci
evropského prezidenta. Vzhledem k naší pohnuté historii je třeba spoléhat se sami
na sebe a nebýt odkázáni na rozhodnutí velmocí. To souvisí i s naší snahou dosáhnout
státní a politické neutrality České republiky a usilovat o uznání tohoto stavu u všech
relevantních velmocí světa.
Požadujeme zrušení státních dotací pro politické strany za mandáty poslanců
a senátorů. Státní příspěvek politické straně bude vyplácen pouze jednorázově
za hlasy ve volbách při dosažení hranice 1 % a ročně při dosažení volební hranice 3 %.
Současný systém odměňování za získané mandáty poslanců a senátorů je vzhledem
k naší ekonomické situaci příliš štědrý; občané ze svých kapes hradí i činnost
těch politických stran, které vůbec nevolili. Poslanec je zodpovědný svým voličům
a politické straně, která ho nominovala na volební kandidátku, po celé volební
období. Pokud přestane poslanec prosazovat volební program, díky němuž byl
do funkce zvolen, politická strana má právo zbavit jej poslaneckého mandátu
a nominovat na jeho místo náhradníka.
Požadujeme zřízení zemských hranic Moravy a Slezska, neboť jejich současná absence
není v souladu s Ústavou ČR, jakož i s Velkým státním znakem ČR. Morava i Slezsko
byly vždy nedílnou součástí Zemí koruny české, v jejichž rámci se země jasně
identifikovaly svými historickými územními hranicemi. Česká republika
ovšem zůstává unitárním státem.
Přehodnotíme i pomoc českého státu tzv. třetímu světu; nejsme tak bohatí, abychom
mohli kdekomu pomáhat. Jsme si dobře vědomi, že problémy rozvojových zemí jsou
jejich vnitřní záležitostí a že téměř veškerá zahraniční pomoc se k prostým občanům
nedostane, neboť končí v kapsách a na bankovních účtech vedoucích představitelů
těchto zemí či různých kmenových náčelníků, kteří pak nakupují zbraně na likvidaci
své případné opozice.
Odmítáme snahy postavit zákonem homosexuální vztahy na stejnou úroveň
manželství. Žádáme zrušení zákona o partnerských vztazích. Aktivity pochybných
pseudohumanistů jsou mimořádně nebezpečné pro občanský pořádek a přirozený
stav společnosti a znamenají postupný morální, ale i fyzický úpadek lidské
společnosti. Odmítáme adopce dětí homosexuálními páry. Požadujeme
znovuobnovení trestu smrti za zvlášť závažné a brutální zločiny, mezi které patří
především násilí na dětech a starých lidech. Jsme toho názoru, že vrahové nemají
ve slušné společnosti místo a žádné polehčující okolnosti v rámci falešné humanity
nejsou přípustné. Každý zločinec, pouliční zloděj, násilník, ale i výrostci poškozující
majetek obce či vlastníka domu, různí rváči a provokatéři apod. musejí počítat s tím,
že policie se s nimi při dopadení mazlit nebude, a veškerá odpovědnost proto padá
na ně.
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Všichni občané mají mít nejen svá práva, ale také své povinnosti, nikdo nesmí být
zvýhodňován ani diskriminován. Sociální dávky musí být předmětem pomoci v tíživé
životní situaci, nikoliv cílem k pohodlnému parazitování na úkor slušných lidí.
Prosazujeme absolutní zákaz všech drog, které se v tomto evropském prostředí
za škodlivé drogy považují. Tvrdé tresty pro jejich distributory a uživatele. Pro dealery
drog navrhujeme tvrdé tresty vězení bez možnosti předčasného propuštění. Pobyt
v léčebně pro drogově závislé si každý narkoman bude hradit ze svých prostředků,
státní dotace je v tomto případě nepřípustná. Vzdělanost národa je obrazem jeho
kvalit a zároveň jeho budoucností. České školství musí vychovávat k vlastenectví
a úctě k národním tradicím a kulturním hodnotám. Ve školách základního typu je
zapotřebí postupně odbourávat systém liberální výchovy, a žáky naopak vést k úctě
k autoritě, sebeovládání a kamarádství.

2. hodina (Politický kompas)
Vzhledem ke specifickému formátování pracovního listu jsou zde uvedeny pouze jeho náhledy ve
formátu jpg, kompletní pracovní listy ve formátu pdf jsou poskytnuty jako příloha č. 1.3 tohoto
materiálu.
Viz příloha č. 1.3: Schéma politického kompasu
Zadání pro žáky:
Vyplňte test „politický kompas“
dle svého vlastního přesvědčení
(www.politicalcompass.org/test)
a poznamenejte si svůj výsledek
(nejlépe vytištěním vaší konečné
pozice v rámci spektra). Váš výsledek
může zůstat zcela anonymní a měl by
sloužit pouze vaší potřebě.
2. Přiřaďte níže uvedená tvrzení
vycházející z politického kompasu
na jednotlivé póly politického
kompasu (schéma níže), tzn. pokuste
se rozhodnout, ke kterému ze čtyř
pólů (autorita – svoboda, levice –
pravice) se posunete, pokud na dané
tvrzení (1–43) odpovíte kladně.
1.

Ukázka schématu politického kompasu, viz příloha č. 1.3: Schéma
politického kompasu
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Ukázka zadání k aktivitě Politický kompas, viz příloha č. 1.3: Schéma politického kompasu
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3. hodina (Ideologické texty)
Když se člověk zaměří na myšlenky a hodnoty, k nimž se politici dnes či v minulosti hlásili a hlásí, občas
z toho jde hlava kolem: komunismus, anarchismus, fašismus, konzervatismus, feminismus – samý –
ismus jeden vedle druhého! Abychom se v politických hodnotách vyznali a dokázali mezi nimi
rozlišovat, je třeba porozumět ideologiím – velkým myšlenkovým koncepcím, které se snaží vyložit
celkově svět i společnost a poskytnout návod na to, jak by měl člověk i s druhými lidmi žít svůj život.
Nyní se tedy společně pokusíme:
1. identifikovat rozdíly mezi 8 různými ideologiemi a naučit se rozpoznat klíčové znaky,
jež jsou pro jednotlivé ideologie typické
2. pochopit, jak se která ideologie staví k instituci státu
3. shrnout myšlenky jednotlivých ideologií a prezentovat svá řešení ostatním
Ukázky ideologických textů jsou zpracovány i jakožto samostatná příloha č. 1.4 tohoto materiálu,
která se dá využít jakožto pracovní list.
Viz příloha č. 1.4: Ideologické texty
Přečtěte si ve skupině svůj přidělený text a zpracujte následující úkoly:
1) Určete, které ideologii daný text odpovídá nejvíce a podtrhněte pasáže, jež vaši tezi dokládají.
2) Vyberte z nabídky 3–4 klíčové pojmy, které považujete ve vztahu k dané ideologii
za nejcharakterističtější, a tyto definujte. V případě, že vám nějaký podstatný pojem v nabídce
chybí, uveďte ho a rovněž definujte.
3) Rozhodněte, zda je vztah dané ideologie ke státu kladný, či záporný, a ve 4–5 větách svůj názor
obhajte zdůrazněním hlavních myšlenek textu.
UKÁZKA I.
TEXT IDEOLOGIE I: „Nejde o to, zda stát respektuje rovná práva všech jednotlivců jakožto svých
občanů, tato skutečnost je a musí být samozřejmým předpokladem moderní státní existence,
je ovšem načase nastolit otázku, zda neexistují situace, v nichž je stát povinen nejednat se všemi
rovně. Nejen spravedlivé zacházení, rovnost před zákonem, přístup ke vzdělání a osobní svoboda
dělají z jedince člověka, niternou součástí jeho existence je i sdílená identita, sounáležitost
se společností, k níž přináleží. Hodnoty, kultura i pohled na život, které jednotlivec vyznává, jsou
podmíněny etnickou společností, ve které vyrůstá a jejíž je součástí, z toho důvodu není možné
pokládat současně vládnoucí model západní liberální společnosti za univerzální recept
pro všechny – je třeba respektovat hodnotu ostatních kultur. Z toho důvodu nespočívá romský
problém v neschopnosti Romů přizpůsobit se mainstreamové společnosti, nýbrž v neschopnosti
většinové společnosti uznat hodnotu odlišného způsobu života menšinové skupiny…“
NABÍDKA KLÍČOVÝCH POJMŮ: welfare-state, gender, pluralismus, organicismus, vykořisťování,
etatismus, třetí cesta, meritokracie, pacifismus, etnická identita, korporativismus, laissez faire,
elitismus, stavovská společnost, keynesiánství, historický materialismus, pozitivní diskriminace,
antietatismus, tradiční autorita, mutualismus, kritika eurocentrismu, negativní svoboda, teorie
odcizení, národní šovinismus, sexismus, sufražetka, individualismus, hříšná přirozenost člověka,
třída
VZTAH IDEOLOGIE KE STÁTU:
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UKÁZKA II.
TEXT IDEOLOGIE II: „Naše chápání státu se opírá o to pojetí společnosti, které za předpokladu
uznání individuálních svobod jednotlivce vnímá nutnost postarat se o všechny členy kolektivu
bez rozdílu jejich společenské úspěšnosti. Podstatou úsilí každého jedince je zajištění dostatečné
míry vlastní důstojnosti a hmotného zajištění – úlohou státu proto musí být naplnění těchto
dvou snah – zajištění dostatečně důstojné pozice všem svým členům, aby nikdo nemusel žít
pod hranicí bídy. Za vyloučení nepřípustného omezení svobody je třeba, aby stát pozitivním
způsobem stimuloval a ovlivňoval trh – jen pomocí proměny divoké a nelítostné tržní soutěže,
v níž platí pěstní právo, v uměřený trh státních zásahů lze naplnit péči státu o sociálně
znevýhodněné. Stát, jehož pravomoci nejsou okleštěny s cílem pouhého udržování míru,
nýbrž umožňují přerozdělovat prostředky ve prospěch slabších, je ztělesněním naší snahy…“
NABÍDKA KLÍČOVÝCH POJMŮ: welfare-state, gender, pluralismus, organicismus, vykořisťování,
etatismus, třetí cesta, meritokracie, pacifismus, etnická identita, korporativismus, laissez faire,
elitismus, stavovská společnost, keynesiánství, historický materialismus, pozitivní
diskriminace, antietatismus, tradiční autorita, mutualismus, kritika eurocentrismu, negativní
svoboda, teorie odcizení, národní šovinismus, sexismus, sufražetka, individualismus, hříšná
přirozenost člověka, třída
VZTAH IDEOLOGIE KE STÁTU:

UKÁZKA III.
TEXT IDEOLOGIE III: „Stát není možné vnímat pouze prostřednictvím toho, co je – tedy mašinérií
vládců a úředníků –, nýbrž je nutné přihlédnout k logice jeho historického vývoje. V dřívějších
dějinných epochách se téměř všude setkáváme s rozčleněním společnosti na různé stavy –
ve starém Římě jsou to patricijové, plebejci, otroci, ve středověku feudální páni, vazalové,
cechovní mistři, nevolníci. Moderní buržoazní společnost vzešlá ze zániku společnosti feudální
třídní protiklady neodstranila, ale přinesla nové třídy, nové podmínky útisku. V tomto ohledu
není státní těleso výsledkem žádné smlouvy, díky níž by snad všichni občané získali jistotu
bezpečí výměnou za omezení vlastní svobody, ale produktem záměrného útlaku nemajetných
ze strany ekonomicky zdatné třídy vlastnící výrobní prostředky. Logika ekonomického soupeření
dvou třídních skupin v duchu dialektiky dějin umožňuje vládnoucí třídě držet stát ve svých
rukách. Teprve v okamžiku, kdy utlačovaná třída pochopí svou roli v rámci dějinného Pokroku,
se stát-utlačovatel změní v revoluční nástroj, v prostředek revoltující třídy snažící se
o odstranění dosavadního vládnoucího buržoazního panství a poslouží jako organizační
element nově se rodící společnosti…“
NABÍDKA KLÍČOVÝCH POJMŮ: welfare-state, gender, pluralismus, organicismus, vykořisťování,
etatismus, třetí cesta, meritokracie, pacifismus, etnická identita, korporativismus, laissez faire,
elitismus, stavovská společnost, keynesiánství, historický materialismus, pozitivní
diskriminace, antietatismus, tradiční autorita, mutualismus, kritika eurocentrismu, negativní
svoboda, teorie odcizení, národní šovinismus, sexismus, sufražetka, individualismus, hříšná
přirozenost člověka, třída
VZTAH IDEOLOGIE KE STÁTU:
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UKÁZKA IV.
TEXT IDEOLOGIE IV: „S konečnou platností je třeba pro jednou skoncovat s trvale děděným
mýtem o nepostradatelnosti a užitnosti státního zřízení – kolik zbytečné krve bylo v jeho jménu
prolito, kolik osobní svobody v jeho zájmu potlačeno, kolik vládců krylo vlastní zájmy či podivně
definované zájmy státu humánní rétorikou o prospěchu lidí? Stát není ideálem lidstva, žádoucí
podobou fungování společnosti ani nutným zlem, tento prostředek údajného krocení lidských
vášní byl prý kdysi ustaven na základě racionální dohody všech budoucích občanů, aby zabránil
válce všech proti všem. Ale kde se bere jistota této války? Cožpak lidé, vychovávaní v prostředí
svých blízkých, budou nutně zabíjet a krást? Nevede k boji spíš neosobní byrokratická mašinérie
státu, neznající a neuznávající individualitu, než soužití jedinců v jim blízkých společenstvích?
Není načase nahradit stát společností, v níž místo boje o moc půjde o svobodný rozvoj člověka
formou správy veřejných věcí se svými přáteli?“
NABÍDKA KLÍČOVÝCH POJMŮ: welfare-state, gender, pluralismus, organicismus, vykořisťování,
etatismus, třetí cesta, meritokracie, pacifismus, etnická identita, korporativismus, laissez faire,
elitismus, stavovská společnost, keynesiánství, historický materialismus, pozitivní
diskriminace, antietatismus, tradiční autorita, mutualismus, kritika eurocentrismu, negativní
svoboda, teorie odcizení, národní šovinismus, sexismus, sufražetka, individualismus, hříšná
přirozenost člověka, třída
VZTAH IDEOLOGIE KE STÁTU:

UKÁZKA V.
TEXT IDEOLOGIE V: „Je načase s definitivní platností rezignovat na víru ve všemocný stát,
onen stát, který bude působit jako moudrý správce a lídr společnosti, jako vševědoucí rádce,
který nejlépe ví, co je pro jeho děti nejlepší, jako ztělesnění nějaké Nejvyšší Ideje, ke které lidstvo
směřovalo… Tomu všemu je třeba říci ne! Stát, jenž si svým jménem uzurpuje moc ve prospěch
sebe sama, jenž je rozhodnut razantně omezit lidskou svobodu ve jménu pokroku společnosti,
ba co hůř ve jménu údajné budoucí svobody všech, není slučitelný s nejniternější hodnotou
lidské existence, a sice se svobodou jako oprávněním budovat svůj vlastní život coby sled
vlastních rozhodnutí, mít osud ve svých rukou a zvolit svůj způsob jeho žití. Stát nemá hájit svou
linii Dobra, naopak má působit jako nestranný arbitr mezi různými životními styly a hodnotami
s cílem jistoty bezpečí a svobody svých občanů. Nelibost nad možným hodnotovým úpadkem je
třeba vynahradit poukazem ke skutečnosti, kam vedla snaha státu prosadit jediné, správné‘
vidění světa…“
NABÍDKA KLÍČOVÝCH POJMŮ: welfare-state, gender, pluralismus, organicismus, vykořisťování,
etatismus, třetí cesta, meritokracie, pacifismus, etnická identita, korporativismus, laissez faire,
elitismus, stavovská společnost, keynesiánství, historický materialismus, pozitivní
diskriminace, antietatismus, tradiční autorita, mutualismus, kritika eurocentrismu, negativní
svoboda, teorie odcizení, národní šovinismus, sexismus, sufražetka, individualismus, hříšná
přirozenost člověka, třída
VZTAH IDEOLOGIE KE STÁTU:
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UKÁZKA VI.
TEXT IDEOLOGIE VI: „Stát je skutečně odrazem nespravedlivého rozdělení společnosti,
ovšem nikoli na základě ekonomického hlediska, poukazujícího na boj ovládané třídy
s vládnoucí, nýbrž na základě dlouhodobě děděné představy o dominanci a kvalitativní převaze
jednostranného sexuálního elementu. Toto trvalé oceňování pouze jednoho prvku rodového
rozlišení je hluboce zakotveno ve vývoji moderní civilizace – ten okamžik, v němž došlo
k nespravedlivé a dle převládající rétoriky přirozené dělbě práce, lze označit za počátek
nadvlády rodového prvku. Tuto hegemonii není možné vnímat pouze v reálné mocenské sféře,
je nutno na ni poukázat především v kulturních vzorcích a převládajícím společenském vědomí,
naším cílem tedy nemůže být odbourání nespravedlivě zavedeného řádu pomocí boje proti
státu, nýbrž pomocí odstranění klamně nastavených hodnot a formulace nových. Teprve
ve chvíli, kdy společnost přestane být založena na hodnotových představách jednoho genderu
a preferovat je, teprve tehdy bude možné označit ji za spravedlivou…“
NABÍDKA KLÍČOVÝCH POJMŮ: welfare-state, gender, pluralismus, organicismus, vykořisťování,
etatismus, třetí cesta, meritokracie, pacifismus, etnická identita, korporativismus, laissez faire,
elitismus, stavovská společnost, keynesiánství, historický materialismus, pozitivní
diskriminace, antietatismus, tradiční autorita, mutualismus, kritika eurocentrismu, negativní
svoboda, teorie odcizení, národní šovinismus, sexismus, sufražetka, individualismus, hříšná
přirozenost člověka, třída
VZTAH IDEOLOGIE KE STÁTU:
UKÁZKA VII.
TEXT IDEOLOGIE VII: „Dosavadní zřízení a celý právní řád liberálních států byl ovlivňován
naukou o společenské smlouvě a o nezadatelné svobodě individua, jak si je vytvořili
racionalisté. Každý jednotlivec se v jejich očích rodí svobodný, ale společenskou smlouvou
se vzdává části své svobody, aby za to obdržel od státu ekvivalent ve výhodách. Vytvořil se
tak zvláštní abstraktní pojem svobody, s nímž je třeba skoncovat. Pojem svobody není nic
absolutního, svoboda není žádné právo, nýbrž povinnost, není žádným darem, nýbrž dobytím,
není společným majetkem, nýbrž privilegiem. Pojem svobody se v průběhu doby neustále mění
– v míru je svobodou, co jí nemůže být za války, v době blahobytu, co jí nemůže být v době
hospodářské bídy. Hlavní vadou demokratických státních zřízení je jejich zbudování na principu
majority a suverenity lidu, čímž vystavují vládu nebezpečí skrytých a neodpovědných sil masy.
Tuto sčítací rovnost občanů proto musíme odmítnout, neboť národ je něčím vyšším než pouhým
součtem jedinců a nejčistší formou demokracie je ta, která posuzuje člověka kvalitativně, nikoli
kvantitativně. Veškerá moc ve státě musí být organizována na principu hierarchické výstavby,
spojené se zásadou autority a vůdcovství…“
NABÍDKA KLÍČOVÝCH POJMŮ: welfare-state, gender, pluralismus, organicismus, vykořisťování,
etatismus, třetí cesta, meritokracie, pacifismus, etnická identita, korporativismus, laissez faire,
elitismus, stavovská společnost, keynesiánství, historický materialismus, pozitivní
diskriminace, antietatismus, tradiční autorita, mutualismus, kritika eurocentrismu, negativní
svoboda, teorie odcizení, národní šovinismus, sexismus, sufražetka, individualismus, hříšná
přirozenost člověka, třída
VZTAH IDEOLOGIE KE STÁTU:
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UKÁZKA VIII.
TEXT IDEOLOGIE VIII: „Bez výjimky všichni, jichž se věc týká, musejí – každý na svém úseku
a podle své možnosti – usilovati a pracovati o týž cíl. To má jakousi podobnost s Prozřetelností
řídící svět: neboť vídáme, že úspěch pravidelně vyplývá ze součinnosti všech těch příčin,
jimiž jest podmíněn. Je třeba tedy vyšetřit, v jaké míře a v kterém směru se má očekávat
v pomocném díle spolupráce státu. Státem zde rozumíme nikoli stát, jak se fakticky vyskytuje
u toho neb onoho národa, nýbrž tak, jak jej žádá zdravý rozum v souhlase s přirozeným
zákonem a jak jej ukazují spisy boží moudrosti. Hlavními podmínkami blaha státu jsou: poctivá
mravnost, dobře spořádané rodiny, bdělost nad náboženstvím a nad spravedlností,
spravedlnost v rozvrhování veřejných břemen, vzrůst živností a obchodu, kvetoucí zemědělství
a jiné takové obory. Touto cestou mohou správcové státu napomáhat k blahu ostatních stavů,
a to s plným oprávněním a bez jakéhokoli podezření stranickosti: neboť stát má mocí svého
poslání pečovat o celek. Jako část a celek jaksi jsou totéž, tak to, co náleží celku, jaksi náleží
části. Pročež mezi čestnými a obtížnými povinnostmi vladařů, dobře pečujících o lid,
je nejvýznačnější povinnost ta, aby každou třídu občanstva chránili – vždyť podle přirozeného
zákona chudáci stejným právem jako bohatí jsou občany, z nich se skládá prostřednictvím rodin
stát…“
NABÍDKA KLÍČOVÝCH POJMŮ: welfare-state, gender, pluralismus, organicismus, vykořisťování,
etatismus, třetí cesta, meritokracie, pacifismus, etnická identita, korporativismus, laissez faire,
elitismus, stavovská společnost, keynesiánství, historický materialismus, pozitivní
diskriminace, antietatismus, tradiční autorita, mutualismus, kritika eurocentrismu, negativní
svoboda, teorie odcizení, národní šovinismus, sexismus, sufražetka, individualismus, hříšná
přirozenost člověka, třída
VZTAH IDEOLOGIE KE STÁTU:
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4. hodina (Všechno je kampaň)
Motivační text pro žáky (smysl hodiny):
Na předchozím setkání jsme se snažili společně porozumět ideologiím, identifikovat jejich hlavní
myšlenky a postoje vůči státu, jakož i rozlišit prvky, kterými se navzájem odlišují.
Jak ovšem praví klasik: „Šedá je teorie, zelený strom života!“ Ani ideologie proto nemůže chápat
jen jako učebnicové definice a poučky, kterým porozumíme tak, že je od sebe důsledně odlišíme
a budeme detailně znát významy doktrín, ke kterým se daná ideologie hlásí.
Ve 20. století ideologické myšlenky mnohdy využili lidé, kteří pro šíření svých idejí a změnu světa
neváhali přinést jakoukoli oběť a začali šířit atmosféru strachu, teroru či dokonce masového násilí.
Přestože fanatismus ani radikalismus do demokratické politiky nepatří, neboť ta vyžaduje respekt
k odlišnému názoru druhých a neusiluje o to přeměnit všechny na „dokonalé stroje“, je třeba, abychom
se pokusili porozumět motivaci i způsobu uvažování těch, kteří se ve jménu nadšení pro určitou
myšlenku či naopak jen kvůli uchvácení moci uchylují ke krajním prostředkům.
Dnes se tedy pokusíme přinést společně odpovědi na tyto otázky:
-

V čem mohou být ideologie pro svůj radikalismus nebezpečné?
Jakým způsobem funguje ideologická propaganda, jakými efektivními a atraktivními způsoby
lze ideologický styl myšlení šířit a podporovat?

