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ÚVOD 

Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů. Mám ráda tvůrčí práci, ve které 

mám určitou svobodu tvorby, která není stereotypní a bude mi nápomocna v mé 

budoucí pedagogické praxi. 

Masmédia jsou nedílnou součástí téměř všech domácností. Užívá se jich stejně 

tak jako učitelů a ostatních pracovníků к šíření informací a vědomostí. 

Na masmédiích závisí rozvoj kultury, vědy, techniky i celé společnosti. 

K nej důležitějším technickým zařízením, prostřednictvím kterých se tyto 

informace šíří, bezesporu patřily a dodnes patří tisk, rozhlas, televize a internet. 

Jde o dynamické a velmi efektivní učební pomůcky, které usnadňují učitelovu 

práci ve vyučovacích hodinách. Díky nim se žáci v relativně krátkém čase dozví to, 

co by museli sami pracně vyhledat a nastudovat nebo by si nedokázali s pomocí své 

fantazie představit. Sledování filmu na žáky působí ve většině případů velmi 

emocionálně. Získané vědomosti či shlédnuté situace se stanou jejich osobním 

prožitkem. Speciální didaktické filmy navíc respektují mentální úroveň žáků a jsou 

v souladu s vyučovacími předměty, pro které jsou natáčeny, proto je jejich působení 

účinnější. 

Videozáznam jako učební pomůcka má několik výhod. Každý učitel si může 

vybrat z velkého množství filmů ze školní videotéky i z nabídky televizního 

vysílání, protože v dnešní době není problém upravit si vybraný film tak, aby jeho 

promítnutí splnilo předem vytyčené vzdělávací cíle. Při promítání filmu se ukazují 

další výhody, film je možné pozastavit, přetáčet či opakovaně pouštět jeho vybrané 

úseky. To jen dokazuje jeho využitelnost ve všech fázích vyučovací hodiny. 

Cílem mé práce je ukázat, že videopořady mají ve výchově к občanství své 

místo. Chci vytvořit přehled nejčastěji využívaných videopořadů. Ke všem 

videopořadům připravím metodické náměty pro jejich konkrétní využití v hodinách 

občanské výchovy. 

Pro své pracovní účely jsem si vybrala práci s videopořady. Předpokládám, že 

když žáci věnují tolik svého volného času sledování televize a videa, dá se tato 

jejich oblíbená činnost využít ve vzdělávacím procesu. 



Celá má práce je dělena do sedmi kapitol. V první kapitole objasňuji postavení 

člověka ve světě přírodním a ve světě společenském. Právě v tomto druhém světě 

hrají masmédia důležitou roli. 

V následující kapitole je podrobněji popsána historie masmédií od vynálezů 

jednotlivých přístrojů po jejich užívání v současné době. 

Třetí kapitola se zabývá pozitivním i negativním vlivem masmédií na jedince 

i společnost. 

Čtvrtá kapitola popisuje historii zavádění audiovizuální techniky do škol, 

odůvodnění proč se tak stalo podpořené několika psychologickými fakty a pokyny 

pro správný výběr didaktického filmu. 

Pátá kapitola se zabývá konkrétními audiovizuálními zařízeními, a to s televizí 

a videem. Objasňuje jejich význam jako učebních pomůcek v učebním procesu. 

Šestá kapitola dělí didaktické filmy podle jejich funkce do několika skupin. 

Pro lepší pochopení jsou jednotlivé typy pořadů vysvětleny na konkrétních 

pořadech využitých v této práci. 

Po této kapitole následuje poslední, sedmá, kapitola, která obsahuje všechny 

prostudované videopořady, jejich hodnocení, zjištění, zda odpovídají výchovně 

vzdělávacím programům Základní škola, Národní škola, Občanská škola 

a Rámcově vzdělávacímu programu. 

Jako poslední budou vytvořeny návrhy plánů vyučovacích hodin s využitím 

konkrétních videopořadů a pracovní listy. 



1. ČLOVĚK, PŘÍRODA A SPOLEČNOST 

V této kapitole nejdříve zařadíme člověka do dvou světů, přičemž do obou 

bezesporu patří. Prvním světem je svět přírodní (biologický), ve kterém je člověk 

zařazen mezi živočichy, druhý je svět společenský (kulturní), kde má každý člověk 

své role. Každá společnost má své normy chování, kterými by se jedinec měl řídit, 

aby byl schopen obstát ve společnosti. Oba tyto světy velmi ovlivňují život jedince 

i celé společnosti, proto je důležité objasnit jejich působení a vliv na život v nich. 

Ve druhé části této kapitoly je popsán typ kultury, který se nazývá kultura 

masová. Šiřiteli masové kultury jsou mimo jiné masmédia, kterými se tato práce 

zabývá. 

Člověk je bytost biologická (přírodní) a zároveň společenská (kulturní). Jeho 

život, stejně jako život ostatních živočichů žijících na této planetě, je ovlivňován, 

podmiňován a zároveň limitován přírodou a jejími zákony. Příroda, kterou člověk 

přeměnil během svého civilizačního vývoje na umělé prostředí jím vytvořené 

(životní prostředí), spolupůsobí ve všech procesech lidského života. 

Druhou podstatnou stránkou člověka je původ společenský (kulturní). 

Biologické a kulturní stránky člověka jsou spolu úzce propojeny, což dokazuje 

nemožnost existence jedné bez druhé a naopak. Přírodní prostředí poskytuje 

lidskému druhu prostor pro jeho existenci. Lidé tento přírodní prostor přeměnili 

na uměle vzniklé životní prostředí a využili ho ke své další tvorbě, která se označuje 

jako kultura. 

Kultura je čistě lidským výtvorem, což ji zásadně odlišuje od přírody. Kultura 

svého tvůrce kultivuje a zároveň vzdělává. Tento proces „zespolečenštění" původně 

jen biologického organismu je právě nazýván socializace. 3 Člověk vrůstá 

společnosti a kultury, získává sociální dovednosti, návyky a postoje, přejímá její 

normy, hodnoty a tradice, které jsou nutné pro jeho život a uplatnění ve společnosti. 

Socializace probíhá v prvé řadě v rodině, která představuje jakousi socializační 

základnu. Dále tento proces probíhá ve škole, v družině, v kolektivu kamarádů nebo 

při provozování koníčků a sledování televizního či poslouchání rozhlasového 

vysílání. 

3 T ' 
Havlík, R. Uvod do sociologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakl. Karolinum, 2002, s. 41. 
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Kultura se předává z generace na generaci, přičemž lidé mají schopnost ji pružně 

přizpůsobit změnám přicházejícím z okolního prostředí i z nich samých. Proces 

začleňování se jedinců do kultury se nazývá enkulturace. Šíření kulturních prvků je 

základem již právě zmíněné enkulturace. „ ...jednotlivci si kulturní prvky osvojují, 

přijímají je v té či oné míře za své. Podřizují se tlakům kultury jen vnějškově 

v zájmu komunikace a soužití s druhými (tedy účelově), nebo je skutečně zvnitřňují, 

přijímají plně - interiorizují. " 

Jako kulturu označujeme vše, co vzejde z činnosti člověka, ať už je to obraz či 

skříň, hudba nebo psací stroj. Vše hmotné, co člověk vyrobí, se řadí do materiální 

kultury. To, co slouží к uspokojení sociálních a duchovních potřeb člověka, se 

nazývá kulturou duchovní. 

Vývoj a rozvoj kultury je podmíněn mezilidskou komunikací, stejně tak je tento 

faktor jedním z nej důležitějších pro lidský život samotný. Bez této komunikace, 

které se v životě celé společnosti účastní dnes a denně masmédia, nemůže žádná 

vyspělá společnost existovat. 

V dnešní době se velmi diskutuje o masové kultuře, kultuře určené co nejširšímu 

okruhu lidí. Tento druh kultury vzniká společně, či spíše vlivem industrializace, 

modernizace, nové doby a jejími potřebami. 

Masová kultura je všeobecně rozšířená, snadno dostupná většině lidí po celém 

světě a ve všech domácnostech, a je určená především pro intelektuálně méně 

náročné osoby (konzumenty). Právě její snadná dostupnost zajišťuje velký zájem 

o její produkty, jako jsou zábavné televizní show nebo bulvární plátky. Na druhou 

stranu vede к pasivnímu konzumu, otupení lidských smyslů a soucitu s druhými. 

Šiřiteli masové komerční kultury jsou i masové sdělovací prostředky, ať už jde 

o produkty tisku, rozhlas, televizní vysílání nebo internet. Těmto prostředkům 

masové kultury se mnohdy vytýká komerčnost, honba za ziskem bez ohledu na vliv 

na diváka (konzumenta), znevážení kulturních tradic. Dokonce jsou někdy 

označovány jako nástroje politické a ideové manipulace (Havlík, 2002). 

Na jejich obhajobu nutno říci, že šíří moderní poznatky a informace napříč 

světem, poskytují oddech a útočiště před okolním anonymním světem. Samozřejmě 

ovlivňují i životní styl člověka a způsob využívám jeho volného času. 

4 Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakl. Karolinum, 2002, s. 34. 
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Problematika působení masmédií na jedince, společnost a vliv nejen na způsob 

trávení volného času jejích členů je příliš složitá a rozsáhlá, proto jí bude věnována 

samostatná kapitola. 
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2. MASMÉDIA A JEJICH HISTORIE 

Tato kapitola nastiňuje vývoj masmédií od vzniku jejich názvu, přes rychlý 

technický rozvoj, až jejich dnešnímu postavení ve společnosti. Pro pochopení 

působení a vlivu masmédií na člověka a společnost, v níž žije, je tato kapitola 

nezbytná. 

Veškerá technika, která umožňuje celosvětový tok informací a zprostředkovává 

je lidem po celém světě, ať už jde o rozhlas, noviny, televizi či dnes velmi populární 

internet, se řadí mezi již výše zmíněná masová média, zkráceně masmédia. 

Velice důležité je osvětlit vznik a význam pojmu masa, protože z tohoto 

osvětlení je ihned patrný postoj lidí k nim od jejich počátku. Pojem měl na počátku 

svého vzniku hanlivý význam. Označoval dav lidí, z větší části prostých, 

nevzdělaných, často dokonce hrubých. Naopak v socialistické tradici pojem masa 

v lidech vyvolává pozitivní představy síly, jednoty a soudržnosti (McQuail, 1999). 

2.1 VZNIK A VÝVOJ TISKU A ROZHLASU 

Na počátku dějin moderních médií stojí tisk a jeho produkty díky geniálnímu 

vynálezu Jana Gutenberga roku 1450. Důležitým médiem je tištěná kniha a noviny, 

jejichž předchůdci byly jakési letáky, které přinášely zprávy o důležitých událostech 

v mezinárodním obchodu a podobně. 

V roce 1793 bratři Chappierovovi vynalezli optický telegraf, který posloužil 

ke vzniku rozhlasu. Rozhlas jako komunikační prostředek začal v Československu 

vysílat od února 1931. 

2.2 VZNTK A VÝVOJ TELEVIZE A VIDEA 

Koncem 19. století přichází technické zařízení, které zajišťuje zábavu co 

nejširším masám, poskytuje informace z celého světa. Tímto zařízením je televize. 

První televizní přenos na světě se uskutečnil v roce 1936. V Československu se 

8 



první televizní přenos uskutečnil 1.5. 1953 a v roce 1962 pokrýval signál již 90 % 

území Československa. 

Od roku 1956 se к televizi, která se velice rychle rozšířila snad do všech 

domácností, připojilo další, tentokrát záznamové, zařízení, nazývané videorekordér. 

Zpočátku se toto zařízení využívalo hlavně v televizi pro záznamy živého vysílání, 

ale záhy našlo své uplatnění, stejně tak jako televize, v domácnostech. 

Tato dvě zařízení, televize a video, se uplatnila ve vzdělávacím procesu, kde 

mají v dnešní době své pevné místo. O televizi a videu se více píše v kapitole číslo 

5. 

2.3 VZNIK A VÝVOJ FILMU 

Za vynálezce moderní kinematografie jsou pokládáni bratři Lumiérové, kteří 

28.12. 1895 otevřeli první kino na světě. Předchůdce kinematografu byl stroboskop, 

využívající kreslené, později fotografované obrázky. Neumožňoval však pozorování 

většímu množství diváků, což se podařilo teprve promítáním filmu na projekční 

stěnu. 

Film využívá skutečnost, že základním orientačním smyslem člověka je zrak. 

Člověk přijímá informace z okolního prostředí z 90 % zrakovým, z 5 % sluchovým 

orgánem a 5 % připadá na zbylé smyslové orgány (hmat, čich a chuť). 

Prostřednictvím zrakového orgánu každodenně pozorujeme svět, ve kterém se 

nacházíme. Zrakový obraz je tedy pro nás důležitým informačním prostředkem, 

a spolu se sluchem získáváme komplexní informace o našem okolním prostředí. 

Tyto dva důležité faktory využil film, nejprve němý, bez zvuku, později vylepšený 

o zvuk. 

Původní němý film byl založen na pantomimě, bohaté mimice a výrazných 

gestech herců. Tento typ filmu hrál hlavní roli až do roku 1928, v letech 1928 - 30 

ho vystřídala první podoba již dnes známého zvukového filmu. 

Film obohacený o zvuk se již nesoustředil na někdy až přehnané výrazy obličejů 

herců, které byly dříve nepostradatelné pro jeho pochopení. Snaží se usměrňovat 

a regulovat divákovu pozornost, ukázat divákovi pouhým okem nezachytitelné jevy, 

přiblížit detaily. Film nám zprostředkovává vnímání okolního světa a jeho 

nepopiratelnou výhodou a předností zároveň je názornost. 
9 



Období od 70. let 20. století je obdobím počítačů a internetu. Počítače a spolu 

s nimi i internet si tak jako rozhas, televize a video také našly své místo 

ve vzdělávacím procesu hned poté, co naprosto ovládly domácnosti u nás i ve světě. 

Jejich oblíbenost a využívání stále stoupá. 

Všechna masová média jsou neustále modernizována, způsoby jejich vysílání 

jsou zdokonalovány. Média jsou v dnešní době základem pro komunikaci 

v globálním i národním měřítku, proto je jejich další rozvoj nezbytný. 

i 
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3. MÉDIA A SPOLEČNOST 

Otázkou masových médií se lidé zabývají již od počátku jejich vzniku. Někteří 

jim přikládají jen negativní vlastnosti, jiní pozitivní. V této kapitole se seznámíme 

s několika náhledy na média, na jejich vliv na společnost i jedince. 

V minulosti se například řešil vztah masových médií a jejich vlivu na sociální 

integraci ve společnosti. Sociologové a jejich sociální teorie zabývající se touto 

problematikou se rozdělili do dvou táborů. Jedni hlásali vliv masmédií na integraci 

společnosti jako pozitivní, druzí naopak. 

Podle jedné ze sociálních teorií z konce 19. a počátku 20. století „ ...lze noviny, 

filmy a další formy kultury určené širokým masám (hudbu, časopisy, kreslené 

seriály) pojímat jako faktory, jež potenciálně přispěly к individuální zločinnosti 

a úpadku morálky a také к vykořenění, odosobnění a nedostatku sounáležitosti či 

pospolitosti. "5 

V dnešní době se masmédiím rovněž přikládá mnoho pozitivních i negativních 

vlivů. Rozhodně se jim nedá upřít role hlavních informátorů a to v globálním 

měřítku. Druhou stránkou věci je, že se dnes již tolik nedbá na ověřování 

pravdivosti informací. Média nám předkládají informace z celého světa. Pokud 

prezentované informace zaujmou, je to v pořádku, výnosy médií stoupají. Pokud 

ne, musejí se média „postarat" o novou senzaci. Jestliže informace konzumenty 

zajímají a přitahují je např. к obrazovkám, potom již není důležité, že na každou 

situaci je možné pohlédnout z několika úhlů. Tímto systémem prezentace informací 

dochází ke klamání konzumentů, aniž by si to ti méně vnímaví uvědomovali, a také 

к jejich rozdělování. 

Objevem televize a zahájením jejího vysílání začala nová etapa lidské existence. 