KOMUNISMUS
Představte si, že jste členy radikální a fanaticky přesvědčené ideologické skupiny
a vaším úkolem je přesvědčit zbytek třídy, potažmo celého světa, že právě vaše ideologie
je pro organizaci a řízení společnosti ta nejlepší. K přesvědčení mas je třeba umět využít nejen
racionální argumentaci, ale i sílu emocí a symbolů, k jejichž vyjádření slouží ideologická
propaganda. Rozdělte si proto ve skupině úkoly a zpracujte tyto propagandistické nástroje
vaší ideologie – všechny prvky by měly být součástí posteru o velikosti A2.
1) NADPIS VE FORMĚ ÚDERNÉHO SLOGANU
Každý poster potřebuje své čtenáře upoutat jednoduchým heslem – vymyslete proto
jednoduchou a zajímavou větu, která bude posteru dominovat a jejímž prostřednictvím
vystihnete základní myšlenku své ideologie.
2) IDEOLOGICKÝ PROGRAM V BODECH
Kromě inspirativních prvků, jakými jsou kresby, příběhy či básně, je nezbytné, aby se každý
čtenář a případný podporovatel vašeho myšlení dozvěděl, čím je vaše ideologie specifická –
o co přesně usiluje. Napište tedy minimálně 6 programových bodů, v nichž vysvětlíte,
jak si představujete svou ideální proměnu světa (jak si například představujete ideální
společnost, jak by měla fungovat ekonomika, jak se stavíte k demokracii, rodině apod.).
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3) IDEOLOGICKOU MALBU
Využijte moc obrazů a vytvořte plakát libovolné velikosti, jehož námět i ztvárnění budou samy
za sebe vyjadřovat, jaké jsou cíle vaší ideologie a jaká budoucnost čeká lidstvo, pokud vás
podpoří.
4) IDEOLOGICKÝ PŘÍBĚH HRDINY-MUČEDNÍKA
Ideologie se často snaží poukazovat na silné vzory svých průkopníků, tedy lidí, kteří zasvětili
svůj život úsilí o změnu společnosti v duchu vaší ideologie a leckdy při něm i obětovali
svůj život. Pokuste se tedy vymyslet svůj vlastní příběh hrdiny-mučedníka, jehož poselství
poskytne návod dalším generacím. Myslete na to, že příběh by měl být dostatečně dojemný,
úderný a zároveň nikoli rozvleklý – jeho délka by neměla přesáhnout 15–20 vět,
aby posluchačům sdělil dostatek informací, a přitom je nenudil.
5) IDEOLOGICKOU BÁSEŇ (PÍSEŇ)
Zatímco ideologické příběhy slouží pro detailní vykreslení životů ideologických hrdinů,
ideologické básně a písně skýtají jedinečný nástroj, jak shrnout hlavní cíle, respektive
myšlenky, prostřednictvím několika libozvučných veršů, jež se může kdokoli naučit nazpaměť
a broukat si jejich znění případně i s melodií od rána do večera. Pokuste se tedy složit
ideologickou báseň (eventuálně píseň – tím, že verše provážete třeba s nějakou známou
melodií včetně notového zápisu) tak, že splníte tato kritéria: báseň bude mít rozsah alespoň 8
veršů, jejichž konce se budou rýmovat libovolnou formou, a v průběhu básně použijete tato
slova či spojení: třídní boj, vykořisťování, proletář, buržoazie.
FAŠISMUS
Představte si, že jste členy radikální a fanaticky přesvědčené ideologické skupiny
a vaším úkolem je přesvědčit zbytek třídy, potažmo celého světa, že právě vaše ideologie
je pro organizaci a řízení společnosti ta nejlepší. K přesvědčení mas je třeba umět využít nejen
racionální argumentaci, ale i sílu emocí a symbolů, k jejichž vyjádření slouží ideologická
propaganda. Rozdělte si proto ve skupině úkoly a zpracujte tyto propagandistické nástroje
vaší ideologie – všechny prvky by měly být součástí posteru o velikosti A2.
1) NADPIS VE FORMĚ ÚDERNÉHO SLOGANU
Každý poster potřebuje své čtenáře upoutat jednoduchým heslem – vymyslete proto
jednoduchou a zajímavou větu, která bude posteru dominovat a jejímž prostřednictvím
vystihnete základní myšlenku své ideologie.
2) IDEOLOGICKÝ PROGRAM V BODECH
Kromě inspirativních prvků, jakými jsou kresby, příběhy či básně, je nezbytné, aby se každý
čtenář a případný podporovatel vašeho myšlení dozvěděl, čím je vaše ideologie specifická –
o co přesně usiluje. Napište tedy minimálně 6 programových bodů, v nichž vysvětlíte,
jak si představujete svou ideální proměnu světa (jak si například představujete ideální
společnost, jak by měla fungovat ekonomika, jak se stavíte k demokracii, rodině apod.).
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3) IDEOLOGICKOU MALBU
Využijte moc obrazů a vytvořte plakát libovolné velikosti, jehož námět i ztvárnění budou samy
za sebe vyjadřovat, jaké jsou cíle vaší ideologie a jaká budoucnost čeká lidstvo,
pokud vás podpoří.
4) IDEOLOGICKÝ PŘÍBĚH HRDINY-MUČEDNÍKA
Ideologie se často snaží poukazovat na silné vzory svých průkopníků, tedy lidí, kteří zasvětili
svůj život úsilí o změnu společnosti v duchu vaší ideologie a leckdy při něm i obětovali
svůj život. Pokuste se tedy vymyslet svůj vlastní příběh hrdiny-mučedníka, jehož poselství
poskytne návod dalším generacím. Myslete na to, že příběh by měl být dostatečně dojemný,
úderný a zároveň nikoli rozvleklý – jeho délka by neměla přesáhnout 15–20 vět,
aby posluchačům sdělil dostatek informací, a přitom je nenudil.
5) IDEOLOGICKOU BÁSEŇ (PÍSEŇ)
Zatímco ideologické příběhy slouží pro detailní vykreslení životů ideologických hrdinů,
ideologické básně a písně skýtají jedinečný nástroj, jak shrnout hlavní cíle, respektive
myšlenky, prostřednictvím několika libozvučných veršů, jež se může kdokoli naučit nazpaměť
a broukat si jejich znění případně i s melodií od rána do večera. Pokuste se tedy složit
ideologickou báseň (eventuálně píseň – tím, že verše provážete třeba s nějakou známou
melodií včetně notového zápisu) tak, že splníte tato kritéria: báseň bude mít rozsah alespoň 8
veršů, jejichž konce se budou rýmovat libovolnou formou, a v průběhu básně použijete tato
slova či spojení: vůdce, nic než národ, cizáci, armáda.
FEMINISMUS
Představte si, že jste členy radikální a fanaticky přesvědčené ideologické skupiny
a vaším úkolem je přesvědčit zbytek třídy, potažmo celého světa, že právě vaše ideologie
je pro organizaci a řízení společnosti ta nejlepší. K přesvědčení mas je třeba umět využít nejen
racionální argumentaci, ale i sílu emocí a symbolů, k jejichž vyjádření slouží ideologická
propaganda. Rozdělte si proto ve skupině úkoly a zpracujte tyto propagandistické nástroje
vaší ideologie – všechny prvky by měly být součástí posteru o velikosti A2.
1) NADPIS VE FORMĚ ÚDERNÉHO SLOGANU
Každý poster potřebuje své čtenáře upoutat jednoduchým heslem – vymyslete proto
jednoduchou a zajímavou větu, která bude posteru dominovat a jejímž prostřednictvím
vystihnete základní myšlenku své ideologie.
2) IDEOLOGICKÝ PROGRAM V BODECH
Kromě inspirativních prvků, jakými jsou kresby, příběhy či básně, je nezbytné, aby se každý
čtenář a případný podporovatel vašeho myšlení dozvěděl, čím je vaše ideologie specifická –
o co přesně usiluje. Napište tedy minimálně 6 programových bodů, v nichž vysvětlíte,
jak si představujete svou ideální proměnu světa (jak si například představujete ideální
společnost, jak by měla fungovat ekonomika, jak se stavíte k demokracii, rodině apod.).
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3) IDEOLOGICKOU MALBU
Využijte moc obrazů a vytvořte plakát libovolné velikosti, jehož námět i ztvárnění budou samy
za sebe vyjadřovat, jaké jsou cíle vaší ideologie a jaká budoucnost čeká lidstvo,
pokud vás podpoří.
4) IDEOLOGICKÝ PŘÍBĚH HRDINY-MUČEDNÍKA
Ideologie se často snaží poukazovat na silné vzory svých průkopníků, tedy lidí, kteří zasvětili
svůj život úsilí o změnu společnosti v duchu vaší ideologie a leckdy při něm i obětovali
svůj život. Pokuste se tedy vymyslet svůj vlastní příběh hrdiny-mučedníka, jehož poselství
poskytne návod dalším generacím. Myslete na to, že příběh by měl být dostatečně dojemný,
úderný a zároveň nikoli rozvleklý – jeho délka by neměla přesáhnout 15–20 vět,
aby posluchačům sdělil dostatek informací, a přitom je nenudil.
5) IDEOLOGICKOU BÁSEŇ (PÍSEŇ)
Zatímco ideologické příběhy slouží pro detailní vykreslení životů ideologických hrdinů,
ideologické básně a písně skýtají jedinečný nástroj, jak shrnout hlavní cíle, respektive
myšlenky, prostřednictvím několika libozvučných veršů, jež se může kdokoli naučit nazpaměť
a broukat si jejich znění případně i s melodií od rána do večera. Pokuste se tedy složit
ideologickou báseň (eventuálně píseň – tím, že verše provážete třeba s nějakou známou
melodií včetně notového zápisu) tak, že splníte tato kritéria: báseň bude mít rozsah alespoň 8
veršů, jejichž konce se budou rýmovat libovolnou formou, a v průběhu básně použijete tato
slova či spojení: gender, šovinistické prase, všechny jsme sestřičky, sufražetka.
ANARCHISMUS
Představte si, že jste členy radikální a fanaticky přesvědčené ideologické skupiny
a vaším úkolem je přesvědčit zbytek třídy, potažmo celého světa, že právě vaše ideologie
je pro organizaci a řízení společnosti ta nejlepší. K přesvědčení mas je třeba umět využít nejen
racionální argumentaci, ale i sílu emocí a symbolů, k jejichž vyjádření slouží ideologická
propaganda. Rozdělte si proto ve skupině úkoly a zpracujte tyto propagandistické nástroje
vaší ideologie – všechny prvky by měly být součástí posteru o velikosti A2.
1) NADPIS VE FORMĚ ÚDERNÉHO SLOGANU
Každý poster potřebuje své čtenáře upoutat jednoduchým heslem – vymyslete proto
jednoduchou a zajímavou větu, která bude posteru dominovat a jejímž prostřednictvím
vystihnete základní myšlenku své ideologie.
2) IDEOLOGICKÝ PROGRAM V BODECH
Kromě inspirativních prvků, jakými jsou kresby, příběhy či básně, je nezbytné, aby se každý
čtenář a případný podporovatel vašeho myšlení dozvěděl, čím je vaše ideologie specifická –
o co přesně usiluje. Napište tedy minimálně 6 programových bodů, v nichž vysvětlíte,
jak si představujete svou ideální proměnu světa (jak si například představujete ideální
společnost, jak by měla fungovat ekonomika, jak se stavíte k demokracii, rodině apod.).
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3) IDEOLOGICKOU MALBU
Využijte moc obrazů a vytvořte plakát libovolné velikosti, jehož námět i ztvárnění budou samy
za sebe vyjadřovat, jaké jsou cíle vaší ideologie a jaká budoucnost čeká lidstvo,
pokud vás podpoří.
4) IDEOLOGICKÝ PŘÍBĚH HRDINY-MUČEDNÍKA
Ideologie se často snaží poukazovat na silné vzory svých průkopníků, tedy lidí, kteří zasvětili
svůj život úsilí o změnu společnosti v duchu vaší ideologie a leckdy při něm i obětovali
svůj život. Pokuste se tedy vymyslet svůj vlastní příběh hrdiny-mučedníka, jehož poselství
poskytne návod dalším generacím. Myslete na to, že příběh by měl být dostatečně dojemný,
úderný a zároveň nikoli rozvleklý – jeho délka by neměla přesáhnout 15–20 vět,
aby posluchačům sdělil dostatek informací, a přitom je nenudil.
5) IDEOLOGICKOU BÁSEŇ (PÍSEŇ)
Zatímco ideologické příběhy slouží pro detailní vykreslení životů ideologických hrdinů,
ideologické básně a písně skýtají jedinečný nástroj, jak shrnout hlavní cíle, respektive
myšlenky, prostřednictvím několika libozvučných veršů, jež se může kdokoli naučit nazpaměť
a broukat si jejich znění případně i s melodií od rána do večera. Pokuste se tedy složit
ideologickou báseň (eventuálně píseň – tím, že verše provážete třeba s nějakou známou
melodií včetně notového zápisu) tak, že splníte tato kritéria: báseň bude mít rozsah alespoň 8
veršů, jejichž konce se budou rýmovat libovolnou formou, a v průběhu básně použijete
tato slova či spojení: i ty jsi můj bratr, lásku – ne válku, autorita, státy.
KONZERVATISMUS

Představte si, že jste členy radikální a fanaticky přesvědčené ideologické skupiny
a vaším úkolem je přesvědčit zbytek třídy, potažmo celého světa, že právě vaše ideologie
je pro organizaci a řízení společnosti ta nejlepší. K přesvědčení mas je třeba umět využít nejen
racionální argumentaci, ale i sílu emocí a symbolů, k jejichž vyjádření slouží ideologická
propaganda. Rozdělte si proto ve skupině úkoly a zpracujte tyto propagandistické nástroje
vaší ideologie – všechny prvky by měly být součástí posteru o velikosti A2.
1) NADPIS VE FORMĚ ÚDERNÉHO SLOGANU
Každý poster potřebuje své čtenáře upoutat jednoduchým heslem – vymyslete proto
jednoduchou a zajímavou větu, která bude posteru dominovat a jejímž prostřednictvím
vystihnete základní myšlenku své ideologie.
2) IDEOLOGICKÝ PROGRAM V BODECH
Kromě inspirativních prvků, jakými jsou kresby, příběhy či básně, je nezbytné, aby se každý
čtenář a případný podporovatel vašeho myšlení dozvěděl, čím je vaše ideologie specifická –
o co přesně usiluje. Napište tedy minimálně 6 programových bodů, v nichž vysvětlíte,
jak si představujete svou ideální proměnu světa (jak si například představujete ideální
společnost, jak by měla fungovat ekonomika, jak se stavíte k demokracii, rodině apod.).
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3) IDEOLOGICKOU MALBU
Využijte moc obrazů a vytvořte plakát libovolné velikosti, jehož námět i ztvárnění budou samy
za sebe vyjadřovat, jaké jsou cíle vaší ideologie a jaká budoucnost čeká lidstvo,
pokud vás podpoří.
4) IDEOLOGICKÝ PŘÍBĚH HRDINY-MUČEDNÍKA
Ideologie se často snaží poukazovat na silné vzory svých průkopníků, tedy lidí, kteří zasvětili
svůj život úsilí o změnu společnosti v duchu vaší ideologie a leckdy při něm i obětovali
svůj život. Pokuste se tedy vymyslet svůj vlastní příběh hrdiny-mučedníka, jehož poselství
poskytne návod dalším generacím. Myslete na to, že příběh by měl být dostatečně dojemný,
úderný a zároveň nikoli rozvleklý – jeho délka by neměla přesáhnout 15–20 vět,
aby posluchačům sdělil dostatek informací, a přitom je nenudil.
5) IDEOLOGICKOU BÁSEŇ (PÍSEŇ)
Zatímco ideologické příběhy slouží pro detailní vykreslení životů ideologických hrdinů,
ideologické básně a písně skýtají jedinečný nástroj, jak shrnout hlavní cíle, respektive
myšlenky, prostřednictvím několika libozvučných veršů, jež se může kdokoli naučit nazpaměť
a broukat si jejich znění případně i s melodií od rána do večera. Pokuste se tedy složit
ideologickou báseň (eventuálně píseň – tím, že verše provážete třeba s nějakou známou
melodií včetně notového zápisu) tak, že splníte tato kritéria: báseň bude mít rozsah alespoň 8
veršů, jejichž konce se budou rýmovat libovolnou formou, a v průběhu básně použijete
tato slova či spojení: tradice, poslouchej rodiče, víra, bylo líp.
LIBERALISMUS

Představte si, že jste členy radikální a fanaticky přesvědčené ideologické skupiny
a vaším úkolem je přesvědčit zbytek třídy, potažmo celého světa, že právě vaše ideologie
je pro organizaci a řízení společnosti ta nejlepší. K přesvědčení mas je třeba umět využít nejen
racionální argumentaci, ale i sílu emocí a symbolů, k jejichž vyjádření slouží ideologická
propaganda. Rozdělte si proto ve skupině úkoly a zpracujte tyto propagandistické nástroje
vaší ideologie – všechny prvky by měly být součástí posteru o velikosti A2.
1) NADPIS VE FORMĚ ÚDERNÉHO SLOGANU
Každý poster potřebuje své čtenáře upoutat jednoduchým heslem – vymyslete proto
jednoduchou a zajímavou větu, která bude posteru dominovat a jejímž prostřednictvím
vystihnete základní myšlenku své ideologie.
2) IDEOLOGICKÝ PROGRAM V BODECH
Kromě inspirativních prvků, jakými jsou kresby, příběhy či básně, je nezbytné, aby se každý
čtenář a případný podporovatel vašeho myšlení dozvěděl, čím je vaše ideologie specifická –
o co přesně usiluje. Napište tedy minimálně 6 programových bodů, v nichž vysvětlíte,
jak si představujete svou ideální proměnu světa (jak si například představujete ideální
společnost, jak by měla fungovat ekonomika, jak se stavíte k demokracii, rodině apod.).
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3) IDEOLOGICKOU MALBU
Využijte moc obrazů a vytvořte plakát libovolné velikosti, jehož námět i ztvárnění budou samy
za sebe vyjadřovat, jaké jsou cíle vaší ideologie a jaká budoucnost čeká lidstvo,
pokud vás podpoří.
4) IDEOLOGICKÝ PŘÍBĚH HRDINY-MUČEDNÍKA
Ideologie se často snaží poukazovat na silné vzory svých průkopníků, tedy lidí, kteří zasvětili
svůj život úsilí o změnu společnosti v duchu vaší ideologie a leckdy při něm i obětovali
svůj život. Pokuste se tedy vymyslet svůj vlastní příběh hrdiny-mučedníka, jehož poselství
poskytne návod dalším generacím. Myslete na to, že příběh by měl být dostatečně dojemný,
úderný a zároveň nikoli rozvleklý – jeho délka by neměla přesáhnout 15–20 vět,
aby posluchačům sdělil dostatek informací, a přitom je nenudil.
5) IDEOLOGICKOU BÁSEŇ (PÍSEŇ)
Zatímco ideologické příběhy slouží pro detailní vykreslení životů ideologických hrdinů,
ideologické básně a písně skýtají jedinečný nástroj, jak shrnout hlavní cíle, respektive
myšlenky, prostřednictvím několika libozvučných veršů, jež se může kdokoli naučit nazpaměť
a broukat si jejich znění případně i s melodií od rána do večera. Pokuste se tedy složit
ideologickou báseň (eventuálně píseň – tím, že verše provážete třeba s nějakou známou
melodií včetně notového zápisu) tak, že splníte tato kritéria: báseň bude mít rozsah alespoň 8
veršů, jejichž konce se budou rýmovat libovolnou formou, a v průběhu básně použijete
tato slova či spojení: jedinec, lidská práva, svého štěstí strůjce, ruka trhu.
SOCIALISMUS

Představte si, že jste členy radikální a fanaticky přesvědčené ideologické skupiny
a vaším úkolem je přesvědčit zbytek třídy, potažmo celého světa, že právě vaše ideologie
je pro organizaci a řízení společnosti ta nejlepší. K přesvědčení mas je třeba umět využít nejen
racionální argumentaci, ale i sílu emocí a symbolů, k jejichž vyjádření slouží ideologická
propaganda. Rozdělte si proto ve skupině úkoly a zpracujte tyto propagandistické nástroje
vaší ideologie – všechny prvky by měly být součástí posteru o velikosti A2.
1) NADPIS VE FORMĚ ÚDERNÉHO SLOGANU
Každý poster potřebuje své čtenáře upoutat jednoduchým heslem – vymyslete proto
jednoduchou a zajímavou větu, která bude posteru dominovat a jejímž prostřednictvím
vystihnete základní myšlenku své ideologie.
2) IDEOLOGICKÝ PROGRAM V BODECH
Kromě inspirativních prvků, jakými jsou kresby, příběhy či básně, je nezbytné, aby se každý
čtenář a případný podporovatel vašeho myšlení dozvěděl, čím je vaše ideologie specifická –
o co přesně usiluje. Napište tedy minimálně 6 programových bodů, v nichž vysvětlíte,
jak si představujete svou ideální proměnu světa (jak si například představujete ideální
společnost, jak by měla fungovat ekonomika, jak se stavíte k demokracii, rodině apod.).
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3) IDEOLOGICKOU MALBU
Využijte moc obrazů a vytvořte plakát libovolné velikosti, jehož námět i ztvárnění budou samy
za sebe vyjadřovat, jaké jsou cíle vaší ideologie a jaká budoucnost čeká lidstvo,
pokud vás podpoří.
4) IDEOLOGICKÝ PŘÍBĚH HRDINY-MUČEDNÍKA
Ideologie se často snaží poukazovat na silné vzory svých průkopníků, tedy lidí, kteří zasvětili
svůj život úsilí o změnu společnosti v duchu vaší ideologie a leckdy při něm i obětovali
svůj život. Pokuste se tedy vymyslet svůj vlastní příběh hrdiny-mučedníka, jehož poselství
poskytne návod dalším generacím. Myslete na to, že příběh by měl být dostatečně dojemný,
úderný a zároveň nikoli rozvleklý – jeho délka by neměla přesáhnout 15–20 vět,
aby posluchačům sdělil dostatek informací, a přitom je nenudil.
5) IDEOLOGICKOU BÁSEŇ (PÍSEŇ)
Zatímco ideologické příběhy slouží pro detailní vykreslení životů ideologických hrdinů,
ideologické básně a písně skýtají jedinečný nástroj, jak shrnout hlavní cíle, respektive
myšlenky, prostřednictvím několika libozvučných veršů, jež se může kdokoli naučit nazpaměť
a broukat si jejich znění případně i s melodií od rána do večera. Pokuste se tedy složit
ideologickou báseň (eventuálně píseň – tím, že verše provážete třeba s nějakou známou
melodií včetně notového zápisu) tak, že splníte tato kritéria: báseň bude mít rozsah alespoň 8
veršů, jejichž konce se budou rýmovat libovolnou formou, a v průběhu básně použijete
tato slova či spojení: solidarita, boháči, stávky, chudý za to nemůže.
ENVIRONMENTALISMUS
Představte si, že jste členy radikální a fanaticky přesvědčené ideologické skupiny
a vaším úkolem je přesvědčit zbytek třídy, potažmo celého světa, že právě vaše ideologie je
pro organizaci a řízení společnosti ta nejlepší. K přesvědčení mas je třeba umět využít nejen
racionální argumentaci, ale i sílu emocí a symbolů, k jejichž vyjádření slouží ideologická
propaganda. Rozdělte si proto ve skupině úkoly a zpracujte tyto propagandistické nástroje
vaší ideologie – všechny prvky by měly být součástí posteru o velikosti A2.
1) NADPIS VE FORMĚ ÚDERNÉHO SLOGANU
Každý poster potřebuje své čtenáře upoutat jednoduchým heslem – vymyslete proto
jednoduchou a zajímavou větu, která bude posteru dominovat a jejímž prostřednictvím
vystihnete základní myšlenku své ideologie.
2) IDEOLOGICKÝ PROGRAM V BODECH
Kromě inspirativních prvků, jakými jsou kresby, příběhy či básně, je nezbytné, aby se každý
čtenář a případný podporovatel vašeho myšlení dozvěděl, čím je vaše ideologie specifická –
o co přesně usiluje. Napište tedy minimálně 6 programových bodů, v nichž vysvětlíte,
jak si představujete svou ideální proměnu světa (jak si například představujete ideální
společnost, jak by měla fungovat ekonomika, jak se stavíte k demokracii, rodině apod.).
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3) IDEOLOGICKOU MALBU
Využijte moc obrazů a vytvořte plakát libovolné velikosti, jehož námět i ztvárnění budou samy
za sebe vyjadřovat, jaké jsou cíle vaší ideologie a jaká budoucnost čeká lidstvo,
pokud vás podpoří.
4) IDEOLOGICKÝ PŘÍBĚH HRDINY-MUČEDNÍKA
Ideologie se často snaží poukazovat na silné vzory svých průkopníků, tedy lidí, kteří zasvětili
svůj život úsilí o změnu společnosti v duchu vaší ideologie a leckdy při něm i obětovali
svůj život. Pokuste se tedy vymyslet svůj vlastní příběh hrdiny-mučedníka, jehož poselství
poskytne návod dalším generacím. Myslete na to, že příběh by měl být dostatečně dojemný,
úderný a zároveň nikoli rozvleklý – jeho délka by neměla přesáhnout 15–20 vět,
aby posluchačům sdělil dostatek informací, a přitom je nenudil.
5) IDEOLOGICKOU BÁSEŇ (PÍSEŇ)
Zatímco ideologické příběhy slouží pro detailní vykreslení životů ideologických hrdinů,
ideologické básně a písně skýtají jedinečný nástroj, jak shrnout hlavní cíle, respektive
myšlenky, prostřednictvím několika libozvučných veršů, jež se může kdokoli naučit nazpaměť
a broukat si jejich znění případně i s melodií od rána do večera. Pokuste se tedy složit
ideologickou báseň (eventuálně píseň – tím, že verše provážete třeba s nějakou známou
melodií včetně notového zápisu) tak, že splníte tato kritéria: báseň bude mít rozsah alespoň 8
veršů, jejichž konce se budou rýmovat libovolnou formou, a v průběhu básně použijete
tato slova či spojení: strom je můj bratr, zachraňte žáby, zelená planeta, průmysl.
MULTIKULTURALISMUS
Představte si, že jste členy radikální a fanaticky přesvědčené ideologické skupiny
a vaším úkolem je přesvědčit zbytek třídy, potažmo celého světa, že právě vaše ideologie
je pro organizaci a řízení společnosti ta nejlepší. K přesvědčení mas je třeba umět využít nejen
racionální argumentaci, ale i sílu emocí a symbolů, k jejichž vyjádření slouží ideologická
propaganda. Rozdělte si proto ve skupině úkoly a zpracujte tyto propagandistické nástroje
vaší ideologie – všechny prvky by měly být součástí posteru o velikosti A2.
1) NADPIS VE FORMĚ ÚDERNÉHO SLOGANU
Každý poster potřebuje své čtenáře upoutat jednoduchým heslem – vymyslete proto
jednoduchou a zajímavou větu, která bude posteru dominovat a jejímž prostřednictvím
vystihnete základní myšlenku své ideologie.
2) IDEOLOGICKÝ PROGRAM V BODECH
Kromě inspirativních prvků, jakými jsou kresby, příběhy či básně, je nezbytné, aby se každý
čtenář a případný podporovatel vašeho myšlení dozvěděl, čím je vaše ideologie specifická –
o co přesně usiluje. Napište tedy minimálně 6 programových bodů, v nichž vysvětlíte,
jak si představujete svou ideální proměnu světa (jak si například představujete ideální
společnost, jak by měla fungovat ekonomika, jak se stavíte k demokracii, rodině apod.).
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3) IDEOLOGICKOU MALBU
Využijte moc obrazů a vytvořte plakát libovolné velikosti, jehož námět i ztvárnění budou samy
za sebe vyjadřovat, jaké jsou cíle vaší ideologie a jaká budoucnost čeká lidstvo,
pokud vás podpoří.
4) IDEOLOGICKÝ PŘÍBĚH HRDINY-MUČEDNÍKA
Ideologie se často snaží poukazovat na silné vzory svých průkopníků, tedy lidí, kteří zasvětili
svůj život úsilí o změnu společnosti v duchu vaší ideologie a leckdy při něm i obětovali
svůj život. Pokuste se tedy vymyslet svůj vlastní příběh hrdiny-mučedníka, jehož poselství
poskytne návod dalším generacím. Myslete na to, že příběh by měl být dostatečně dojemný,
úderný a zároveň nikoli rozvleklý – jeho délka by neměla přesáhnout 15–20 vět,
aby posluchačům sdělil dostatek informací, a přitom je nenudil.
5) IDEOLOGICKOU BÁSEŇ (PÍSEŇ)
Zatímco ideologické příběhy slouží pro detailní vykreslení životů ideologických hrdinů,
ideologické básně a písně skýtají jedinečný nástroj, jak shrnout hlavní cíle, respektive
myšlenky, prostřednictvím několika libozvučných veršů, jež se může kdokoli naučit nazpaměť
a broukat si jejich znění případně i s melodií od rána do večera. Pokuste se tedy složit
ideologickou báseň (eventuálně píseň – tím, že verše provážete třeba s nějakou známou
melodií včetně notového zápisu) tak, že splníte tato kritéria: báseň bude mít rozsah alespoň 8
veršů, jejichž konce se budou rýmovat libovolnou formou, a v průběhu básně použijete
tato slova či spojení: mešita, koloniální vrazi, pozitivní diskriminace, práva menšin.

5. hodina (Historická síť: příprava)
Vzhledem k tomu, že aktivita je realizována v kompletním online režimu, nelze její zadání
transformovat do podoby psaného textu. Veškeré potřebné informace lze proto nalézt na příslušném
odkazu, který zároveň funguje jako plnohodnotná aplikace pro realizaci celé aktivity.
Imitace historické sociální sítě je dostupná na adrese: www.historybook.cz
Stručné motivační pokyny pro žáky:
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by se odvíjela historie, kdyby slavné osobnosti v různých staletích
měly k dispozici sociální sítě? Co by asi tak sdílela Marie Terezie za videa a jak by císař Karel Habsburský
komentoval volbu T. G. Masaryka československým prezidentem? Ačkoliv odpovědi na tyto otázky
nikdy nenalezneme, můžeme se díky naší aplikaci do podobných situací vžít a zahrát si
na „imagemakery“ slavných historických charakterů!
Vžijte se proto na chvíli do role profesionálních politických a mediálních poradců, vyberte si některou
z proslulých osobností historie a pusťte se do tvorby jejího online profilu – prostudujte si detaily
z jejího života, vyplňte o ní zajímavé zákulisní informace, sdílejte obrázky, pište statusy a komentujte
příspěvky ostatních, abyste svého „chlebodárce“ vykreslili v tom nejlepším světle a zajistili mu
celosvětovou popularitu. Především ale myslete na to, že oproti skutečným politickým kampaním,
kde se točí obrovské peníze a jde o velké kariéry, vy si máte svoji historickou kampaň hlavně užít :-)
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6. hodina (Historická síť: reflexe)
Vzhledem k tomu, že aktivita je realizována v kompletním online režimu, nelze její zadání
transformovat do podoby psaného textu. Veškeré potřebné informace lze proto nalézt na příslušném
odkazu, který zároveň funguje jako plnohodnotná aplikace pro realizaci celé aktivity.
Síť je dostupná na odkaze: www.historybook.cz

Stručné motivační pokyny pro žáky:
Nyní, když jste vytvořili plnohodnotné profily historických osobností na sociální síti, je čas rozhodnout,
kdo byl jak úspěšný, a kdo tedy zahájil raketovou kariéru úspěšného politického marketéra. Připravte
si proto nyní prezentaci svých výtvorů, během níž ostatním představíte:

-

jakým způsobem tým pracoval a jak byla stanovena celková strategie (kdo zastával jakou
činnost, co bylo jak časově náročné apod.);
jakými způsoby a z jakých zdrojů byly opatřovány informace;
na co byl kladen důraz v jednotlivých příspěvcích (ať už ve statusech, fotografiích, obrázcích
apod.) – tj. jaká byla snaha o hlavní sdělení dané osobnosti (pilíř její image);
okomentujte konkrétní smysl jednotlivých sdílených obrázků či statusů;
při procházení komentářů pod jednotlivými statusy je žádoucí zapojit i konkurenční týmy
(tj. každý komentář na cizím profilu by měl být okomentován tím týmem, který ho zde sdílel,
se zdůvodněním či případným vysvětlením).

7. hodina (Filmové ukázky)
Vzhledem ke specifickému formátování pracovního listu jsou zde uvedeny pouze jeho náhledy ve
formátu jpg, kompletní pracovní listy ve formátu pdf jsou poskytnuty jako příloha č. 1.5 tohoto
materiálu.
Viz příloha č. 1.5: Tabulka postav k filmovým ukázkám

Zadání pro žáky:
„Nyní se společně podíváme na 5 krátkých filmových ukázek. Vaším úkolem je v každém případě
rozhodnout, které postavy v ukázce vnímáte jako kladné, a které naopak jako záporné. U každé
postavy byste měli být schopni své rozhodnutí zdůvodnit.
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Ukázka pracovního listu, viz příloha č. 1.5: Tabulka postav k filmovým ukázkám
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8. hodina (Emžská depeše: Historické noviny I)
Zadání pro žáky:
Lidstvo disponuje strojem času, díky čemuž turistické kanceláře organizují zájezdy do starých časů.
Vzhledem k tomu, že lidé libovolně navštěvují různé historické události, vzrůstá potřeba novinářských
redakcí informovat své čtenáře nejen o aktuálním dění teď a tady, nýbrž i o událostech, jež se odehrály
dávno v minulosti. Společně s nimi tedy můžeme cestovat časem a číst o tom, jak tyto novinářské
redakce informují o „aktuálních“ historických momentech…
První historická etapa, která nás čeká, je rok 1415, kdy se staneme svědky upálení mistra Jana Husa.
Všechny články, které máte v ruce, informují čtenáře o totožné právě probíhající události – upálení
mistra Jana Husa. Vzhledem k obtížné době a skutečnosti, že novinářské týmy psaly články doslova na
koleni a v přímém ohrožení života, byly jednotlivé články pro bezpečí novinářů rozděleny, aby si je
nemohl přečíst kdokoli. Vaším úkolem je sestavit z 12 útržků 4 kompletní titulní strany čtyř různých
dobových novin – musíte tedy přiřadit správný název novin k odpovídajícímu názvu článku a k tomuto
názvu článku následně přiřadit odpovídající text článku.