Velice rychle po svém objevu se televizory rozšířily téměř do všech domácností, 

kde televize poskytovala velké množství levné zábavy pro celou rodinu a tím 

ovlivňovala využívání volného času, což koneckonců činí dodnes. Bohužel 

sledování televizního vysílání s nekvalitními pořady s nízkou úrovní vede 

к pasivnímu konzumu, otupení citů, snížení všeobecné emocionální vnímavosti 

а к následnému snížení hranice lhostejnosti s lidským utrpením. Obvzlášť tím trpí 

děti, u kterých pasivní konzum vede к rychlejšímu vývoji. 

5 McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999, s. 28 
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Velmi často diváci získávají sledováním nevhodných pořadů zkreslený názor 

na reálný život, což opět nejvíce ohrožuje děti a jedince ze sociálně a intelektuálně 

slabších vrstev. Podle anglického psychiatra R. Foxe vede bezbřehé sledování 

nevhodných televizních pořadů dokonce к asociálnímu chování a jednání. Jinak 

řečeno, televize poskytuje jakýsi návod na páchání zločinu a tím má podíl 

na vzrůstající kriminalitě (Poláková, 2001). 

V neposlední řadě mohou některé pořady otřást psychikou člověka, vyvést ho 

z jeho duševní rovnováhy a tím mu způsobit vážnou újmu. 

„Média jsou instituce masové komunikace, která mají za úkol šíření informací 

a myšlenek, odhalování korupce v politickém život a zprostředkovávat zábavu 

obyčejným lidem. "6 

Jak ovšem dokazuje výše zmíněný citát, média mají i své kladné stránky. Díky 

nim je propojen celý svět, což je důležité pro celosvětovou spolupráci. Bez nich 

bychom se nedozvěděli o hrůzné situaci, která panuje v Africe ani o teroristických 

útocích, kterým padlo za oběť již tisíce lidí. V tomto případě média opravdu 

společnost slučují, čímž jí poskytují obrovskou sílu. 

Základem zajištění pozitivního vlivu masmédií na konzumenty je jejich kritický 

postoj к předkládaným informacím a pořadům a možnost vybrat si zdroj informací 

nebo typ pořadu, který jim nejvíce vyhovuje. Tyto návyky je důležité pěstovat 

v našich nejmenších již od útlého věku, aby měli větší možnosti, jak se vyhnout 

mystifikaci své osoby. 

Známá psycholožka Hilda Himmelweitová rozlišuje tři druhy vlivu: prvním je 

vliv bezprostřední, působící na city, myšlení i rozumové zpracování obsahu díla. 

Druhým je kumulativní vliv a znamená téměř nepostřehnutelně splývající vlivy 

minulé se současnými a tím vyvolávají v psychice diváka podstatné změny. Třetím 

je podvědomý vliv, který je vlivem podvědomé kumulace ( in Poláková, 2001). 

Vlivem masmédií, která v konzumentech vyvolávají silné citové reakce, si 

jedinec utváří postoje a názory, které jsou důležité pro jeho život ve společnosti. 

Masmédia jsou také bohatým zdrojem životních zkušeností, inspirací 

a v neposlední řadě také poskytují zábavu a oddech nej širším vrstvám obyvatelstva. 

Někteří psychoanalytici ze 60. let dokonce tvrdí, že lidé, kteří trpí vrozenou 

agresivitou či nějakou lehčí psychickou odchylkou, si svá nutkání к agresivním 

6 McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999, s. 104 
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činům vybíjejí skrze televizní obrazovku. Tím, že si svá nutkání vybijí tímto 

způsobem, nemají potřebu své činy konat v reálném životě (Poláková, 2001). 

Masmédiím se rozhodně nedá popřít jejich pozitivní vliv na své konzumenty. 

Jejich prostřednictvím člověk získá velké množství informací a zábavy, nejsnadněji 

skrze sledování televize a surfování na internetu. 

Přes veškeré námitky má televize v naší společnosti své pevné místo. A je jen 

na nás, zda se staneme pasivními konzumenty či si budeme z televizního vysílání 

ke svému sledování pečlivě vybírat pouze kvalitní pořady. 

Tento kritický postoj vůči televizi je nutné rozvíjet již u dětí. Ty ho mohou získat 

nejen od svých rodičů, ale i v nej různějších vzdělávacích institucích, mezi které 

na první místo řadíme školu. 

Film a televizní vysílání si pro své nepostradatelné přednosti, kromě toho, že 

mají i zábavní funkci, našly své místo ve výchovných a vzdělávacích zařízeních, 

kde se v některých případech vyučující bez nich neobejdou. 
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4. ZAVÁDĚNÍ AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 

D O Š K O L 

V minulých kapitolách jsme se seznámili s historií masmédií od jejich vzniku, 

průniku do domácností a postupného uplatňování ve vzdělávacím procesu, kterému 

se bude tato kapitola věnovat podrobněji. 

Aby audiovizuální technika plnila ve vyučovacím procesu námi předem 

vytyčené výchovně-vzdělávací cíle, musíme mimo jiné znát alespoň několik 

základních zákonitostí z oboru psychologie. A v neposlední řadě je důležité pro své 

vytyčené výchovně vzdělávací cíle zvolit vhodný didaktický film, se kterým je 

nutné umět metodicky pracovat. 

4,1 UPLATNĚNÍ MASMÉDIÍ VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

Již v 50. letech 20. století probíhalo mnoho pedagogicko - psychologických 

výzkumů, které se zabývaly efektivností výuky za pomoci audiovizuálních 

prostředků, zejména rozhlasu a televize. Hlavním cílem těchto výzkumů bylo 

vytvořit speciální relace v rámci televizního a rozhlasového vysílání určené 

pro využívání ve vzdělávacím procesu, které by zároveň byly koncipované 

v souladu s učebními osnovami. 

V únoru roku 1931 začal rozhlas poprvé vysílat relace určené pro školy. Od roku 

1946 se vysílání rozšířilo i pro mateřské a střední školy, vletech 1948/49 bylo 

poslouchání rozhlasu pro první a druhý stupeň základních škol dokonce nařízené 

ministerstvem školství. V 50. letech se toto nařízení omezilo jen pro první až pátý 

ročník prvního stupně základní školy, pro druhý stupeň základní a střední školy 

byla vytvořena relace nesoucí název Pro školské fonotéky. 

Vyučující měli к těmto přenosům к dispozici metodické listy a možnost 

poslechnout si předpremiéru každého z těchto pořadů, a tím se na jeho vysílání co 

nejlépe připravit. 

Televizní vysílání přišlo na řadu o více jak dvacet let později. Nejdříve se 

vysílalo pro mateřské školy, a to čtyřikrát do měsíce po třiceti minutách. Pro velký 

úspěch se vysílání rozšířilo od roku 1966 pro všechny ročníky základní a později 
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i střední školy. Vysílané relace byly úzce spjaty s učebními osnovami konkrétního 

vyučovacího předmětu(Poláková, 2001). 

Československo vždy patřilo mezi významné výrobce a distributory školských 

(didaktických) filmů. Velmi důležitým historickým mezníkem pro využívání 

audiovizuálních prostředků ve školách byl výnos Ministerstva školství a národní 

osvěty, který se datuje na 3. 11. 1936. Tento výnos pojednává o „... schvalování 

a užívání světelných obrazů, především školských filmů jako učebních pomůcek 

v národních a středních školách a v učitelských ústavech a v odborných 

a živnostenských školách. "7 

Tento výnos se stal impulsem к výrobě dalších specializovaných školských 

filmů, к výrobě vysílacích prostředků i zprovoznění půjčoven filmů pro učitele, 

a dále nastínil povahu a poslání filmu ve vyučovacím procesu. 

V prosinci roku 1940 byl na Slovensku zřízen Ústav pro školský a osvětový 

film, zkráceně Školfilm, jehož hlavní úlohou byla tvorba a distribuce školských 

filmů určených pro žáky i učitele. 

V roce 1947 vznikla další instituce s názvem Československý státní film 

a od této doby jsou datovány tlaky na zrušení Školfilmu jako samostatného 

podniku. Dne 31. 12. 1949 Školfilm těmto, pro něj nepříznivým, tlakům podlehl 
a jeho funkci převzal Státní pedagogický ústav spolu s výše zmíněným 

Československým státním filmem (Poláková, 2001). 

4.2 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍ 

TECHNIKY VE VYUČOVÁNÍ 

Poznávání a učení vychází ze smyslové zkušenosti. A oba tyto procesy jsou 

podpořeny zásadou názornosti. To jsou důvody, proč je audiovizuální technika 

do výukového procesu zařazena. 

Na tomto místě musíme objasnit několik psychologických pojmů, jako jsou 

učení, motivace, paměť nebo vnímání. 

Učení jako takové není spojeno jen se školou a dalšími vzdělávacími 

institucemi. Člověk se učí po celý svůj život. Učí se chodit, mluvit, žít 
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a komunikovat s lidmi, učí se novým poznatkům. Proces učení končí až smrtí 

jedince. 

Definic procesu učení je mnoho, tato je uvedena v učebnici psychologie 

pro střední školy: „ Učení je získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho 

života. Naučené je opak vrozeného. Výsledkem učení je každá změna chování 
( 8 

a prožívání, která má trvalejší charakter. " 

Žák si osvojuje vědomosti (učí se poznatky z různých oborů), senzomotorické 

dovednosti, intelektuální činnosti (osvojuje si nejrůznější způsoby řešení úloh či 

problémů). A v neposlední řadě je důležité učení sociální, tedy učení jak žít s lidmi, 

získat potřebné návyky. 

К učení a poznávání nejsou potřebné jen intelektové schopnosti jako jsou 

chápání a bystrost, ale také motivace (Vágnerová, 1996). 

Pod pojmem motivace si můžeme představit souhrn činitelů, který podporuje, 

aktivuje konkrétní chování jedince. Motivů je mnoho, mezi základní z nich patří 

osobní potřeby, zájmy a záliby jedince, jeho perspektivy do budoucnosti a životní 

cíle. 

Vnímání probíhá prostřednictvím smyslových orgánů a centrální nervové 

soustavy. Je to určitý psychický proces, při kterém jedinec poznává to, co na něj 

právě působí. Vnímání jedince je ovlivněno několika faktory, a to jedincovou 

zkušeností a zaměřeností. 

Bez čeho by se proces učení dozajista neobešel, je paměť. Proces zapamatování 

probíhá ve třech fázích. První je fáze ukládání do paměti, druhou fází je uchování 

a třetí fází je fáze vybavení, aktualizování informací, zkušeností a dovedností. 

Pro proces zapamatování je důležitá znalost významu či obsahu látky, její 

srozumitelnost. Čím více smyslových receptorů se této fáze účastní, tím lépe. Velmi 

dobře si člověk pamatuje to, co již dříve vnímal smyslovými orgány, a co jejich 

prostřednictvím poznal. Tomu se říká paměť názorná (zraková, sluchová, čichová 

a pohybová). 

Do naší paměti se neukládá vše, s čím se v životě setkáme. Vliv na to, co se 

do paměti uloží, a co ne, mají naše předcházející zkušenosti, myšlenky, zájmy a city 

spolu s dalšími faktory. 

7 POLÁKOVÁ, E. Prostriedky masovej komunikácie, multikultúrna spoločnosť a vzdelávanie. Nitra: 
Univerzita Konštantína Filosofa, Pedagogická fakulta, 2001, s. 52. 

G1LLERNOVÁ, I.; MALOTÍNOVÁ, M. Psychologie. Praha: SPN, 1992, s. 14. 
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Z hlediska psychologie s procesem učení souvisejí další a další, již neuvedené, 

procesy. Pro naše potřeby však toto lehké nastínění postačí. 

4.3 VÝBĚR DIDAKTICKÉHO FILMU 

Při volbě didaktického pořadu je vždy nutné respektovat věk žáků a jejich 

mentální úroveň. V případě nevhodné volby didaktického filmu se nejen nesplní 

výchovně vzdělávací cíl pro danou vyučovací hodinu, ale může dojít ke zmatení 

žáků. Audiovizuální prostředky jsou podle většiny pedagogů a psychologů vhodné 

po devátém až jedenáctém roce věku dítěte (Poláková, 2001). 

Před použitím konkrétního videopořadu (filmu) ve vyučovací hodině je důležité 

zkontrolovat odbornou a vědeckou pravdivost pořadu a také jeho soulad s učebními 

osnovami a učitelem vytyčenými výchovně-vzdělávacími cíli. Didaktické filmy 

samozřejmě velice často obsahují doplňující informace к danému tématu, ale film 

jako takový by vždy měl být podřízen výchovně vzdělávacím cílům vyučovacího 

předmětu. 

Mnoho úseků učiva je potřeba žákům podat v dynamické audiovizuální formě, 

zejména tam, kde jejich představivost nestačí. Ve vyučovacích hodinách s tématem 

rasismus můžeme bez složitého popisu ukázat některé projevy rasismu v gestech, 

držení těla tak, že je nelze zaměnit. Didaktický film učivo vhodně ilustruje, 

rozšiřuje o další poznatky a poskytuje ucelený přehled faktů ve zkráceném čase. Ale 

co je opravdu důležité, učitel musí umět s audiovizuálními prostředky metodicky 

pracovat, protože jen tak splní svou úlohu. 
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5. POSTAVENÍ AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY 

VE ŠKOLÁCH 

V této kapitole a jejích podkapitolách jsou televize, film a video zařazeny mezi 

učební pomůcky, konkrétně do kategorie s označením zobrazení, podskupiny 

dynamická projekce. 

V učebním procesu mají televize a video své nenahraditelné místo. Svým 

působením pomáhají nejen vyučujícímu, kterému usnadňují práci a kterého mohou 

leckdy téměř nahradit, ale stejnou měrou i žákům, kterým napomáhají osvojovat si, 

fixovat a pochopit probírané učivo. 

5.1 TELEVIZE. FILM A VIDEO JAKO DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY 

Tato kapitola je již zaměřena zcela konkrétně, a to na význam televize, videa 

a filmu v pedagogice. 

Audiovizuální techniku řadíme mezi učební pomůcky, které patří do velké 

skupiny, která se nazývá didaktické prostředky. Jde o takové prostředky (materiální 

předměty), které zefektivňují průběh vyučovacího procesu a napomáhají dosažení 

výchovně vzdělávacích cílů (Maňák, 1995). 

Podle Maňáka existuje sedm kategorií učebních pomůcek, přičemž televize 

a video jsou zařazeny do třetí kategorie s označením zobrazení, do podskupiny 

dynamická projekce. 

Při výběru učebních pomůcek vždy záleží na konkrétní volbě učitele. Důležité je, 

aby byl splněn princip názornosti. Učební pomůcky představují pro učitele velkou 

metodickou pomoc. 
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5.2 VÝZNAM TELEVIZE 

Naše společnost se nachází ve věku, kdy celým světem hýbou média, která se 

podílejí na rozvoji kultury, vědy, techniky a celé společnosti. 

Mezi nej rozšířenější masmédia je zařazena televize. Televize svým působením 

změnila a stále mění životy mnoha lidí, dospělých i dětí. Protože poskytuje levnou 

zábavu širokým masám, stala se velmi oblíbeným prostředkem trávení volného 

času. Její časté sledování ovšem může vést až к vytvoření závislosti, jako tomu je 

i s alkoholem, cigaretami nebo hracími automaty. 

Velice záleží na obsahu vysílaných pořadů. Obvzlášť malé děti velice rády 

sledují pořady pro dospělé, které pro ně nejsou vzhledem к jejich věku vhodné. Děti 

a částečně i mladí lidé často nedokáží kriticky posoudit obsah pořadu tak, jako 

dospělí, a tím dochází к jejich ovlivnění, ve většině případů negativnímu. 

Z těchto důvodů je tedy jasné, proč se televizní obrazovka stala středem zájmu 

pedagogů, psychologů i vychovatelů. 

V první řadě záleží na rodičích, jaké pořady jejich děti ve svém volném čase 
sledují. 

5.3 FILM A VinqozÁZNAM JAKO UČEBNÍ POMŮCKY 

Jak už zde bylo řečeno, film a videozáznam jsou velmi efektivní dynamické 

učební pomůcky, prostřednictvím kterých je žákům názorně předkládáno učivo 

a učiteli pomáhají splnit vytyčené výchovně-vzdělávací cíle. 

Při sledování didaktického filmu (pořadu) žáci reagují jinak, než kdyby se ty 

samé informace dozvídali z knih (učebnic) nebo z výkladu učitele. Sledování filmu 

v žácích vyvolává emoce, žáci celý obsah prožívají a vytváří si tak vlastní 

zkušenosti. 

Vzdělávací filmy obsahují mnoho zábavných prvků, aby к osvojování vědomostí 

a dovedností docházelo příjemným způsobem. Film dokáže žáka zainteresovat tak, 

že žák lépe porozumí i těžším problémům. 

Velkou výhodou je pro učitele možnost výběru ze široké škály didaktických 

filmů i filmů z běžné televizní nabídky. Pro své potřeby může učitel kterýkoliv film 

upravit přesně tak, aby splňoval předem vytyčené výchovně-vzdělávací cíle. 
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Velkým plusem pro videozáznam je možnost jeho opakování, ať už celého či 

jeho částí, což vede к důkladnější fixaci probíraného učiva. 

Film i videozáznam je možné využívat ve všech fázích vyučovací hodiny, 

při motivačním úvodu, při objasňování složitých problémů nebo při závěrečné 

rekapitulaci. 

20 



6. TYPY VIDEOPOŘADŮ 

Při výběru videopořadu je důležité dbát nejen na přiměřenost věku žáků a obsah 

pořadu. Vyučující si musí stanovit výchovně-vzdělávací cíle a podle nich zvolit 

vhodný typ pořadu, který má jejich splnění zajistit či к jejich splnění alespoň 

přispět. 

6.1 PŘEHLED JF.nNOTLI VÝC™ TVPfT VIDEOPOŘADŮ 

Existuje 5 základních typů videopořadů: 

1. Pořady, které jsou součástí výkladu: 

a) motivační pořad, 

b) expoziční pořad, 

c) ilustrační pořad, 

d) demonstrační pořad, 

e) exkurzivní pořad, 

f) videosimulace, 

g) výkladový pořad. 

2. Videoinstruktáž 

3. Pořad pro samostatné studium 

4. Pořad zajišťující sebepozorování 

5. Pořad nabízející expozici testu 

Jejich přehled i stručné charakteristiky jsou získány z děl autorů: Hořejšová 

(1994), Kopřiva (1987, 1991), Kulík (1987). 

6.2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VIDEOPOŘADŮ 

Každý z těchto pořadů má konkrétní funkci, která zajišťuje plnění vybraných 

výchovně vzdělávacích cílů. Některý pořad je určen na úvod hodiny jako motivace, 

jiný výborně poslouží například v expoziční části hodiny. 
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Záleží na tom, pro kterou fázi hodiny (motivační, expoziční, fixační a examinační) 

je pořad určen a jakou didaktickou funkci má splnit. 

Podle zkušeností většiny pedagogů je nejvhodnější pořad smíšený, tedy pořad, 

který obsahuje části motivační, výkladové či ilustrační. Čím všestrannější pořad je, 

tím lepší je jeho využití ve vyučovacích hodinách. 

Pořady, které jsou součástí vykladu: 

6.2.1 Motivační pořad 

Tento typ pořadu nás uvádí do předkládané problematiky. Má za úkol vyvolat 

v žácích zvědavost, zájem o předkládané učivo a pozitivně ovlivnit postoje к učivu. 

Také ukazuje praktické uplatnění získaných vědomostí pro jejich budoucí život. 

6.2.2 Expoziční pořad 

Expoziční pořad žákům představuje nové vědomosti a dovednosti. Žáci si 

nejdříve vytvoří představy, které se později změní ve vědomosti. Pořad ukazuje 

veškeré předměty a jevy v souvislosti s reálným životem, což žákům usnadňuje 

jejich pochopení. 

6.2.3 Ilustrační pořad 

Tento typ pořadu ilustruje konkrétní pasáže učiva, nikdy neřeší žádný problém, 

jen ho provází. 

Ilustrační funkci mají například některé pasáže z pořadu Rasizmus CZ. Jde 

o úseky filmu, kde jsou názorně předvedeny projevy rasismu. 
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6.2.4 Demonstrační pořad 

Demonstrační pořad žákům ukazuje vše tak, jak se to vyskytuje ve skutečnosti. 

Do této skupiny se řadí pořady, které ukazují konkrétní situaci, například policejní 

záběry ze zatýkání podezřelých osob v pořadu Se sprejem v ruce nebo Příliš drahá 

jízda z cyklu Drogová problematika, Sexuální výchova. 

6.2.5 Exkurzivní pořad 

Exkurzivní videopořad nahrazuje opravdovou exkurzi, která je velice náročná 

na čas. 

Pořad s názvem Se sprejem v ruce obsahuje exkurzivní úsek. Žáci jsou 

prostřednictvím filmu provedeni Prahou plnou památek poškozených tegy 

a graffitti. 

6.2.6 Videosimulace 

Pořad typu videosimulace navozuje situaci nebo případ tak, aby co nejvíce 

přiblížila reálný život. Pořad dodává vstupní informace potřebné к řešení daného 

problému. Žáci nejdříve celou situaci zanalyzují a poté navrhnou její řešení. 

Takováto situace se vyskytuje v pořadu s názvem AIDS z cyklu Abeceda lidské 

sexuality (5. blok). Mladík Petr se na diskotéce seznámí s dívkou, kterou na konci 

večera pozve к sobě domů. Ráno, po promilované noci, dívka zmizí. Zůstane po ní 

pouze vzkaz na zrcadle v koupelně, ze kterého se Petr dozví, že dívka byla 

nakažena virem HIV. 
v 

Záci shlédnou tuto situaci, provedou analýzu a navrhnou možná řešení pro Petra. 

6.2.7 Výkladový рпгяН 

Tento druh pořadu je jedním z nejběžnějších. Prostřednictvím něj se žákům 

představuje úsek obtížného učiva. Učitel s pořadem v průběhu vyučovací hodiny 
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pracuje. Může jej zastavit, aby si žáci stihli zapsat poznámky, může některé pasáže 

učiva vrátit zpět nebo několikrát zopakovat. A ještě navíc vše slovně doplňovat 

a vysvětlovat. Obsahuje ucelený přehled faktů. 

Takovým pořadem je pořad Svět drog z cyklu Drogová problematika, Sexuální 

výchova a dva pořady z cyklu Abeceda lidské sexuality (5. blok) a to Nebezpečí 

zvané drogy a Pohlavní choroby. 

6.2.8 Examinační pořad 

Tento pořad slouží ke kontrole žákova pochopení konkrétního úseku učiva. Žáci 

například pořad sledují bez zvuku a požadované informace sami doplňují. 

U pořadu Mně se to stát nemůže mohou žáci vyjmenovat možnosti prevence 

před nebezpečnými situacemi uváděnými ve videopořadu nebo chyby, kterých se 

dívky v těchto situacích nejčastěji dopouštějí. 

U pořadů z cyklu Proč EU?, jinak převážně výkladového typu, konkrétně 

u pořadu Instituce, mohou žáci doplňovat názvy orgánů Evropské unie 

do znázorněného grafu. 

6.2.9 Ostatní typy videopořadů 

Pořady typu videoinstruktáže, pro samostatné studium, pořad zajišťující 

sebepozorování a nabízející expozici testu vnáší nabídce nemáme, proto zde 

uvedeme jen stručnou charakteristiku každého z nich: 

a) Videoinstruktáž 

Tento typ využívají hlavně odborné školy při praktických cvičeních. Pořad 

znázorní vše, co si mají žáci procvičit. V pořadu vystupuje moderátor 

v pozici učitele. 

b) Pořad pro samostatné studium 

V tomto pořadu vystupuje jeden či více televizních učitelů, kteří celý proces 

řídí. Skutečný učitel maximálně provádí konzultace. 

c) Sebepozorování 
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V některých případech je důležité snímat a následně promítnout a shlédnout 

výstup posluchače. Toto se provádí například v divadelních kroužcích či 

na pedagogických praxích budoucích učitelů, 

d) Expozice testu 

Poslední typ pořadu má diagnostickou funkci. Učiteli usnadňuje testování 

znalostí a dovedností žáků. Jeho nevýhodou je nemožnost dodržet 

individuální tempo žáků. 
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7. PRAKTICKÉ VYUŽITÍ KONKRÉTNÍCH 

VIDEOPOŘADŮ 

V této kapitole je objasněn postup práce s videopořadem od jeho shlédnutí, 

zhodnocení, promyšlení a sestavení modelového plánu vyučovací hodiny 

a vhodných pracovních listů, které vyučujícímu i žákům ušetří čas během 

vyučovací hodiny. 

7.1 PRÁCE S VIDEEM V HODINÁCH OBČANSKÉ VÝCHOVY 

V praxi je ze všeho nejdříve nutné vybrat vhodný videopořad, který svým 

obsahem odpovídá stanoveným výchovně-vzdělávacím cílům, a ten shlédnout. 

Během jeho sledování je vhodné dělat si poznámky, které se týkají faktického 

obsahu a jeho správnosti, dynamiky pořadu, komentáře. 

Druhým krokem je daný pořad co nej objektivněji posoudit a zhodnotit po stránce 

dynamiky mluveného projevu, slovního (faktického) obsahu a jeho správnosti 

a nakonec určit, zda videopořad odpovídá výchovně vzdělávacím programům 

Základní škola, Národní škola, Občanská škola a Rámcově vzdělávacímu programu. 

V této práci jsou videopořady, se kterými se zde pracuje, předem vybrány. 

7.2 PRÁCE S KONKRÉTNÍMI VIDEOPOŘADY 

Každý z videopořadů, jejichž seznam je zařazen v přílohách, je krátce zhodnocen 

podle výše uvedených kritérií a posouzen, zda odpovídá výchovně vzdělávacím 

programům Základní škola, Národní škola, Občanská škola a Rámcově 

vzdělávacímu programu. 

Ke každému videopořadu je připojen modelový plán vyučovací hodiny. Pracovní 

listy ke každé vyučovací hodině jsou zařazeny do příloh. 
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7.2.1 Název videopořadu: Mnč м to stát nemůže (Prevence obchodu 

se ženami)9 

Hodnocení videopořadu: 

Celý tento pořad pojednává o obchodu se ženami či dívkami, které podlehly 

lákavým inzerátům nabízejícím práci v zahraničí. 

Pořad je velice pěkně, přehledně zpracován. Po obsahové stránce se mu nedá nic 

vytknout, fakta jsou zde předkládána přesně a jasně. 

Komentátor, který provází celým pořadem, má zřetelný dynamický projev, který 

by mohl udržet pozornost žáků. 

Klíčovou částí videopořadu je autentické vyprávění takto postižené dívky 

a přehled preventivních opatření při výběru zahraničních brigád. 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola:10 

6. - 7. ročník: Člověk a lidská (důstojnost člověka, potřební lidé ve společnosti) 

8. - 9. ročník: Člověk a citový život (náročné životní situace, stresové situace) 

Člověk a právo (organizovaný zločin) 

2. Výchovně vzdělávací program Národní škola:11 

8. ročník: Práva a povinnosti občanů (problematika lidských práv a svobod,...) 

9. ročník: Člověk hledá sám sebe 

3. Výchovně vzdělávací program Občanská škola:12 

6. ročník: Domov a rodina (vztahy, důvěra,....) 

8. ročník: Člověk a předpoklady harmonického soužití se světem (pomoc, solidarita, 

lidská vzájemnost,...) 

9. ročník: zařazení pořadu nezávisle na tématu vyučovacích hodin jako varování 

^Vydává: Česká televize a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) roku 2000 
n Schválilo MŠMT ČR dne 30.4.1996 pod čj. 16847/96-2 s platností od 1.9.1996. 

Schválilo MŠMT ČR dne 17.3.1997 pod čj. 15724/97-20 s účinností od 1.9. 1997 
Schválilo MŠM ČR dne 17.3.1997 pod čj. 12035/97 20 s účinností od 1.9. 1997. 
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4. Rámcově vzdělávací program 
Videopořad odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacímu oboru 

Výchova к občanství: 

Člověk ve společnosti 

očekávané výstupy - žák: 

• zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádři 

své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích 

ohrožení 

Stát a právo 

• přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 

posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 

• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich 

činnosti a spolupráce při postihování trestných činů 
• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

Videopořad podporuje následující průřezová témata: 

průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

přínos tématu к rozvoji osobnosti žáka: 

a) v oblasti vědomostí, dovedností a schopností: 

• umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací 

b) v oblasti postojů a hodnot: 

• pomáhá к utváření pozitivního (nezraňujíčího) postoje к sobě samému a druhým 

průřezové téma: Výchova demokratického občana 

přínos tématu к rozvoji osobnosti žáka: 

a) v oblasti vědomostí, dovedností a schopností: 
• vede к aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod 

b) v oblasti postojů a hodnot: 

• motivuje к ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

• umožňuje posuzovat společenské jevy, procesy, události a problémy z různých 

úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) 

Plán vyučovací b ^ i n y 

Cíle hodiny:l.Žáci shrnou modelový příběh Aleny a na něm demonstrují nejčastější 

chyby, kterých se dívky dopouštějí (úkol č. 1 a 2). 
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2. Žáci navrhnou možnosti prevence ochrany. 

3. Žáci posoudí jimi vybraný inzerát, posoudí ho a navrhnou možné 

způsoby jeho prověření. 

Téma a obsah hodiny: Prevence obchodu se ženami. 
Obsahem hodiny bude příběh Aleny, jeho rozebrání a vymýšlení možností 

prevence. Žáci si své úvahy s pomocí pořadu ověří a doplní. 

Formy a metody: Samostatná práce, společná diskuse. 

Doba trvání hodiny: 45 minut. 

Materiály a nutné vybavení: Audiovizuální technika, videopořad, pracovní listy. 

Postup hodiny: 
1. Zahájení - motivace: cca 10 minut 

Vyučující pokládá otázku určenou celé třídě: Uvažovali jste někdy o práci 

v zahraničí? Následuje společná diskuse na toto téma. 
2. Hlavní aktivita - cca 27 minut 

a) Žáci si během sledování příběhu Aleny dělají poznámky. 5 min. 

STOP - Žáci dostanou 3 minuty na jejich dokončení. 

b) Společná diskuse - na základě tohoto příběhu žáci vyjmenují chyby, které tyto 

dívky udělaly. 10 min. 
c) Vyjmenované chyby si žáci zapíší do pracovních listů. 4 m i n -

d) Žáci společně s vyučujícím navrhnou možnosti prevence a opět si je zapíši 

do pracovních listů. 5 m i n ' 
e) Žáci shlédnou názory Ivety Bartunkové z neziskové organizace La Strada, 

Barbory Šimerové i IOM a dalších (podle času, který zbývá). 

3. Zpětná vazba - cca 8 minut 
Společně s vyučujícím si žáci zrekapitulují nej důležitější body této 

problematiky. Ti žáci, kteří by se přes toto všechno na vlastní pěst do zahraničí 

vydali, zvednou ruce a vysvětlí proč. 
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Žáci do příští hodiny vyhledají v novinách či na internetu inzerát nabízející práci 

v zahraničí. Vlepí ho do pracovního listu а к němu napíší, co by je na první pohled 

znepokojilo, jak by si ověřili jeho serióznost, které organizace by při svém 

ověřování využili. 

Takto dokončené pracovní listy žáci odevzdají ke kontrole. Budou jim vráceny 

následující hodinu. Pracovní listy budou vloženy do sešitů. 

7.2.2 Název videopořadu: Se sprejem v ruce13 

Hodnocení videopořadu: 

Tento pořad pojednává o velkém problému dnešní doby: sprejerech a teggistech. 

Je velice dynamický, zajímavý, chytlavý a pro žáky srozumitelný. 

Jeho velkou předností je, že nepřesahuje délku 20 min., kdy by pozornost žáků 

mohla polevit. 

Vystupující sprejeři zde dokázali o své zálibě mluvit s takovým zapálením 

a zaujetím pro věc, že jsou zde na místě obavy, aby tento pořad neměl na žáky zcela 

opačný vliv. 

Bohužel jejich oponenti z řad známých osobností, jakou je například profesor 

Milan Knížák, již tak přesvědčiví nejsou. 