Náhledy útržků článků, se kterými budete pracovat. Kompletní sadu vám poskytne vyučující.
Zdroje: viz. Příloha č. 2.9 Novinové ukázky
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Náhledy útržků článků, se kterými budete pracovat. Kompletní sadu vám poskytne vyučující.
Zdroje: viz. Příloha č. 2.9 Novinové ukázky
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9. hodina (Emžská depeše: Historické noviny II)
Zadání pro žáky:
Lidstvo disponuje strojem času, díky čemuž turistické kanceláře organizují zájezdy do starých časů.
Vzhledem k tomu, že lidé libovolně navštěvují různé historické události, vzrůstá potřeba novinářských
redakcí informovat své čtenáře nejen o aktuálním dění teď a tady, nýbrž i o událostech, jež se odehrály
dávno v minulosti. Společně s nimi tedy můžeme cestovat časem a číst o tom, jak tyto novinářské
redakce informují o „aktuálních“ historických momentech…
V první části aktivity (tj. minulou hodinu) jste si vyzkoušeli sestavit z různých útržků čtyři smysluplné
novinové články a následně jste rozhodli, čím se tyto čtyři interpretace stejné historické události
odlišují. Nyní je tedy načase zavítat do dalších historických etap a připravit se na to, že sestavování
a rozpoznávání článků může být tentokrát ještě složitější…

II. Objevení Ameriky

Náhledy útržků článků, se kterými budete pracovat. Kompletní sadu vám poskytne vyučující.
Zdroje: viz. Příloha č. 2.9 Novinové ukázky
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Náhledy útržků článků, se kterými budete pracovat. Kompletní sadu vám poskytne vyučující.
Zdroje: viz. Příloha č. 2.9 Novinové ukázky
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Náhledy útržků článků, se kterými budete pracovat. Kompletní sadu vám poskytne vyučující.
Náhledy útržků článků, se kterými budete pracovat. Kompletní sadu vám poskytne vyučující.
Zdroje: viz. Příloha č. 2.9 Novinové ukázky
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Náhledy útržků článků, se kterými budete pracovat. Kompletní sadu vám poskytne vyučující.
Zdroje: viz. Příloha č. 2.9 Novinové ukázky
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III. Vstup ČR do EU

Náhledy útržků článků, se kterými budete pracovat. Kompletní sadu vám poskytne vyučující.
Zdroje: viz. Příloha č. 2.9 Novinové ukázky
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Náhledy útržků článků, se kterými budete pracovat. Kompletní sadu vám poskytne vyučující.
Zdroje: viz. Příloha č. 2.9 Novinové ukázky
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2.3 Tematický blok č. 3 (Kompromis) – 3 hodiny
2.3.1 Téma č. 1 (Simulace projednávání návrhů zákona v PS Parlamentu ČR) – 3 hodiny
1. hodina (Příprava jednání sněmovny)
Během domácí přípravy jste se seznámili s českými politickými stranami i s fungováním Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Nyní je načase, abyste si politický život ve sněmovně dokázali představit
v praxi a zkusili se vžít do role konkrétní parlamentní strany, která se snaží prosadit svůj program.
Poslouchejte proto bedlivě následující pravidla simulace, abyste věděli, co vás čeká. V nadcházejících
minutách se dozvíte, kdo bude hájit zájem které strany, o jakých návrzích zákonů se bude hlasovat
a jakým způsobem bude sněmovna jednat.
Vy osobně budete mít během této první hodiny za úkol vybrat svého předsedu poslaneckého klubu
a dohodnout se s ostatními, který ze tří možných navrhovaných zákonů budete projednávat.
Níže máte k dispozici ty nejdůležitější postřehy k organizaci simulace:

Klíčová pravidla hry
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Jakmile se stanete členem konkrétní politické strany (poslaneckého klubu), budete
ji zastupovat v průběhu celé simulace.
Předsedou Poslanecké sněmovny je učitel, pouze on může udělovat ostatním poslancům
slovo.
Nad celou hrou dohlíží další dva učitelé jako „kontroloři“, kteří hlídají správný chod hry –
tj. vedou průběh jednání výborů, zapisují pozměňovací návrhy a zaznamenávají aktivitu
jednotlivých poslanců.
Žáci si musejí během hry nastudovat předložené zákony.
Předpokládá se dodržování jednacího řádu. Pokud chce u pultu poslanec oslovit jiného
poslance, musí říct: „Prostřednictvím pana předsedajícího / paní předsedající.“
Při každém výstupu musí žák-poslanec uvést své příjmení a stranu.
Každý hráč se snaží dodržovat stanoviska své strany, nicméně to není jediné kritérium. (Může
se tzv. „trhnout“ a hlasovat proti své straně s jinou stranou, ale musí k tomu mít dobrý
taktický důvod – tj. poslanec tím musí něco sledovat.)
Každý poslanecký klub si volí svého předsedu, který má přednostní právo hovořit.
Každý výstup u pultu může trvat maximálně 1,5 minuty.

Základní pojmy a grafické schéma k orientaci:
•

•
•

legislativní proces: tvorba pravidel pro soužití lidí ve společnosti, legislativní pravomoc je
možnost podat návrh nějakého zákona, má ji poslanec, skupina poslanců, Senát ČR (coby
celek), vláda a krajská zastupitelstva
zákon: zmíněné pravidlo, jeho konkrétní podoba, ukotvení, v již existujícím souboru zákonů
důvodová zpráva: shrnutí důvodů, proč je projednávaný zákon užitečný/potřebný a jak se
jeho přijetím změní ostatní zákony
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•

•

•
•

•
•
•
•
•

čtení: každý zákon prochází v Poslanecké sněmovně třemi „čteními“ – jsou to fáze
projednávání, každá má určitou funkci: 1. čtení slouží pro vyjádření obecných postojů
k zákonu a přiřazení zákona do některého výboru, ve 2. čtení se zákon upravuje skrze
pozměňovací návrhy, 3. čtení je pojistka proti zbrklému odhlasování
obecná rozprava: prostor pro to, vyslovit při jednání nějaké obecné postoje, co si poslanec
myslí o zákonu, prostor pro argumentaci (přesvědčování ostatních pomocí tvrzení
o ne/pravdivosti)
podrobná rozprava: prostor pro pozměňovací návrhy
pozměňovací návrh: úprava projednávaného zákona (ve skutečném legislativním procesu se
vztahuje vždy na konkrétní bod – odstavec, paragraf zákona), převedení stanoviska (názoru)
strany do podoby zákona
kompromis: dohoda na základě vzájemných ústupků, nutný nástroj komunikace v Poslanecké
sněmovně
levice: sociálně zaměřená politika, rovnost, obhajoba přerozdělování bohatství skrze sociální
dávky
pravice: tržně orientovaná politika, důraz na samostatnost jedince a jeho společenskou
užitečnost
liberální: změna je možná a potřebná, tolerance, volnost, multikulturní prostředí
konzervativní: stávající systém je dostačující, důraz na tradiční hodnoty

Schéma českých politických stran a jejich rozdělení na osách levice-pravice a liberální-konzervativní.

51

Politické programy stran k domácímu prostudování:
Programy politických stran naleznete zpracované také jakožto samostatnou přílohu.
Viz Příloha č. 1.7: Profily stran
ANO 2011
ANO 2011 je politické hnutí, které navázalo na občanské sdružení Akce nespokojených občanů z roku
2011. Zakladatel sdružení, podnikatel Andrej Babiš, se několikrát ohradil proti systémové korupci,
která prorostla veřejnou správu. Díky jeho vystoupení v médiích se ho dovolávalo několik občanů,
a tak nejprve vzniklo sdružení, ze kterého se ani ne do roka stalo politické hnutí na základě požadavků
příznivců zapojení do politiky. Oficiálně se ANO 2011 transformovalo na politický subjekt 11. května
2012 v Praze. Předsedou se stal již zmiňovaný Andrej Babiš. Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2013
již ANO mělo samostatnou kandidátní listinu a se ziskem 47 mandátů se stalo druhou nejsilnější
stranou. O čtyři roky později v následujících parlamentních volbách ANO získalo 78 mandátů, a stalo se
tak nejsilnější politickou stranou.
Hnutí se snaží řídit čtyřmi základními hodnotami:

-

Svoboda jedince a jeho právo nést odpovědnost za svůj osud.
Solidarita a zodpovědnost ke spoluobčanům.
Zdravý rozum a snaha hledat řešení.
Rodina a soulad mezi generacemi.

Zároveň si kladou za cíl řídit stát jako firmu. Mezi známé heslo patří „nejsme politici“, kterým se snaží
dokázat svoji nepolitičnost. Zároveň chtějí přivádět do politiky osobnosti, které něco dokázaly.
Programové priority
1. Dáme lidem práci

-

Zvýhodníme zaměstnávání absolventů, občanů nad 50 let a hendikepovaných.
Snížíme DPH, nezvýšíme přímé daně.
Budeme důsledně vybírat daně, zamezíme únikům peněz z veřejných rozpočtů.
Prosadíme investice do infrastruktury a zlevníme energie.
Zajistíme jednoduchá a stabilní pravidla pro firmy a investory.

2. Stejná pravidla pro všechny

-

Zrušíme trestní a přestupkovou imunitu poslanců a senátorů.
Zajistíme nezávislou kontrolu majetkových přiznání politiků a vysokých úředníků.
Prosadíme zákon o státní službě.
Odpolitizujeme vedení NKÚ, státního zastupitelství i policie.
Omezíme hazard, zamezíme lichvě, zabráníme zneužívání exekucí.

3. Aby tu chtěly žít i naše děti

-

Chceme solidární společnost bez zneužívání sociálního systému.
Chceme zdravotně nezávadné, kvalitní a cenově dostupné potraviny.
Vrátíme prestiž českému školství, zdvojnásobíme finanční prostředky na vědu a výzkum.

Strana často bývá označována za populistickou kvůli nejasnému programu a obecným vizím se silným
lídrem, který se snaží svou rétorikou zapůsobit na lidi. Jelikož hnutí nemá konkrétní ideologické
vymezení (lze je považovat za střed), může vytvořit koalici s kteroukoliv stranou.

52

Stanoviska k jednotlivým zákonům
Zákaz kouření:
- ANO je pro schválení zákazu kouření v prostorech společného stravování.

-

Chce však v zákoně vyjednat výjimku pro provozovatele, kteří se rozhodnou, že je jejich
restaurace/hospoda kuřácká.

-

Součástí této výjimky by musela být i klauzule o nutnosti písemného prohlášení všech
zaměstnanců, že jsou obeznámeni s podmínkami jejich pracovního prostředí a že souhlasí se svou
prací v těchto podmínkách.

-

ANO chce také ze zákona o zákazu kouření vyloučit kuřácké kluby a jiná zařízení, kde je kouření
tabákových výrobků hlavním účelem podnikaní, ale které jsou díky konzumaci nealkoholických
i alkoholických nápojů a drobných pochutin klasifikovány jako objekty společného stravování.

-

ANO se domnívá, že by ze zákona bylo vhodné vyjmout i hospodská zařízení na venkově v obcích
menších než 5000 obyvatel.

-

ANO je otevřeno všem dalším návrhům ostatních stran na úpravu příslušné legislativy.

Celostátní referendum:

-

ANO je pro zavedení celostátního referenda.

-

ANO chce, aby minimální volební účast u referenda pro jeho platnost byla alespoň 51 %
oprávněných voličů.

-

ANO chce ze zákona vyřadit možnost konání referenda v otázkách ústavy a mezinárodních smluv.

-

ANO by v zákoně uvítalo článek o možnosti zrušení platnosti referenda v případě, že pro toto
zrušení budou hlasovat 3/5 přítomných poslanců ve sněmovně.

ANO chce navýšit počet potřebných podpisů k iniciaci referenda na min. 10 % oprávněných voličů
(800 000 obyvatel).

ANO požaduje, aby možnost návrhu na vyhlášení referenda náležela kromě vlády a iniciativy také
prezidentovi.

Zákon o možnosti adopce pro homosexuální páry:

-

Někteří poslanci za ANO váhají, ale celkově hnutí podporuje možnost adopce pro homosexuální
páry.

-

Vláda hnutí ANO dokonce v minulosti podpořila návrh tohoto zákona.

-

Z hlediska otázky práv sexuálních menšin se hnutí ANO jeví být progresivní stranou.

Adopce homosexuálními páry není pro hnutí ANO prioritní otázkou, v případě jejího projednávání
by však změny podpořila.

Česká strana sociálně demokratická
Historie
Vznik sociální demokracie v českých zemích se datuje k roku 1878, kdy vznikla v rámci rakouské sociální
demokracie. V roce 1918 se přejmenovala v Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou
a stala se druhou nejsilnější politickou stranu za první republiky. Během druhé světové války se řada
členů zapojila do odbojové činnosti a měla také své zastoupení v exilové vládě. Roku 1945 byla sociální
demokracie obnovena jako jedna ze čtyř povolených českých stran Národní fronty. V období normalizace
byla strana zakázána. Obnovení strany probíhalo až po listopadových událostech v roce 1989. V roce
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1993 se stal předsedou Miloš Zeman, který stranu vytáhl na výsluní, a od roku 1998 se podílí s několika
pauzami na vládnutí v zemi.

Program
•
•
•

Společnost musí být založena na blahu všech.
Rovné příležitosti pro všechny.
Odmítá tržní společnost založenou na podřízení všech společenských vztahů logice tržního zisku.

10 bodů sociální demokracie:
1. Vytvoříme nová pracovní místa.
2. Zavedeme pořádek do výběru daní.
3. Zajistíme kontrolu kvality potravin a přísnější regulaci cen energií a vody.
4. Postupně zvýšíme minimální mzdu.
5. Garantujeme kvalitní zdravotní péči dostupnou všem.
6. Pomůžeme mladým rodinám.
7. Zajistíme důstojné stáří.
8. Chceme kvalitní školy pro naše děti.
9. Budeme bránit občany před lichvou a zvůlí exekutorů.
10. Stát musí garantovat bezpečnost občanů.

Stanoviska k jednotlivým zákonům
Zákaz kouření:

-

-

ČSSD je pro schválení zákona o zákazu kouření.
ČSSD chce vyjednat výjimku pro stravovací a hospodská zařízení, která mají stavebně oddělené
prostory pro kuřáky a nekuřáky.
ČSSD považuje za nutné v zákoně upravit i zákaz v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí,
v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru,
kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována
mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení.
ČSSD požaduje vtělit do zákona přísnější pojetí zákazu kouření, za jehož porušení by fyzické osoby
mohly být potrestány pokutou do 100 000 Kč a právnické osoby až do 1 000 000 Kč.

Celostátní referendum:

-

-

ČSSD je pro schválení zákona o celostátním referendu.
ČSSD navrhuje vyjmout z možností referenda rozhodování o mezinárodních smlouvách, o státním
rozpočtu a daních, o ustanovování a odvolávání lidí z funkcí.
Počet podpisů dle ČSSD by musel být min. 850 000 a iniciátor by tyto podpisy musel nashromáždit
během půl roku (nikoli během 2 let).
ČSSD navrhuje, aby referendum bylo závazné jen v případě, že se pro nebo proti vyjádří
nadpoloviční většina všech oprávněných voličů, a že tato závaznost platí pro vládu a obě komory
parlamentu po 3 roky.
Všechna referenda vypsaná někým jiným, než občany by musela být podrobena přezkoumáním
Ústavního soudu.

54

Zákon o možnosti adopce pro homosexuální páry:

-

-

V řadách ČSSD nepanuje jednotný názor na tento zákon.
Obecně lze pozorovat dva proudy, které mají částečně protichůdné názory:
1) Liberální křídlo strany, které se k sexuálním menšinám a jejich právům staví pozitivně.
2) Konzervativní křídlo, které je v otázce vstřícnosti k sexuálním menšinám zdrženlivější, někdy
až odmítavé.
Z tohoto důvodu se ČSSD k tomuto návrhu vyjadřuje pouze na individuální úrovni a přijetí změn
umožňujících adopci pro ni není prioritním bodem.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Základní údaje
KDU-ČSL je jednou z nejstarších českých politických stran. V politickém systému České republiky figuruje
na národní, krajské i lokální úrovni. Jejím hlavním myšlenkovým základem jsou křesťanské hodnoty
a principy, vycházející z Desatera, evangelií a křesťanské sociální nauky. Od církve je však oddělena
a není jejím zástupcem. Zastává principy demokracie a demokratické společnosti, jež stojí
na reprezentaci občanských zájmů. Tyto zájmy jsou vykonávány prostřednictvím volených zástupců;
strana se vymezuje proti politice, kterou by ovládali jednotlivci či firmy a která by mohla směřovat
k obohacování se na úkor ostatních. Za důležitý celek proto chápe politické strany, které jsou
dobrovolným uskupením lidí se společnými zájmy o budování této země, podporu demokratické,
svobodné a sociálně soudržné společnosti a zachovávání evropských křesťanských tradic. Klíčovými
aspekty jejího politického jednání jsou úcta, respekt, solidarita, zodpovědnost, šetrnost, hospodárnost
a svoboda, podpora občanské společnosti a v neposlední řadě též sociální smír, který je nezbytný
k ochraně evropských hodnot a tradic.
Na politickém spektru lze KDU-ČSL označit za středopravou stranu, která klade velký důraz i na
sociální otázky.

Hlavní témata a přístup
KDU-ČSL je výrazným proponentem lustračního zákona, který omezil působení bývalých členů StB
ve veřejném životě a politice. Vedle toho se důrazně zasazuje o restituční legislativu, která má navrátit
církvím majetek zabavený v době komunistické vlády.
Klíčovým aspektem současné politiky KDU-ČSL je vícegenerační rodina, jejíž chod by měl stát aktivně
podporovat (především nízké či společné zdanění manželů, navýšení důchodu s ohledem na počet dětí,
nulová sazba DPH pro dětské pleny a kojeneckou výživu). Za úspěch v této oblasti považuje strana
zajištění přídavků na děti a daňové odpočty (v porevolučním období), společné zdanění manželů, vyšší
rodičovské příspěvky a vyšší slevu na dítě z daně z příjmu fyzických osob (po novém tisíciletí). Vymezuje
se proti homosexuálním svazkům a homosexuálním párům odmítá přiznat stejná práva na adopci dětí
jako heterosexuálním.

Stanoviska k jednotlivým zákonům
Zákaz kouření:
-

KDU-ČSL nemá jasný postoj k zákonu o zákazu kouření, ale je spíše pro.
Pokud by však byl takový zákon projednáván, je KDU-ČSL pro jeho nejpřísnější podobu. Zákaz
zřizování kuřáren v pohostinských a zdravotních zařízeních. Zákaz kouření ve všech prostorách
městské hromadné dopravy, včetně neuzavřených zastávek.
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-

KDU-ČSL je rovněž pro zvýšení daně za tabákové výrobky (ne nutně v projednávané legislativní
reformě).

Celostátní referendum:
-

KDU-ČSL je proti zákonu o celostátním referendu.
KDU-ČSL podporuje pouze lokální a regionální referenda. Česká společnost není připravená
a české instituce nejsou uzpůsobeny pro tento nástroj přímé demokracie.
KDU-ČSL bude bránit schválení zákona o referendu. Pokud ovšem sněmovna nepřipustí zásadní
zpřísnění podmínek a osekání možností referenda pouze na otázky návrhů nových zákonů
a projednání těch, které byly schváleny Parlamentem.

Zákon o možnosti adopce pro homosexuální páry:
-

KDU-ČSL jednoznačně odmítá tento návrh.
Jakožto strana založená na křesťanských hodnotách definuje KDU-ČSL rodinu jako tradiční
manželství muže a ženy.
KDU-ČSL klade i ve svém programu důraz na rodinu a její podporu. Změny s ohledem na definici
rodiny jsou tak pro KDU-ČSL důležité.
Dle KDU-ČSL je rozšíření práv pro homosexuály sociálním experimentem, který může poškodit
základní hodnoty státu.

Komunistická Strana Čech a Moravy
Komunistická strana Čech a Moravy je politickou stranou. Pro své označení používá zkratku KSČM.
Sídlem ústředních orgánů KSČM je Praha.
Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných
občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě,
prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující
lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.
Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřeného dialogu s mezinárodním komunistickým
a levicovým hnutím, novými myšlenkami a poznatky. KSČM usiluje o to, aby byla stranou masovou, která
pracuje na základě kolektivnosti jednání a rozhodování, samosprávných principů a široké
vnitrostranické demokracie.
Základní body volebního programu KSČM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potírání korupce a klientelismu
Práce místo sociálních dávek
Zachování důstojného stáří a lepší budoucnosti pro mladé
Environmentální politika
Rozhodovací pravomoci lidem
Vyvážená mírová mezinárodní politika
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Stanoviska k jednotlivým zákonům
Zákaz kouření:
-

KSČM nemá jednoznačný postoj k tomuto zákonu (poslanci na to nemají jednotný názor), je však
spíše pro jeho schválení.

-

KSČM navrhuje komplexnější reformu protikuřáckého zákona, jehož součástí by byl například
i zákaz kouření v dopravních prostředcích, v nichž jsou přepravovány děti.

-

Někteří poslanci KSČM by uvítali možnost vymezení kuřáckých prostor v pohostinských zařízeních,
které by neomezovaly kuřáky, nekuřáky ani personál.

-

Většina poslanců KSČM by podpořila možnost volby mezi kuřáckou a nekuřáckou verzí u malých
podniků, jejichž provoz zajišťuje jen sám podnikatel.

Celostátní referendum:
-

KSČM je pro schválení celostátního referenda.

-

Podle poslaneckého klubu KSČM by měl být minimální počet podpisů občanů pro iniciaci referenda
250 000.

-

KSČM by byla ochotna podpořit možnost iniciace referenda ze strany prezidenta.

-

KSČM by podpořila i dodatek o zavedení možnosti referend upravit základní lidská práva v případě
nouze.

-

KSČM chce do zákona o referendu včlenit nutnost konání zpětného referenda v otázkách všech
mezinárodních smluv.

Zákon o možnosti adopce pro homosexuální páry:
-

KSČM nedisponuje jednotným stanoviskem vůči tomuto návrhu zákona.

-

Rozhodnutí v řadách KSČM spočívá na individuální úrovni.

-

Byť je KSČM levicovou stranou, otázka problémů sexuálních menšin se pro ni nejeví jako důležitá.

Občanská demokratická strana
Ideová východiska
Současná ideová východiska Občanské demokratické strany dobře ilustruje ideový dokument Vize 2020,
který ve své preambuli mluví o straně, která je „(…) konzervativní a liberální odpovědí na socialismus
a populismus“. Těmito a dalšími myšlenkami v zásadním ideovém dokumentu strany se Občanská strana
profiluje jako konzervativní strana těžící zároveň z ekonomického liberalismu. V poslední době se pak
zvlášť výrazně snaží o pozici euroskeptické politické strany. ODS se definuje jako kombinace dvou
hlavních směrů konzervativní tradice, tedy spojení prvků tzv. liberální nové pravice a konzervativní nové
pravice. Mezi prvky, které přebírá strana z typických myšlenek liberální nové pravice, jistě patří klasické
pojetí trhu. Stejně tak je to i s pojetím státu. Ten je podle občanských demokratů základní stavební
jednotkou (stejně jako tradiční rodina), je ale namístě, aby byl stát „štíhlý“ a svou agendou
co nejméně obtěžoval obyvatele státu, především pak malé a středně velké podnikatele. Pojetí státu
souvisí i s pojetím jednotlivce liberální novou pravicí, která klade práva a nedotknutelnost jednotlivce
na první místo. Tento směr se pak výrazně distancuje od tzv. plíživého kolektivismu, typického
pro socialistické, resp. komunistické státní uspořádání. Naopak tam, kde zcela jasně navazuje Občanská
demokratická strana na proud konzervativní nové pravice, je například privátnost politiky a zasazení se
o posílení autority státu ve společnosti. Obava vyvstává z přílišné permisivity, typicky liberálního
konceptu. Stát, přestože musí být štíhlý, má monopol na složky, které zajistí právě tolik prosazovanou
a deklarovanou svobodu jedince a jeho majetku. Mezi další hlavní myšlenky kombinace obou proudů
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nové pravice lze rozhodně zařadit snahu o tradicionalitu, společenský pořádek, vyzdvihování a respekt
k tradičním hodnotám, zároveň ale rovnost šancí pro obyvatele, uzavírající se nacionalismus a odpor
proti globalizaci.
14 TEZÍ ODS
1. Nízké a přehledné daně, předvídatelný systém, málo papírování
2. Méně regulací a dotací, jasná pravidla
3. Dobré školy, kvalitní vzdělání jako životní investice
4. Podpora rodin s dětmi, spolehlivý penzijní systém, dávky jen potřebným
5. Pacient jako klient, vstřícní lékaři, právo volby zdravotní péče
6. Kvalitní a zdravé potraviny, živý venkov, úcta k tradici
7. Méně zákonů a vyhlášek, rychlé soudy, ochrana soukromí
8. Svobodné a rychlé cestování, dostupná doprava
9. Rychlé úřady, důvěra v občany, bezpečné ulice
10. Svobodná a nezávislá kultura, jasná pravidla financování
11. Péče a starost o přírodu a krajinu rozumně a neideologicky
12. Silná města a obce, jednodušší administrativa evropských dotací
13. Profesionální obrana, odpovědnost ke spojencům
14. Hrdý národ v bezpečné Evropě

Stanoviska k jednotlivým zákonům
Zákaz kouření:
- ODS je striktně proti zákonu o zákazu kouření.
- Pokud by měl zákon projít, ODS bude bojovat za vyjmutí veškerých soukromých podniků
z povinnosti zavádět zákaz kouření.
- Zákon podle ODS omezuje svobodu jednotlivce a právo volby.
- Stát by podle ODS neměl do těchto práv jedince zasahovat takto represivním opatřením.
- ODS bude proti tomuto zákonu bojovat všemi možnými silami.
Celostátní referendum:
- ODS je striktně proti zákonu o celostátním referendu.
- Jedinou možnost, kterou je ODS ochotna připustit v tomto zákoně, je referendum o volení
a odvolávání lidí z funkcí.
- ODS by byla pro referendum, které může vyvolat jen vláda.
- Minimální věk pro hlasování v referendu by pro ODS měl být 21 let. Z hlasování by byli vyňati
všichni státní zaměstnanci.
Zákon o možnosti adopce pro homosexuální páry:
- ODS není příliš otevřená ke změně. Byť oficiálně strana nezaujímá jednotné stanovisko,
téměř všichni členové jsou proti.
- V realitě tak strana vystupuje proti zákonu o adopci.
- Členům ODS sice nevadí o daném návrhu jednat, nicméně odmítají jakékoliv změny.
- Práva homosexuálních párů by se dle ODS měla zastavit u registrovaného partnerství.

58

Česká pirátská strana
Česká pirátská strana je politická strana založená v roce 2009. V posledních volbách do Poslanecké
sněmovny v roce 2017 vstoupila poprvé do sněmovny, a to se ziskem třetího nejvyššího počtu hlasů.
Česká pirátská strana vznikla nedlouho po vzniku světového pirátského hnutí, které má počátky
ve Švédsku a které reagovalo na zvyšující se tlak na omezování svobod a práv jedince vlivnými
lobbistickými nadnárodními skupinami. Na 1. zasedání celostátního fóra Pirátů byl do funkce předsedy
zvolen Ivan Bartoš, který tuto pozici zastává i v současnosti. Program strany se zaměřuje na politickou
transparentnost, boj proti korupci, e-government, osobní odpovědnost politiků, podporu malých
a středních podniků, předcházení daňovým únikům, financování místního rozvoje, účast veřejnosti
na demokratickém rozhodování, ochranu občanských svobod, legalizaci měkkých drog, důraz na právní
stát, ochranu soukromí, podporu svobodné tvorby.
Pirátské dvanáctero:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pirátství znamená informační otevřenost.
Jasný záměr: Stát nesmí technologie zneužívat, ale využívat.
Lidé mají právo rozhodovat se na základě informací.
Informační otevřenost snižuje náklady, zvyšuje efektivitu a usnadňuje lidem život.
Otevíráme vládu a zveřejňujeme informace.
Internet je naše moře.
Internet nezná hranice.
Výzkum a zdraví místo monopolu na léky.
Veřejnost má přirozené právo kopírovat a sdílet informace.
„Ochrana autorských práv“ je termín propagandy zábavního průmyslu.
Velkému Bratrovi nasadíme pásku přes oko – nebo raději přes obě oči.
Každý Pirát je vysílač.

Stanoviska k jednotlivým zákonům
Zákaz kouření:

-

Piráti nemají jasné jednoznačné stanovisko ohledně návrhu zákona zákazu kouření.

-

Zákon musí udělit jednoznačnou výjimku čajovnám, ve kterých se kouří vodní dýmky.

-

Platnost zákona nastane až rok po jeho vyhlášení, aby se na omezení mohli malí podnikatelé
připravit.

Ze zákona musí být vyňaty kuřárny, které jsou v pohostinských podnicích stavebně odděleny
a splňují další hygienická pravidla. Všechny takové podniky mají povinnost informovat o tom,
že uvnitř je i kuřárna, každého příchozího.
Piráti taky požadují výjimku pro elektronické cigarety, protože jejich kouř není prokazatelně
škodlivý pro pasivní kuřáky.

Celostátní referendum:

-

Piráti jsou pro zákon o celostátním referendu.

-

Minimální počet hlasujících v referendu, aby bylo považováno za závazné, musí být 35 %
z celkového počtu oprávněných voličů.

Piráti požadují zavedení dvou typů referend. První, „ústavní“ referendum, které se týká změny
ústavy nebo mezinárodních smluv, musí schválit minimálně 60 % hlasujících a počet podpisů
nutných pro iniciaci takového referenda musí být minimálně 500 000. Druhé, „běžné“ referendum
se týká všech ostatních otázek, pro jeho závaznost stačí schválení nadpoloviční většinou, pro jeho
iniciaci je nutné posbírat 200 000 podpisů.
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-

Piráti by byli ochotni přijmout verzi zákona, který by umožňoval vypsání referenda jen pomocí
schválení speciálního zákona pro každé jednotlivé referendum. (Dosud bylo nutné pro vypsání
referenda měnit Ústavu.)