Pořad je doprovázen přesvědčivými záběry zničených památek, domů a dep 

metra, obsahová stránka je naprosto nenáročná. Proto má tento pořad spíše 
ilustrační funkci. 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola 

6. - 7. ročník: Kulturní dědictví (tvorba a ochrana kulturních hodnot,....) 

Majetek, vlastnictví a hospodaření (ochrana majetku,...) 

Život ve společnosti (společenské hodnoty a normy) 

Člověk a morálka (vliv morálky na utváření charakteru člověka,...) 

Člověk a právo (protispolečenské jevy,. . .) 

Člověk jako osobnost (rozšiřující učivo o delikvenci a kriminalitě) 

13 Vydává: DP hl. m. Prahy a.s. a Magistrát hl. m. Prahy r. 2000 
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2. Výchovně vzdělávací program Národní škola 

6. ročník: Dospívání (působení party,....) 

7. ročník: Kultura a její rozvíjení (kulturní tvořivost jako aktivní využití času) 

9. ročník: Člověk hledá společenství (společenství mladých,...) 

3. Výchovně vzdělávací program Občanská škola 

7. ročník: Majetek a bohatství 

Kultura a její rozvíjení 

8. ročník: Člověk hledá sám sebe 

Člověk hledá svůj svět 

Člověk a předpoklady harmonického soužití se světem 

4. Rámcově vzdělávací program 
Videopořad odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacímu oboru 

Výchova к občanství: 

Člověk ve společnosti 

očekávané výstupy - žák: 

• zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje 

Stát a právo 
očekávané výstupy - žák: 

• přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidi, 

posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 

• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich 

porušování 

• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich 

činnosti a spolupráce při postihování trestných činů 

• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

Videopořad podporuje následující průřezová témata: 

průřezové téma: Výchova demokratického občana 

přínos tématu к rozvoji osobnosti žáka: 

a) v oblasti vědomostí, dovedností a schopností: 
• vede к pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 
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. umožňuje participovat na rozhodnutí celku svědomím vlastní zodpovědnosti 

za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků 
• vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

c)v oblasti postojů a hodnot: 

• vychovává к úctě к zákonu 

Plán vyučovací hodiny. 

Cíl hodiny: 1. Žáci dokáží obhájit své stanovisko vůči graffiti. 

2. Žáci dokáží uvést klady a zápory sprejerství. 

3. Žáci doplní stručnou charakteristiku názvů tegy a graffiti. 

4. Žáci navrhnou preventivní opatření a tresty za činnost sprejerů. 

Téma a obsah hodiny: 1. Poškozování cizího majetku - vandalství 

2. Sprejerství 

Na začátku hodiny je vhodné zabývat se poškozováním cizího majetku obecně, 

ve větší míře probrat téma sprejerství za pomoci vybraného videopořadu G e h o 

pasáží). 

Formy a metody: Diskuse, samostatná práce s pracovními listy. 

Doba trvání hodiny: 45 minut. 

Materiály a nutné vybavení: Tabule, audiovizuální technika, pracovní listy. 

Postup hodiny: 
1. Motivace - zahájení - cca 10 min. 

Otázka položená celé třídě: Co všechno se dá zahrnout pod pojem vandalství? 

Odpovědi žáků zapisuje vyučující nebo jednotliví žáci na tabuli a společně 

vytvoříme přehled, z něhož vyvodíme závěry. 

Druhou možností zahájení hodiny by bylo použití brainstormingu na téma 

vandalství. Metodu motivace je vhodné volit podle typu třídy. 
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2. Hlavní téma - cca 25 min. 

a) Vyučující pustí úvodní záběry pořadu (zničené vagóny metra,...) a nechá je 

působit na žáky. 1 m i n ' 

STOP - Žáci do připravených pracovních listů napíší svůj dojem. 3 min. 

b) Vyučující pustí několik názorů známých osobností a rozhovor s pražskými 

sprejery. ^ m i n -

STOP - Žáci se přikloní к jedné či druhé názorové skupině, vše zdůvodní. 3 min. 

c) Vyučující pustí ukázky graffiti a tegů v našem hlavním městě a k nim opět 

názory našich známých osobností, zejména profesora Milana Knížáka, zaměstnance 

úklidové firmy centra a sochaře Pavla Opočenského. 4min. 

STOP - Žáci si zaznamenají charakteristiku graffiti a tegu. 3 min. 

d) Žáci se zamyslí nad možnou prevencí a tresty týkajícími se této činnosti. 6 min. 

3. Zpětná vazba - cca 10 min. 

Na konci hodiny toto téma vyučující společně s žáky shrne a prodiskutuje 

ve společné diskusi. Žáci odevzdávají dotazníky, které nemusejí podepisovat. 

7.2.3 Název videopořadu: Rasismus CZ14 

Hodnocení videopořadu: 

Tento pořad, trvající cca 20 minut, je velmi pěkně zpracovaný. O rasizmu, 

velkém problému dnešní doby, zde hovoří spousta nejen známých osobností 

z oblasti politiky i kulturního života. 

Pro žáky jsou poučné především rozhovory a výstupy s mediálně známými 

osobnostmi jako jsou Daniel Landa nebo Yemi A. D. Tyto rozhovory jsou důležité 

především proto, že Daniel Landa je mezi mladými lidmi uznávanou osobou. 

Dojem z pořadu lehce kazí kouření Daniela Landy při rozhovorech na kameru. 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola 

6. - 7. ročník: Náš region, naše vlast (lidé různých národností,...) 

Kulturní dědictví (svébytnost, rozmanitost a rovnocennost kultur,...) 

Vydává: Britské ministerstvo Pro mezinárodní rozvoj 2000 
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Život ve společnosti (společenské a mezilidské vztahy) 

Člověk a lidská práva (poškozování lidských práv, ) 

Globální problémy lidstva (problémy národnostní) 

2. Výchovně vzdělávací program Národní škola 

7. ročník: Národ (národnostní menšiny,....) 
8. ročník: Práva a povinnosti občanů (lidská práva a svobody - rasismus) 

9. ročník: Člověk hledá společenství (odlišnost druhého člověka - vzhled, názory) 

3. Výchovně vzdělávací program Občanská škola 

7. ročník: Rodina, národ, vlast 

Kultura a její rozvíjení 

8. ročník: Člověk a předpoklady soužití 

9. ročník: Občan v právních a ekonomických vztazích 

4. Rámcově vzdělávací program 

Videopořad odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacímu oboru 

Výchova к občanství: 

Člověk ve společnosti 

očekávané výstupy - žák: 

• rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 

• objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 

názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje 

к menšinám 

• rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování 

lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

Stát a právo 

očekávané výstupy - žák: 

• přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 

posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 

• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

Videopořad podporuje následující průřezová témata: 

průřezové téma: Osobnostní o sociální výchova 
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přínos tématu к rozvoji osobnosti žáka: 

a) v oblasti vědomostí, dovedností a schopností: 

. přispívá к utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

b) v oblasti postojů a hodnot: 

. vede k uvédomování si hodnoty růzností lidí, názorů, přístupů к řešení problémů 

. napomáhá primární prevenci soeiálné patologických jevů a škodlivých způsobů 

chování 

průřezové téma: Výchova demokratického občana 

přínos tématu к rozvoji osobnosti žáka: 

a) v oblasti postojů a hodnot: 

. přispívá к utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance 

a odpovědnost 

• vede к respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

průřezové téma: Výchova к myšlení v evropských a globálních souvislostech 

přínos tématu к rozvoji osobnosti žáka: 
a) v oblasti vědomostí, dovedností a schopností: 
• rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním 

a kulturním odlišnostem mezi národy 

b) v oblasti postojů a hodnot: 

• pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 

• utváří pozitivní postoje к jinakosti a kulturní rozmanitosti 

průřezové téma: Multikulturní výchova 

přínos tématu к rozvoji osobnosti žáka: 

a) v oblasti vědomostí, dovedností a schopností: 

• učí žáky komunikovat a žít s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, 

uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, 

názory i schopnosti druhých 

• učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny 

etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jine 

• rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci 

vzniku xenofobie 

• učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů 

a připravenost nést odpovědnost za své jednání 
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b) v oblasti postojů a hodnot: 

• pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu 

к odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních 

sociokulturních skupin a uznávat j e 
• vede к angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace 

a rasismu 

Plán vyučovací hodiny: 

Cíle hodiny: 1. Žáci shrnou výskyt rasismu v historii. 

2. Žáci rozliší projevy rasismu. 
3. Žáci vyvodí obecné závěry o soužití s Rómy (problémy,...). 

4. Žáci rozhodnou o opodstatněnosti rasismu. 

Téma a obsah hodiny: Rasismus - vznik, projevy, názory na něj. 
Obsahem hodiny je diskuse na téma rasismus.Během diskuse se žáci společně 

s vyučujícím dopátrají jeho vzniku, projevů i názorů na něj. 

Formy a metody: Diskuse, společná a samostatná práce. 

Doba trvání hodiny: 45 minut. 

Materiály a nutné vybavení: Audiovizuální technika, videopořad, pracovní listy. 

Postup hodiny: 

1. Zahájení - motivace - cca 10 minut 

Vyučující položí otázku pro celou třídu: Co si vybavíte, když se řekne rasismus? 

Na toto téma proběhne společná diskuse. 

2. Hlavní aktivita - cca 30 minut 

a) Žáci se rozdělí do 4 - 5 skupin po 5 - 6 členech. Každá skupina si zvolí svého 

zástupce nebo ho určí vyučující. 5 m m ' 

b) Dvě a dvě skupiny dostanou stejný úkol. Skupiny zde co nejpodrobněji zpracují 

tato témata: 

• rasismus v historii - předpokládané oblasti: Indiáni v Americe 
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otroctví 

Židé 

koncentrační tábory 

romská problematika apod 

• projevy rasismu - předpokládané odpovědi: slovní napadání 

fyzické napadání 

hanlivá oslavení 
posměšky apod. 10 min. 

c) Mluvčí skupiny přednesou výsledky práce celé své skupiny, které si během 
diskuse za pomoci vyučujícího upřesní a doplní. Hlavní body si vypíší na tabuli. 

10 min. 

d) Žáci se opět posadí na svá místa a vyučující pustí příslušný videopořad. Vhodný 

je zejména rozhovor s Danielem Landou, Yemim A.D., Stanislavem Grossem 

a Petrou Buzkovou. Žáci si tvoří poznámky. 1 0 

3. Zpětná vazba - cca 5 minut 

Žáci si společné s vyučujícím zopakují základní projevy rasismu. Hned рое 

vyučující položí otázku: Zachovali jste se nèkdy rasisticky? Kdo ano, ať zvedne 

ruku. 

Podle zvednutých rukou vyučující pozná, jestli žáci opravdu pochopili podstatu 

a projevy rasismu. 

Vyučující položí otázku: Kdo si myslí, že rasismus je v pořádku? Záci napíši 

anonymně na lístečky svou odpověď (stačí ano x ne) a vhodí je do připravene 

krabičky. Tyto odpovědi nastíní situaci ve třídě. 

Za domácí úkol si žáci vypracují otázky z pracovních listů a do příští hodiny 

pracovní listy odevzdají ke kontrole. 
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7.2.4. Cvklus Proč EU?!15 

Tento cyklus zahrnuje čtyři videopořady zabývající se problematikou EU 

od počátků integračních snah v Evropč po připravovaný vstup CR do Evropské 

"videopořady vznikly v roce 1997, tedy v dob*, kdy se česká republika 

připravovala na vstup do Evropské unie, který se konal o sedm let pozdej., . . 

1994. , , 
Videopořady jsou velice péknč zpracovány, ale právč kvůli již výše zmmenemu 

roku jejich vzniku je nutno doplnit je o aktuální informace, přesnčj. o mformacc 

z roku 1997 a následujících let až do dnešní doby. 

Názvy videopořadů: 

1. Instituce - 30 min., 1. vydání 

2. Běh na dlouhé trati (mezičas - prvních 50 let) - 28 min., 1. vydání 

3. Čtyři svobody (o jednotném vnitřním trhu) - 27 min., 1. vydání 

4. Češi & Evropa - 29 min., 1. vydání 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola: Nadnárodní společenství 

2. Výchovně vzdělávací program Národní škola: Stát a právo 

3. Výchovně vzdělávací program Občanská škola: Svět a Evropa 

4. Rámcově vzdělávací program 

Videopořad odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacímu oboru 

Výchova к občanství: 

Mezinárodní vztahy, globální svět 

očekávané výstupy - žák: 

• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv 

občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

15 Vydává: Studio Jana Amose Komenského Za podpory programu Phare, MZV 1997 
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• uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, к nimž má vztah 

ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi 

státy 

Videopořad podporuje následující průřezová témata: 
průřezové téma: Výchova к myšlení v evropských a globálních souvislostech 

přínos tématu к rozvoji osobnosti žáka: 

a) v oblasti vědomostí, dovedností a schopností: 

• rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, 

seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru 

• prohlubuje vědomosti potřebné к pochopení souvislostí evropských kořenů 

a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu 

• vede к pochopení významu společných politik a institucí EU, seznamuje 

s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi 

jejich zpětného ovlivňování a využívání 

b) v oblasti postojů a hodnot: 

• obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv 

rozšířených o možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi 

• kultivuje postoje к Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí 

života 

7.2.4.1 Název videopořadu: Instituce 

Hodnocení videopořadu: 

Tento pořad je přehledný, pêkné zpracovaný a veliee obsahoví nároíný. Zabýva 

se institucemi EU a Radou Evropy. 

Pro žáky bude důležitá pasáž vysvětlující rozdíl mezi Radou Evropy 

a Evropskou radou. Druhou důležitou pasáží je přehled orgánů Evropské ume 

a jejich charakteristika. Zde záleží jen na učiteli, jestli učivo podá prostřednictvím 

tohoto pořadu dostatečně srozumitelně. 
i 

к 

* •v • 
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7.2.4.2 Název videopořadu: Běh na dlouhé trati f mezi čas - prvních 50 let) 

Hodnocení videopořadu: 
Pořad je velice bohatý na fakta z historie i současnosti, na názory osobností naší 

republiky i ze zahraničí. Bohužel žáky by takto koncipovaný pořad mohl nudit. 

Naopak úvodní slepá mapa Evropy nebo tabulka přistupujících zemí se dá skvěle 

využít ve výuce. 

7.2.4.3 Název videopořadu: Čtvři f" jednotném vnitřnímtrhu) 

Hodnocení videopořadu: 

Tento pořad na rozdíl od toho minulého (Běh na dlouhé trati) stručně a jasně 

vykresluje integrační historii Evropy. Jen je důležité doplnění důležitých událostí, 

které se udály od roku 1997 do dnešní doby, do roku 2005. 

Pomocí tohoto pořadu se žáci nenásilně seznámí s integrační historií Evropy, 

kterou vyučující doplní o fakta z let 1997 až do současnosti. 

7.2.4.4 Název videopořadu: Češi & Evropa 

Hodnocení videopořadu: , , cVronv 

Pořad je náročný na znalosti zhistorie nejen n a , z e n * ale celé Evropy. 

Pojednává o postupné integraci ČR do EU. 

Z pořadu se dá vhodně využít zejména druhý, čtvrtý a pátý oddíl. 

Doplnění informací o události z let 1997 - 2005 

- r. 1997 Amsterodamská smlouva 

- r. 1999 zavedení Eura v bezhotovostní podobě 

- r. 2001 smlouva z Nice 

- r. 2002 zhmotnění Eura 

- r. 2004 náš vstup do Evropské unie (1. 5.) 

Plán vyučovacích hodin: 

Cíle hodiny. 1. Žáci vysvětlí základní rozdíl mezi Radou Evropy a Evropskou 
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radou. 
2. Žáci dokáží uvést klady a zápory vstupu do EU, své názory obhájí 

(zdůvodní) a dokáží oponovat druhé straně. 

3. Žáci dokáží vysvětlit, co to jsou čtyři svobody. 

4. Žáci doplní do slepé mapy názvy států, které jsou členy EU. 

5. Žáci doplní ke každé instituci EU stručnou charakteristiku. 

6. Žáci pojmenují tři základní pilíře EU. 

7. Žáci vyberou důležité historické mezníky ve vzniku EU a v historii 

České republiky, dokáží objasnit jejich význam. 

Téma a obsah hodiny: Integrační proces v Evropě, Evropská unie 

Obsahem hodin je význam a historie integračního procesu v Evropě a obzvlášť 

v České republice, vznik a vývoj Evropské unie, její charakteristika a význam 

pro členské země. 

Formy a metody: Vyučovací hodina - samostatná práce, práce ve skupinách, 

výklad. 

Doba trvání hodiny: 3x 45 minut (první dvě vyučovací hodiny nejlépe na sebe 

navazující). 

Materiály a nutné vybavení: Audiovizuální technika, videopořady, tabule a barevné 

křídy, barevné psací potřeby, pracovní listy. 

Postup hodiny č. 1 + č. 2 (90 min. kontinuálně) 

1. Zahájení - motivace - 5 minut 

Vyučující položí otázku určenou celé třídě: Co si představíte pod pojmem 

integrace? 

Vysvětlení významu tohoto pojmu je klíčové к pochopení tohoto tématu. 

2. Hlavní aktivita - 75 min. + 10 min. přestávka 

a) Videopořad Češi & Evropa - 13 min. filmu + 6 min. doplnění 

* 1. vstup do Evropy 4 m i n -
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STOP - Žáci si udělají poznámky do pracovního listu 2 m i n -
, _ 5 min. 

* 2. vstup do Evropy 

STOP - Žáci si udělají poznámky do pracovního listu 2 m i n -
, г-1 4 min. 

* 3. vstup do Evropy 
STOP - Žáci si opět zapíší nové poznatky do svých pracovních listů 2 min. 

b) Společná diskuse na téma našich historicky významných vstupů do Evropy, 

doplnění informací vyučujícím. ^ m i n ' 

PŘESTÁVKA 5 MINUT 

c) Videopořad Čtyři svobody - 20 min. pořad + 20 min. doplnění 

Žáci si během pořadu dělají vlastní poznámky. 

d) Po shlédnutí pořadu vyučující doplní chybějící informace do roku 2005, shrne 

nové poznatky získané z pořadu, vyzdvihne klíčové informace pro žáky. Po tomto 

výkladu zodpoví dotazy žáků, kteří si během této části hodiny dopňují chybějící 

informace do pracovních listů. 1 5 m i n ' 

e) Žáci dovyplní příslušné pracovní listy. 5 min. 

PŘESTÁVKA 5 MINUT 

f) Žáci pro navození atmosféry к vyplnění pracovního listu se slepou mapou 

shlédnou úvod pořadu Běh na dlouhé trati. Na jeho úvodu je zobrazena Evropa jako 

celistvá plocha, bez jakéhokoliv rozčlenění hranicemi států. 1 m i n -

g) Žáci vyplní pracovní list se slepou mapou. 1 0 m i n -
(během této doby mají žáci na televizní obrazovce к dispozici tabulku přistupujících 
zemí od počátku do roku 1995). 

Postup hodiny č. 3 (45 min.) 

1. Zahájení - motivace - 6 minut 

Otázka pro žáky: Jaké klady a jaké zápory má vstup do EU? 

Záci na toto téma diskutují a obhajují svá stanoviska. Dělají si poznámky 

do pracovních listů. 

2. Hlavní aktivita - 39 minut 

a) Videopořad Instituce - 24 min. 

Žáci sledují pořad a postupně vypracovávají pracovní listy: 

A Rada Evropy - Žáci si v průběhu pořadu dělají poznámky. 
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A Orgány EU: STOP - Žáci si opíší graf orgánů EU. 

Následují cha rak te r i s t iky o j e d n o t l i v ý c h o r g á n e c h E U , žáci si 

během sledování pořadu dělají poznámky. 
b) Výklad vyučujícího - doplnění informací od roku 1997 do roku 2005, shrnu« 

tématu, společné zopakování - vyučující vyzdvihne důležitá fakta, zodpovt 
ť 10 min. 

případné otázky žáků. 
5 minut 

c) Samostatná práce žáků. 
Žáci dopracují pracovní listy, které na konci této hodiny odevzdají ke kontrole 

vyučujícímu. 

3. Zpětná vazba 

a) Vypracování sedmi pracovních listů (výukový cíl 1,4, 5, 6,7) 

b) Společná diskuse (výukový cíl 2) 

c) Společné zopakování významu pojmu čtyři svobody (výukový cíl 3) 

d) Ústní zkoušení, písemný test 

Žáci odevzdají vypracované pracovní listy vyučujícímu ke kontrole. Po kontrole je 

vyučující žákům vrátí, žáci se z nich budou připravovat na plánované ústní zkoušení 

a písemný test. 

7.2.5 Drogová prnhlematiki, S n — v ý c h o v a 1 6 

Tato videokazeta obsahuje pět videopořadů pojednávajících o drogách 

a pohlavně přenosných chorobách. 

Názvy videopořadů: 

1. Svět drog 

2. Příliš drahá jízda 

3. Drogy a AIDS 

4. Kdopak by se sexu bál? 

5. Vyber si zdraví 

16 YydáválVznik za podpory VZP ČR v rámci projektu „Řekni drogám ne." 
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7.2.5.1 Název videopořadu: Svět drog 

Hodnocení videopořadu: 
Tento pořad trvá cca 20 minut, byl vyroben v roce 1996 a je rozdělen do dvou 

částí. První část se zabývá zákony, názory lékařů apod., druhá část se týka 

konkrétních skupin a typů drog. Právě tato část je velmi dobře využitelná 

v hodinách občanské výchovy. 

Komentátor pořadu Radek John má velice plynulý projev. 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola 

5 . -7 . ročník: Naše škola, naše obec (využívání volného času) 

Člověk a morálka (význam osobní kázně) 
Člověk jako osobnost (vhodné a nevhodné způsoby využívání času) 

2. Výchovně vzdělávací program Národní škola 

6. ročník: Dospívání (základní poučení o nebezpečí drog) 

7. ročník: Nebezpečí návykových látek a jiných závislostí 

9. ročník: Člověk hledá sám sebe (náhražky životního smyslu,...) 

3. Výchovně vzdělávací program Občanská škola 

8. ročník: Člověk a dospívání 

Člověk hledá svůj svět 

Člověk hledá sám sebe 

4. Rámcově vzdělávací program . 

Videopořad odpovídá vzdélávací o b « t lovék a spoieénost, vzdélavacmu oboru 

Výchova к občanství: 

Člověk ve společnosti 

očekávané výstupy - žák: . 

. zhodnotí a na přikiadech doloii v ý ^ a m vzájemné solidarity mez, hdnu, v » 

své možnosti, jak mùie v případé potřeby pomáhat lidem v nouzt a v st 

ohrožení 

Člověk jako jedinec 

očekávané výstupy - žák: 
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. posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, 

objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 

. rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u dmhých Udí, 

kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 

Stát a právo 
očekávané výstupy - žák: 

. rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich přístup 

Videopořad podporuje následující průřezová témata: 

průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 

přínos tématu к rozvoji osobnosti žáka: 
a) v oblasti vědomostí, dovedností a schopností: 

• napomáhá к zvládání vlastního chování 

• umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací 

b) v oblasti postojů a hodnot: 

• pomáhá к utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje к sobě samému а к druhým 

• napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů 

chování 

průřezové téma: Výchova demokratického občana 

přínos tématu к rozvoji osobnosti žáka: 

a) v oblasti vědomostí, dovedností a schopností: 
• vede к uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

b) v oblasti postojů a hodnot: 

• rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

Plán vyučovací h o d i n y 

Cíle hodiny: 1. Žáci doplní ke každé skupině drog stručnou charakteristiku. 

2. Žáci definují pojem droga (co je to droga). 

3. Žáci stručně charakterizují jednotlivé drogy i celé skupiny drog. 

Téma a obsah hodiny: Tématem hodiny je prevence proti drogám. 

Obsahem jsou zákony, názory lékaře, zpověď narkomana a dalších mladých lidi, 

kteří drogám propadli. Dále je zde již zmíněný přehled drog. 
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Formy a metody: Interaktivní metody - společná práce, diskuse i samostatná práce. 

Doba trvání hodiny: 45 min. 

Materiály a nutné vybavení: Audiovizuální technika, videopořad, pracovní listy, 

tabule a křída, nástěnný plakát - přehled drog. 

Postup hodiny: 

1. Zahájení - motivace: cca 5 min. 

Otázka celé třídě: Co si představíte pod slovem droga? Zkuste ji charak.cr.zova. 

a nějaké drogy vyjmenovat. 

2. Hlavní aktivita: cca 30 min. (15 min. pořad + 15 min. ostatní) 
cca 3 min. 

a) Žáci vždy shlédnou příslušnou část pořadu 
STOP- a postupně si do pracovních listů vytvoří přehled drog a jejich řazem 

3 min. 
do skupin. 

A konopí a jeho produkty-žáci shlédnou část videopořadu o konopí 

STOP - zaznamenají si do pracovních listů: 
* vzhled drogy + její možné formy 

* účinky drogy 

* způsob jejího užití 

STOP 

A halucinogeny 

STOP 

A stimulační drogy 

STOP 

A opiáty 

STOP 

A těkavé látky 

STOP 

Především u nižší ročníků ZŠ je nutné názvy skupin jednotlivých drog 

během videopořadu zapisovat na tabuli. 
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b) Podle nástěnného obrazu s přehledem drog, který je zavěšen na tabuli, si žáci 
' 5 min. 

mohou doplnit chybějící údaje. 

3. Zpětná vazba - 10 min. , 
Vyučující zodpoví žákům případné otázky ěi doplní informace, ktcrc zac 

nezachytily, učivo v bodech shrne. 
Vyplněné pracovní listy žáci odevzdají na konci této hodiny. Příští hod,™, J » 

budou navráceny, žáci si je vloží do sešitů, kde jim budou sloužit jako ucebn, 

materiál. 

7.2.5.2 Název videopořadu: Příliš drahá iízda 

Hodnocení videopořadu: 
Tento 16 ti minutový videopořad v žácích pravděpodobně zanechá velmi silný 

zážitek. Netýká se pouze užívání drog, ale i jejich pašování a distnbuci. 
Celý dojem z pořadu je umocněn autentickými záběry z vězení, ktere jsou 

doplněny vyprávěním vězňů, a záběry z policejních akcí 

Tento pořad je pěkně zpracovaný jak po stránce obsahové, tak po stránce 

uchopení a zpracování tématu. Pro žáky by bylo vhodné shlédnout ho celý. Trva 

pouze 16 minut a je velice dynamický, proto by pozornost žáků při sledovaní 

pořadu nemusela poklesnout. 
Zařazení tohoto pořadu by bylo vhodné jako doplnění po vyučovací hodině 

s tématikou jako je přehled drog apod. 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola 

6. -7 . ročník: Naše škola, naše obec (využívání volného času) 

Člověk jako osobnost (vhodné a nevhodné využívání volného času,..) 

Delikvence a kriminalita mládeže (rozšiřující učivo) 

8. - 9. ročník: Člověk a citový život (přátelství vhodné a nevhodné,....) 

2. Výchovně vzdělávací program Národní škola 

6. ročník: Dospívání (základní poučení o nebezpečnosti drog) 

" ročník: Nebezpečí návykových látek a jiných závislostí 7 
- -»«/wfcjjvvi l i a v y K U V y U l l UUG1V a 
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8. ročník: Rodina (drogová závislost) 

3. Výchovně vzdělávací program Občanská škola 

8. ročník: Člověk a dospívání 

Člověk hledá svůj svět 

Člověk hledá sám sebe 

4. Rámcově vzdělávací program 

Viz. videopořad Svět drog. 

Plán vyučovací hodiny. 

Cíle hodiny: 1. Žáci posoudí hrozbu, kterou s sebou přináší užívání drog. 

2. Žáci vysvětlí provázanost drog a sociálních těžkostí jako je jiný 

druh kriminality (prostituce, krádeže) nebo vyloučení ze společnosti. 

3. Žáci argumentují, zda by se některé látky měly či neměly zařadit 

mezi drogy. 

4. Žáci navrhnou preventivní opatření. 
5. Žáci rozhodnou, zda pro ně drogová prevence v této formě má 

Téma a obsah hodiny: Ústředním tématem tohoto videopořadu je vliv drog na život 

Obsahem pořadu je vliv drog na člověka, vliv vězení na lidský život a propojení 

drog a následné kriminality. Vše je upevněno záběry z policejních zásahů 

a z vězení. 

Formy a metody: Diskuse, samostatná práce. 

Materiály a nutné vybavení: Audiovizuální technika, videopořad, pracovní listy. 

smysl. 

člověka. 

Doba trvání hodiny: 45 minut. 

Postup hodiny: 

1. Zahájení - motivace: 5 minut 
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Vyučující pokládá otázku pro celou třídu: Myslíte si, že někdo může propadnout 

návykovým látkám aniž by je úmyslně užíval? A co říkáte na cigarety, alkohol 

a kofein, který se vyskytuje v tak běžných nápojích jako je káva, čaj nebo oblíbená 

coca - cola? 

Proběhne celotřídní diskuse. 

2. Hlavní aktivita - 30 minut (16 min. pořad + 14 min. ostatní činnost) 

a) Žáci sledují 16-ti minutový pořad, při kterém si dělají osobní poznámky 

pro následující diskusi. 

b) Žáci společně diskutují o promítnutém videopořadu. 

c) Žáci vypracují otázky z pracovního listu. 

16 min. 

5 min. 

9 min. 

3. Zpětná vazba - 10 min. 

Žáci kladou vyučujícímu otázky. Společně prodiskutují případné otázky. 

Ve zbývajícím čase žáci mohou začít psát domácí úkol. 
Žáci za domácí úkol napíší úvahu na toto téma o délce cca jedna strana formátu 

A4, u nižších ročníků jedna strana formátu A5. Název práce: Drogy a my. 

Své práce žáci odevzdají na začátku příští (v případě výuky jednou týdně) 

nebo přespříští vyučovací hodiny občanské výchovy (v případě dvouhodinové 

týdenní dotace). 

Spolu s úvahou žáci odevzdají ke kontrole i pracovní listy. Za pomoci tohoto 

pracovního listu a úvahy si vyučující ověří, zda tato vyučovací hodina splnila 

vytyčené výukové cíle. 

7.2.5.3 Název videopořadu: Dropv a AIDS 

Hodnocení videopořadu: . щ у 

Terno pořad nastiftuje provázanost mezi užíváním drog a nákazou v,rem . 

Nápad zapojit do prevence proti drogám stávající, aie i hývaié narkomany 

zdá bí t úžasný. Jen oni mohou na pořádaných besedách opravdu a n t é n k y 

vyprávět svůj životni příběh a zodpovědět všechny všetečné a zároveň ve 

intimní dotazy účastníků besedy. 
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Bohužel těchto besed se pořádá velice málo a to z mnoha důvodů. Proto ještě 

více oceňuji nápad natočit tyto besedy a použít je do videopořadů jako je například 

tento. Prostřednictvím videopořadů se těchto besed může zprostředkovaně zúčastnil 

široká škála lidí. 

Videopořad je vhodné pustit celý (trvá 22 min.). 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola 

6. -7. ročník: Naše škola, naše obec (využívání volného času) 

Člověk jako osobnost 

Delikvence a kriminalita mládeže (rozšiřující učivo) 

8 . - 9 . ročník: Člověk a citový život (přátelství vhodné a nevhodné,...) 

2. Výchovně vzdělávací program Národní škola 

6. ročník: Dospívání (základní poučení o nebezpečnosti drog, kamarádství a láska 

7. ročník: Nebezpečí návykových látek a jiných závislostí 

8. ročník: Rodina - základ společnosti (nákaza HIV, choroby AIDS,..) 

9. ročník: Člověk hledá společenství (přátelství, láska,...) 

3. Výchovně vzdělávací program Občanská škola 

8. ročník: Člověk a dospívání 

Člověk hledá svůj svět 

Člověk hledá sám sebe 

4. Rámcově vzdělávací program 

Viz. videopořad Svět drog . 

Plán vyučovací hodiny. 