Zákon o možnosti adopce pro homosexuální páry:

-

Piráti tuto změnu podporují. Dokonce jsou jediným poslaneckým klubem, v jehož řadách podporují
tento zákon naprosto všichni jeho členové.

-

Jakožto progresivistická strana se otázkami diskriminace sexuálních menšin aktivně zabývají.
Zrovnoprávnění homosexuálních a heterosexuálních párů v otázce osvojení dítěte mají Piráti
dokonce ve svém dlouhodobém a posledním volebním programu do PSP ČR.

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
SPD je české politické hnutí s pravicově populistickým programem. Hnutí vzniklo v roce 2015
oddělením dvou poslanců, Tomio Okamury a Radima Fialy, od tehdejší parlamentní strany Úsvit přímé
demokracie. Hnutí se prezentuje vlastenectvím, prosazuje přímou demokracii, je proti imigraci,
Evropské unii, NATO, mezi hlavní priority považuje zavedení všeobecného referenda s důrazem
na odvolatelnost politiků. V parlamentních volbách v roce 2017 hnutí získalo 10,64 % hlasů, což byl
čtvrtý nejlepší výsledek mezi ostatními stranami, a hnutí tak dnes v Poslanecké sněmovně PČR
zastupuje 22 poslanců. Hnutí čelí různým nařčením kvůli jeho kontroverznímu lídrovi, Tomio
Okamurovi, který často ostře vystupuje proti novinářům a informačním médiím. Hnutí má dlouhodobé
styky s některými evropskými krajně pravicovými stranami. Již tradiční téma strany je boj proti islámu.
Dlouhodobý program SPD:
1. „Chceme radikální změnu politického systému, chceme přímou demokracii, referendum
a odvolatelnost politiků.
2. Osobní, hmotná a trestní odpovědnost politiků.
3. Chceme zákon o prokázání původu majetku.
4. Konec zvyšování daní.
5. Budeme vytvářet nová pracovní místa – podpoříme proto podnikatele a živnostníky.
6. Nedovolíme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií.
7. Chceme právo a spravedlnost. Chceme stát sloužící občanům.
8. Nechceme drahý a nefunkční sociální systém, chceme systém podporující všechny slušné lidi –
seniory, rodiny s dětmi, zdravotně postižené občany i děti ohrožené bídou.
9. Chceme budoucnost bez dluhů.
10. Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku.
Stanoviska k jednotlivým zákonům
Zákaz kouření:

-

SPD se staví k zákonu o zákazu kouření spíše nesouhlasně.

-

Ze zákona by měly být vyňaty také kulturní zařízení (typicky na vesnici kulturní domy), ve kterých
se pořádají různé oslavy a společenské akce. Zde by mělo být kouření rovněž povoleno.

SPD prosazuje primárně plošný zákaz kouření vodních dýmek coby oblíbené aktivity muslimů.
Pokud se pohostinské zařízení profiluje jako ryze české a prodávají se v něm jen malé pochutiny
a alkohol, kouření by zde mělo být povoleno.
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Celostátní referendum:

-

SPD je pro zákon o celostátním referendu.

-

SPD by do zákona ráda včlenila okamžité vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie
a referenda o zákazu islámu na celém území ČR.

SPD je autorem prezentovaného návrhu, a coby autor by hnutí podpořilo jen dílčí úpravy, které se
nedotýkají zásadních otázek (počtu podpisů nutných k vypsání referenda, procentuální podíly
pro schválení referenda a jeho závaznost).

Zákon o možnosti adopce pro homosexuální páry:

-

Hnutí Svoboda a přímá demokracie se jednoznačně staví proti možnosti adopce pro homosexuální
páry.

-

Manželství je pro SPD přirozeným svazkem muže a ženy.

-

V minulosti se SPD vyjádřila nesnášenlivě vůči homosexualitě a její výroky několikrát hraničily
až s homofobií.

Pro SPD je tradiční manželství důležitým základem společnosti. Z toho důvodu je pro SPD jednou
z priorit, aby zákon o možnosti adopce homosexuálními páry nebyl schválen.
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Program ČSSD. Česká strana sociálně demokratická. [online]. c2011-2021 [cit. 2019-07-20]. Dostupné
z: https://www.cssd.cz/data/files/volebni_program_v_kostce_ostrava.pdf
Program hnutí SPD. Svoboda a přímá demokracie. [online]. c2020 [cit. 2019-08-01]. Dostupné z:
https://www.spd.cz/program-vypis/
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https://wiki.pirati.cz/program/dvanactero
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Možné projednávané návrhy zákonů:
Možné projednávané návrhy zákonů naleznete zpracované také jakožto samostatnou přílohu.
Viz příloha č. 1.8: Návrhy zákonů
A) NÁVRH ZÁKONA Č. 1
Poslanecký návrh
ZÁKON
ze dne ................,
kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2009 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci písmene r) čárka nahrazuje tečkou a písmena s) až u) se zrušují.
2. V § 8 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování,“.
3. V § 8 se odstavce 3 a 4 zrušují.
4. V příloze se obrázek č. 3 včetně popisu pod písmenem C. zrušuje.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.
Důvodová zpráva
A. Část obecná
Návrh řeší již desítky let hojně diskutovanou otázku kouření v zařízeních společného stravování.
V mezidobí se Česká republika stala jediným státem EU, který kouření v zařízeních společného stravování
vůbec nereguluje. Úplný zákaz kouření v zařízeních společného stravování si přeje 78 % občanů starších
18 let.i
Podle platné úpravy je provozovatel zařízení společného stravování povinen u vstupu do něj označit,
zda jde o nekuřácké zařízení, kuřácké zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory.
Účelem úplného zákazu kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování je na jedné
straně ochrana před tzv. pasivním kouřením, na druhé straně zajištění práva na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci zaměstnanců pracujících v těchto zařízeních.
Provozovatelé zařízení společného stravování jsou povinni dodržovat řadu mnohdy až zbytečně přísných
hygienických a bezpečnostních norem zajišťujících zdraví nezávadné prostředí. Tabákový kouř by neměl
být výjimkou.
Kouření v zařízeních společného stravování má také podstatný vliv na to, že s kouřením začínají
a získávají závislost stále mladší děti.
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Zavedení zákazu kouření v zařízeních společného stravování v zahraničí nemělo statisticky významný
dlouhodobý efekt na zisky jejich provozovatelů.
Praxe ukázala, že řešením nejsou tzv. „stavebně oddělené prostory“. Mezi kuřáckou a nekuřáckou částí
totiž z povahy věci nemůže být neprodyšná zeď nakreslená na grafické značce „Stavebně oddělené
prostory pro kuřáky a nekuřáky“ (obrázek č. 3 přílohy tabákového zákona), ale vzduch, kterým se kouř
volně šíří.
Úplný zákaz kouření v zařízeních společného stravování též doporučuje usnesení Evropského
parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) a doporučení Rady ze
dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2009/C 296/02).
Úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování obsahuje návrh zákona
o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně
souvisejících zákonů, který v letech 2011 až 2013 připravovalo Ministerstvo zdravotnictví (č. j.
11629/2013). Jeho účinnost měla nastat 1. 1. 2014.
Termín 1. 1. 2014 byl natolik široce mediálně prezentován, že jej část veřejnosti začala považovat za
závazný. Plošné zavedení úplného zákazu kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování
je jednoduchým opatřením, na které je veřejnost připravena a pro provozovatele nepředstavuje žádné
náklady. Proto není vhodné čekat na schválení vládního návrhu.
Podle aktuálního Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 má být návrh zákona
o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně
souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami) předložen vládě v prosinci 2014,
přičemž předpokládaným termínem nabytí účinnosti je leden 2016.
Předkládaný návrh není v rozporu s připravovaným vládním návrhem, který bude problematiku
komplexněji řešit. Naopak, přijetí předkládaného návrhu bude znamenat vyřešení otázky kouření
v zařízeních společného stravování, což usnadní cestu vládnímu návrhu.
Předpokládané dopady:
Návrh nemá přímý dopad do státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí.
Návrh naplňuje závazek České republiky z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole
tabáku a je v souladu s právem EU a ústavním pořádkem České republiky.
Návrh nebude mít negativní dopady na podnikatelské, sociální a životní prostředí.
Návrh nemá žádný vliv na princip zákazu diskriminace (rovnost postavení žen a mužů).
Návrh nebude mít dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů.
Navrhovaná právní úprava v sobě nepřináší žádný nárůst korupčních rizik.
B. Část zvláštní
K čl. I
K bodu 1
Pro nadbytečnost se zrušují definice typů zařízení společného stravování (viz bod 2).
K bodu 2
Stanoví se úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování.
K bodu 3
Regulace označení a dalších povinností spojených s různými typy zařízení společného stravování se pro
nadbytečnost zrušuje (viz bod 2).
K bodu 4
Pro nadbytečnost se zrušuje grafická značka „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky
a nekuřáky“ (viz bod 3).
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K čl. II
Účinnost zákona se navrhuje prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení. Delší legisvakanční doba není potřebná vzhledem k jednoduchosti opatření a připravenosti
veřejnosti i provozovatelů.

B) NÁVRH ZÁKONA Č. 2
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne ………
o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky
Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
CELOSTÁTNÍ REFERENDUM
Čl. 1
(1) V celostátním referendu lid České republiky rozhoduje
(a) o všech věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu,
(b) o návrhu zákona, včetně ústavního, nebo
(c) o souhlasu k ratifikaci nebo výpovědi mezinárodní smlouvy (dále jen „referendum“).
(2) Otázka pro referendum nesmí směřovat ke změně podstatných náležitostí demokratického
právního státu, jakož ani
(a) ke zrušení nebo omezení ústavně zaručených základních práv a svobod,
(b) k rozhodnutí, které by bylo v rozporu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají
z mezinárodního práva, nebo k zásahu do výkonu moci soudní.
(3) Otázka pro referendum musí být jednoznačná, srozumitelná a musí být formulována tak, aby bylo
možné se k ní vyjádřit slovy „ano“ nebo „ne“. V témže referendu se pokládá k téže věci pouze jedna
otázka; lze však položit více otázek k různým věcem.
Čl. 2
(1) Právo hlasovat v referendu má každý občan České republiky, který nejpozději v den konání
referenda dosáhl zletilosti (dále jen „oprávněný občan“).
(2) Hlasování v referendu se koná pouze na území České republiky.
Čl. 3
(1) Iniciativa k vyhlášení referenda má formu společné petice oprávněných občanů.
(2) Zástupcem iniciativy je petiční výbor.
(3) Petiční výbor oznámí zahájení sběru podpisů pro návrh na vyhlášení referenda v Ústředním
věstníku České republiky.
(4) Petiční výbor shromáždí podpisy nejméně 100 000 oprávněných občanů nejpozději do 2 let od
zahájení sběru podpisů.
Čl. 4
(1) Návrh na vyhlášení referenda je oprávněna prezidentu republiky podat
(a) vláda, nebo
(a) iniciativa.
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ČÁST DRUHÁ
Změna ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
pozdějších ústavních zákonů
Čl. 5
Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona
č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního
zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 515/2002 Sb. a ústavního zákona č. 319/2009 Sb., se
mění takto:
(1) V čl. 62 písmeno l) zní:
„l) vyhlašuje celostátní referendum a jeho výsledek.“
(2) V čl. 87 odst. 1 písmena l) a m) znějí:
„l) o tom, zda předložený návrh na vyhlášení celostátního referenda je přípustný nebo zda
navržené otázky, které mají být v celostátním referendu předloženy, jsou jednoznačné
a srozumitelné,
m) o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky o návrhu na vyhlášení
celostátního referenda.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. 6
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce po dni jeho
vyhlášení.
Důvodová zpráva

A Obecná část
Předkladatelé navrhují tento zákon s přesvědčením, že přijetí referenda jako běžně užívaného institutu
povede ke kvalitnější demokracii v České republice. Podmínkou je, aby otázka v referendu byla co
nejméně omezena a možnosti přímého rozhodování občanů byly co nejširší. Proto se předkladatelé
snaží klást co nejmenší překážky jak při samotném vyhlašování referenda (nízký počet petentů), tak při
určování platnosti referenda (neexistence minimálního kvora).
Podstatou navrhované právní úpravy je, že na rozdíl od předchozích osnov z let 1993–2016 je jejím
předmětem referendum anikoliv plebiscit, jak je znám především z francouzské praxe Napoleona III.
a Charlese de Gaulla. Zatímco plebiscit se omezuje na zásadní otázky/věci politiky (výkonu státní moci),
jako je ústava či suverenita, referendum je širší a jeho předmětem jsou všechny politické otázky.
Referendum má být proto předem neomezené, vyjma základních povinností státu vnitrostátních
i mezinárodních.
Návrh zákona vychází zpřirozeného práva izústavního principu, že suverénem vČeské republice jako ivkaždé
demokracii jsou občané, kteří buď svou moc delegují na své zástupce, nebo ji vykonávají přímo. Stávající
systém to dnes občanům neumožňuje.
O návrzích na vyhlášení referenda rozhoduje prezident republiky. Referendum se prioritně vyhlašuje tak,
aby se konalo společně s některými celostátními volbami.
Rozhodnutí v referendu je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasujících. Přezkum
referenda provádí Ústavní soud ČR.

65

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah, zejména na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí
Výdaje ze státního rozpočtu budou záviset na frekvenci využití institutu referenda v praxi. V případě
referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii v roce 2003 činily tyto celkové výdaje podle
státního závěrečného účtu za rok 2003 přibližně 400 milionů korun, přičemž byly hrazeny zkapitoly 398 –
všeobecná pokladní správa. V případě, že referendum bude spojeno s řádnými volbami, obvykle
celostátními, budou tyto náklady rapidně nižší.
Předkládaný návrh nemá dopad na rozpočty krajů a obcí.
Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami
Navrhované řešení není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, neboť
je neregulují.
Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem
Jedná se o promítnutí článku 2 odst. 2 Ústavy ČR, který z ní: „Ústavní zákon může stanovit, kdy lid
vykonává státní moc přímo.“
Zvláštní část
K části první
Suverénem nejsou občané jako jednotlivci, nýbrž lid jako celek. Ústava 1920 používala výraz „národ“,
rozumí se politický, což je synonymum.
Prezident obligatorně navrhuje ústavnímu soudu, aby posoudil, že otázka v referendu je jednoznačná,
srozumitelná a že je v souladu s požadavky uvedenými v článku 1. Ústavní soud je omezen lhůtou pro
své rozhodnutí na jeden měsíc.
Lubomír Španěl v.r.
Lucie Šafránková v.r.
Radovan Vích v.r.
Jiří Kohoutek v.r.

C) NÁVRH ZÁKONA Č. 3
Návrh
ZÁKON
ze dne …….…,
kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se
mění takto:
1. V § 29 odst. 2 se slova „manželství nebo“ a věta poslední zrušují.
2. V § 655 a § 656 odst. 1 se slova „muže a ženy“ nahrazují slovy „dvou lidí“.
3. V § 686 odst. 1 se slova „muže a ženy“ nahrazují slovy „těch“.
4. V § 3020 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ustanovení § 776 a 777 se nepoužijí na určování rodičovství manželů, kteří jsou osobami stejného
pohlaví.“.
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Čl. II
Zrušují se:
1. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
2. Část první zákona č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s registrovaným
partnerstvím
3. Část pátá zákona č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.

Důvodová zpráva
A. Část obecná
Základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnopohlavním párům a jejich dětem
stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jako je zákonem poskytována manželům a jejich
dětem, a zajistit jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu.
Podle občanského zákoníku (§ 655 OZ) je hlavním účelem manželství založení rodiny, řádná výchova dětí
a vzájemná podpora a pomoc. Lesbické a gay páry mohou takto definovaný účel naplnit stejně jako
heterosexuální páry.
Stejnopohlavní rodičovství je obvykle spojeno s otázkou, zda gayové a lesby mohou být dobrými rodiči
a zda by měli vychovávat děti. Jak bylo již popsáno výše, právo jim v tom nemůže bránit jen na základě
jejich sexuální orientace.
Již od 70. let 20. století bylo provedeno mnoho výzkumů zaměřujících se na děti vychovávané lesbickými
nebo gay páry. Z hlediska nejlepšího zájmu dítěte bylo zjištěno, že tyto rodiny mohou být stejně
vhodným prostředím pro výchovu dětí a jejich zdárný rozvoj.
Tyto výzkumy potvrzují, že děti stejnopohlavních rodičů mají normální sociální vztahy s vrstevníky
i dospělými. Stejnopohlavní páry jsou schopny naplnit účely manželství stejně jako různopohlavní páry.
Neexistuje proto žádný legitimní důvod ospravedlňující koexistenci manželství a registrovaného
partnerství s rozdílným rozsahem práv a povinností plynoucích z těchto institutů.
Návrh předpokládá, že manželé stejného pohlaví by měli stejná práva a povinnosti jako manželé
opačného pohlaví, např. v oblasti majetkové (vznik společného jmění), důchodové (nárok na vdovský
a vdovecký důchod), a také pokud jde o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a v přístupu
k náhradní rodinné péči.
Navrhovaná úprava bude mít dopad i do dalších rodinně-právních institutů. Páry stejného pohlaví se
budou moci po uzavření manželství stát společnými pěstouny dítěte, jak stanoví stávající pravidlo
uvedené v § 964 občanského zákoníku. Dítě může být také svěřeno do společné pěstounské péče
společným pěstounům, pokud jsou manželé.
Český právní řád v současné době rozlišuje mezi formálními svazky osob opačného a osob stejného
pohlaví, a to zcela bezdůvodně, protože všichni bez rozdílu mohou naplnit účel manželství. Zákon tak
poskytuje větší důstojnost a více výhod vztahům heterosexuálních párů. Zároveň stejně bezdůvodně
poskytuje větší ochranu a právní stabilitu dětem, které vychovávají heterosexuální páry, oproti dětem
vychovávaným homosexuálními páry.
Pouze otevření manželství i pro osoby stejného pohlaví přinese úplné zrovnoprávnění partnerů stejného
pohlaví a dětí vyrůstajících v těchto rodinách.
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Návrh rovněž plně respektuje zejména čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje
respekt k rodinnému životu a jeho ochranu před neoprávněným zasahováním. Právo na ochranu
soukromého a rodinného života chrání intimní sféru každého jednotlivce, včetně vztahů mezi rodiči
a dítětem.

Předpokládané dopady:
Návrh nemá přímý dopad do státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí.
Předpokládají se pozitivní dopady na sociální prostředí.
Nepředpokládají se negativní dopady na podnikatelské ani životní prostředí.
Návrh má pozitivní dopady na rovnost žen a mužů. Plně rozvíjí možnost každého vstoupit do manželství,
neboť ji rozšiřuje na všechny ženy a muže bez ohledu na jejich sexuální orientaci.
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádná korupční rizika.
B. Zvláštní část
K bodu 2
Mění se definice manželství, když doposud mohli do manželství vstoupit pouze muž a žena. Dle tohoto
návrhu by mohli do manželství vstoupit jacíkoliv dva lidé bez rozdílu pohlaví.

K bodu 4
Vzhledem k možným nejasnostem o povaze vztahu mezi manžely stejného pohlaví s dítětem, jež se
v takovém vztahu narodí, se výslovně upravuje pravidlo vyjasňující dané poměry. Pokud se ženěmanželce narodí dítě, je v postavení matky dle § 775 OZ. Její manželka se však automaticky nestává
„otcem“, respektive druhým rodičem.
K čl. II
Zrušuje se zákon o registrovaném partnerství, nadále již nebude možné nová registrovaná partnerství
uzavírat. Stávající registrovaná partnerství mohou nadále pokračovat a bude se na ně vztahovat právní
úprava ve znění účinném před nabytím účinnosti tohoto zákona. Osoby, které spolu přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona uzavřely registrované partnerství, mohou uzavřít manželství. Registrované
partnerství tím však zaniká.

Použité zdroje
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem
a
jinými
návykovými
látkami
a
o
změně
souvisejících
zákonů.
Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2005&cz=379
Návrh ústavního zákona, o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky.
Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=133133
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony. Dostupný z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89
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2. hodina (Schvalování návrhu ve 2. čtení)
Poté, co jste si zvolili předsedu svého poslaneckého klubu a vybrali návrh zákona, kterým se budete
zabývat, budete v této části simulace tento návrh zákona projednávat ve 2. čtení. To znamená,
že budete spolu se svými spolustraníky průběžně hledat tu nejlepší taktiku (tj. s kým se spojovat
při hlasování a proč, zda návrh zákona hájit, či kritizovat) a budete návrh zákona pravidelně
komentovat tak, že se přihlásíte o slovo, a jakmile vám předseda sněmovny slovo udělí, přistoupíte
k řečnickému pultu a prezentujete svůj postoj. V této fázi budete zároveň za svou stranu k návrhu
zákona připojovat tzv. pozměňovací návrhy a v závěru celé aktivity necháte o návrhu zákona hlasovat.

3. hodina (Reflexe simulace)
V závěrečné hodině simulace nastává prostor pro reflexi vašich prožitků a událostí, jimiž jste si během
hraného zasedání Poslanecké sněmovny prošli. Nyní je tedy čas na to, abyste zkusili společně
zformulovat:
A. Co se vám společně ve sněmovně povedlo, či naopak nepovedlo prosadit.
B. Jakou strategii vaše strana zastávala a jak byla úspěšná.
C. Která strana byla během jednání nejúspěšnější (prosadila nejvíce ze svého programu
a používala nejefektivnější strategii).
D. Kdo byl nejaktivnějším a nejlépe argumentujícím poslancem.
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3 Metodická část
3.1 Metodický blok č. 1 (Kooperace)
Anotace metodického bloku:
Metodický blok je stejně jako část 2 (Podrobně rozpracovaný obsah programu) členěn do tří hlavních
částí, jež odpovídají tematickému a koncepčnímu zaměření jednotlivých programových fází (Kooperace
– konflikt – kompromis). Každá tato část je navíc strukturována do jednotlivých vyučovacích hodin,
díky čemuž může realizátor programu získat přesnou a ucelenou představu, jakým způsobem i v jaké
posloupnosti dílčí aktivity aplikovat.
Všechny metodické pokyny ke všem aktivitám, respektive vyučovacím hodinám obsahují stručné
resumé způsobu, jak by měla aktivita proběhnout (Forma a bližší popis realizace), výčet didaktických
metod, které jsou během aktivity uplatněny (Metody), soupis všech materiálních potřeb a příloh,
jež jsou pro realizaci aktivity potřeba (Pomůcky), přičemž v případě, že k dané aktivitě existují online
dostupné pracovní listy (zde část 4), jsou v této kolonce uvedeny i online odkazy na jejich stažení.
Kromě uplatněných metod jsou u každé aktivity navíc rozvedeny i hlavní očekávané výstupy,
jež korespondují s obecnými cíli projektu, představenými v úvodu. Hlavní část metodických pokynů
tvoří kolonka Podrobně rozpracovaný obsah, obsahující pokyny k jednotlivým úkonům realizátora
i žáků a komentující detailně průběh realizace aktivity v časové posloupnosti.
V případě, že je aktivita hodnotitelná univerzálním způsobem a obsahuje autorské řešení, je toto řešení
součástí části 5 (Soubor metodických materiálů). V případě, že má aktivita spíše diskuzní ráz
orientovaný na individuální reflexi žáků, jsou doporučení k provedení metodických reflexí umístěna
zde v části 3 (tj. tato doporučení tvoří součást tohoto metodického bloku).

3.1.1 Téma č. 1 (Den dobra) – 2 hodiny
1. hodina (Den dobra – příprava)

Forma a bližší popis realizace:
Žáci se svým třídním učitelem naplánují a realizují jeden den, kdy budou společně pomáhat tam,
kde je to potřeba. Budou mít možnost rozhodnout se pro jednu z nabízených variant nebo přijít
s vlastním nápadem, kde mohou pomoci.
Metody: brainstorming, diskuze, skupinová práce
Očekávané výstupy:

-

žák reflektuje svou vlastní pozici ve společnosti a orientuje se ve svých právech, možnostech,
očekáváních a povinnostech vůči pospolitostem, jejichž je součástí
žák si je vědom svých vlastních kolektivních identit a promýšlí míru své spoluzodpovědnosti
za jejich udržování
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-

žák vnímá, že udržitelné koncepce demokracie a občanství vyžadují reflexi takových pojetí
člověka a společnosti, jež formulují alternativy vůči formám posesivního individualismu
a egoismu

Pomůcky: dataprojektor, přístup k internetu
Příloha č. 1.1: Motivační video „Dobrotyl“
Příloha č. 2.1: Prezentace Den dobra metodický materiál k přednášce Giving Tuesday
Příloha č. 2.2: Motivační otázky k nastříhání
Podrobně rozpracovaný obsah:
Na úvod hodiny je vhodné zařadit brainstorming na téma dobrovolnictví, je možno žákům rozdat na
papírku otázky, které nejprve každý písemně zodpoví. Ponechte tedy žákům zhruba 5 minut na
zpracování následujících tří otázek (tyto otázky lze libovolně modifikovat a doplňovat, stávající znění
odráží formulaci, v níž byl program realizován a ověřen):
Příklady otázek:
1. Co je GIVING TUESDAY a kdy tato událost probíhá?
2. O jakých možnostech zapojit se jako dobrovolník ve svém okolí víte? Pokud už máte nějakou
zkušenost, napište jakou a podělte se o své dojmy.
3. V jaké oblasti byste měli chuť pomáhat a jakým způsobem?
Následuje společná diskuze a sdílení zkušeností v časovém rámci přibližně 15 minut. Diskuze je řízena
učitelem, a to tím způsobem, že v případě první a druhé otázky jsou k odpovědím vyzváni ti, kteří chtějí
otázky zodpovědět (tj. první otázka je čistě znalostní a vyžaduje jedinou dílčí odpověď, u druhé otázky
reagují ti, kteří mají s dobrovolnictvím určitou zkušenost, kterou by rádi sdíleli, popřípadě mají tip na
vhodnou aktivitu k zapojení. V případě poslední třetí otázky je nicméně žádoucí, aby svou odpověď
alespoň dílčím způsobem (po vyzvání učitelem, popřípadě lze zvolit metodu posloupnosti, kdy žáci
představují své odpovědi tak, jak jsou umístěni v místnosti) prezentovali všichni, neboť od motivace a
zaměřenosti jednotlivců pomáhat se následně odvíjí i práce skupin a příprava vlastního projektu
(vzhledem k dobrovolnickému charakteru aktivity i bezpečnému prostředí má samozřejmě každý žák
právo ponechat třetí otázku nezodpovězenou, eventuálně svou odpověď nezveřejnit – v takovém
případě se následně přičlení k té skupině, s jejímž zaměřením jeho osobní vize souzní nejvíce.
Poté co žáci prezentují své odpovědi na otázku č. 3, vytvoří dle pokynů učitele skupiny, které budou
svým zaměřením sdružovat ty, jejichž orientace na dobrovolnickou aktivitu je svým charakterem
podobný.
Pro tuto potřebu je proto žádoucí, aby učitel během prezentací odpovědí na 3. otázku tyto jednotlivé
odpovědi graficky zaznamenával a demonstroval na tabuli tak, aby bylo po skončení prezentací možné
zorientovat se v tom, v čem přesně spočívají přesahy jednotlivých aktivit. V závěru učitel vybere
žákovské odpovědi jako inspiraci pro další práci i pro orientaci v tom, s jakým typem dobrovolnictví se
ten který žák ztotožňoval ještě předtím, než se daný třídní kolektiv do dobrovolnické aktivity zapojil
(tyto individuální odpovědi lze rovněž žákům vrátit zpět po realizaci vlastního projektu,
tj. během 2. hodiny této aktivity s tím, že žáci mohou individuálně reflektovat, jak se jejich pohled na
dobrovolnictví během participace vyvíjel).
Poté učitel za pomoci Přílohy č. 2.1 – „Prezentace Den dobra metodický materiál k přednášce Giving
Tuesday“ představí obecně koncepci Giving Tuesday s využitím internetových stránek:
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Webové stránky pro inspiraci k realizaci aktivity:
Web charitativního projektu Giving Tuesday https://www.giving-tuesday.cz
Web charitativního projektu Srdce dětem https://www.srdcedetem.cz,
Webové stránky z realizace dosavadních projektů pro inspiraci:
Web charitativního projektu Giving Tuesday https://www.giving-tuesday.cz/dobrotyl/, jež mapuje
způsob realizace Dne dobra na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové (viz příloha č. 1.1: Motivační
video Dobrotyl https://drive.google.com/file/d/1rXqqAEQmW-AB2Y3MYNSMsWCpX9zJ_Nl/view?usp=sharing).
Pro další možnosti pomoci lze využít další inspirativní videa týkající se aktivity:
Český rozhlas, 2018, Ježíškova vnoučata 2018, YouTube video. [12.09.2021]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=fb9Rf2UWTkg,
Diakonie ČCE, 2017, Děti darují dětem k Vánocům: Krabice od bot 2017, YouTube video. [12.09.2021].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=jElMAZdByNk