Cíle hodiny: 1. Žáci si doplní informace o dro8ách(o závislosti apod.). 

2. Tento pořad podpoří vědomí iákú o nebezpeií braní drog a jejtch 

neblahém vlivu na život člověka. 

3. Žáci ocení zdraví v životě člověka. 

4. Žáci si ověří cenu lidského života, jeho konečnost. 

• 
Téma a obsah: Tématem jsou zde drogy a smrtelné onemocnění AIDS. 
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Obsahem je vyprávění mladého narkomana nakaženého virem HIV, které je 

doplněno informacemi odborníků. 

Formy a metody: Samostatná a skupinová práce, diskuse. 

Doba trvání hodiny: 45 minut. 

Materiály a nutné vybavení: Audiovizuální technika, videopořad, velké archy 

papíru a barevné fixy na galeriovou metodu, pracovní listy, tabule a křídy. 

Postup hodiny: 

1. Zahájení - motivace: cca 20 minut 

Galeriová metoda: žáci se rozdělí do čtyř skupin po cca 6 členech (u nižších ročníků 

žáky do skupin rozdělí vyučující). Každá skupina postupně na každý list papíru 

napíše svůj názor, který po dopsání odůvodní. Nakonec vyučující společně s žáky 

vše shrne v krátké diskusi. 

Témata: 1. Jaký trest vám přijde vhodný pro pašeráky a dealery drog? 

2. Myslíte si, že je správná bezplatná pomoc narkomanům? 

3. Které choroby se mohou při užívání drog přenášet? 

4. Jaké jsou konkrétní důsledky užívání drog (např. zdravotní, sociální) 

2. Hlavní aktivita: 22 minut 

Žáci sledují videopořad s názvem Drogy a AIDS. 

Videopořad je vhodné pustit celý (trvá 22 minut). Pokud nemá vyučující 

dostatek času, má možnost vybrat pouze pasáže, kde vystupuje onen mladý 

narkoman a krátce i jeho sestra (10 min.). 

3. Zpětná vazba 

Obrázek o zpětné vazbě si vyučující utvoří během galeriové metody, kontrolou 

pracovních listů a ještě v diskusi, která se bude konat na konci této nebo na začátku 

příští hodiny. 

Na začátku příští hodiny je vhodné s žáky probrat jejich pocity a názory na tento 

videopořad, respektive na jeho obsah. 

Své postřehy a pocity si žáci zapíší každý sám do pracovního listu. 
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7.2.5.4 Název videopořadu: Kdopak by se sexu bál? 

Hodnocení videopořadu: 

Videopořad s názvem Kdopak by se sexu bál? trvá 22 minu, a je souborem 

informací o sexu, antikoncepci, pohlavních nemocech i vztazích mezi dvèma l.dmt, 

a to nejen opačného pohlaví. 

Tento videopořad je vhodný ke shlédnutí po promítnutí videopořadů s názvy 

Pohlavní choroby, AIDS. 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola 

6. - 7. ročník: Člověk jako osobnost (zdravý životní styl v období dospívání) 

8. - 9. ročník: Člověk a citový život (přátelství vhodné a nevhodné) 

2. Výchovně vzdělávací program Národní škola 

6. ročník: Dospívání (kamarádství a láska) 

8. ročník: Rodina - základ společnosti (nákaza HIV, choroba AIDS) 

9. ročník: Člověk hledá společenství (přátelství, láska,...) 

3. Výchovně vzdělávací program Občanská škola 

8. ročník: Člověk a dospívání 

Člověk hledá svůj svět 

Člověk hledá sám sebe 

4. Rámcově vzdělávací program 

Videopořad odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacímu oboru 

Výchova к občanství: 

Člověk jako jedinec 

očekávané výstupy - žák: 

• objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

Videopořad nepodporuje žádné z průřezových témat. 
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Plán vyučovací hodiny: 

Cíle hodiny: 1. Žáci si zopakují, utřídí a doplní informace o sexu, pohlavních 

nemocech i vztazích mezi dvěma lidmi, které získali v minulých 

vyučovacích hodinách. 

2. Žáci dokáží vlastními slovy vyjádřit nebezpečí drog. 

3. Žáci dokáží vyjmenovat a charakterizovat pohlavní choroby. 

4. Žáci uvedou důvody, proč lidé začínají fetovat. 

5. Žáci zhodnotí dosud shlédnuté videopořady. 

Téma a obsah hodiny: Tématem hodiny je sex. 

Obsahem je soubor informací o sexu, antikoncepci, pohlavních nemocech 

i vztazích mezi dvěma lidmi (a to nejen opačného pohlaví). 

Formy a metody: Samostatná práce. 

Doba trvání hodiny: 45 minut. 

Materiály a nutné vybavení: Audiovizuální technika, videopořad, pracovní listy. 

Postup hodiny: 

1 • Zahájení - motivace: 2 minuty 

Vyučující oznámí, že nejlépe vypracované pracovní listy budou ohodnoceny 

jedničkou za samostatnou práci v hodině. 

2. Hlavní aktivita: 43 minut (22 min. videopořad + 21 min. ostatní) 

a) Žáci zodpovědí otázky z pracovního listu. 16 mm. 

b) Žáci shlédnou připravený videopořad. 22 min. 

c) Žáci kladou vyučujícímu dotazy,... 5 min. 

3. Zpětná vazba 

Zpětnou vazbu vyučující získá kontrolou pracovních listů nejen z této hodiny 

a průběžnými diskusemi ve vyučovacích hodinách. 
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7.2.6 Abeceda lidské sexuality (cyklus) - 5. blok17 

Obsah videokazety: Každá videokazeta z cyklu Abeceda lidské sexuality obsahuje 

několik videopořadů s tématikou sexuální výchovy pro nezletilé. 

Tato videokazeta obsahuje čtyři videopořady s celkovou délkou trvání 125 minut 

čistého času. 

Přehled videopořadů 5. bloku: 

1. Pohlavní choroby (12. díl) - 23 minut 

2. AIDS (13. d í l ) -17 minut 

3. Nebezpečí zvané droga (14. díl) - 32 minut 

4. Sexuální deviace a homosexualita (15. díl) - 53 minut 

7.2.6.1 Název videopořadu: Pohlavní choroby 

Hodnocení videopořadu: 

Tento videopořad byl natočen roku 1998 a trvá pouhých 23 minut. Je zde 

vytvořen velice pěkný přehled pohlavních chorob. 

Pořad je velice kvalitně zpracován, téma je zajímavé. Určitě je vhodné zařadit 

ho do vyučovacích hodin, a to celý. Pokud by nezbyl čas v hodinách občanské 

výchovy, lze ho využít ve vyučovacích hodinách přírodopisu. 

Z čeho plynou lehké obavy, jsou fotografie pohlavních chorob z kožního 

oddělení VFN Motol. Reakce žáků na tyto snímky rozhodně nebudou pozitivní. 

Proto před puštěním tohoto videopořadu je nutné žáky na tyto záběry upozornit. 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola 

6. - 7. ročník: Člověk jako osobnost 

8. - 9. ročník: Člověk a citový život (citové vztahy člověka) 

2. Výchovně vzdělávací program Národní Škola 

6. ročník: Dospívání (základní poučení o nebezpečnosti drog + nákaza HIV) 

17 Vydává: Cinema Vérité ve společnosti s Mudr. Pavlem Baranem roku 1996 

54 



7. ročník: Nebezpečí návykových látek a j iných závislostí (drogy,... + AIDS) 

8. ročník: Rodina - základ společnosti (sexuální vztahy partnerů, AIDS, pohlavní 

choroby,...) 

9. ročník: Člověk hledá společenství (přátelství, láska,....) 

3. Výchovně vzdělávací program Občanská škola 

8. ročník: Člověk a dospívání 

Já a ty, hledání druhého blízkého člověka 

4. Rámcově vzdělávací program 

Videopořad odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacímu oboru 

Výchova к občanství: 

Člověk jako jedinec 

očekávané výstupy - žák: 

• objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

• rozpoznává projevy záporných vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí 

a vhodně koriguje své chování a jednání 

Videopořad nepodporuje žádné z průřezových témat. 

Plán vyučovací hodiny: 

Cíle hodiny: 1. Žáci umí vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé pohlavní choroby. 

2. Žáci vysvětlí způsoby nákazy a navrhnou možné druhy ochrany 

před pohlavními chorobami. 

Téma a obsah hodiny: Tématem této hodiny jsou pohlavní choroby. 

Obsahem vyučovací hodiny je zde přehled pohlavních chorob, osvětlení jejich 

přenosu a způsob zabránění nákaze. 

Forma a metody: Samostatná práce, diskuse, výklad. 

Délka trvání: 45 min. 

Materiály a nutné vybavení: Audiovizuální technika, videopořad, pracovní listy, 

tabule a křídy. 
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Postup hodiny: 

1. Zahájení - motivace: cca 3 minuty 

Otázka položená celé třídě: Proč si myslíte, že církev vydala nařízení, že dívky 

nesmějí mít před svatbou pohlavní styk? 

Po položení otázky nastane společná diskuse, na níž se naváže hlavní učební 

látka. 

2. Hlavní aktivita - cca 38 minut (23 min. pořad + 15 min. práce žáků) 

A) Přehled pohlavních chorob (videopořad): 

1. syfilis (příjice) - kvůli této chorobě vydala církev již zmíněné nařízení 

o panenství dívek před svatbou (vlastní poznámka vyučujícího) 

- tři vývojová stádia tohoto onemocnění. 

STOP - Žáci si udělají poznámky do pracovních listů. 

2. kapavka - kapénková infekce 

- nejčastěji se projevuje u mužů hnisavým výtokem z močové trubice, ženy jsou 

převážně bez příznaků 

- tuto infekci je možno zanést i na jiné části těla, např.do oka 

STOP 

3. měkký vřed - choroba tropického a subtropického pásma 

- projev jako měkký vřed u syfilitidy 

STOP 

4. čtvrtá pohlavní choroba - pouze tropická oblast naší zeměkoule 

- vyrážky, svědění apod. 

-STOP 

5. chlamidie - výtoky z pohlavních orgánů, tentokrát je častější projev u žen 

STOP 

6. trichomoniáza - svědění a výtok z pohlavních orgánů 

- způsobena prvokem bičenkou poševní 

STOP 

7. genitální opar - opar na vnějších genitáliích i na sliznici vnitřních pohlavních 

orgánů. 

STOP 

8. gynekologický zánět - nejčastější pohlavní choroba 

STOP 
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B) Faktory přenosu pohlavních chorob. 

STOP 

C) Ochrana před nákazou pohlavními chorobami. 

STOP 

3. Zpětná vazba - cca 4 minuty 

Diskuse a doplnění informací, otázky žáků, pracovní listy. 

Faktory přenosu pohlavních chorob a ochranu před nákazou pohlavními 

chorobami žáci vyplní za domácí úkol. 

7.2.6.2 Název videopořadu: AIDS 

Hodnocení videopořadu: 

Pořad je velice dynamický a přehledný, i složitější problémy jsou zde velice 

pěkně vysvětleny (viz. problematika imunitního systému). 

Pořad je vhodné využít celý. Na začátku vyučovací hodiny lze promítnout příběh 

Petra. Zbylou část pořadu je důležité opět rozdělit a promítat žákům po částech. 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola 

6. - 7. ročník: Člověk jako osobnost 

8. - 9. ročník: Člověk a citový život (citové vztahy člověka) 

2. Výchovně vzdělávací program Národní škola 

6. ročník: Dospívání (základní poučení o nebezpečnosti drog + nákaza HIV) 

7. ročník: Nebezpečí návykových látek a jiných závislostí (drogy, + riziko AIDS) 

8. ročník: Rodina - základ společenství (sexuální vztahy partnerů, AIDS,...) 

9. ročník: Člověk hledá společenství (láska,....) 

3. Výchovně vzdělávací program Národní škola 

8. ročník: Člověk a dospívání 

Já a ty, hledání druhého blízkého člověka 

4. Rámcově vzdělávací program 
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Videopořad odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacímu oboru 

Výchova к občanství: 

očekávané výstupy - žák: 

• objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

• rozpoznává projevy záporných vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí 

a vhodně koriguje své chování a jednání 

Videopořad nepodporuje žádné z průřezových témat. 

Plán vyučovací hodiny: 

Cíle hodiny: 1. Žáci popíší čtyři vývojová stádia nemoci AIDS od nakažení 

virem HIV po propuknutí této choroby. 

2. Žáci doplní ke zkrácenému názvu nemoci AIDS celý její název. 

3. Žáci v diskusi shrnou možné způsoby nákazy a možnosti prevence. 

4. Žáci si napíší kontakty, které mohou v případě potřeby použít. 

Téma a obsah hodiny: Tématem této hodiny je smrtelné onemocnění AIDS. 

Obsahem je zde přehled vývojových stádií onemocnění AIDS, informace 

o nákaze, šíření a prokázání viru HIV v krvi. 

Formy a metody: Samostatná práce, diskuse. 

Doba trvání hodiny: 45 minut. 

Materiály a nutné vybavení: Audiovizuální technika, videopořad, pracovní listy, 

tabule a křídy. 

Postup hodiny: 

1. Zahájení - motivace: cca 3 min. 

Žáci shlédnou videosituaci, kde se mladý muž jménem Petr po promilované noci 

s neznámou dívkou dozví, že ho úmyslně nakazila virem HIV. 

STOP - Žáci mají chviličku na vstřebání tohoto příběhu. 

2. Hlavní aktivita - cca 28 minut (12 min. video + 14 min. ostatní) 

a) Prostřednictvím videopořadu se žáci dozví, co to vlastně AIDS je. 
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• Celým názvem se AIDS nazývá Syndrom získané imunitní nedostatečnosti 

způsobený virem HIV. 

STOP - Žáci si tuto informaci zapíší do svých pracovních listů. 3 min. 

b) Vyučující promítne pořad: na řadu přichází imunitní systém a bílé krvinky (jejich 

přehled a zobrazení). 3 m i n . 

STOP - Čas na zapsání. Vyučující bodově zapíše na tabuli. 3 min. 

• Způsoby a možnosti šíření viru HIV. 

STOP-Zápis. 3 min. 

c) Čtyři stádia onemocnění AIDS od nakažení virem HIV po propuknutí nemoci 

AIDS. 

• nakažení virem HIV + první příznaky 5 m i n . 

STOP 2 min. 

• bezpříznakové bacilonosičství 

STOP 2 min. 

• projev ARC-syndromu 

STOP 2 min. 

• plné propuknutí onemocnění AIDS 

STOP 2 min. 

• smrt 

STOP 

3. Zpětná vazba - 14 min. 

Společně s žáky na základě předešlých informací vyučující sestaví možnosti 

ochrany před virem HIV. 

Při další diskusi se vyučující s žáky dopracuje к sestavení kritérií, podle kterých 

by se měl chovat člověk nakažený virem HIV i jeho okolí. 

Na závěr vyučovací hodiny vyučující upozorní žáky na možnost bezplatného 

anonymního vyšetření na zjištění viru HIV v krvi (tedy protilátek) a zavolání 

na bezplatnou linku HELP AIDS. 

Žáci si během společné práce dělají, každý sám, poznámky do pracovních listů, 

které si po kontrole učitelem vloží do sešitu. 
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7.2.6.3 Název videopořadu: Nebezpečí zvané droga 

Hodnocení videopořadu: 

Videopořad s názvem Svět drog je velice pěkně zpracovaný. Ale tento 

videopořad, trvající 32 minut, je ve výuce lépe využitelný a to hned z několika 

důvodů: 

1. má přehlednější rozlišení typů drog (zakázané x nezakázané, syntetické x 

přírodní) 

2. zařazuje mezi drogy alkohol a tabákové výrobky, tedy legální (volně 

dostupné) drogy 

3. do přehledu drog jsou zařazeny známé (běžné) omamné látky 

4. seznam a zařazení drog je přehlednější a ucelenější 

5. pořad řeší problematiku drog komplexně. 

Videopořad je samozřejmě doplněn ještě o další informace a zajímavosti, 

které by žáky mohly oslovit. Doplňující informace jsou získány od lidí, kteří sami 

nějakou tu zkušenost s drogami mají. 

Tento pořad je doporučen. Trvá 32 minut, proto pokud ho vyučující chce využít 

к aktivitě žáků (př. pracovní listy) a ne pouze promítnout, bylo by lépe vyhradit si 

dvě vyučující hodiny. 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola 

6. - 7. ročník: Naše škola, naše obec (využívání volného času,...) 

Člověk a morálka (význam osobní kázně) 

Člověk j ako osobnost (volný čas,.. .) 

2. Výchovně vzdělávací program Národní škola 

6. ročník: Dospívání (základní poučení o nebezpečnosti drog) 

7. ročník: Nebezpečí návykových látek a jiných závislostí (drogy) 

8. ročník: Rodina - základ společenství (drogová závislost, AIDS,....) 

9. ročník: Člověk hledá sám sebe (náhražky životního smyslu) 

3. Výchovně vzdělávací program Občanská škola 

8. ročník: Člověk a dospívání 

Člověk hledá svůj svět 
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Člověk hledá sám sebe 

4. Rámcově vzdělávací program 

Viz. videopořad Svět drog. 

Plán vyučovací hodiny: 

Cíle hodiny: 1. Žáci umí vyjmenovat zástupce drog a popsat je. 

2. Žáci objasní nebezpečí drog a to jak zdravotní, tak sociální. 

3. O každé droze dokáží říci pár slov (základní charakteristiku). 

Téma a obsah 1. hodiny: Tématem a současně obsahem této první hodiny jsou 

skupiny povolených drog, skupina měkkých drog a dále dvě skupiny tvrdých drog 

(opiáty a tlumící látky). 

Téma a obsah 2. hodiny: Tématem a zároveň druhé vyučovací hodiny jsou tři 

skupiny tvrdých drog (stimulační, halucinogenní a těkavé látky). Dále se zde 

budeme zabývat nebezpečím drog z hlediska přenosu chorob a vzniku sociálních 

(společenských) obtíží při užívání drog. 

Formy a metody: Samostatná práce, skupinová práce. 

Doba trvání hodiny: 2x 45 minut. 

Materiály a nutné vybavení: Audiovizuální technika, videopořad, tabule a křídy, 

pracovní listy (dva typy - jeden pro samostatnou činnost žáka a druhý 

pro skupinovou práci - soutěž na závěr hodiny). 

Postup první hodiny 

1. Zahájení - motivace: cca 5 minut 

Úkol pro celou třídu: Vyjmenujte a na tabuli napište všechny drogy, na které si 

vzpomenete. 

Žáci se budou postupně hlásit, po vyvolání půjdou к tabuli a název drogy napíší. 
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2. Hlavní aktivita - 34 min. (13 min. video + 19 min. ostatní) 

a) Drogy se dělí do dvou hlavních skupin: 

1. alkohol a cigarety (zákonem povolené drogy) 

2. skupina látek zákonem zakázaných - přírodní x umělé 1 min. 

STOP - Toto rozdělení vyučující zapíše na tabuli a žáci si ho zaznamenají do svých 

pracovních listů. 2 min. 

b) Alkohol a cigarety 

• alkohol - lidé jsou řazeni podle četnosti jeho konzumace do pěti 

skupin: 1. abstinenti 

2. občasní konzumenti 

3. konzumenti 

4. pijáci 

5. alkoholici 

-důvody konzumace alkoholu 

- příklady poškození lidského organismu 2 min. 

STOP - Pauza pro zápis nových poznatků do pracovních listů. 2 min. 

• cigarety - tabákové výrobky 

- zdůrazněna škodlivost (rakovina,... ) 2 min. 

STOP 2 min. 

• Kofein (přidáno) - výklad podá vyučující. 2 min. 

STOP 2 min. 

c) Skupina látek zakázaných 

A Marihuana a hašiš - látky přírodního charakteru 

-vzhled, způsob užití, zpracování, typ závislosti, účinky 3 min. 

STOP 2 min. 

A Opiáty - heroin, morfin, kodein 3 min. 

* heroin 

STOP 2 min. 

* morfin, kodein 

STOP 2 min. 

- zdůraznění, že některé tyto látky řadíme mezi léčiva (zde se člověk může stát 

závislým nevědomě, když nedodržuje dávkování určené lékařem) 

- abstinenční příznaky 
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STOP-Zápis 2min. 

A tlumící látky - sedatíva, analgetika, tlumiče chuti 

- látky řazené mezi léčiva 2 min. 

STOP-Zápis 2 min. 

3. Zpětná vazba - cca 5 minut 

Vyučující s žáky projde první část přehledu drog a jejich zařazení do skupin. 

Postup druhé hodiny 

1. Zahájení - motivace: cca 3 min. 

Vyučující informuje žáky o soutěži na konci této hodiny. Odměnou pro nejlepší 

skupinu bude jednička za práci v hodině. 

2. Hlavní aktivita - 33 minut (19 min. video + 14 min. ostatní) 

V této části hodiny se dokončí přehled omamných látek, zdůrazní se jejich 

nebezpečí z hlediska přenosu chorob a vzniku sociálních (společenských) problémů. 

d) Stimulační(budivé) látky - pervitin, kokain 4 min. 

* pervitin 

STOP 2 min. 

* kokain 

STOP 2 min. 

e) Halucinogeny - extáze, LSD, lysohlávka česká 4 min. 

* extáze - taneční droga (po požití nutnost vysokého příjmu tekutin, 

ne však alkoholu) 

STOP 2 min. 

* LSD - látka obsažená v napuštěných barevných papírcích, které se 

nazývají trip 

- způsobuje extrémní halucinace 

STOP 

* Lysohlávka česká - obsahuje LSD 

STOP 2 min. 

f) Těkavé látky - toluen, aceton, éther (čikuli) 3 min. 

- snadná dostupnost 
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- ukázka j ej ich inhalace (čichání) 

STOP 2 min. 

g) Nebezpečí drog z hlediska přenosu chorob 4 min. 

STOP 2 min. 

h) Sociální problémy způsobené užíváním drog 4 min. 

STOP 2 min. 

3. Zpětná vazba - 9 minut 

a) Zopakování celého přehledu drog z minulé i dnešní hodiny. Zpětná vazba viz. 

pracovní listy. 

Na začátku příští hodiny nebo v hodině s tématem Sexuální deviace: 

b) Soutěž: Žáci se rozdělí do čtyř skupin po 5 - 6 členech. Vyučující bude pokládat 

otázky předepsané v rozdaných pracovních listech a žáci na ně budou písemně 

odpovídat do společných pracovních listů. 

Na konci hodiny žáci své výtvory odevzdají, vyučující je do příští hodiny 

vyhodnotí a vyhlásí vítěze. Odměnou pro nej lepší skupinu je jednička za práci 

v hodině. 

Soutěžní otázky se nebudou týkat jen faktických údajů, ale budou nutit žáky 

к zamyšlení. Tímto způsobem vyučující nejlépe posoudí efektivitu těchto dvou 

vyučovacích hodin. 

7.2.6.4 Název videopořadu: Sexuální deviace a homosexualita 

Hodnocení videopořadu: 

Tento videopořad je ze všech pořadů z této videokazety nejdelší, trvá 

celých 53 minut. 

Takto dlouhý je proto, že jsou v něm zahrnuta hned dvě témata: 

1. sexuální deviace - 33 min., 

2. homosexualita - 20 min. 

Zařazení těchto dvou témat do jednoho pořadu je trošku nešťastné. Žáci, 

bohužel, dosud velice často řadí sexuální deviace a homosexualitu do jedné 

skupiny. Proto by z tohoto pořadu mohli být zmateni. Mnoho žáků i v dnešní době 

plné osvěty týkající se homosexuality dokáže o homosexuálech prohlásit, že trpí 
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úchylkou nebo sexuální deviací. Proto tyto dvě části nejsou vhodné použít v jedné 

vyučovací hodině současně a bez předcházející osvěty. 

V části pořadu o homosexualitě se velice často vyskytují poznámky o vysoké 

promiskuitě homosexuálů, jejich seznamování přes inzeráty či o vysoké nákaze 

HIV při homosexuálním styku, proto bez jeho úprav není do vyučovacích hodin 

vhodný. 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola 

6. - 7. ročník: Život ve společnosti (společenské vzorce chování) 

Člověk a morálka (mravní odpovědnost, mravní profil člověka,...) 

Člověk a lidská práva (poškozování lidských práv,...) 

8. - 9. ročník: Člověk a citový život (mravní a právní důsledky nesprávné volby) 

2. Výchovně vzdělávací program Národní škola 

8. ročník: Práva a povinnosti občana (člověk jako subjekt v právních vztazích,...) 

Rodina - základ společnosti (výběr životního partnera, sexuální vztahy) 

3. Výchovně vzdělávací program Občanská škola 

8. ročník: Já a ty, hledání druhého blízkého člověka 

Člověk a předpoklady harmonického soužití se světem 

4. Rámcově vzdělávací program 

Videopořad odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacímu oboru 

Výchova к občanství: 

Člověk ve společnosti 

očekávané výstupy - žák: 

• zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří 

své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích 

ohrožení 

Člověk jako jedinec 

očekávané výstupy - žák: 

• rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 

kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 
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Stát a právo 

očekávané výstupy - žák: 

• přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 

posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 

• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

Videopořad nepodporuje žádné z průřezových témat. 

Plán vyučovací hodiny 

Cíle hodiny: 1. Žáci umějí vysvětlit, co je to sexuální deviace. 

2. Žáci doplní přehled sexuálních deviací, dokáží je vyjmenovat 

každou z nich stručně charakterizovat. 

3. Žáci rozlišují mezi významy pojmů transvestita, transsexuál 

a travestita. 

Téma a obsah hodiny: Tématem těchto dvou hodin jsou sexuální deviace. 

Obsahem hodiny je vysvětlení, co to sexuální deviace je, jejich přehled 

a charakteristika. Doplněním tématu je vysvětlení, kdo je travestita a co je to 

transsexualismus. 

Formy a metody: Samostatná práce, diskuse. 

Doba trvání hodiny: 2 x 45 minut (nejlépe kontinuálně). 

Materiály a nutné vybavení: Audiovizuální technika, videopořad, pracovní listy, 

tabule a křídy. 

Postup hodiny: 

1. Zahájení - motivace: cca 10 minut 

Brainstorming na téma sexuální deviace. 

2. Hlavní aktivita: 63 minut (33 min. video + 30 ostatní - 1 deviace cca 2 - 3 min. + 

2 min. na zápis) 

A) Sexuální deviace znamená odchylnou volbu sexuálního objektu. Jde o poškození 

osobnosti člověka. 
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STOP - Žáci si zapíší. 

В) Přehled sexuálních deviací: 

a) pedofílie - sexuálním objektem jsou malé děti 

- tato sexuální deviace je trestná 

STOP 

b) gerontofílie - sexuální orientace na lidi s výraznými znaky stáří 

STOP 

c) zoofilie - sexuálním objektem jsou zvířata 

- tato sexuální deviace je trestná 

STOP 

d) nekrofílie - sexuální orientace na mrtvá těla 

- trestná sexuální deviace 

STOP 

e) fetišismus - původně představoval nábožné uctívání předmětů 

- dnes znamená sexuální ukájení pomocí předmětů 

STOP 

f) sadismus - znamená trýznění sexuálního partnera 

- 2 typy sadismu: * psychologický - např. šikana 

* fyzický - např. bití 

STOP 

g) masochismus - pravý opak sadismu 

- týrání, trestání a pokořování vlastní osoby 

prostřednictvím sexuálního partnera nebo sebepoškozováním 

STOP 

h) sadomasochismus - kombinace sadismu a masochismu 

STOP 

ch) exibicionismus - touha obnažovat se před cizími lidmi 

- počínání exibicionistů je trestné 

STOP 

i) voayerismus - představuje sledování, šmírování cizích osob 

- v jisté míře je trestné 

STOP 

j) transvestitismus - nutkání převlékat se za osoby opačného pohlaví 
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STOP 

C) Rozdíl mezi transvestitou a travestitou. 

* travestita - žádná sexuální deviace, jen zábavná show 

STOP 

D) Transsexualismus - transsexuál je člověk, který se nestotožňuje 

se svým pohlavím. 

STOP 

3. Zpětná vazba - 5 minut 

Zopakování a doplnění informací к tématu. Zpětná vazba - viz. pracovní listy. 

Na konci této hodiny zůstane nevyužito cca 22 min. Tuto dobu je možné využít 

к opakování látky z této i minulých hodin nebo ke konání soutěže na téma 

Nebezpečí zvané droga. 

7.2.7 Abeceda lidské sexuality (cyklus) - 3. blok18 

Obsah videokazety: Tato videokazeta obsahuje tři videopořady s tématy ze sexuální 

výchovy pro nezletilé. 

Přehled videopořadů 3. bloku: 

1. Sexualita (7. díl) - 22 minut 

2. Pohlavní styk (8. díl) - 10 minut 

3. Antikoncepce a plánované rodičovství (9. díl) - 44 minut 

7.2.7.1 Název videopořadu: Antikoncepce a plánované rodičovství 

Hodnocení videopořadu: 

18 Vydává: Cinema Vérité ve společnosti s MUDr. Pavlem Baranem roku 1999 
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Tento 44 minutový pořad se zabývá antikoncepcí a vším, со к ní patří. Je velice 

pěkně zpracovaný a fakticky správný. 

Je dobré, že se zde dívky dozví možné otázky, které jim může gynekolog položit 

(např. Jak často máte se svým partnerem pohlavní styk? nebo: Vyskytují se ve vaší 

rodině nějaká závažná onemocnění? apod.). 

Přehled všech možných druhů antikoncepce je kompletní, ucelený. Jen je nutné 

tento přehled doplnit o moderní antikoncepční metody. 

1. Výchovně vzdělávací program Základní škola 

8. - 9. ročník: Člověk a citový život (citové vztahy člověka) 

2. Výchovně vzdělávací program Národní škola 

8. ročník: Rodina - zaklad společenství (sexuální vztahy, pohlavní choroby) 

9. ročník: Člověk hledá společenství (láska, antikoncepce, plánované rodičovství) 

3. Výchovně vzdělávací program Občanská škola 

8. ročník: Člověk a dospívání 

Já a ty, hledání druhého blízkého člověka 

4. Rámcově vzdělávací program 

Videopořad odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacímu oboru 

Výchova к občanství: 

Člověk jako jedinec 

očekávané výstupy - žák: 

• objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

• rozpoznává projevy záporných vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí 

a vhodně koriguje své chování a jednání 

Videopořad nepodporuje žádné z průřezových témat. 

Plán vyučovací hodiny 

Cíle hodiny: 1. Žáci umí vyjmenovat druhy antikoncepce a jejich zástupce. 

2. Žáci vysvětlí možná rizika, které s sebou nese sexuální vztah. 

3. Navrhnou, jaké jsou možnosti řešení neplánovaného těhotenství. 
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Téma a obsah hodiny: Hlavním tématem této hodiny je antikoncepce. Obsahem je 

zde přehled antikoncepce a její stručná charakteristika, informace o rizicích 

sexuálního vztahu a o možnostech řešení neplánovaného těhotenství. 

Formy a metody: Samostatná práce, diskuse. 

Doba trvání hodiny: 2x 45 minut. 

Materiály a nutné vybavení: Audiovizuální technika, videopořad, pracovní listy. 

Postup první hodiny (41 min. + 5 - 1 0 min. přestávka) 

1. Zahájení - motivace: cca 5 minut 

Otázka položená celé třídě: Myslíte si, že se má o antikoncepci starat muž nebo 

žena? 

Na toto téma proběhne krátká diskuse. 

2. Hlavní aktivita - cca 36 minut (16 min.video + 20 min.) 

a) Úkol pro žáky: vyjmenujte všechna rizika, která s sebou sexuální vztah 

přináší. 4 min. 

STOP - Žáci si své odpovědi, které zapsali do pracovních listů, porovnají 

a doplní podle pořadu. 4 min. 

b) Přehled druhů antikoncepce: 

A přirozená - zabránění otěhotnění fyziologickou cestou 

- přerušovaný pohlavní styk, výpočet plodných 

a neplodných dnů 

STOP - Zápis do pracovních listů. 