V případě, že by si někteří žáci nevěděli s promýšlením dobrovolnických aktivit rady, může jim učitel
poskytnout inspiraci, např.:
•
•
•
•
•
•
•

web https://www.srdcedetem.cz
návštěva vybraného komunitní zařízení (domovy seniorů, jídelny pro chudé, nízkoprahové
zařízení, …)
participace na programu školek, škol a dalších center (sportovní a kulturní akce, čtení, hodiny
tance, pracovní a výtvarné kroužky)
úklid veřejného prostranství (např. parku, kostela, …)
pomoc v zoologické zahradě
realizace sbírky pro potřebné
participace na činnosti veřejných institucí a spolků (knihovny, hasičů, …)

Jakmile jsou žáci rozděleni do skupin podle toho, kterou dobrovolnickou oblast a činnost jednotliví žáci
podporují, je úkolem každé skupiny formulace konkrétního návrhu pomoci, který budou následně
prezentovat a obhajovat před ostatními.
Následně třídní učitel společně s žáky zvolí vhodnou aktivitu předem určeným způsobem
(např. hlasováním). Tomuto výběru by měla předcházet organizovaná diskuze, kdy je každý návrh
podrobněji představen a žáci mají za úkol identifikovat jeho pozitiva/negativa, respektive přednosti
a slabiny, aby výsledný výběr nevycházel primárně z emočních vazeb mezi žáky (např. chci dělat to a to,
protože to chce můj kamarád), ale odrážel skutečné možnosti a reflektované preference žáků.
Do výběru a přípravy by se měl aktivně zapojit co největší počet členů třídy.
Po volbě aktivity žáci v rámci přípravné fáze (ve svém volném čase) zkontaktují příslušnou organizaci či
jednotlivce a domluví podrobnosti, jak by pomoc měla vypadat. Mezi tyto detaily konkrétní realizace
dobrovolnického projektu patří zejména tyto otázky, jež je třeba s partnerskou institucí dohodnout:

•
•

zjištění míry zájmu případné partnerské instituce o spolupráci
vytipování těch oblastí, v nichž by charitativní organizace uvítala pomoc (teprve na základě
informací od dotyčné organizace lze upravit původní očekávání, která žáci v souvislosti
s projektem formulovali)
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•
•
•
•

•
•
•

přesné datum, kdy dobrovolnická akce proběhne
časový rozsah pomoci, kterou žáci poskytnou
personální zajištění, které bude partnerská instituce požadovat (optimální počet participujících
studentů)
určení konkrétních osob, které budou za spolupráci zodpovědné (jak na straně partnerské
instituce, tak v žákovském kolektivu s tím, že styčnou osobou na straně školy by kromě
vybraných žáků měl být i učitel)
konkrétní vymezení pomocných aktivit, na nichž žáci mohou participovat (tj. de facto rozdělení
rolí a funkcí, které budou žáci v rámci projektu plnit
možnosti pozitivní motivace pro zapojené žáky (jakým způsobem bude jejich participace
oceněna)
vzájemné možnosti propagace společného projektu (jakým způsobem budou o projektu
informovat žáci, respektive škola, jakým způsobem bude povědomí o projektu mezi veřejností
šířit zapojená instituce

Pokud bude třeba fyzická přítomnost žáků při realizaci projektu, je možné uvolnit na jeden den celou
třídu či její vyslance.
Všechny fáze by měly být zdokumentovány, výstupem by mělo být grafické ztvárnění cesty
za „dobrem“, které bude součástí školní výstavy ke Dni dobra. Mezi možné formy dokumentačního
ztvárnění náleží např. tyto výstupy (konkrétní ukázky naleznete v příloze):
•
•
•
•

video
poster (plakát)
powerpointová prezentace
fotokniha

Doporučení:
Žáky je vhodné s projektem seznámit přímo v den, na který připadá leitmotiv celé akce, tj. GIVING
TUESDAY – největší svátek dárcovství a nejštědřejší den v roce, který oslavuje celý svět a který
podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky, do něhož je přitom zapojeno 150 zemí (viz
web www.giving-tuesday.cz).
Aby měla akce skutečně celotřídní/celoškolní charakter a mobilizovala co největší počet účastníků,
je vhodné spojit prezentaci a propagaci dobrovolnictví s dalšími kolektivními volnočasovými aktivitami
naplánovanými na tentýž den, které zároveň poslouží jako „startovací“ aktivity.
V přiloženém videu Dobrotyl (viz příloha č. 1.1: Motivační video Dobrotyl)
je možné nalézt konkrétní možnosti těchto doprovodných aktivit, mezi něž patří např.:
•
•
•
•
•
•

charitativní orientační závod
koncert (školního orchestru, žákovských kapel apod.)
bufet formou prodeje potravinových produktů, které vyrobí sami žáci
prezentace charitativních organizací působících v dané lokalitě (např. ve formě stánků)
přednášky známých osobností zapojujících se do charitativní činnosti
prodej odznáčků a „placek“ spjatých s charitativním Dnem dobra
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Hodnocení aktivity:
Vzhledem ke kooperativnímu charakteru aktivity je nežádoucí, aby byla aktivita hodnocena jinak
než diskuzní a kolektivní zpětnou vazbou – v případě prezentace individuálních odpovědí na jednotlivé
otázky je třeba, aby učitel zajistil atmosféru „žádná odpověď a žádný názor nejsou špatné“.
V případě hodnocení návrhů žákovských týmů vztahujících se k možnostem konkrétní pomoci
je žádoucí, aby na výběru toho nejlepšího projektu, o jehož realizaci se nakonec pokusí celá třída,
participovaly všechny skupiny, a jednalo se tak skutečně o dobrovolný výběr ze strany samotných žáků.

2. hodina (Den dobra – reflexe)
Forma a bližší popis realizace:
V této hodině by měli žáci společně s učitelem reflektovat realizovaný projekt, sdílet své dojmy
a zkušenosti.
Vzhledem k tomu, že tento program obsahuje motivační návod, jak s žáky pracovat v oblasti rozvoje
a podpory participace na dobrovolnické činnosti (hodina 1), a zároveň i toto následné systematické
uchopení reflexe (hodina 2), je třeba vnímat, že obě dvě hodiny je možné flexibilně adaptovat
dle konkrétních nuancí zvolené charitativní činnosti a vlastního realizovaného projektu. V souvislosti
s tím je žádoucí zdůraznit, že tento program vymezuje časovou dotaci pro danou aktivitu těmito dvěma
vyučovacími hodinami, jež slouží jako motivačně-evokační a následná reflektivní fáze (tj. v 1. hodině
jsou žáci trénováno ve schopnosti převzít kreativitu a zodpovědnost do vlastních rukou a 2. hodina
s žáky reflektuje, jak míru jejich úspěšné pomoci, tak jejich vnitřní náhled na prožitou zkušenost.
Samotná forma realizace vlastního projektu je přirozeně ponechána na konkrétním vyučujícím,
který si rovněž se svou třídou zvolí potřebný časový rámec (tj. charitativní projekt může být rozvíjen
v rozsahu jednoho dopoledne během projektového dne či může představovat komplexní
a dlouhodobou činnost dané třídy v rozmezí celého školního roku). Z těchto důvodů nemůže být tato
časová dotace součástí tohoto programu, jelikož se skutečně jedná o dimenzi, která je záměrně
ponechána v rukách konkrétního pedagoga, přičemž platí, že ve všech případech by měl dotyčný učitel
využít zde zpracovanou úvodní motivační i závěrečnou reflektivní část.

Vzhledem k tomu, že samotná charitativní několikahodinová (či několikadenní) činnost může probíhat
ve volném čase a nemusí být školou ani oficiálně zorganizovaná, dává smysl, že úloha této didaktické
aktivity v rámci našeho programu spočívá primárně v těchto atributech:
1) žáci jsou motivováni k tomu, aby dobrovolnictví chápali jako přirozenou a potřebnou součást
naší každodennosti a byli schopni a ochotni se do podobné činnosti sami zapojit (respektive
spoluzorganizovat kolektivní zapojení sebe a svých spolužáků
2) žáci zvládají zhodnotit vlastní charitativní úsilí a reflektují smysl dobrovolnosti na základě
situací, které sami prožili.
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Metody: škálování v prostoru třídy, diskuze
Očekávané výstupy:

-

žák chápe diskuzi jako optimální platformu pro falzifikaci společenských hodnot a postojů
žák vnímá, že společenské hodnoty i jejich významy jsou kulturně, sociálně, historicky
a jazykově podmíněné
žák reflektuje svou vlastní pozici ve společnosti a orientuje se ve svých právech, možnostech,
očekáváních a povinnostech vůči pospolitostem, jejichž je součástí

Pomůcky: dataprojektor,
Příloha č. 2.3: Reflektivní otázky k nastříhání

Podrobně rozpracovaný obsah:
Nejprve je žádoucí provést individuální písemnou reflexi, pro niž je možné využít připravené lístečky
s otázkami. Např.:
1. Jak byste hodnotili návštěvu v domově pro seniory? (kolonka pro pozitivní vs. negativní postřehy)
2. Co vás během akce překvapilo příjemně/nepříjemně?
3. Chtěli byste se tam ještě někdy vrátit?
Následně je možné využít prostor třídy pro vyjádření pocitu z realizovaného Dne dobra. Učitel vymezí
v prostoru třídy pomyslnou linii sahající z jednoho rohu místnosti do druhého a vyzve žáky, aby každý
z nich na této ose zaujal pozici dle toho, jaké emoce v něm daná akce (Den dobra) vyvolala. Pro tento
účel je zapotřebí, aby každý z obou rohů místnosti symbolizoval opačné póly (tj. jeden pro maximálně
pozitivní, druhý pro maximálně negativní zážitek, střed třídy jako neutrální zážitek).
Z takto provedené reflexe učitel získá obecnou informaci, zda se žáci s akcí identifikovali pozitivně,
či nikoliv. I v této fázi je samozřejmě prostor pro ústní sdělení dojmů (tj. z každé části osy může být
vybrán jeden žák, který je ochoten zdůvodnit svůj výběr místa).
Následují společná diskuze a promítnutí grafického výstupu, jež mohou být opřeny jak o individuální
písemnou reflexi, tak o kolektivní prostorovou reflexi.
Učitel opět vybere zpětnou vazbu pro potřeby vyhodnocení projektu.
V případě, že se akce zúčastní více tříd, je možné prezentovat i výstupy ostatních tříd. Žáci posoudí,
zda by bylo možné některý z projektů rozšířit do podoby celoškolní akce, a navrhnou další kroky.

Hodnocení aktivity:
Aktivita je v tomto ohledu zaměřena čistě na reflexi realizovaného projektu, přičemž použité reflektivní
nástroje umožní provést jak individuální, tak kolektivní sebereflexi.
Učitel by měl přirozeně vést reflexi tak, aby nebyla chápána kompetitivně (tj. nejde o to identifikovat,
co se komu povedlo či nepovedlo, co mohlo být učiněno jinak a kdo byl při realizaci nejlepší),
ale jako prostor pro sdílení vlastních prožitků, emocí a postřehů. Pro introvertněji založené žáky
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je pochopitelně vhodnější realizace první reflexe (tj. anonymní odpovědi formou lístečků),
pro demonstraci sdíleného kolektivního prožitku a posilování kolektivních vazeb ve třídě
prostřednictvím společného vědomí a společné identity se zase hodí škálování v prostoru třídy.
V obou případech je nicméně nutné zajistit bezpečné prostředí, v němž se žáci nebojí a neostýchají
prezentovat své subjektivní postřehy.

3.1.2 Použité zdroje – doporučená literatura k bloku č. 1 (Kooperace):
BALL, Stephen J. New philanthropy, new networks and new governance in education. Political studies,
2008, 56, 4, 747-765.
BLACKMAN, Stacey. From charity education towards inclusion. Caribbean discourse in inclusive
education: Historical and contemporary issues, 2017, 1.
DUNN, Alison. Using the wrong policy tools: Education, charity, and public benefit. Journal of Law and
Society, 2012, 491-514.
FRIČ, P., POSPÍŠILOVÁ, T. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století.
Praha: Agnes, 2010.
HOLDSWORTH, Clare; QUINN, Jocey. Student volunteering in English higher education. Studies in
Higher Education, 2010, 35, 1, 113-127.
HOLDSWORTH, Clare; BREWIS, Georgina. Volunteering, choice and control: a case study of higher
education student volunteering. Journal of Youth Studies, 2014, 17, 2, 204-219.
KHASANZYANOVA, Albina. How volunteering helps students to develop soft skills. International Review
of Education, 2017, 63.3: 363-379.
LEUNG, Yan Wing. Citizenship education through service learning: from charity to social justice. 2003.
MEGANCK, Erik. (Re) Inserting charity in education. Transformation in Higher Education, 2018, 3, 1, 110.
MUNRO, Kathleen M. Continuing professional development and the charity paradigm: Interrelated
individual, collective and organisational issues about continuing professional development. Nurse
education today, 2008, 28, 8, 953-961.
SON, Joonmo; WILSON, John. Education, perceived control, and volunteering. In: Sociological Forum.
2017, 831-849.
STEIN, Sharon; DE ANDREOTTI, Vanessa Oliveira. Cash, competition, or charity: International students
and the global imaginary. Higher Education, 2016, 72, 2, 225-239.
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3.2 Metodický blok č. 2 (Konflikt)
3.2.1 Téma č. 1 (Lidská práva v konfliktu) – 2 hodiny
1. hodina (Lidská práva napříč kulturami)
Forma a bližší popis realizace:
Hodinu tvoří souhrn motivačních aktivit, jež jsou zaměřeny na pojetí lidských práv jako základních
hodnot současného světa coby nepostradatelné, avšak zároveň kulturně podmíněné a mnohdy
konfliktní součásti našich životů. První hodina zahrnuje tyto aktivity: společné hledání přijatelné
definice lidských práv, výskyt lidských práv v různých jazykových kulturách, kulturní dilemata lidských
práv (vnímání pojmu člověk a právo v různých historických obdobích).
Metody: skupinová práce, diskuze, práce s textem, brainstorming
Očekávané výstupy:

-

žák vnímá, že společenské hodnoty i jejich významy jsou kulturně, sociálně, historicky
a jazykově podmíněné
žák akceptuje pluralismus jako inherentní charakter společenské reality, chápe a uznává
konflikt jako přirozenou součást lidského života

Pomůcky: list papíru, psací potřeby, přístup k internetu, projektor
video anketa: Aleš Výmola, 2012, Co jsou to lidská práva?, YouTube video. [12.09.2021]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=AQGDAb1RJ5A,
Příloha č. 2.4: Sada lístků s cizojazyčnými výrazy pro lidská práva

Podrobně rozpracovaný obsah:
1) Aktivita hledání definice lidských práv: časová dotace 12 minut
Žáci se rozdělí do tříčlenných skupin, v nichž si na začátku aktivity dle zadání promyslí a zapíší vlastní
definici lidských práv o maximálně 10 slovech. Poté učitel pustí video s anketou (viz pomůcky).
Následuje srovnání odpovědí z ankety a žákovských odpovědí.
Všechny skupiny následně prezentují své definice lidských práv a komentují, zda by na základě
zhlédnutého videa na své definici něco upravili.
Učitel všechny zmíněné definice všech skupin zapisuje na tabuli, a jakmile jsou zde všechny definice
zaznamenány, je úkolem žáků vybrat pojem či myšlenku, která se vyskytuje ve všech definicích – v čem
se tedy všechny skupiny na definici lidských práv shodly.
Cílem aktivity je ukázat žákům, že je velmi těžké stanovit přesnou definici lidských práv, což by mělo
vést k závěru, že namísto jednoznačného vyjmenování příkladů „co jsou a co nejsou lidská práva“
by se lidé měli naučit posuzovat, v kterých konkrétních situacích jsou lidská práva porušována a proč.
Cílem této aktivity není znalostní hodnocení, ale poskytnutí zpětné vazby jednotlivým definicím
lidských práv, ke kterým dospějí žákovské týmy.
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Finální fáze aktivity by tak měla spočívat v ocenění všech jednotlivých příspěvků, jakož i v identifikaci
těch znaků, které byly společné všem definicím. V rámci srovnávání jednotlivých definic lze iniciovat
hlasování jednotlivých týmů o nejlepší navrženou definici s tím, že po vybrání vítěze jsou jednotlivé
týmy vyzvány k tomu, aby vyzdvihly konkrétní přednosti dané vítězné definice.
Učitel zároveň může po představení a vyhodnocení všech definicí poskytnout ukázku učebnicových
definic lidských práv, aby si žákovské týmy ověřily, do jaké míry se jejich definice blížily odbornému
pojetí:
Human rights are norms that aspire to protect all people everywhere from severe political, legal, and
social abuses. Examples of human rights are the right to freedom of religion, the right to a fair trial
when charged with a crime, the right not to be tortured, and the right to education. (Nickel 2019)
Human rights, rights that belong to an individual or group of individuals simply for being human, or as
a consequence of inherent human vulnerability, or because they are requisite to the possibility of a just
society. Whatever their theoretical justification, human rights refer to a wide continuum of values or
capabilities thought to enhance human agency or protect human interests and declared to be universal
in character, in some sense equally claimed for all human beings, present and future. (Burns 2020)
Použité zdroje:
BURNS, Weston H. Human Rights. Encyclopædia Britannica [online]. Chicago, IL: Stanford
UniversityEncyclopædia
Britannica,
2020
[cit.
2021-9-20].
Dostupné
z:
https://www.britannica.com/topic/human-rights
NICKEL, James. Human Rights. Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. Stanford: Stanford
University, 2019 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/

2) „Lidská práva a jiné kultury (cizí jazyky)“: časová dotace 12 minut
Úkolem žáků je přiřadit správný cizí jazyk k výrazu pro lidská práva. Cílem aktivity je nejen rozšiřování
jazykových kompetencí žáka, ale i demonstrace, že i když jiné kultury mají ve svém jazyce výraz pro
lidská práva (a lidská práva jsou tedy univerzálním konceptem), nemusí být obsah tohoto výrazu
totožný.
Řešení aktivity:
Viz příloha č. 2.5: Řešení přílohy č. 2.4 – Sada lístků s cizojazyčnými výrazy pro lidská práva.

3) Aktivita „Kulturní dilemata lidských práv“: časová dotace 20 minut
Učitel uvede aktivitu úvahou, že způsob, podle kterého definujeme lidská práva, se odvíjí od definice
pojmu „člověk“ a definice pojmu „právo“. Žáci se následně rozdělí do čtyř skupin. Každá skupina
představuje člověka v jedné historické době či fiktivní postavu se specifickým přístupem k člověku
(evropský kolonizátor v 16. století, německý občan v roce 1940, český občan v roce 2019, lord
Voldemort). Žáci zpracují své názory, jak si myslí, že představitel jejich skupiny vnímal člověka
a jeho práva, a to nejlépe tak, že vytvoří fiktivní dialog dvou osob v daném období, jejichž „lidské“
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statusy by se tehdy lišily: tj. například dialog kolonizátora a indiána, občana Třetí říše a Žida, českého
občana a příslušníka národnostní menšiny, lorda Voldemorta a mudly).
Následuje prezentace jednotlivých dialogů a společná diskuze, z níž by mělo vyplynout, nakolik se
vnímání člověka lišilo v závislosti na různých historických, či dokonce fiktivních kontextech – tj. jak
vnímali lidstvo španělští dobyvatelé, jak nacisté, jak současná česká společnost a jak přívrženci lorda
Voldemorta. Cílem aktivity je ukázat žákům, že koncept lidských práv je nesamozřejmý, jelikož se odvíjí
od naší kultury, doby, ve které žijeme, i našeho světonázorového přesvědčení. Jednotlivé názory
na téma lidských práv se tedy vždy budou lišit a vyvolávat silné emoce.
Hodnocení aktivity:
V tomto případě opětovně není cílem vést aktivitu ke kvantifikovatelnému univerzálnímu hodnocení,
neboť záměr aktivity spočívá ve schopnosti prezentovat kulturní a historickou podmíněnost lidských
práv a v umožnění žákům prezentovat tuto podmíněnost prostřednictvím vlastní kreativní jazykové
tvorby.
Zpětná vazba by proto měla směřovat především ke kvalitě vytvořených žákovských dialogů,
a to jak po stránce obsahové nápaditosti, tak v rovině formálního zvládnutí a vystižení prezentovaného
tématu.

2. hodina (Bez lidských práv)
Forma a bližší popis realizace:
Hodinu tvoří souhrn motivačních aktivit, jež jsou zaměřeny na pojetí lidských práv jako základních
hodnot současného světa coby nepostradatelné, avšak zároveň kulturně podmíněné a mnohdy
konfliktní součásti našich životů. Druhá hodina zahrnuje tyto aktivity: hru „Outsider“, během níž si žáci
na vlastní kůži vyzkouší, jaké je to být vyloučen z většinové společnosti, a diskuzi nad tématem
morálních dilemat, která žákům naznačí, že i přes existence lidských práv budou ve společnosti vždy
existovat neshody ohledně toho, kam až mají lidská práva sahat, komu mají náležet a jak mají být
zajištěna. Hra „Outsider“ tedy žákům přibližuje pozici člověka, který je vyvržen na okraj společnosti,
a během aktivity „Morální dilemata v praxi“ mají žáci za úkol promýšlet konkrétní případy, v nichž se
lidská práva dostávají do vzájemného konfliktu.
Metody: Zážitková aktivita pro celou třídu, skupinová práce, diskuze, aktivita pro jednotlivce, dvojice
i menší skupiny
Očekávané výstupy:

-

žák zvládá reflektovat výhody i rizika demokratického rozhodování i stylu života
žák akceptuje pluralismus jako inherentní charakter společenské reality, chápe a uznává
konflikt jako přirozenou součást lidského života

Pomůcky: dostatečný prostor v místnosti, list papíru, psací potřeby, dostatečný počet šátků či jiných
odlišovacích pomůcek (počet šátků = počet skupin)
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Podrobně rozpracovaný obsah:
1) Hra „Outsider“:
Učitel uvede aktivitu konstatováním, že nedokážeme-li lidská práva jednotně definovat, můžeme zkusit
dojít k jejich definici cestou jejich omezení.
Nejprve je třeba žáky rozdělit do zhruba stejně početných skupin (optimální velikost jedné skupiny
je 4–5 žáků). Následně učitel zadá všem skupinám stejný úkol (např. složit báseň, naplánovat program
školního výletu apod.). Úkol musí být zadán tak, aby žáci museli spolupracovat.
Učitel zároveň v každé skupině určí žáka, kterému uváže na krk šátek – který bude outsiderem.
V tento moment žák ztratil lidská práva a bude ostatními zcela ignorován.
Během celé doby plnění úkolu je žák s šátkem – outsider – ignorován, i když se snaží aktivně do skupiny
zapojit (to je jeho úkolem). Učitel postupně outsidery střídá, případně si outsider volí svého
následovníka sám.
Po ukončení hry vyzve učitel třídu, aby prezentovala výsledek své práce (pro odlehčení napjaté
atmosféry). Následně dochází k velmi důležité zpětné vazbě. Outsideři mluví o svých pocitech při hře.
Důležité je vyslechnout i ostatní, jak se cítili v roli svědka porušování lidských práv. Hra může být
psychicky náročná, prvním outsiderem musí být vždy žák se silným postavením ve třídě. Pro třídní
učitele může být aktivita zajímavým vhledem do vazeb mezi žáky jeho třídy. Zpětná vazba musí být
provedena vždy a pečlivě.
Aktivitu je možné rozšířit o vymýšlení kritérií, podle kterých mohl být outsider vybírán, i když víme,
že byl vybrán náhodně. Cílem aktivity je umožnit žákům prožít upření lidských práv, případně stát se
svědkem, kdy jsou lidská práva někomu upřena. Dále by si žáci měli uvědomit, že důvody, proč někomu
upíráme lidská práva (typicky rasa, náboženství, pohlaví…), mohou být i banální (brýle, silnější
postava…), že jsou nahodilé a subjektivní, a mohou být vedeny sobeckými zájmy.

Hodnocení aktivity:
V případě aktivity „Outsider“ je při závěrečné reflexi především třeba zajistit dostatečný verbální
prostor všem žákům, kteří si roli outsidera skupiny vyzkoušeli.
Hra by v žádném případě neměla být jakkoli kvalitativně, natož kvantitativně hodnocena – žáci by měli
pochopit, že zadaný skupinový úkol (např. skládání básničky) byl pouze demonstrovaným
a simulovaným fenoménem jakékoli společenské aktivity, z níž byl v dané chvíli někdo vyloučen.
Ačkoliv tak samozřejmě pro odlehčení atmosféry mohou být tyto výstupy skupin prezentovány, není
žádoucí jakkoli hodnotit jejich kvalitu, neboť těžiště aktivity by nemělo být přesouváno od empatické
tolerantní dimenze ke kompetitivní rovině.
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2) Aktivita „Morální dilemata v praxi“:
Učitel uvede aktivitu myšlenkou, že spory o to, co jsou lidská práva a jaké je jejich vymezení, existují
nejen mezi různými kulturami, ale i uvnitř těchto kultur. Žáci mají za úkol formulovat:
1. Příklad konfliktu v oblasti chápání lidských práv mezi různými kulturami (např. případ Charlie
Hebdo, svoboda projevu versus úcta k náboženským symbolům).
2. Příklad konfliktu v oblasti chápání lidských práv uvnitř jedné společnosti. Většinou se bude jednat
o odlišné politické a hodnotové názory (např. téma manželství versus registrované partnerství).
Následuje prezentace výsledků všech skupin a řízená diskuze nad tématem těchto interkulturních
a intrakulturních konfliktů – je žádoucí vest žáky k úvaze nad příčinami těchto konfliktů a snaze
formulovat možná řešení.
Hodnocení aktivity:
V případě aktivity „Morální dilemata v praxi“ by měla každá skupina při závěrečné reflexi uvést své
řešení – tj. jeden příklad interkulturního a jeden příklad intrakulturního sporu. Učitel by měl v této fázi
všechny navrhované příklady okomentovat, a pomoci tak žákům rozhodnout, které z nich byly
relevantní, eventuálně v čem se jednotlivé skupiny při svých úvahách dopouštěly nepřesností.

3.2.2 Téma č. 2 (Politická orientace)
1. hodina (Politické programy)
Forma a bližší popis realizace:
První hodina tématu „Politická orientace“ je zaměřena na schopnost rozpoznání hlavních rozdílů
mezi „pravicovým“ a „levicovým“ stylem politického uvažování. Přestože pro řadu laiků, ale bohužel
i aktérů v odborném prostředí představují pojmy pravice a levice překonanou typologii štěpení
politického spektra, jedná se v evropském prostředí o natolik zakořeněnou terminologii, jež navíc
reprezentuje základní vhled do problematiky vývoje politických stran, že si bez jejich alespoň dílčí
reflexe lze výuku politické orientace na středních školách jen těžko představit. Přirozeně,
že uplatnitelnost dichotomie pravice vs. levice lze v současném kontextu zpochybňovat z nejrůznějších
úhlů pohledu, avšak aby žáci byli schopni k tomuto závěru dojít vlastní cestou a začít případně
pochybovat o přetrvávání pravolevého spektra v aktuálním politickém diskurzu, je zapotřebí,
aby nejprve precizně porozuměli jeho základům.
Právě k tomuto účelu slouží předložená aktivita, neboť i v případě, že pravolevé spektrum
neodmítneme a budeme ho používat, zůstává faktem, že pojmy pravice a levice jsou ve veřejném
a mediálním prostředí leckdy používány velmi vágně a často slouží k politickému boji
spíš než k deskripci politického přesvědčení. O to víc je žádoucí umět přiřadit těmto pojmům správný
obsah a na základě toho se v moderní politice zorientovat, co znamená, deklarují-li konkrétní politické
strany své směřování jako pravicové či levicové. Cíl této aktivity tak spočívá v pochopení základních
hodnotových rozdílů mezi pravicovým a levicovým pólem politického spektra s tím, že jeho náplň
je koncipována spíše na identifikaci konkrétních programových rozdílů než na odlišnost teoretických
východisek. Žáci mají za úkol vyhledat ve skutečných stranických programech pasáže, které dle nich
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dokládají pravicovou či levicovou orientaci daného textu, a na základě toho seřadit tyto programy
v rámci politického spektra od nejvíce pravicového po nejvýrazněji levicový.
Metody: skupinová práce, interpretace textu, diskuze
Očekávané výstupy:

-

žák akceptuje pluralismus jako inherentní charakter společenské reality, chápe a uznává
konflikt jako přirozenou součást lidského života
žák chápe diskuzi jako optimální platformu pro falzifikaci společenských hodnot a postojů

Pomůcky: psací potřeby,
Příloha č. 1.2: Ukázky politických programů

Metodické pokyny k organizaci hodiny:
•
•
•

zadání instrukcí: cca 1 minuta
vyhotovení pracovního listu ve čtveřici: cca 15–20 minut
závěrečná debata: cca 15–20 minut

Předtím, než budou žáci vyplňovat pracovní list, by měli být alespoň základní formou seznámeni
s rozlišením politického spektra na pravici a levici. Vzhledem k tomu, že se ovšem jedná o všeobecně
rozšířenou znalost, je možné ponechat na libovůli učitele, zda tuto aktivitu využije jako opakování
a demonstraci již probrané problematiky, anebo zda ji pojme jako úvodní motivaci a zjištění žákovských
znalostí.
Rozdejte žákům do čtveřic jeden pracovní list, což znamená, že každý člen čtveřice obdrží jeden příklad
politického programu. Instruujte žáky, aby nejprve postupovali jednotlivě – tj. každý žák si pročte
svůj přidělený program a pokusí se v něm označit ty pasáže, které podle něho dokládají pravicovou
či levicovou orientaci dané strany. Jakmile jsou členové skupiny s touto částí aktivity hotovi, mohou
přistoupit ke vzájemnému porovnání. Všichni členové čtveřice tak představí klíčové body svého
programu, sdělí svůj názor ohledně politické orientace daného textu a následně se všichni pokusí
seřadit tyto čtyři programy na pravolevé ose od nejvíce pravicového po nejvýrazněji levicový.
Po dokončení aktivity ve všech skupinách by měla následovat společná kontrola a závěrečná diskuze.
Při kontrole je vhodné postupovat dle logiky a posloupnosti pravolevého spektra – učitel by měl vyzvat
žáky, aby identifikovali například nejvíce pravicový program a obhájili svou volbu příslušnými pasážemi
v textu. Tímto způsobem je třeba postupovat až k určení nejvíce levicového programu, čímž se utvoří
požadované srovnávací spektrum.
V závěru je možné postoupit od deskriptivní roviny k normativní a vyzvat žáky, aby vyjádřili svůj názor
ohledně jednotlivých představených programů – je přitom třeba dbát, aby úroveň diskuze nesklouzla
od věcných argumentů k osobním útokům (tzn.: „Domnívám se, že snížení daní, zákaz imigrace,
vyvlastnění velkých firem přinese České republice užitek/škodu, protože…“, a nikoli „Pepa je blbec,
protože by volil Dělnickou stranu“).
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Řešení aktivity:
Viz příloha č. 2.6: Řešení přílohy č. 1.2 – Ukázky politických programů

2. hodina (Politický kompas)
Forma a bližší popis realizace
Cíl tohoto pracovního listu spočívá v poskytnutí přesnější orientace v pojmech „levice“ a „pravice“
za pomoci tzv. politického kompasu, online aplikace, která žákům umožňuje „změřit“ si své politické
postoje. Hlavní výhoda politického kompasu, který využívá tzv. dvoudimenzionální spektrum, spočívá
v tom, že na rozdíl od jednoduchého dělení levice vs. pravice, pracuje kompas se dvěma osami
politických otázek – s otázkami ekonomickými (osa x) a otázkami sociálními (osa y). Zatímco
tak v klasickém pravolevém spektru není možné od sebe oddělit zcela odlišné politické postoje
na pravici či levici (např. ekonomický pravicový liberál vs. pravicový nacista), dvoudimenzionální
spektrum tyto postoje zařadí do odlišných kvadrantů, neboť to, že dvě ideologie mohou sdílet
např. ekonomické postoje (tj. budou obě na pravici na ose x), neznamená, že se nebudou lišit
v otázkách sociálních (např. vztah k jiným rasám), v důsledku čehož bude jejich pozice zcela opačná
na ose y.
S pomocí politického kompasu tak žáci mají možnost nejprve identifikovat svou vlastní pozici
v kvandrantovém schématu politické orientace, vymezeném póly levice – pravice, autorita – svoboda
(viz příloha), aby následně posoudili, zda se s touto pozicí sami identifikují. V mnoha případech může
totiž samozřejmě nastat situace, kdy kompas žáky posune na pozici, se kterou sami nesouhlasí, což na
jedné straně žákům demonstruje, že jakékoli digitální aplikace slibující usnadnění rozhodování ve
volbách (např. volební kalkulačka) mají svá úskalí a nelze jimi nahrazovat osobní politické přesvědčení.
Na druhé straně by ale žáci měli porozumět základním mechanismům, jak se politická orientace měří,
k čemuž slouží druhá část aktivity. Během ní jsou žáci konfrontováni s hlavními výroky, které politický
kompas používá (např. „Voda by měla být zadarmo“), a jejich úkolem je rozhodnout, ke kterému ze
čtyř pólů (levice, pravice, autorita, svoboda) daný výrok náleží (tj. kam respondenta politický kompas
posune, bude-li hájit názor, že za vodu by lidé neměli platit).
Metody: samostatná práce, práce s dotazníkem, diskuze
Očekávané výstupy:

-

žák reflektuje svou vlastní pozici ve společnosti a orientuje se ve svých právech, možnostech,
očekáváních a povinnostech vůči pospolitostem, jejichž je součástí
žák akceptuje pluralismus jako inherentní charakter společenské reality, chápe a uznává
konflikt jako přirozenou součást lidského života
žák vnímá, že společenské hodnoty i jejich významy jsou kulturně, sociálně, historicky
a jazykově podmíněné

Pomůcky: přístup na internet,
PACE
NEWS
LTD.
Politický
kompas
https://www.politicalcompass.org/test/cz

[online].

c2001-2021.

Dostupné

z:

Příloha č. 1.3: Schéma politického kompasu
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Metodické pokyny k organizaci hodiny:
•

•

•

•

•

•

•

Před zadáním aktivity by měli být žáci alespoň v základních rysech seznámeni s klasifikací
politického spektra na levici a pravici, k čemuž v rámci tohoto programu může sloužit předchozí
aktivita (tj. Politická orientace – práce s politickými programy)
Je samozřejmě optimální, pokud jsou žáci dopředu seznámeni se smyslem politického kompasu
a dvoudimenzionálního spektra (tj. vědí, že tato aktivita by jim měla pomoci zpřesnit orientaci
v rámci politického spektra – pomoci pochopit, kdo je to „pravičák“, kdo „levičák“ – a ukázat,
že klasické pravolevé spektrum směšuje různé druhy otázek (otázky ekonomické a otázky
sociální). Oproti tomu politický kompas odlišuje ekonomickou problematiku od otázek
souvisejících s lidskou svobodou, díky čemuž toto spektrum umožňuje přesnější rozlišení
politického přesvědčení (dva lidé mohou být například shodně stoupenci volného trhu,
avšak mohou se lišit v postoji k homosexuálům, legalizaci drog apod.) Pokud si žáci pod pojmy
„ekonomické otázky“ versus „otázky sociální“ příliš mnoho nepředstaví, měla by jim závěrečná
fáze této aktivity rovněž pomoci.
Před rozdáním pracovních listů je třeba se rozhodnout, které aktivity vykonají žáci doma
a které ve škole. Pokud není možné zajistit, aby měl každý žák při výuce přístup k počítači
s připojením na internet, je nutné zadat minimálně první část aktivity jako domácí úkol. V této fázi
tedy žáci vypracují 1. úkol – tzn. vypracují si své vlastní řešení online politického kompasu
(www.politicalcompass.org/test) s tím, že výsledek si zaznamenají pro další práci.
V další fázi (jakmile mají test vyhotovený a svůj výsledek poznamenaný) je možné přistoupit
ke druhému úkolu, tzn. žáci mají za cíl přiřadit jednotlivé možné odpovědi v dotazníku ke čtyřem
pólům dvoudimenzionálního spektra. Tato aktivita může proběhnout jak formou domácího úkolu,
tak v hodině. Optimální forma realizace tohoto úkolu předpokládá, že žáci budou pracovat
v hodině ve skupinkách. Např. čtyřčlenné skupiny obdrží dohromady všech 43 výroků (viz zadání
v příloze) a jejich úkolem je společně rozřadit tyto výroky k 4 pólům politického kompasu.
Po vypracování 2. úkolu by měla proběhnout společná kontrola, aby měli všichni žáci jasno,
zda se v pólech svoboda – autorita, pravice – levice orientují správně. V této fázi by jednotlivé
skupiny / jednotliví žáci měli společně s učitelem precizovat jednotlivé politické postoje ve vztahu
ke konkrétním otázkám z politického kompasu (tj. argumentovat „být na pravici znamená,
že chci…“, „hájit autoritu znamená, že nechci…“ apod.).
Vzhledem k subjektivnímu charakteru politického kompasu (každý zkoumá své vlastní
přesvědčení) je vhodné vyvolat nad výsledky diskuzi. Nikdo by samozřejmě neměl být nucen
sdělovat svůj vlastní výsledek, pokud nechce, ale je dobré se žáků zeptat, zda dokážou odvodit,
z jakého důvodu jim vyšel právě takový výsledek, popřípadě zda s ním souhlasí. Pokud někdo
vystoupí s tím, že nikoliv (považuje se za pravicového voliče a vyšla mu levicová pozice na spektru,
nebo naopak), je vhodné věnovat se používání těchto pojmů v současném politickém a mediálním
kontextu – tzn. jakým způsobem lidé běžně dospívají k tomu, že někoho označí za pravicového
nebo levicového politika?
Po skončení aktivity mohou pro zajímavost žáci ještě anonymně shromáždit výsledky politického
kompasu za celou třídu a pomocí hodnot na ose x a y vypracovat třídní průměr (pokud budete
chtít zpracovat i tuto část aktivity, je nutné upozornit žáky, aby si po vypracování dotazníku
poznamenali přesné hodnoty — viz schéma níže). Díky tomuto průměru může každý člen třídy
následně porovnat, zda se jeho politické přesvědčení blíží, nebo vymyká většinovému výsledku.

Řešení aktivity:
Viz příloha č. 2.7 Řešení přílohy č. 1.3 – Schéma politického kompasu
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3. hodina (Ideologické texty)
Forma a bližší popis realizace:
Aktivita sestává z osmi textových ukázek, z nichž každá vystihuje odlišné ideologické myšlení v otázce
pojetí moderního státu. Úkolem žákovských skupin je identifikovat správně tu ideologii,
která se vyskytuje v jim přidělené textové ukázce, vybrat z nabídky klíčových slov ty pojmy,
jež se vztahují právě k té ideologii, kterou daná skupina určila v textové ukázce, a následně své řešení
prezentovat ostatním skupinám.
Metody: analýza textu, skupinová práce, skupinová prezentace řešení
Očekávané výstupy:

-

žák vnímá, že společenské hodnoty i jejich významy jsou kulturně, sociálně, historicky
a jazykově podmíněné
žák chápe diskuzi jako optimální platformu pro falzifikaci společenských hodnot a postojů
žák akceptuje pluralismus jako inherentní charakter společenské reality, chápe a uznává
konflikt jako přirozenou součást lidského života

Pomůcky: psací potřeby, optimálně projektor a počítač pro učitele, jednotliví žáci by měli disponovat
přístupem k internetu (na mobilech či na počítači pro každou skupinu, aby mohli vyhledávat pojmy,
kterým případně nerozumějí).
Příloha č. 1.4: Ideologické ukázky

Metodické pokyny k organizaci hodiny:
•
•

•

Rozdělte žáky do 8 skupin (po 3–4 členech) a každé skupině rozdejte jednu textovou ukázku
s úkoly.
Skupiny si rozdělí úkoly v týmu dle zadání (tj. rozpoznání ideologií dle pasáží, přiřazení
typických pojmů k ideologii…). Vzhledem k tomu, že některé pojmy mohou být pro žáky složité
či dosud neznámé, je vhodné, aby každá skupina disponovala online přístupem a mohla tyto
pojmy vyhledávat.
Po vypracování (tj. 10–15 minutách) jednotlivé skupiny představují ostatním svá řešení
(optimální je zobrazovat texty na promítacím plátně pro lepší orientaci všech skupin),
tj. každá skupina by měla:
1. určit ideologii daného textu a zmínit pasáže, jež to dokládají;
2. vybrat klíčové pojmy týkající se dané ideologie a tyto pojmy charakterizovat;
3. stručně zhodnotit postoj dané ideologie ke státu.

Didaktické cíle a metodická doporučení:
Cíl tohoto pracovního listu spočívá v komparaci osmi ideologických postojů (liberalismus,
konzervatismus, feminismus, anarchismus, marxismus, sociální demokracie, fašismus,
multikulturalismus), jež jsou prezentovány formou krátkých textových ukázek. Každý ideologický text
se navíc věnuje stejnému tématu (pojetí státu), díky čemuž je srovnání jednodušší i průkaznější.
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Na základě vypracování příslušného materiálu budou žáci schopni určit, do jaké míry chápe daná
ideologie stát v pozitivní či negativní rovině, a za pomoci definování klíčových pojmů rovněž porozumět
základním motivacím a principům ideologických požadavků. Optimální způsob realizace aktivity
předpokládá, že žáci budou rozděleni do přibližně stejně početných osmi skupin, z nichž každá obdrží
ke zpracování jednu textovou ukázku. V rámci svého úkolu tak každá skupina pracuje s odlišnou
ideologií a teprve při společném vyhodnocení jsou všechny skupiny seznámeny s ostatními textovými
ukázkami. Aktivitu lze samozřejmě modifikovat například tak, že každá skupina obdrží všechny textové
ukázky a jednotlivé týmy spolu soutěží, kdo dokáže rychleji a správněji přiřadit tyto ukázky k odlišným
ideologiím (v takovém případě je ovšem vhodné, aby skupiny neplnily doplňkové úkoly – tj. přiřazování
pojmů k ideologiím apod.).

Výběr textových ukázek a práce s ideologiemi (doporučující komentář pro učitele):
V případě výběru ideologií, jež jsou v textových ukázkách obsaženy, bylo třeba zajistit reprezentativní
zastoupení všech relevantních ideologických směrů, s nimiž by měli být žáci na středoškolské úrovni
studia obeznámeni. Určitý oříšek přirozeně představuje otázka početnosti a variability jednotlivých
ideologických koncepcí, v důsledku čehož byly vybrány ty ideologie, jež: A) zaujímají v otázce pojetí
státu dostatečně distinktivní hledisko; B) lze bez výraznějších kontroverzí považovat za konzistentní
ideologické způsoby myšlení; C) můžeme vnímat jako podstatné pro historickou i současnou reflexi
světa a jejichž vyznění lze považovat za relevantní z hlediska politické orientace žáků. Z těchto důvodů
byly vybrány jednak ideologie liberalismu, konzervatismu a socialismu (respektive sociální demokracie)
jakožto „reprezentantky“ trojice klasických ideologií, jejichž těžiště sice spočívalo především v první
polovině 20. století, ale bez jejichž základní hodnotové orientace lze jen obtížně porozumět dalším
ideologickým reflexím. Dále jsou zde zastoupeny totalitární ideologie fašismu a marxismu, jejichž
kýžené cíle jsou sice protichůdné, avšak jejich pojetí státu coby nástroje přestavby společnosti dobře
dokumentuje podstatu totalitního uvažování. Zbylé ideologie (feminismus, anarchismus
a multikulturalismus) následně reprezentují uvažování tzv. postmoderních ideologií coby vyjádření
kritiky vůči dominantnímu liberálnímu univerzalismu. Ačkoliv kořeny feminismu a anarchismu sahají
přirozeně hluboko do 19. století, a přestože část laické veřejnosti může zpochybňovat koncepci
multikulturalismu jakožto koherentní ideologie, vychází tento materiál právě z aktuálního chápání výše
zmíněných ideologických směrů jako postmoderního způsobu uvažování, jež splňuje rysy
ideologického přístupu i v případě multikulturalismu. Z důvodů žádoucího omezení ideologických textů
na osm a vzhledem k předpokládanému počtu žáků v jedné třídě (cca 30) není mezi ideologickými texty
zastoupen environmentalismus, a to především z výše uvedeného důvodu C), tedy kvůli skutečnosti,
že ve srovnání s ostatními aktuálními proudy necílí tato ideologie primárně na pojetí státu jako takové.
Z obdobných důvodů není mezi texty zastoupen ani nacismus, neboť ačkoliv samozřejmě mezi
fašistickým a nacistickým přístupem existují relevantní rozdíly, je pro potřeby této aktivity
(tj. diferenciaci ideologických přístupů vůči státu) žádoucí chápat jako společnou reprezentativní
ukázku text vztahující se k fašismu. Případné další námitky vůči nezařazení jiných ideologií lze
zodpovědět poukazem na konzistentní chápání ideologií jako sumy ideálních představ o fungování
společnosti vztažené k široké dimenzi sociálních problémů, jejichž prostřednictvím každá ideologie
definuje pestrou paletu vlastních doktrín. Z těchto důvodů zde není zařazeno nacionalistické chápání
státu, jelikož nacionalismus není autory interpretován jako ideologie per se. Z totožných důvodů není
mezi ideologickými přístupy zastoupen ani velmi módní pojem populismus, neboť ačkoliv opět část
veřejnosti může tento fenomén vnímat optikou nové ideologie, autoři materiálu se ztotožňují s těmi
přístupy, které chápání populismu jako ideologie vylučují.
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Řešení aktivity:
Viz příloha č. 2.8 Řešení přílohy 1.4 – Ideologických ukázek

4. hodina (Všechno je kampaň)
Forma a bližší popis realizace:
V rámci této aktivity si žáci vyzkouší roli tvůrců ideologické propagandy, kdy jejich úkol spočívá
v obhajobě jednoho konkrétního ideologického proudu prostřednictvím několika různých nástrojů
propagandy. Cílem této aktivity je tak nejen připomenout základní myšlenky a cíle vybraných ideologií,
ale zároveň i posílit aplikační schopnost tím, že žáci vyjádří teoretické principy na konkrétních
příkladech prostřednictvím propagandistických nástrojů. V rámci aktivity je třeba vyzdvihnout nejen
potenciál hlubšího a názornějšího pochopení ideologických cílů, ale i přitažlivou formu v podobě
esteticky pojatých činností (plakáty, báseň, příběh), které by měly žákům přiblížit působivost umělecké
propagace ideologií. Prostřednictvím aktivity by žáci rovněž měli vnímat úskalí porozumění textům,
obrazům a symbolům v politické sféře, jež nejsou vytvářeny za účelem sdělování objektivních
informací, ale právě za účelem politické reklamy (tj. vžijí-li se žáci do ideologického uvažování
a do myšlení placených poradců, dokážou se pak lépe orientovat v reálném světě politické propagace).
Zároveň je třeba vnímat, že aktivita pracuje s koncepty radikalismu a fanatismu jako nedílnými
součástmi politické reality, jež by měly být na jedné straně kriticky nahlédnuty jako demokratický
charakter občanské kultury narušující prvky, avšak na druhé straně by neměly být u žáků zbytečně
démonizovány – jednak proto, aby nenastal efekt „zakázaného ovoce“, a zároveň i proto, že nástrojem
rozvoje kritického myšlení i podpory veřejné angažovanosti by mělo být i úsilí o porozumění těm
formám politické participace a politického přesvědčení, před nimiž měly být demokratické principy
střeženy. Z didaktického hlediska tedy spočívá hlavní smysl této aktivity v těchto principech:
1) V akceptaci ideologické politiky i v její radikalizované variantě jako neodmyslitelné součásti
politického procesu a konfliktu, jež umožňuje nevnímat politický svět jako v zásadě beztvaré,
konsensuální a bezproblémové řešení každodenních problémů, nýbrž právě i jako střet navzájem se
vylučujících idejí a pojetí světa
2) V pochopení určitého problému metodou role-playing a prostřednictvím schopnosti vžít se do dané
situace i perspektivy zvoleného aktéra – v případě této aktivity se jedná o klasické využití přístupu
„ďáblova advokáta, kdy jsou žáci konfrontováni se situací, v níž musí obhajovat či dokonce propagovat
myšlenky, které jim budou ve většině případů cizí či dokonce protivné. Nicméně, právě díky tomuto
procesu by žáci měli být schopni jednak:
A) pochopit ideologické myšlení v jeho celistvosti, jelikož najednou fašismus, komunismus,
anarchismus a další ideologické směry nepromlouvají jen jako cosi učebnicově vzdáleného,
právě naopak – najednou jsou to žáci, kdo mají o těchto principech aktivně přemýšlet,
mají se je snažit pochopit a zároveň i hledat způsoby, jak tyto ideje obhájit, popularizovat apod.
B) vcítit se do situace a způsobu myšlení těch, kteří v dané době propadli dotyčné ideologii
a podíleli se na její propagandě (tj. aktivita má za cíl i ukázat, že ideologický styl života nemusí
být zdaleka jen důsledkem působení několika zvrácených fanatiků, jelikož svodům ideologické
propagandy i jejímu přesvědčení lze snadno podlehnout právě i díky působivosti jednotlivých
propagandistických prvků) – aktivita tak může určitým způsobem pomoci nahlédnout
jiným světlem kontroverzní osobnosti moderních dějin tím, že přináší odpověď na otázku „Jak
je možné, že se lidé někdy zapálí pro určitou myšlenku zcela bezhlavě a nemyslí na následky?
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3) V zapojení nadsázky, která je v této aktivitě zcela klíčová, neboť právě díky tomu, že je žákům
umožněno realizovat se prostřednictvím estetických a odlehčených aktivit, jež jsou jednoznačně
zaměřeny tak, aby žáci zvládali případný stres ze situace „mám propagovat něco, co mi není vlastní“.
Metody: skupinová práce, simulace role (tvůrce ideologické/politické propagandy)
Očekávané výstupy:

-

-

žák si je vědom nebezpečí politické i mediální manipulace ve veřejném prostoru, dokáže rozlišit
účelovou politickou rétoriku od programových cílů a identifikovat přesvědčovací mechanismy
politických kampaní
žák vnímá, že společenské hodnoty i jejich významy jsou kulturně, sociálně, historicky
a jazykově podmíněné
žák akceptuje pluralismus jako inherentní charakter společenské reality, chápe a uznává
konflikt jako přirozenou součást lidského života

Pomůcky: zadání pracovního listu (příloha), psací a kancelářské potřeby nutné pro tvorbu posteru

Metodické pokyny k organizaci hodiny:
Před realizací této aktivity je žádoucí, aby žáci byli již alespoň základní formou seznámeni
s problematikou ideologií, k čemuž může posloužit například předcházející aktivita tohoto programu
(Ideologická propaganda – práce s ideologickými texty).
Rozdělte žáky do skupin, optimálně do trojic, a rozdejte jim zadání – tj. každé skupině by měla být
přidělena jedna konkrétní ideologie (výběr lze ponechat na schopnosti žáků se dohodnout, losovat,
direktivně přidělit apod.).
Zadání obsahuje všechny potřebné informace, je však vhodné žáky rovněž motivovat, aby se skutečně
pokusili vžít do role ideologických tvůrců a vytvořili propagandu co nejpřesvědčivěji – můžete
zdůraznit, že při vyhodnocení budou skupiny rozhodovat o nejlepších výtvorech, doprovodit zadání
reálnými příklady nástrojů politické propagandy (např. historickými – propagace nacistického
či komunistického režimu), jen je třeba dát pozor, aby žáci nebyli ukázkami příliš ovlivněni
a nepotlačovali svou vlastní fantazii. Zadání ideologické propagandy obsahuje pestrou paletu aktivit,
jež by žákům měla přiblížit, že politická propaganda pracuje s různými nástroji (tj. texty, obrazy, zvuky,
symboly), a zároveň umožnit, aby si členové skupiny rovnoměrně rozdělili svou činnost. Aktivita tak
sestává jak z čistě kreativních pasáží (vymýšlení co nejoriginálnějšího sloganu, psaní fiktivního
hrdinského příběhu), tak znalostních prvků (vymýšlení ideologického programu), jakož i z estetické
roviny (ideologická malba, skládání básně).
Na předem stanovené hodině vyzvěte jednotlivé skupiny, aby prezentovaly své výtvory. Ve chvíli,
kdy jedna skupina prezentuje, mají ostatní žáci za úkol posuzovat vydařenost těchto výtvorů
po estetické i obsahové (tj. nakolik se skupině podařilo vystihnout základní myšlenky dané ideologie)
stránce tak, aby mohlo v závěru dojít k vyhodnocení nejlepší kresby, básně i příběhu.
Po skončení aktivity je vhodné vyzvat vybrané žáky k zopakování ústředních principů řešených
ideologií, aby činnost splnila jak aplikační, motivační, tak i informační funkci.
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Hodnocení aktivity:
Vzhledem ke kreativnímu charakteru této aktivity nelze její hodnocení pojímat univerzálním
a kvantitativně vyjádřitelným způsobem.
Učitel i všechny žákovské skupiny disponují zadáním aktivity, která obsahuje výčet všech částí, jimiž by
měl propagandistický poster disponovat.
Pokud je tedy učitel odhodlán aktivitu nejen hodnotit ve smyslu slovní zpětné vazby, ale i klasifikovat,
je třeba zaměřit se na tyto otázky:
A. Splnila skupina všechny části zadání?
B. Odpovídají jednotlivé části zadané ideologii (zejména textové pasáže – odpovídá např. program
danému ideologickému přesvědčení)?
C. Jak inovativní, originální a precizní jsou estetické části posteru (malba, báseň) apod.?
Za doporučenou zpětnou vazbu lze nicméně považovat především společnou prezentaci jednotlivých
posterů, během níž mají ostatní skupiny za úkol identifikovat přednosti a slabiny konkurenčních
žákovských týmů (tj. sebehodnocení, vzájemné hodnocení + práce s chybou).

5. hodina (Historická síť – příprava)
Forma a bližší popis realizace:
Hlavní těžiště této aktivity spočívá v simulaci online volebních kampaní na sociálních sítích, jež je ovšem
přenesena do historického prostředí, což znamená, že žáci nevytvářejí profily aktuálně působících
politiků a nerealizují politický marketing skutečných stran, ale snaží se zábavnou formou zachytit
a aplikovat hlavní principy politické propagace a „image-makingu“ na libovolně vybraných případech
slavných historických osobností. Ve vytvořené aplikaci tak může učitel nadefinovat libovolné profily
historických či fiktivních osobností, jež přidělí do správy žákovským týmům, přičemž tyto týmy mají
následně za úkol dle adaptabilního zadání naplnit příslušný profil odpovídajícím obsahem (tj. sestaví
medailonek dané osobnosti pro potenciální voliče, doplní její „přátele“, nahrají fotografie a obrázky
dokumentující běžný život dané osobnosti, na „timeline“ nasdílí aktuální statusy vztahující se
k odpovídajícím slavným historickým událostem apod.).
Atraktivní prostředí webové aplikace by zde mělo plnit víceúčelovou funkci – jednak přirozeně posiluje
mediální gramotnost žáků, zároveň však přibližuje aktivitu skutečným způsobům fungování správy
profilů veřejně známých osobností a v neposlední řadě umožňuje i pestrou variabilitu, neboť výběr
osobností lze prakticky donekonečna obměňovat. Skutečnost, že aktivita míří na tvorbu historických,
a nikoli reálných žijících profilů rovněž sleduje více záměrů: jednak lze v takovém případě považovat
aktivitu za bezpečnější v rámci žákovského kolektivu, neboť se zamezuje nebezpečí nálepkování
(odpadá hrozba agresivní konfrontace typu „ty jsi babišovec“, „ty jsi zemanovec“ apod., neboť řešení
aktuálních nuancí české politiky není cílem dané aktivity). Zároveň lze prostředí historických osobností
považovat za dostatečně atraktivní a odlehčené (žáci mají např. zábavnou možnost realizovat fiktivní
kampaň pro Marii Terezii apod.). V neposlední řadě je možné zmínit i edukativní rozměr tohoto využití
historické vzdělávací složky, neboť žáci mohou snadno dojít k závěru, že politika založená na osobním
charismatu není jen záležitostí dnešní doby, a proto je vhodné seznámit se i s klíčovými postavami
světové politiky v dějinách – ačkoliv totiž historické epochy nedisponovaly pokročilými mediálními
technologiemi, otázka reprezentace a prezentace vlastní osobnosti byla vždy neodmyslitelnou součástí
mocenských vztahů. Aktivita tímto způsobem zároveň kombinuje různé dimenze společenskovědních
znalostí.
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Veškeré výše zmíněné výhody online prostředí, v němž je aktivita realizována, navíc nejsou nikterak na
překážku principům otevřenosti a dostupnosti tohoto materiálu pro vzdělávací potřeby. Ačkoliv totiž
aplikace vyžaduje primární předregistraci učitele a následné registrování jednotlivých uživatelů
programu v podobě žáků třídy, žádná z těchto registrací nevede k limitaci volného užívání aplikace ani
ke znevýhodnění některých skupin ve prospěch jiných. Hlavním cílem registračního procesu je totiž
zejména možnost učitele organizovat skupinu žáků podle svých potřeb a udržet nad jejich online
aktivitou v aplikaci kontrolu (tj. bez registračního procesu by např. učitel neměl možnost zjistit
případné zneužívání aplikace ve formě „hate speech“, osobních útoků či provokací apod.) Registrace
všech uživatelů je navíc bezplatná a automatická (tj. údaje uživatelů nejsou archivovány ani využívány
ke zpracování, přičemž žadatel o registraci nemusí čekat na žádné posouzení, respektive schválení,
neboť registrace je realizována po zadání potřebných příslušných údajů pro možnost učitelovy
organizace, tedy školního emailu a příslušnosti k dané škole.). Hlavní těžiště aktivity (tj. zadání úkolu,
seznámení se s principy aplikace, jakož i následné zhodnocení výstupů a diskuze nad nimi) navíc i
nadále spočívá v prezenční formě výuky, bez níž by využití aplikace pro didaktické účely nedávalo smysl
(online forma aplikace je tudíž vhodnou formou vzdělávacího nástroje a není v konfliktu
s preferovanou prezenční formou výuky).

Metody: skupinová práce, simulace role (tvůrce ideologické/politické propagandy)
Očekávané výstupy:

-

-

žák si je vědom nebezpečí politické i mediální manipulace ve veřejném prostoru, dokáže rozlišit
účelovou politickou rétoriku od programových cílů a identifikovat přesvědčovací mechanismy
politických kampaní
žák vnímá, že společenské hodnoty i jejich významy jsou kulturně, sociálně, historicky
a jazykově podmíněné

Pomůcky: přístup k internetu, zadání aktivity
Webová aplikace History Book dostupná na adrese www.historybook.cz

Metodické pokyny k organizaci hodiny:
Hlavní těžiště aktivity by mělo spočívat v projektu žákovských skupin, které budou simulovat volební
týmy jednotlivých historických kandidátů, pro něž budou vést propagační kampaně. Každý tým si tak
vylosuje jednu historickou osobnost, kterou bude mít na starost, tj. které „ušije na míru“ online profil
na fiktivní sociální síti a bude jej spravovat (fiktivní fotky ze života, životopisné údaje, statusy,
komentáře apod.).
Před zadáním aktivity je třeba, aby se učitel důkladně seznámil s fungováním dotyčné aplikace.
Ve chvíli, kdy učitel zadává žákům pokyny, měl by mít již v aplikaci předdefinován seznam osobností
k výběru, jež budou rozděleny mezi jednotlivé žákovské týmy.
Výběr osobností lze přirozeně ponechat buď na učiteli, anebo na samotných žácích, v pilotní verzi
programu však budou dostupné ukázky pro inspiraci, jež přirozeně mohou sloužit jako osa pro základní
orientaci. Volbu osobností je třeba přizpůsobit očekávané náročnosti a souvisejícímu věku žáků,
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pro potřeby atraktivity a dostatečné historické relevance je nicméně možné doporučit zadání
osobností typu:
Otto von Bismarck, Napoleon Bonaparte, Marie Terezie, František Josef I., královna Viktorie, Winston
Churchill, Tomáš Garrigue Masaryk, V. I. Lenin aj.
Na úvodní hodině proběhne zadání projektu, během něhož by měl učitel jednak jednotlivým
žákovským skupinám sdělit úkoly, jednak žáky seznámit s fungováním aplikace.
Poté, co jsou žáci rozděleni do týmů a každý tým má přidělenu jednu osobnost, „hra“ začíná – od této
chvíle jsou žáci týmy mediálních poradců a imagemakerů dané osobnosti s tím, že do předem
stanoveného data mají za úkol vytvořit, respektive realizovat a naplnit daný profil na fiktivní sociální
síti dostatečně bohatým, působivým a relevantním obsahem.
Součástí zadání by měla být pokud možno unifikovaná kritéria stanovující, které všechny položky
by týmy na sociální síti měly realizovat. Přirozeně není potřeba klást fantazii meze, a pokud některý
tým aktivita zaujme natolik, že bude chtít aplikovat vlastní prvky, je to jedině žádoucí – dotyčný výčet
kritérií by tudíž měl představovat jakési „nepodkročitelné minimum“.
Konkrétní podobu těchto kritérií lze přirozeně ponechat na každém pedagogovi, tvůrci aplikace
nicméně doporučují zaměřit se zejména na tyto prvky:
A. Každý profil by měl obsahovat kolonku vyplněných základních informací o dané osobnosti typu:
biografické údaje, vystudované školy, povolání, koníčky, oblíbená hudba, literatura apod.
(tj. simulace „úvodní strany“ sociální sítě).
B. Každá osobnost by měla rovněž „vstoupit do přátelství“ s ostatními profily v dané třídě –
pro fungování aktivity je žádoucí, aby spolu tyto profily mohly komunikovat.
C. Každý tým by měl pro účely sociální sítě vytvořit určitý počet vlastních fotografií (např. 5)
a rovněž tak na internetu vyhledat a stáhnout další počet historických obrázků (např. rovněž 5),
které na profilu využije. Zatímco v případě vlastních fotografií se předpokládá, že žáci za pomoci
vlastní fantazie a rekvizit pořídí „momentky“ ze života dané osobnosti (např. korunovace Marie
Terezie), reálně existující historické obrázky (ať už ilustrace či fotografie) by měly sloužit
k nastolení dobové atmosféry (tj. tým Napoleona může například sdílet obrázek originálu
francouzské ústavy apod.).
D. Každý tým by měl na svůj profil nasdílet dostatečný počet „statusů“ (např. 8), jejichž pomocí
vyjádří jak například politické přesvědčení dané osobnosti, tak i slavné historické momenty,
k nimž se osobnost mohla vyjadřovat. Součástí aplikace je i volba „historického času“,
v němž daná osobnost svůj status nasdílí (tj. oproti klasickým sociálním sítím lze např. zadat,
aby V. I. Lenin sdílel fotografii Aurory 7. 11. 1917 apod.).
E. Každý tým by měl dle zadání přidat alespoň jeden komentář pod profily konkurenčních
historických osobností, přičemž všechny komentáře by měly korespondovat s politickým
přesvědčením a osobním založením dané osobnosti. Díky tomuto požadavku by tedy na konci
měla vzniknout široká síť konverzací na jednotlivých profilech, kdy například V. I. Lenin nasdílí
příspěvek o dobytí Zimního paláce, na což příslušným způsobem zareagují týmy T. G. Masaryka,
Winstona Churchilla či Petra Velikého. Výběr osobností, a tím i konverzací lze samozřejmě
přizpůsobit míře, kterou chce učitel ponechat i možné ahistorické fantazii (tj. pokud chce učitel
zabránit tomu, aby spolu „komunikovaly“ osobnosti z různých staletí, lze přirozeně navolit
osobnosti ze stejného období, avšak jak již bylo konstatováno v úvodu, hlavní smysl této aktivity
spočívá ve schopnosti přiblížit fungování politických marketingových týmů a vžít se do role
propagátorů, k čemuž může rozvoj inspirativních a fantazijních postřehů mimo klasickou
historickou perspektivu jedině prospět).
Aktivita dále pokračuje druhou částí (viz 6. hodina – Historická síť – reflexe)
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6. hodina (Historická síť – reflexe)
Forma a bližší popis realizace:
Viz charakteristika celkové aktivity v komentáři k první části aktivity (5. hodina: Historická síť –
příprava)
Metody: skupinová práce, simulace role (tvůrce ideologické/politické propagandy)
Očekávané výstupy:

-

-

žák si je vědom nebezpečí politické i mediální manipulace ve veřejném prostoru, dokáže
rozlišit účelovou politickou rétoriku od programových cílů a identifikovat přesvědčovací
mechanismy politických kampaní
žák vnímá, že společenské hodnoty i jejich významy jsou kulturně, sociálně, historicky
a jazykově podmíněné

Pomůcky: přístup k internetu,
Webová aplikace History Book dostupná na adrese www.historybook.cz

Metodické pokyny k organizaci hodiny:
Aktivita navazuje na předchozí část (tj. na 5. hodinu: Historická síť – příprava)
Poté, co žákovské týmy do předem stanoveného termínu vytvoří jednotlivé profily, je třeba věnovat
jednu hodinu společnému vyhodnocení projektu a reflexi.
Na takto předem stanovené hodině by jednotlivé „marketingové týmy“ měly prezentovat své výtvory
v podobě kompletních funkčních profilů – každý tým by měl mít přidělenu víceméně stejnou časovou
lhůtu, během níž by představil celkový průběh své práce, tj. například:
•
•
•
•
•

Jakým způsobem tým pracoval a jak byla stanovena celková strategie (kdo zastával jakou činnost,
co bylo jak časově náročné apod.).
Jakými způsoby a z jakých zdrojů byly opatřovány informace.
Na co byl kladen důraz v jednotlivých příspěvcích (ať už ve statusech, fotografiích, obrázcích apod.)
– tj. jaká byla snaha o hlavní sdělení dané osobnosti (pilíř její image).
Stejně tak může tým stručně okomentovat konkrétní smysl jednotlivých sdílených obrázků
či statusů.
Při procházení komentářů pod jednotlivými statusy je žádoucí zapojit i konkurenční týmy
(tj. každý komentář na cizím profilu by měl být okomentován tím týmem, který ho zde sdílel,
se zdůvodněním či případným vysvětlením).

Hodnocení aktivity:
Vzhledem ke kreativnímu charakteru této aktivity nelze její hodnocení pojímat univerzálním
a kvantitativně vyjádřitelným způsobem.
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S ohledem na fakt, že je druhá část aktivity (tj. 6. hodina – Historická síť – reflexe) navíc koncipována
jako kolektivní zpětná vazba, během níž jednotlivé žákovské týmy za přítomnosti učitele představují
své výtvory, poskytují kritickou reflexi profilům ostatních skupin a reagují na připomínky vůči svému
profilu, není klasický klasifikační přístup ve známkovací škále nutný. Hodnocení tedy probíhá prioritně
tímto způsobem, neboť cílem aplikace je především motivovat žáky ke zjišťování historických
informací, podporovat týmovou práci a simulovat fungování prostředí sociálních sítí v dimenzi
politických kampaní. Pokud by však učitel požadoval ohodnocení projektu i klasickým klasifikačním
způsobem, lze se zaměřit na míru splnění jednotlivých zadaných bodů, tedy např. na otázky:
A.
B.
C.
D.

Obsahuje každý profil vyplněné biografické údaje?
Jaká je úroveň obrazového a fotografického materiálu sdíleného na profilu?
Jaká je četnost a propracovat vlastních sdílených statusů?
Jak propracovaná je aktivita komentování jiných profilů?

Po prezentaci všech týmů lze přirozeně uspořádat tajné či veřejné hlasování o nejlepší profil jako celek,
nejlepší sdílenou fotografii, status, komentář apod. – čistě pro motivační doložení smysluplnosti dané
aktivity. Vzhledem k tomu, že aktivita však není primárně výkonnostní, nýbrž reflektivní, měl by být
v závěru této evaluační hodiny kladen důraz na vyvození určitých závěrů, které spojují tvorbu image
a realizaci politického marketingu v postmoderním prostředí sociálních sítí v 21. století.
Pro tuto příležitost lze týmům, respektive jednotlivým žákům, položit reflektivní otázky,
kterým je žádoucí věnovat pozornost ve shrnující diskuzi:
•
•
•
•
•

Na co je při tvorbě kampaní na sociálních sítích kladen primární důraz?
Jaký je vztah reálných osobností a jejich profilů na sociálních sítích?
Jaké prostředky lze při tvorbě image na sociální síti využít?
V čem je politický marketing přínosný, a v čem naopak nebezpečný?
V čem vás daná aktivita bavila, a v čem vám naopak byla nepříjemná?

7. hodina (Manipulace: filmové ukázky)
Forma a bližší popis realizace:
Žáci jsou během společenské hry ve skupinách vystaveni různými situacím, v nichž na vlastní kůži
zažívají manipulativní techniky i jejich zvládání (každý člen skupiny obdrží instrukce, jakým způsobem
má jednat, aby manipuloval ostatními pro dosažení svého – předem definovaného – cíle). Tím,
že manipulace probíhají na pozadí jiné aktivity, je simulována jejich reálná skrytost ve společenském
jednání, cílem aktivity je schopnost identifikace manipulativních strategií.
K identifikaci manipulativního jednání bude sloužit i databáze vybraných pasáží ze slavných filmových
snímků a seriálů, ve kterých se znázorněné postavy dopouštějí manipulativního jednání. Vyučující
tak bude disponovat přehledným katalogem ukázek, z nichž bude moci vybrat ty, jež se pro jeho účely
budou hodit nejvíce (úkolem žáků je odhalit příslušnou manipulaci, definovat manipulátora i cíle,
které sleduje, jakož i charakterizovat dotyčnou manipulativní techniku).
Metody: skupinová práce, analýza filmových ukázek, diskuze
Očekávané výstupy:
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-

-

žák si je vědom nebezpečí politické i mediální manipulace ve veřejném prostoru, dokáže rozlišit
účelovou politickou rétoriku od programových cílů a identifikovat přesvědčovací mechanismy
politických kampaní
žák chápe diskuzi jako optimální platformu pro falzifikaci společenských hodnot a postojů
žák vnímá, že společenské hodnoty i jejich významy jsou kulturně, sociálně, historicky
a jazykově podmíněné

Pomůcky: psací a kancelářské potřeby,
Příloha č. 1.5: Tabulka postav k filmovým ukázkám
Video přednáška s filmovými ukázkami (dostupná online v aplikaci LOOM
https://www.loom.com/share/70da4ef04e4646c7adf2cde8889d32f9)

Stopáž jednotlivých ukázek ve videu aplikace LOOM:
Ukázka č. 1: 1:40–4:10
Ukázka č. 2: 9:25–12:00
Ukázka č. 3: 20:14–23:49
Ukázka č. 4: 29:46–32:39
Ukázka č. 5: 39:19–41:48

Metodické pokyny k organizaci hodiny:
1. Každý žák/dvojice obdrží pracovní list s tabulkou postav (Příloha P8: Tabulka postav k filmovým
ukázkám), do které bude rozdělovat kladné a záporné postavy v jednotlivých ukázkách (aktivitu
lze samozřejmě provést i bez PL – žáci mohou vše psát na svůj vlastní arch papíru). Pro lepší
orientaci lze do dvojic z přílohy vytisknout i soubor obrázků postav v jednotlivých ukázkách,
aby žáci měli snazší možnost jednotlivé postavy rozřadit.
2. Zadání vůči žákům by mělo proběhnout následujícím způsobem: „Nyní se společně podíváme
na pět krátkých filmových ukázek. Vaším úkolem je v každém případě rozhodnout, které postavy
v ukázce vnímáte jako kladné, a které naopak jako záporné. U každé postavy byste měli být
schopni své rozhodnutí zdůvodnit.
3. Následně v kuse promítneme filmové ukázky 1–5, jež jsou dostupné v rámci videopřednášky
o manipulativním
jednání
ve
filmu
(https://www.loom.com/share/70da4ef04e4646c7adf2cde8889d32f9). Po každé ukázce
je vhodné nechat žákům prostor pro přemýšlení a rozřazení postav. Ukázky však není vhodné
komentovat zvlášť, neboť vyhodnocení bude následovat až po zhlédnutí všech pěti ukázek.
4. Po promítnutí všech pěti ukázek je otevřena diskuze k jednotlivým ukázkám. Žáci by měli
představit svou interpretaci postav a zdůvodnit ji. Může se stát, že vypukne spor o interpretaci,
způsobený mimo jiné tím, že někteří žáci budou znát celkový kontext filmu, zatímco jiní pouze
danou ukázku – tuto skutečnost je vhodné využít pro demonstraci problému posuzování lidského
jednání se syndromem „generála po bitvě“ (např. u historických osobností – tj. museli současníci
Adolfa Hitlera ve třicátých letech vnímat jeho jednání nutně jako absolutní zlo apod.?).
5. Poté, co žáci rozřadí všechny postavy ve všech pěti ukázkách na ose dobro vs. zlo
a své interpretace představí, je žákům položena otázka, co podle nich spojuje všech pět ukázek –
v čem je jednání jednotlivých postav ve všech ukázkách společné. Žáci mohou toto jednání
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pojmenovat různými způsoby, z rozřešení by však mělo vyplynout, že ve všech případech probíhá
komunikace, která je založena na manipulativních technikách jednání.
6. Žáci následně mohou v jednotlivých ukázkách identifikovat, kdo přesně se zde dopouštěl
manipulace, na čem byla jeho manipulativní technika založena a co přesně svou manipulací
sledoval. Z této identifikace by mělo vyplynout, že manipulativní jednání (jak ve filmech,
tak v životě) nenáleží výhradně záporným postavám, neboť manipulace je součástí každodenních
životů napříč historickými epochami, kulturami i morálními principy – manipulovat lze i s vidinou
ušlechtilého cíle, což ale neznamená, že manipulace přestává být manipulací. V tomto směru
mohou žáci posoudit, které manipulující postavy v ukázkách vyhodnotili osobně jako kladné
a proč, respektive zda fakt, že tyto postavy manipulují, nějak ovlivňuje jejich vnímání
kladnosti/zápornosti těchto postav.
Aktivitu lze následně využít k vyvození pro žáky obecně přijatelné definice a charakteristiky
manipulativního jednání. Co to znamená někým manipulovat? Jak se to pozná? Manipulujete někdy
i vy, a pokud ano, tak proč?
8. hodina (Emžská depeše – Historické noviny I)
Forma a bližší popis realizace:
Žáci disponují „strojem času“ a jsou schopni se přemísťovat mezi třemi klíčovými historickými
událostmi (upálením Jana Husa, objevením Ameriky, a vstupem středoevropských států do Evropské
unie). Každá událost je ve své době popsána prostřednictvím čtyř různých novinových článků
(čtyř „diskurzů“), které sice tlumočí totožnou událost, ale používají odlišnou terminologii, slovní
zásobu, ideologické obraty, a tím i zcela odlišnou ideologii. Každý žákovský tým disponuje slovníkem
typických obratů pro každý „diskurz“, s jehož pomocí mají týmy za úkol rozpoznat, který článek
interpretující danou historickou událost patří do příslušného ideologického proudu. Na závěr jsou
žákovské týmy konfrontovány s nově vzniklou situací (přílet mimozemské civilizace) a každý z týmů má
za úkol vytvořit vlastní novinový článek v přiděleném diskurzu, který by za pomoci daného slovníku
interpretoval událost ideologickou optikou dotyčného diskurzu.

Žáky je třeba před začátkem aktivity seznámit s fiktivní situací:
Lidstvo disponuje strojem času, díky čemuž turistické kanceláře organizují zájezdy do starých časů.
Vzhledem k tomu, že lidé libovolně navštěvují různé historické události, vzrůstá potřeba novinářských
redakcí informovat své čtenáře nejen o aktuálním dění teď a tady, nýbrž i o událostech, jež se odehrály
dávno v minulosti. Společně s nimi tedy můžeme cestovat časem a číst o tom, jak tyto novinářské
redakce informují o „aktuálních“ historických momentech… První historická etapa, která nás čeká,
je rok 1415, kdy se staneme svědky upálení mistra Jana Husa…
Metody: skupinová práce, analýza textu
Očekávané výstupy:

-

žák si je vědom svých vlastních kolektivních identit a promýšlí míru své spoluzodpovědnosti
za jejich udržování
žák si je vědom nebezpečí politické i mediální manipulace ve veřejném prostoru, dokáže rozlišit
účelovou politickou rétoriku od programových cílů a identifikovat přesvědčovací mechanismy
politických kampaní
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-

žák akceptuje pluralismus jako inherentní charakter společenské reality, chápe a uznává
konflikt jako přirozenou součást lidského života
žák vnímá, že společenské hodnoty i jejich významy jsou kulturně, sociálně, historicky
a jazykově podmíněné

Pomůcky: psací a kancelářské potřeby,
Příloha č. 2.9: Novinové ukázky (⨯ počet skupin)
Příloha č. 1.6: Slovníček 4 diskurzů

Podrobně rozpracovaný obsah:
Žáci jsou rozděleni do skupin. Každá skupina obdrží totožný soubor čtyř různých novinových článků,
jež však nejsou vcelku, ale jsou rozstříhány následujícím způsobem:

I. Upálení mistra Jana Husa
1. Pro každou skupinu je ideální vytisknout kompletní sadu novin (tj. počet skupin ⨯ 4 exempláře
různých novin)
2. Od každého článku je třeba odstřihnout záhlaví s názvem novin.
3. Od každého článku je třeba odstřihnout název článku.
4. Třetí část tedy tvoří pouze samotný text daného článku (bez názvu novin a bez názvu článku).
Každá skupina proto disponuje celkem 12 útržky (4⨯ záhlaví s názvem novin, 4⨯ název článku, 4⨯ text
článku). Úkol žáků je následující:
Všechny články, které máte v ruce, informují čtenáře o totožné právě probíhající události – upálení
mistra Jana Husa. Vaším úkolem je sestavit z 12 útržků 4 kompletní titulní strany 4 různých dobových
novin – musíte tedy přiřadit správný název novin k odpovídajícímu názvu článku a k tomuto názvu
článku následně přiřadit odpovídající text článku.
Žákům záměrně není řečeno, o jaký typ či žánr novinových článků se jedná, neboť to je součástí úkolu.
Jakmile žáci sestaví čtyři různé titulní strany, měli by co nejpřesněji popsat:
A. Jak při sestavování novin postupovali (tj. dle čeho se orientovali).
B. O jaké čtyři různé novinové redakce se jedná – tj. kdo je v jednotlivých případech pisatelem
článků (jak se snažil Husovo upálení vylíčit, jaká je jeho ideologická/politická orientace…?).
Na základě prezentování žákovských stanovisek a následné diskuze by mělo dojít k profilaci čtyř
různých ideologických přístupů a žánrů, s nimiž novináři pracují. Výběr těchto proudů, respektive
diskurzů, je přitom přizpůsoben aktuálním žurnalistickým trendům, s nimiž se žáci jakožto čtenáři
mohou ve svých každodenních životech setkat. Diskurz nazvaný pracovně jako „marxistickokomunistický“ má evokovat „totalitárně-levicové“ pojetí světa, v jehož optice je třeba dovést
společnost k rovnostářské „dokonalosti“ jakoukoli cestou – daný diskurz proto kombinuje rétoriku
socialistických ideálů s totalitárním slovníkem komunistických režimů. Diskurz označený
jako „nacionalisticko-xenofobně-šovinistický“ se snaží simulovat uvažování těch politických
a mediálních aktérů, kteří ve svých výstupech tematizují resentiment po „starých normálních
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a tradičních časech“, s obhajobou národního kolektivu jako přirozeného řádu organizace světa
a společnosti. Terminologicky nejpestřejší, a tím pádem i nejnáročnější je uchopení třetího diskurzu
nazvaného jako „lidskoprávní“, „sluníčkářský“, „levicově-liberální“ či „politický korektní“,
jehož smyslem je demonstrovat to pojetí světa, které odmítá mocenské chápání politiky i společenské
reality a namísto tradičních kategorií konfliktu a kategorií rozdělujících svět na „my a oni“ prezentuje
hledisko jednoty, univerzálních hodnot, lidských práv, lidské rovnosti, nenásilí apod., což může v řadě
případů u názorových oponentů vyvolávat dojem naivismu. Vzhledem k tomu, že do tohoto stylu
zapadá skutečně velmi pestrá paleta názorových postojů, užíváme zde pro odlehčení i obsahově
zabarvený „prázdný signifikant“ v podobě označení „sluníčkář“ – ačkoliv se totiž podobně jako
například v případě pojmu „neomarxista“ jedná o účelovou uměle vytvořenou nálepku, je tento pojem
cílové skupině žáků natolik známý, že jeho využití považujeme pro jejich schopnost představit si
pod daným diskurzem konkrétní sumu hodnot a postojů za vhodný (svou roli sehrává i fakt,
že toto původně pejorativní označení bylo postupem času přijato těmi, kteří se k podobným hodnotám
hlásí, jako afirmativní vyjádření vlastní identity). Poslední diskurz poukazuje k vysoké roli bulváru
v současné společnosti a snaží se identifikovat základní terminologické principy jeho fungování
například tím, že oproti ostatním zvoleným diskurzům bulvární pojetí článků potlačuje obsahovou
rovinu na minimum. Výběr daných diskurzů je tedy přizpůsoben nejen aktuálním trendům,
ale i uvažování cílové skupiny (žáci), neboť cílem této aktivity není odlišit „seriózní“ žurnalistický styl
od „fake news“, nýbrž předat žákům dovednost orientace v účelovém uzpůsobování zvolené
terminologie a rétoriky dle politicko-ideologických postojů. Na rozdíl od řady jiných aktuálně módních
vzdělávacích aktivit, jež primárně míří na identifikaci „fake news“, tato aktivita ukazuje, že určitého
zkreslení se mohou dopouštět všechny druhý médií, ačkoliv třeba pracují s reálnými a relevantními
fakty. Cílem této aktivity tudíž není varování před populismem levicového či pravicového ražení,
nýbrž snaha vést žáky k zamyšlení, že jazyk a jazykové označení reality jsou natolik mocnými prostředky
pro vnímání společnosti, že mohou tuto realitu i „proměňovat“, pročež je při čtení jakýchkoli textů
nezbytné se ptát, v jakém diskurzu se daný autor textu pohybuje, jaké cíle sleduje apod.

Seznam diskurzů a fiktivních novin:
A) marxistický – komunistický (noviny Rudá číše)
B) nacionalistický – xenofobní – šovinistický (noviny Svornost)
C) lidskoprávní – sluníčkářský – levicově liberální – politicky korektní (noviny Akvinské listy)
D) bulvární (noviny Posel boží)
Jakmile jsou tyto čtyři diskurzy identifikovány, je možné iniciovat se žáky diskuzi, na základě jakých
znaků a kritérií v jednotlivých případech lze tyto odlišné ideologické či žánrové orientace identifikovat
– Jak poznáte radikálně levicové noviny od radikálně pravicových? Podle čeho lze identifikovat
bulvár? A jaký je slovník přívrženců politické korektnosti?
Aktivita je rovněž vybavena tzv. Slovníčkem 4 diskurzů, který lze žákům poskytnout, pokud by měli
s identifikací různých novinářských přístupů, a tím i se sestavením jednotlivých článků problém.
Ve slovníčku jsou pro každý diskurz uvedeny klíčové termíny, které jsou pro něj typické, a které se tudíž
vyskytují i v jednotlivých článcích.

9. hodina (Emžská depeše – Historické noviny II)
Forma a bližší popis realizace:
Žáci disponují „strojem času“ a jsou schopni se přemísťovat mezi třemi klíčovými historickými
událostmi (upálením Jana Husa, objevením Ameriky, a vstupem středoevropských států do Evropské
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unie). Každá událost je ve své době popsána prostřednictvím čtyř různých novinových článků (čtyř
„diskurzů“), které sice tlumočí totožnou událost, ale používají odlišnou terminologii, slovní zásobu,
ideologické obraty, a tím i zcela odlišnou ideologii. Každý žákovský tým disponuje slovníkem typických
obratů pro každý „diskurz“, s jehož pomocí mají týmy za úkol rozpoznat, který článek interpretující
danou historickou událost patří do příslušného ideologického proudu. Na závěr jsou žákovské týmy
konfrontovány s nově vzniklou situací (přílet mimozemské civilizace) a každý z týmů má za úkol vytvořit
vlastní novinový článek v přiděleném diskurzu, který by za pomoci daného slovníku interpretoval
událost ideologickou optikou dotyčného diskurzu.

Žáky je třeba před začátkem aktivity seznámit s fiktivní situací:
Lidstvo disponuje strojem času, díky čemuž turistické kanceláře organizují zájezdy do starých časů.
Vzhledem k tomu, že lidé libovolně navštěvují různé historické události, vzrůstá potřeba novinářských
redakcí informovat své čtenáře nejen o aktuálním dění teď a tady, nýbrž i o událostech, jež se odehrály
dávno v minulosti. Společně s nimi tedy můžeme cestovat časem a číst o tom, jak tyto novinářské
redakce informují o „aktuálních“ historických momentech… Historická etapa, která nás nyní čeká,
je rok 1492, kdy se dozvíme o objevení nového kontinentu…
Metody: skupinová práce, analýza textu
Očekávané výstupy:

-

-

žák si je vědom svých vlastních kolektivních identit a promýšlí míru své spoluzodpovědnosti za
jejich udržování
žák si je vědom nebezpečí politické i mediální manipulace ve veřejném prostoru, dokáže rozlišit
účelovou politickou rétoriku od programových cílů a identifikovat přesvědčovací mechanismy
politických kampaní
žák akceptuje pluralismus jako inherentní charakter společenské reality, chápe a uznává
konflikt jako přirozenou součást lidského života
žák vnímá, že společenské hodnoty i jejich významy jsou kulturně, sociálně, historicky
a jazykově podmíněné

Pomůcky: psací a kancelářské potřeby,
Příloha č. 2.9: Novinové ukázky (⨯ počet skupin)
Příloha č. 1.6: Slovníček 4 diskurzů

Podrobně rozpracovaný obsah:
Aktivita navazuje na předchozí hodinu (tj. 8. hodina: Emžská depeše – Historické noviny I). Poté,
co si žáci natrénovali rozpoznávání jednotlivých diskurzů a zorientovali se ve čtyřech odlišných
novinářských textech na základní úrovni (text o upálení Jana Husa), mohou tyto schopnosti dále
rozvíjet na vyšší úrovni obtížnosti.
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II. Objevení Ameriky
Aktivita tedy může v této další hodině (9. hodina: Emžská depeše – Historické noviny II) pokračovat
dalšími koly. Ve druhém kole se žáci přesouvají do roku 1492, kdy je totožné čtyři novinářské redakce
informují o objevení Ameriky. V něčem už je aktivita pro žáky lehčí, neboť již znají jednotlivé názvy
novin i jejich ideologickou orientaci, a proto je nyní aktivita ztížena.
Oproti předchozímu kolu (upálení Jana Husa) nejsou tentokrát odstřiženy pouze záhlaví s názvem novin
a nadpis článků, ale každý ze čtyř článků je navíc rozstřižen do pěti samostatných odstavců.
Učitel tedy musí tentokrát připravit a nastříhat články následujícím způsobem.
1.
2.
3.
4.

Od každé verze novin stačí tentokrát vytisknout jeden exemplář.
Od každého článku je třeba odstřihnout záhlaví s názvem novin.
Od každého článku je třeba odstřihnout název článku.
Zbylý text článků je rozstříhán do 5 samostatných částí (odstavců), které jsou od sebe odděleny
mezerami.

Žáci by měli pracovat ve čtyřech skupinách. Každá skupina dostane za úkol sestavit kompletní novinový
článek ovšem tentokrát pouze jedněch vybraných novin – tj. jedna skupina sestavuje marxistické,
druhá nacionalistické, třetí bulvární a čtvrtá lidskoprávní noviny. Pro tento účel obdrží každá skupina
jeden název novin (těch, které dostane za úkol sestavit) + 1 titulek článku + 5 různých odstavců.
Problém je ovšem v tom, že tyto odstavce jsou učitelem dopředu namíchány z odlišných novin tak,
aby navzájem nedávaly smysl.
Každá skupina tak potřebuje komunikovat s ostatními skupinami, aby:
A. Zjistila, zda titulek článku, který dostala, odpovídá jejich novinám, či zda potřebují titulek od jiné
skupiny.
B. Získala všech 5 správných odstavců, z nichž dokáže sestavit funkční článek ve stylu, který jí byl
přidělen.
Žáci tak jednak trénují orientaci v tom diskurzu, který dostali za úkol, ale zároveň jsou během aktivity
nuceni reflektovat i styl ostatních článků, aby zjistili, které odstavce jsou pro jejich styl nejvhodnější.
Jakmile skupiny články sestaví, měly by okomentovat svůj postup (podle čeho se orientovaly) a zároveň
články prezentovat (tj. jak líčí danou událost – objevení Ameriky).

III. Vstup ČR do EU
Třetí kolo je opět odlišné (ideální je nezařazovat tuto aktivitu dohromady, neboť žáci v této fázi by už
byli neustálou identifikací článků unaveni) – jednotlivá kola tak slouží spíš pro postupné ověření,
zda se žáci orientují. Ve třetím kole se vracíme od nedávné minulosti – čtyři redakce tentokrát informují
o vstupu České republiky do Evropské unie. Na rozdíl od předchozích kol, v nichž byly články záměrně
psány vyhroceným jazykovým způsobem (tj. překypovaly expresivně zabarvenými ideologickými
termíny), jsou tyto články psány poměrně střídmě, což znamená, že je pro žáky těžší odlišit od sebe
čtyři různé žargony a je třeba se více orientovat na obsahovou než jazykovou stránku věci.
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IV. Závěrečná aktivita
Poté, co si žáci natrénují identifikaci čtyř různých diskurzů (záleží na učiteli, zda využije pouze práci
s texty o Janu Husovi nebo i texty další o jiných událostech), je možné ověřit, zda žáci porozuměli
problematice ideologické interpretace a manipulace v oblasti historických událostí jejich vlastní
domácí prací.
Žáci jsou rozděleni do různých skupin (např. dvojic/čtveřic). Učitel jim přidělí vždy jednu ze čtyř různých
novinářských redakcí (marxisté, nacionalisté, zastánci lidských práv, bulvár), přičemž samozřejmě více
skupin může zpracovávat jeden typ těchto novin. Každé skupině je možné poskytnout Slovníček 4
diskurzů, aby mohly v článku využít klíčová slova daného žargonu. Poté učitel sdělí následující:
Nacházíme se v roce 2045 a na planetu Zemi právě dorazily známky mimozemské civilizace. Úkolem
vašich novinářských redakcí je informovat o této události vaše čtenáře, a to tak, že každá skupina
vytvoří titulní stranu svých vlastních novin, jež bude jak obsahově, tak jazykově i graficky odpovídat
vaší politické, respektive žánrové orientaci. Na rozdíl od předchozích tréninkových kol, v nichž jsou
jednotlivé noviny z důvodů obtížnější odhalitelnosti po grafické stránce stejné, je v tomto případě
žádoucí, aby si žáci dali záležet i na odlišné – distinktivní – estetické stránce svých novin (tj. marxistické
noviny by měly mít jiný „look“ než nacionalistické apod.).
Aktivitu je možné hodnotit jako samostatnou práci žáků s tím, že je optimální věnovat v hodině
dostatečný prostor prezentaci výtvorů ze strany jednotlivých skupin.

Hodnocení aktivity:
Vzhledem k tomu, že aktivita je týmová a funguje jako do jisté míry soutěž ve schopnosti seřadit
jednotlivé části vybraných textů, a rozpoznat tak odlišnost mezi různými žánry a ideologickými
chápáními světa, lze aktivitu hodnotit tímto kompetitivním způsobem – tj. sestavit pořadí týmů
dle rychlosti a správnosti seřazených textů. Těžiště aktivity však netkví v této soupeřivé rovině,
pročež není ani žádoucí aktivitu klasifikovat známkovacím způsobem – klíčové je, aby byla žákům
poskytnuta relevantní zpětná vazba k jejich řešení včetně vysvětlení, v čem se jednotlivé žánry
a ideologická pojetí událostí odlišují (blíže viz Slovníček 4 diskurzů).
Vzhledem k tomu, že aktivita je týmová a funguje jako do jisté míry soutěž ve schopnosti seřadit
jednotlivé části vybraných textů, a rozpoznat tak odlišnost mezi různými žánry a ideologickými
chápáními světa, lze aktivitu hodnotit tímto kompetitivním způsobem – tj. sestavit pořadí týmů
dle rychlosti a správnosti seřazených textů. Těžiště aktivity však netkví v této soupeřivé rovině, pročež
není ani žádoucí aktivitu klasifikovat známkovacím způsobem – klíčové je, aby byla žákům poskytnuta
relevantní zpětná vazba k jejich řešení včetně vysvětlení, v čem se jednotlivé žánry a ideologická pojetí
událostí odlišují (blíže viz Slovníček 4 diskurzů).
Oproti předchozí části aktivity (8. hodina: Emžská depeše – Historické noviny I) lze v závěru této části
využít i finální, kreativně pojatou formu aktivity, při níž žákovské týmy již nerozpoznávají dopředu
připravené texty, ale podílejí se na tvorbě textů vlastních, a to jak na základě zkušeností získaných díky
předchozím kolům této aktivity, tak za pomoci Slovníčku 4 diskurzů. Vzhledem k výrazně tvůrčímu
a fantazijnímu charakteru této závěrečné části aktivity by tato část již neměla být chápána jako soutěž
o co nejrychlejší řešení – právě naopak, tuto část aktivity lze zadat jako domácí práci s tím, že jednotlivé
žákovské týmy budou své výstupy následně prezentovat. I v tomto ohledu je proto lepší zaměřit se
při následném hodnocení na rovinu kreativity, nápaditosti a preciznosti jednotlivých výstupů (tj. učitel
by měl společně s ostatními žákovskými týmy poskytnout danému žáky vytvořenému textu slovní
zpětnou vazbu zaměřenou na otázku, do jaké míry se dotyčnému žákovskému týmu podařilo napsat
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takovou interpretaci vybrané události, která svým obsahem i zvoleným jazykem odpovídá charakteru
daného žánru a ideologického vidění světa).

3.2.3 Použité zdroje – doporučená literatura k bloku č. 2 (Konflikt):
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BARTOLOMÉ, Lilia I. (ed.). Ideologies in education: Unmasking the trap of teacher neutrality. Peter
Lang, 2008.
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3.3 Metodický blok č. 3 (Kompromis)
3.3.1 Téma č. 1 (Simulace projednávání návrhů zákona v PS Parlamentu ČR) – 3 hodiny
1. hodina (Příprava jednání sněmovny)
Forma a bližší popis realizace:
První hodina navazuje na předchozí domácí úkol – seznámení se s politickými stranami zastoupenými
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V úvodní hodině probíhá představení instituce Poslanecké
sněmovny PČR (existují tři typy moci – soudní, výkonná a legislativní; PS PČR je legislativní, tzn. hlavním
úkolem je tvořit a schvalovat zákony), základních pojmů: zákon, legislativní proces, čtení, pozměňovací
návrh, obecná rozprava, podrobná rozprava, důvodová zpráva, kompromis. Dále je učitelem
představeno schéma stranického systému (levice/pravice, liberální/konzervativní), žáci jsou rozděleni
do stran a krátce prezentují před ostatními stanoviska strany k danému zákonu.
Metody: přednáška, debata, role-playing
Očekávané výstupy:

-

žák zvládá reflektovat výhody i rizika demokratického rozhodování i stylu života
žák chápe diskuzi jako optimální platformu pro falzifikaci společenských hodnot a postojů
žák akceptuje pluralismus jako inherentní charakter společenské reality, chápe a uznává
konflikt jako přirozenou součást lidského života
žák reflektuje svou vlastní pozici ve společnosti a orientuje se ve svých právech, možnostech,
očekáváních a povinnostech vůči pospolitostem, jejichž je součástí
žák si je vědom nebezpečí politické i mediální manipulace ve veřejném prostoru, dokáže rozlišit
účelovou politickou rétoriku od programových cílů a identifikovat přesvědčovací mechanismy
politických kampaní

Pomůcky: papíry, psací potřeby
Příloha č. 1.7: Profily stran
Příloha č. 1.8: Návrhy zákonů
Příloha č. 2.10: Pravidla simulace

Podrobně rozpracovaný obsah:
Před realizací tematického bloku „Kompromis“ je zapotřebí, aby si učitel pečlivě nastudoval Pravidla
simulace (viz Příloha). S pravidly hry by měli být dopředu rovněž seznámeni žáci (pravidla a materiály
– viz Příloha – je třeba nastudovat za domácí úkol). V pravidlech hry a dalších materiálech jsou rovněž
popsány aktivity, které je třeba vyřešit dopředu před zahájením samotné situace (tj. před 1. vyučovací
hodinou). Především je nezbytné rozdělit žáky do jednotlivých politických stran zastoupených
ve výborech, aby měli žáci možnost nastudovat dopředu jak program své politické strany,
tak promyslet případnou strategii. Rozdělení politických stran lze ponechat na libovůli žáků („kdo dřív
přijde“), anebo nalosovat – klíčové je ovšem vždy zachovávat alespoň přibližné poměry počtu
jednotlivých poslanců, aby si žáci vyzkoušeli reálně vyhlížející situaci, kdy malá strana ve sněmovně
disponuje menším vlivem než strana velká (k rozdělení mandátů blíže viz Příloha č. 2.10: Pravidla
simulace).
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Oproti delší verzi, která počítá s realizací v průběhu 6 vyučovacích hodin, je tato varianta zkrácena
na polovinu (tj. na 3 hodiny). Tímto zkrácením autoři reagují na četné připomínky jak z řad ověřujících
učitelů, tak odborných hodnotitelů programu, kteří shodně apelovali na možnost vypracování varianty,
jejíž aplikace do vyučování by nebyla závislá na organizaci komplexního projektového dne, ale mohla
by být při drobných úpravách v rozvrhu realizována i v rámci běžného vyučování, a to navíc vlastními
silami dané školy bez pomoci realizačního týmu. V neposlední řadě je třeba zmínit fakt, že ačkoliv
aktivita Simulace parlamentu přirozeně nespadá pouze do gesce společenských věd a může být
realizována napříč předměty, její těžiště přece jen spočívá v oblasti politologických znalostí
a dovedností, přičemž i v tomto ohledu zkrácená časová dotace lépe odpovídá realizačním možnostem
pedagogických kolektivů vzhledem k podobě RVP i ŠVP.
Při této příležitosti je třeba reflektovat, že zkrácená verze simulace je oproti standardní verzi přirozeně
ještě schematičtější a zjednodušená, a to tak, aby byl naplněn charakter pluralistické debaty,
ale zároveň nedošlo k paralyzaci aktivity v důsledku přílišné roztříštěnosti (nemělo by smysl,
kdyby jednu stranu zastupoval např. jediný poslanec, pročež jsou některé strany ze simulace
vynechány, aniž by však došlo k opomenutí některého relevantního ideologického proudu).

Realizace v první hodině:
V úvodu jednání učitel představí obsah hodiny a koncept „roleplay“, tedy vžití se do role poslance dané
strany (přijmutí dané ideologie).
Dále již představuje Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR (200 poslanců, různé strany, volby každé
čtyři roky, jednají o zákonech, hlasují o tvorbě vlády) a některé základní pojmy.
Žáci měli za úkol se seznámit s profily stran. Učitel žákům představuje čtyřrozměrné stranické schéma
a rozděluje žáky dle vlastního uvážení do stran. Žáci pak představí (přečtou) ostatním stanoviska
své strany k projednávanému zákonu.
V závěru svých prezentací si každá strana (respektive její poslanecký klub) zvolí svého předsedu.
Hodina končí oznámením předsedy Poslanecké sněmovny (učitelem) o plenárním zasedání v příští
hodině. Zasedání má na programu jediný bod – projednání zákona o: kouření v prostorách společného
stravování / právech homosexuálních párů na adopci dítěte / celostátním referendu na základě petice.

Pravidla hry pro učitele:
Cílem simulace je přiblížit žákům proces projednávání návrhů zákonů v dolní komoře Parlamentu České
republiky, a umožnit jim tak nenásilnou formou nabytí vědomostí o základním fungování české
legislativy. Další neméně důležitou hodnotou je posílení komunikačních schopností a vnímání nutnosti
dosahování kompromisu a konsenzu v případě střetu různých názorů.
Skutečný legislativní proces začíná předkladatelem, kterým může být poslanec, skupina poslanců,
Senát (coby celek), vláda a krajská zastupitelstva. Návrh zpravidla obsahuje plné znění zákona
a důvodovou zprávu, která sumarizuje současný platný právní stav, vysvětluje nutnost navrhovaného
zákona v kontextu tohoto stavu a hodnotí dopad navrhovaného na veřejné rozpočty a soulad
s platnými mezinárodními smlouvami a Ústavou ČR.
Takovýto návrh zákona je předložen předsedovi Poslanecké sněmovny, který jej předá organizačnímu
výboru a informuje o jeho znění všechny poslance a poslanecké kluby.
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V případě, že návrh nevzešel z vlády, předseda PS návrh zákona posílá předsedovi vlády,
vláda se k zákonu může do 30 dnů vyjádřit.
V PS začíná návrh u organizačního výboru, který navrhne zpravodaje pro první čtení a současně
navrhne, kterému výboru má být zákon po prvním čtení (pokud není zákon po prvním čtení rovnou
zamítnut) přiřazen. Tady již začíná Simulace. Při jakémkoli hlasování stačí nadpoloviční většina
přítomných poslanců.
Jednání poslaneckých klubů – volba strategie, předsedy a rozdělení míst ve výborech
(mimo Organizační výbor). (max. 20 minut)
Organizační výbor se skládá z jednoho žáka z každé strany (předsedy). Jedná jako první (max. 20
minut), navrhne pořadí projednávání tří zákonů (důležité, ne všechny zákony se stihnou projednat)
a každý zákon doporučí jednomu výboru.
Předseda PS (učitel) = navrhovatel. Přednese postupně všechny tři zákony – 1. čtení – následuje
obecná rozprava (30 minut). Po rozpravě probíhá hlasování, buď je zákon přijat (pokud obsahuje žádost
o přijetí v 1. čtení), odmítnut, nebo je přiřazen do výboru (ne nutně do toho, který navrhl Organizační
výbor).
Následuje přerušení jednání a začátek jednání ve výboru (max. 30 minut). Výbor projednává jednotlivé
body zákona a členové výboru mohou navrhovat pozměňovací návrhy. Ke každému se hlasuje.
K zákonu s těmito návrhy výbor přijímá usnesení, ve kterém doporučuje sněmovně zákon schválit
nebo zamítnout. Zasedají všechny tři výbory najednou ale do 2. čtení (a případně dalšího) postupují
zákony postupně dle pořadí určeného Organizačním výborem.
Opět zasedá celá sněmovna, předseda PS zmíní už jen pozměňovací návrhy výboru a jeho stanovisko –
2. čtení – kdokoli může navrhnout pozměňovací návrh, o němž se po navrhnutí nehlasuje, předseda
sněmovny jej pouze vezme na vědomí. Po 2. čtení (max. 60 minut) zákon mohou poslanci navrhnout
k zamítnutí (o tomto návrhu se hlasuje až ve 3. čtení); nebo hlasovat o postoupení zákona do 3. čtení.
Předseda PS opět shrne všechny pozměňovací návrhy – 3. čtení – pokud byl ve 2. čtení zákon navržen
k zamítnutí, o tomto návrhu se hlasuje. Dále poslanci už nepředkládají pozměňovací návrhy
(mohou ale navrhnout navrácení do 2. čtení). Poslanci vyjadřují stanoviska k zákonu (nebo také
k jednotlivým pozměňovacím návrhům). Sněmovna po krátké debatě hlasuje o každém jednotlivém
pozměňovacím návrhu a následně o zákonu jako celku. Zákon je buďto přijat k postoupení Senátu,
nebo zamítnut. (max. 45 minut).
Tímto simulace buďto končí, nebo se přistupuje k jednání o druhém zákonu v pořadí (už do 2. čtení).
Projednávání jednoho zákona trvá maximálně cca 5 vyučovacích hodin (může být kratší, ale i delší).

Pravidla hry
•
•
•

•

Žáci mají možnost si vybrat svoji stranu. Rozhodnutí je závazné a v průběhu celé simulace
ji budou zastupovat. (Většinou na dohodě, ale kdo dřív přijde…)
Předseda PS je učitel.
Nad celou hrou ideálně dohlížejí další dva učitelé jako „kontroloři“, kteří hlídají správný chod
hry – trojí kontrola. Kontrolují, vedou průběh jednání výborů, zapisují pozměňovací návrhy
a zaznamenávají aktivitu jednotlivých poslanců.
Žáci si musejí během hry nastudovat předložené zákony.
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•
•
•

•
•

Předpokládá se dodržování jednacího řádu. Pokud chce u pultu poslanec oslovit jiného
poslance, musí říct: „Prostřednictvím pana předsedajícího / paní předsedající“.
Při každém výstupu musí žák-poslanec uvést své příjmení a stranu. (Pro sledování bodování)
Každý hráč se snaží dodržovat stanoviska své strany, nicméně to není jediné kritérium.
(Může se tzv. „trhnout“ a hlasovat proti své straně s jinou stranou, ale musí k tomu mít dobrý
důvod.)
Volí se předsedové poslaneckých klubů.
Každý výstup u pultu může trvat maximálně 1,5 minuty. V ojedinělých případech (jako je složitý
pozměňovací návrh) má minut 5.

Hodnocení
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reprezentace strany na základě portfolia
o Hodnotí se schopnost hráče reprezentovat názor strany, ač je odlišný od osobního.
Ohodnocena bude aktivní účast a vystupování.
Předseda klubu má přednostní právo vystoupit.
Podávání pozměňovacích návrhů slovně i písemně
o Předkládají se předsedovi PS.
Všímavost a respekt ke hře.
Obstrukce jsou povolené.
Všechny výše zmiňované body se hodnotí na základě bodovací tabulky.
(Má u sebe předseda PS, případně další učitelé.)
O vítězi rozhodne předseda PS.
Vítězem se může stát poslanec nebo jedna strana.

Doporučení: simulace funguje lépe při větším počtu účastníků. Minimum je však 23. Kromě jednoho
učitele pro post předsedy PS je nutné mít při ruce i další kontrolory – viz výše.

Jednotlivé strany jsou zastoupeny tímto poměrem účastníků:
při 23 žácích

ÚPV

VSP

VZ

ANO: 30,4 %

7

3

1

3

ODS: 17,4 %

4

1

1

2

Piráti: 13,05 %

3

1

1

1

SPD: 13,05 %

3

1

1

1

KSČM: 8,7 %

2

1

1

0

ČSSD: 8,7 %

2

0

1

1

KDU-ČSL: 8,7 %

2

1

1

0
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Organizační výbor: 7 členů (předsedové stran)
Ústavně-právní výbor: 8
Výbor pro sociální politiku: 7
Výbor pro zdravotnictví: 8
Při uzpůsobování simulace počtu účastníků je nutné snažit se dodržovat nastavené poměry.

Zákony: zákon o kouření v prostorách společného stravování, zákon o právech homosexuálních párů
na adopci dítěte, zákon o celostátním referendu na základě petice.

Hodnocení aktivity:
Vzhledem k tomu, že je první hodina přípravná, klasifikace ani slovní hodnocení zde neprobíhají – učitel
by měl namísto toho věnovat veškerou pozornost důkladnému vysvětlení pravidel a kontrole, zda:
A. žáci všem pravidlům detailně porozuměli,
B. žáci zvládli splnit první podmínku úspěšné realizace simulace (tj. prostudovali si v domácím
prostředí programy jednotlivých stran i návrhy zákonů, o nichž se bude jednat).
Kromě této kontroly by měl učitel rovněž provést přesvědčivou motivaci k účasti na simulaci, aby žáci
vnímali, že se jedná jak o možnost zábavného prožitku, tak o nástroj kvalitního poznání skutečného
fungování parlamentní politiky. Mimo to by měl učitel klást důraz i na pravidla role-playing, zejména
pak na skutečnost, že prožívání rolí vyžaduje striktní oddělení role od osobnosti jejího nositele.

2. hodina (Schvalování návrhu ve 2. čtení)
Forma a bližší popis realizace:
V této hodině probíhá 2. čtení a 3. čtení. V této verzi je 1. čtení přeskočeno, předseda PS (učitel) pouze
konstatuje, že zákon prošel 1. čtením a výborem, který doporučuje revizi (úpravy) zákona.
Metody: debata, skupinová práce, role-playing
Pomůcky: dokumenty: profily stran, zákony (viz Příloha), psací potřeby, papíry, dostatek prostoru
pro plenární zasedání Poslanecké sněmovny

Podrobně rozpracovaný obsah:
Učitel se již stylizuje do role předsedy PS. Oficiálně zahajuje zasedání, konstatuje, že zákon prošel
1. čtením a příslušným výborem, který doporučuje zákon revidovat. Předseda PS krátce představí
projednávaný zákon (důvodová zpráva).
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Následuje 2. čtení:
Obecná rozprava: žáci mohou prezentovat stanoviska svých stran (pozn. žáci se hlásí do debaty,
kterou řídí předseda PS, ideální je, aby žáci přistupovali k řečnickému pultu, případně se mohou pouze
postavit) nebo se v duchu ideologie své strany vyjadřovat k zákonu.
Podrobná rozprava: žáci mohou navrhovat konkrétní pozměňovací návrhy (napsané na papíře,
přednesou a odevzdají učiteli).
2. čtení končí, předseda PS vyhlašuje krátkou pauzu.
Dále předseda svolává plénum ke 3. čtení:
Předseda shrnuje všechny pozměňovací návrhy, dává o každém zvlášť hlasovat. Pro přijetí návrhu stačí
nadpoloviční většina všech přítomných poslanců.
Předseda připomene pozměňovací návrhy a nechává hlasovat o zákonu jako celku (opět nadpoloviční
většina). Přijat (postoupen Senátu) × nepřijat.
Předseda děkuje zákonodárnému sboru a ukončuje zasedání.
Hodnocení aktivity:
Tato hodina je pro hodnocení a zpětnou vazbu k celé aktivitě naprosto klíčová. Zatímco hlavní učitel
plní roli předsedy poslanecké sněmovny, jeho dva kolegové jsou v pozici hodnotitelů, kteří na základě
jednotlivých bodů hodnotící tabulky (viz níže) sledují vystupování jednotlivých žáků-poslanců
i kolektivní jednání jejich stran a vytvářejí systematické poznámky pro následné zhodnocení úspěšnosti
stran i poslanců.

3. hodina (Reflexe simulace)
Forma a bližší popis realizace:
V této hodině by mělo dojít k vyhodnocení výsledků (která strana vyhrává hru Simulace) a zpětné vazbě
od žáků.
Metody: debata
Pomůcky: dostatek prostoru pro sezení v kruhu

Podrobně rozpracovaný obsah:
Učitel může v rychlosti zmínit, jak to funguje při skutečném legislativním procesu (je to daleko delší,
existují další funkce – zpravodaj, odborné výbory; debaty jsou zdlouhavější).
Následuje zpětná vazba, každý žák by měl dostat prostor říct, jak se mu hra líbila, jaký byl pocit
zastupovat nějaký názor (se kterým třeba nemusel osobně souhlasit), jestli si dokáže lépe představit
práci poslanců atd.
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Zároveň by mělo dojít ke zhodnocení celkové aktivity jednání Poslanecké sněmovny, tj.:
A. Mělo by dojít ke shrnutí, čeho se podařilo/nepodařilo dosáhnout.
B. Každá strana by měla být schopna vlastními slovy představit svou strategii a zhodnotit
její úspěšnost.
C. Měla by být vyhodnocena nejúspěšnější strana na základě bodování ze strany pozorovatelůučitelů (viz níže).
D. Měl by být vybrán jeden žák, který byl v průběhu jednání nejaktivnější při současném dobrém
rétorickém i argumentačním výkonu (o tomto nejlepším poslanci mohou hlasovat sami žáci).
TABULKA PRO BODOVÁNÍ STRAN
Bodovaná činnost
reprezentace strany
aktivita (např. prosazení změny programu jednání, vystupování s relevantními
komentáři např. k pozměňovacím návrhům jiných stran a další)
dodržování jednacího řádu
pozměňovací návrh – předložení
pozměňovací návrh – přijato
projev
obstrukce
strana jedná proti svému původnímu plánu/programu/prohlášení
prostor pro odborníky
přijetí zákona (pokud jej má strana od začátku ve svém programu)
zamítnutí zákona (pokud jej strana od začátku odmítá)

Počet bodů
1
1
1
2
3
1
1
-1
1
5
5
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu
Tematický Blok č. 1 (Kooperace)
Téma 2.1.1 Den dobra
Aktivita Den dobra
Příloha č. 1.1: Motivační video Dobrotyl

Tematický Blok č. 2 (Konflikt)
Téma 2.2.2 Politická orientace
Aktivita Politické programy
Příloha č. 1.2: Ukázky politických programů
Aktivita Politický kompas
Příloha č. 1.3: Schéma politického kompasu
Aktivita Ideologické texty
Příloha č. 1.4: Ideologické ukázky
Aktivita Historická síť
Imitace sociální sítě „History book“ je dostupná na adrese:
www.historybook.cz
Aktivita Manipulace (Filmové ukázky)
Příloha č. 1.5: Tabulka postav k filmovým ukázkám
Aktivita Emžská depeše Historické noviny
Příloha č. 1.6: Slovníček 4 diskurzů

Tematický Blok č. 3 (Kompromis)
Téma 2.3.1 Simulace projednávání návrhů zákona v PS Parlamentu ČR
Aktivita Simulace PSP ČR
Příloha č. 1.7: Profily stran
Příloha č. 1.8: Návrhy zákonů
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5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů
5.1 Tematický blok č. 1 (Kooperace)
Téma 2.1.1. Den Dobra
Aktivita Den dobra
Příloha č. 2.1: Prezentace Den dobra metodický materiál k přednášce Giving Tuesday
Příloha č. 2.2: Motivační otázky k nastříhání
Příloha č. 2.3: Reflektivní otázky k nastříhání

5.2 Tematický blok č. 2 (Konflikt)
Téma 2.2.1 Lidská práva v konfliktu
Aktivita Lidská práva v konfliktu
Příloha č. 2.4: Sada lístků s cizojazyčnými výrazy pro lidská práva
Příloha č. 2.5: Řešení přílohy č. 2.4 – Sada lístků s cizojazyčnými výrazy pro lidská práva

Téma 2.2.2 Politická orientace
Aktivita Politické programy
Příloha č. 2.6: Řešení přílohy č. 1.2 – Ukázky politických programů
Aktivita Politický kompas
Příloha č. 2.7: Řešení přílohy č. 1.3 – Schéma politického kompasu
Aktivita Ideologické texty
Příloha č. 2.8: Řešení přílohy č. 1.4 – Ideologické ukázky
Aktivita Emžská depeše: Historické noviny
Příloha č. 2.9: Novinové ukázky

5.3 Tematický blok č. 3 (Kompromis)
Téma 2.3.1 Simulace projednávání návrhů zákona v PS Parlamentu ČR
Aktivita Simulace PSP ČR
Příloha č. 2.10: Pravidla simulace

5.4 Přehled podobných materiálů z OP VK a OP VVV
Podrobný a komentovaný přehled kvalitních výukových materiálů, které byly pro tuto oblast vytvořeny,
mimo jiné v rámci OP VK a OP VVV, je dostupný online na původním webovém Rozcestníku.
Vzdělávací programy, které vznikly v rámci projektu Občanský průkaz 4.0 - kompetence pro
demokratickou kulturu, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154.
Pro žáky středních škol:
Mediální gramotnost (pro SŠ s maturitou)
Mediální gramotnost (pro nematuritní SŠ)
Politická gramotnost (pro SŠ s maturitou)
Politická gramotnost pro žáky SŠ se SVP (nematuritní obor)
Respekt, tolerance, rozmanitost (pro nematuritní SŠ)
Pro učitele:
Rozvoj všeobecného přehledu a občanských kompetencí (pro pedagogické pracovníky)
Podpora demokratických hodnot (pro pedagogické pracovníky)
Odpovědný vztah k médiím (pro pedagogické pracovníky)
Občanská participace na veřejném životě (pro pedagogické pracovníky)
Politická participace na veřejném životě (pro pedagogické pracovníky)
Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem (pro pedagogické pracovníky)
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
Závěrečná zpráva o ověření programu Politická gramotnost (pro SŠ s maturitou) v praxi
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7 Příloha č. 4 – Odborné a didaktické posudky programu
Posudek Doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Posudek Mgr. Matěj Havel, Ph.D.
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8 Příloha č. 5 – Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu
Doklad o komunikaci s portálem RVP
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9 Nepovinné přílohy
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