A bariérová - mechanické antikoncepční prostředky 

- kondom, pesar 

STOP 

A chemická - ochromuje pohyb spermií 

- čípky, pěna, nitroděložní tělísko 

STOP 

A hormonální - zabraňuje ovulaci a zhušťuje hlen v blízkosti 
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děložního krčku (brání průchodu spermií) 

STOP 

A sterilizace - nevratná změna 

- u mužů přerušení chámovodu, u žen podvázání 

vejcovodů 

STOP 

Přestávka 5 - 1 0 min. 

Postup druhé hodiny 

Pokračování v tomto tématu, v případě nutnosti dokončení přehled druhů 

antikoncepce. 

1. Zahájení - cca 5 - 1 0 minut 

Vyučující zodpoví případné dotazy ze strany žáků. 

2. Hlavní aktivita - 30 minut 

c) Informace o ročním příspěvku na antikoncepci od 15 do 26 let, výše 

příspěvku činí 500,- KČ a dívky si ho mohou vyzvednout 

ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a u OZP. 

d) V případě nechtěného těhotenství má dívka několik možností, jak by mohla 

svou situaci vyřešit: 

1. dítě si ponechat 

2. po porodu dát dítě к adopci 

3. podstoupit umělé přerušení těhotenství 

* ukončení těhotenství do 8. týdne od početí se nazývá 

miniinterrupce 

* ukončení od 8. do 12. týdne se nazývá interrupce 

* ukončení po 12. týdnu těhotenství se provádí pouze 

pokud je ohroženo zdraví či život matky nebo pokud byla 

u plodu zjištěna nějaká vada. 

Je zde velice důležité poznamenat, že dívka ve věku 16ti let a více může 

o svém těhotenství sama svobodně rozhodovat. V tomto věku může být člověk 

ze závažného důvodu (např. svatba) soudem zplnoletněn. 
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Pokud dívka potřebuje zjistit, zda je či není těhotná, může si v lékárně či 

drogerii zakoupit těhotenský test nebo zajít ke svému gynekologovi. 

Test se zpravidla dělá z ranní moči, ale dnes jsou na trhu к dostání vysoce 

citlivé testy, které jsou schopny určit či vyloučit graviditu z jakékoliv moče 

a téměř ihned po otěhotnění. 

a) Pro doplnění a ucelení tématu je důležité zmínit se o neplodnosti. V dnešní 

době je možné umělé oplodnění, což velice často tento problém vyřeší. 

3. Zpětná vazba - cca 10 minut 

Vyučující položí otázku určenou celé třídě: Jakou antikoncepci by jste vy osobně 

zvolili a proč? 

Samozřejmě existuje ještě mnoho dalších videopořadů, tři z nich jsou 

i s hodnocením uvedeny v přílohách. 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo ukázat, že videopořady mají ve výchově к občanství své 

místo. Vytvořila jsem přehled nejčastěji využívaných videopořadů a ke každému 

z nich navrhla metodický námět pro jeho konkrétní využití v hodinách občanské 

výchovy. 

Při plnění mnou vytyčeného cíle jsem postupovala následovně: 

Nejprve jsem prostudovala mnoho knih a odborných prací nejen didaktického, 

ale i psychologického, sociologického a filosofického zaměření. Po jejich 

prostudování jsem se vydala na deset základních škol, kde jsem poprosila učitele 

občanské výchovy o seznamy videokazet, které sami nejčastěji využívají. Pouze 

na čtyřech základních školách jsem se setkala s opravdu velice chudou sbírkou 

videopořadů, která čítala průměrně pět videopořadů. 

Od šesti vyučujících občanské výchovy, kteří byli velice ochotní a vstřícní, jsem 

si vypůjčila několik videokazet s didaktickými filmy určenými žákům druhého 

stupně základní školy. Jejich seznam je uveden v přílohách. Každý z filmů jsem 

důkladně prostudovala a poté s ním začala pracovat. 

Nejprve jsem se zaměřila na obsahovou stránku pořadu, tedy na fakta, na jeho 

dynamiku a obtížnost. Při druhém sledování jsem již zvažovala možné využití 

pořadu či jeho částí ve vyučovacích hodinách. 

Po dlouhé úvaze jsem začala právě shlédnutý pořad hodnotit. Následně jsem 

musela určit, zda videopořad odpovídá výchovně vzdělávacím programům Základní 

škola, Národní škola, Občanská škola a Rámcově vzdělávacímu programu. 

Poslední fází bylo vypracovat modelový plán vyučovací hodiny а к ní pracovní 

listy, které jsou opět zařazeny do příloh. 

Vždy, když jsem vyučujícím občanské výchovy vracela zapůjčené videopořady, 

jsem se ptala na jejich názor na konkrétní videopořady. Byla jsem velice 

překvapená, protože videopořady, které jsem já neuznala za vhodné použít 

v hodinách občanské výchovy, si někteří z nich vychvalovali pro jejich citlivé 

zpracování tématu. Nej větší rozpor v hodnocení jsem objevila u pořadu s názvem 

Sexualita z cyklu Abeceda lidské sexuality (3. blok). 

Myslím, že touto prací jsem dokázala, že využití videopořadů v hodinách 

občanské výchovy je skutečně výhodné a efektivní. V relativně krátké době lze 
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prostřednictvím videopořadu žákům předložit jinak složité či obsahově náročné 

učivo při dodržení zásady názornosti. Důležité je, aby vyučující zvolil vhodný 

videopořad a dokázal s ním didakticky pracovat, protože jen za těchto podmínek 

budou splněny jeho předem stanovené výchovně-vzdělávací cíle. 

Navržené pracovní listy odpovídají vytyčeným výchovně-vzdělávacím cílům, 

jsou jedním z prostředků к jejich splnění. Posloupnost úkolů koresponduje 

s posloupností promítaného videopořadu. Pracovní listy žákům ukazují, na co se 

mají v dané hodině zaměřit. Po tom, co je žáci vyplní a vyučující zkontroluje (což 

pro něj představuje zpětnou vazbu práci žáků v hodině), si žáci pracovní listy 

založí do sešitů mezi materiály, ze kterých se mohou připravovat na zkoušení 

a testy. 

O této práci se dá s jistotou říci, že to pro mne není ztráta času. Chtěla jsem 

pracovat na tématu, které mi něco dá do mé budoucí pedagogické praxe. Tato práce 

naprosto splnila mé očekávání. Díky ní jsem zjistila, jak tvůrčí a hravá může být 

výuka občanské výchovy za využití videopořadů. 
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Přílohy: 

1. Přehled často využívaných videopořadů na základních školách 

2. Seznam použitých videopořadů 

3. Pracovní listy: Mně se to stát nemůže 

Se sprejem v ruce 

Rasismus CZ 

Cyklus Proč EU ?! 

Svět drog 

Příliš drahá jízda 

Drogy a AIDS 

Vyber si zdraví 

Pohlavní choroby 

AIDS 

Nebezpečí zvané drogy 

Antikoncepce a plánované rodičovství 

4. Pořady nezařazené do kapitoly číslo 7 



Přehled často využívaných videopořadů na základních školách 

1. Očima hadů I 

2. Očima hadů II 

3. Očima hadů III 

4. Drogová závislost I 

5. Co je třeba vědět o sexu I 

6. Co je třeba vědět o sexu II 

7. Sexuální výchova 

8. Beseda o AIDS 

9. Bojím se tě, světe 

10. Komu pomáhá Linka bezpečí 

11. Zneužívané děti 

12. Drogy a neurony 

13. Zdravá výživa školních dětí 

14. Drogy - pro I. Stupeň 

15. Hazardní a počítačové hry 

16. Silný proti slabému 

17. Stop kriminalitě I 

18. Stop kriminalitě II 

19. Stop kriminalitě III 

20. Budoucnost patří střízlivým 

21. Ty a drogy (prevence v rodině) 

22. Studium na SPDŠ 

23. Drogová problematika, Sexuální výchova 

24. Finanční v Praze 

25. Se sprejem v ruce 

26. Kam s ním? (problematika sbírání a třídění odpadů) 

27. Bezpečné děti 

28. Na vodu bezpečně 

29. Umíš chodit, umíš jezdit 

30. Plody zla a odpuštění 

31. Judaismus 



32. Dospívání a menstruace 

33. Dopravní výchova 

34. V pasti (z dokumentu 6eny na přelomu tisíciletí) 

35. Řekni drogám ne 

36. Nebezpečné odpady 

37. Bylo - nebylo (odpady) 

38. Krizové životní situace 

39. NATO a myl 

40. NATO a my I 

41. Péče o dítě 

42. Děti a drogy 

43. Rodiče a svět drog 

44. Školáci versus drogy 

Průzkum byl proveden na deseti základních školách s učiteli občanské výchovy. 



Seznam použitých videopořadů 

1. cyklus Abeceda lidské sexuality (3. blok) - Vydává: Cinema Vérité 

ve společnosti s MUDr. Pavlem Baranem roku 1999 

a) Sexualita 

b) Pohlavní styk 

c) Antikoncepce a plánované rodičovství 

2. cyklus Abeceda lidské sexuality (5. blok) - Vydává: Cinema Vérité 

ve společnosti s Mudr. Pavlem Baranem roku 1996 

a) Pohlavní choroby 

b) AIDS 

c) Nebezpečí zvané droga 

d) Sexuální deviace a homosexualita 

3. Drogová problematika, Sexuální výchova - Vznik za podpoiy VZP ČR v ráme 
projektu „Řekni drogám ne." 

a) Svět drog 

b) Příliš drahá jízda 

c) Drogy a AIDS 

d) Kdopak by se sexu bál? 

e) Vyber si zdraví 

4. Mně se to stát nemůže (Prevence proti obchodu se ženami) - Vydává: Česká 

televize a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) roku 2000 

5. Rasismus CZ - Vydává: Britské ministerstvo Pro mezinárodní rozvoj 2000 

6. Se sprejem v ruce - Vydává: DP hl. m. Prahy a.s. a Magistrát hl. m. Prahy r. 2000 



Pracovní list - Mně se to stát nemůže 

1. Vypiš důležité poznámky к příběhu Aleny. 

2. Vyjmenuj a později podle pořadu doplň chyby, kterých se dívky dopustily. 

3. Vymysli a poznamenej možnosti prevence. 

4. Nalep inzerát, který nabízí práci v zahraničí. К němu napiš, co tě na něm 

pohled znepokojilo, jak by jsi si ověřil(a) jeho serióznost apod. 

Poznámky к tématu: 



Pracovní list - Se sprejem v ruce 

1. Napiš své dojmy a pocity, které jsi měl(a) během a po shlédnutí poničených 

souprav vagónů metra. 

2. Po vyslechnutí argumentů obou stran (známých osobností na straně jedné 

a sprejerů na druhé) se přikloň к jedné z nich a vysvětli proč (popřípadě vypiš 

argumenty známých osobností či sprejerů, se kterými souhlasíš). 

3. Krátce charakterizuj: 

• graffiti -

• tegy -

4. Zamysli se a napiš, jaká prevence by byla proti činnosti sprejerů a tegistů účinná. 

Dále vypiš možnosti trestů za toto poškozování cizího majetku. 

Poznámky к tématu: 



Pracovní list - Rasismus CZ 

Pokyny к vypracování pracovního listu: 

A První dva úkoly vypracuj během vyučovací hodiny. 

ж Zbylé úkoly vypracuj za domácí úkol, který odevzdáš na začátku 

příští vyučovací hodiny. 

1. Vypiš si poznámky týkající se rasismu v historii. 

2. Vyjmenuj projevy rasismu. 

3. Domácí úkol: 

Vzpomeň si a napiš alespoň tři osoby odlišné barvy pleti, kterých si opravdu vážíš 

napiš proč. 

4. Co si myslíš o výstavbě plotu v Matiční ulici? 



5. Proč se nedokážeme sžít s Rómy a oni s námi? 

6. Myslíš si, že jsme národ rasistů? 

Poznámky к tématu: 



Pracovní list č. 1 - Cyklus Proč EU?! 

1. Vyjmenuj společenství, která dala později vzniknout 

a) 

b) 

c) 

2. Napiš rok vzniku daných společenství. 

a) 

b) 

c) 

3. Uveď členské země daných společenství. 

a) 

b) 

c) 



4. Charakterizuj význam a cíle daných společenství, 

a) 

b) 

c) 

Poznámky k tématu: 



Pracovní list č. 2 - Cyklus Proč EU?! 

1. Vepiš do obrázku názvy tří hlavních pilířů EU. 

2. Charakterizuj jednotlivé pilíře EU. 

a) 

b) 

Poznámky к tématu: 



Severní 
moře 

černé moi 

Pracovní list č. 3 - Cyklus Proč EU?! 

Politická mapa Evropy 

Severní ledový oceán 

©zemepis, com 

1. Na mapě podtrhni názvy členských zemí EU. 

2. Barevně odliš zakládající země EU. 

3. Napiš název státu a města, ve kterém se nachází hlavní sídlo EU 

a) stát: 

b) město: 

Poznámky к tématu: 



Pracovní list č. 4 - Cyklus Proč EU?! 

EVROPSKÁ UNIE 

a 

1. Doplň příslušné názvy institucí EU do grafu. 

2. Napiš pod každý název instituce její sídlo. 

3. Napiš základní funkce každé z institucí. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 



Pracovní list č. 5 - Cyklus Proč EU?! 

1. Napiš datum vzniku Rady Evropy. 

2. Charakterizuj činnost Rady Evropy. 

3. Uveď název instituce EU, se kterou se Rada Evropy často zaměňuje. 

4. Vymez rozdíly mezi institucí EU (viz. úkol č.3) a Radou Evropy. 

Poznámky к tématu: 



Pracovní list č. 6 - Cyklus Proč EU?! 

1. Stručně charakterizuj tři historicky důležitá časová období, kdy naše 

země vstoupila do Evropy. 

a) 

b) 

Poznámky к tématu: 



Pracovní list č. 7 - Cyklus Proč EU?! 

1. Vyjmenuj alespoň 3 klady vstupu nejen našeho státu do Evropské 
unie. Vysvětli. 

a) 

b) 

c) 

2. Vyjmenuj alespoň 3 záp01y vstupu nejen našeho státu do Evropské 
unie. Odůvodni. 

a) 

b) 

c) 

Poznámky к tématu: 



Pracovní list - Svět drog 

1. Zapiš si vše, co Tě zaujalo během první části videopořadu. 

2.Vytvoř si vlastní přehled skupin drog. 

A) konopí a jeho produkty 

* vzhled drogy + její možné formy 

* účinky drogy 

* způsob jejího užití 

B) halucinogeny 

* vzhled drogy + její možné formy 

* účinky drogy 

* způsob jejího užití 

C) stimulační drogy 

* vzhled drogy + její možné formy 



* účinky drogy 

* způsob jejího užití 

D) opiáty 

* vzhled drogy + její možné formy 

* účinky drogy 

* způsob jejího užití 

E) těkavé látky 

* vzhled drogy + její možné formy 

* účinky drogy 

* způsob jejího užití 

4. Poznámky к tématu: 



Pracovní list - Príliš drahá jízda 

1. Udělej si poznámky během sledování videopořadu. Budeš je potřebovat pro 

následující diskusi. 

2. Zodpověz následující otázky: 

a) Zařadil(a) by jsi kofein, cigarety či alkohol mezi drogy? Jestli ano, patří 

mezi tvrdé či měkké drogy? Svůj názor odůvodni. 

b) Z jakého důvodu začnou lidé nejčastěji užívat drogy? 

c) Užívání drog škodí člověku i celé společnosti. Jakým způsobem? 

d) Existuje podle tvého názoru nějaká účinná ochrana před drogami? 

e) Myslíš si, že tato či jiné preventivní hodiny (konané ve školách 

i mimo ně) zaměřené proti drogám mají smysl? 



f) Jak se ti líbila tato hodina? Myslíš si, že měla smysl? 

4. Napiš úvahu na zadané téma. 



Pracovní list - Drogy a AIDS 

1. Co tě na tomto pořadu nejvíce zaujalo? 

2. Jaké máš z tohoto videopořadu pocity? 

3. Jaký máš názor na situaci tohoto mladého narkomana? 

4. Vlastní poznámky: 



Pracovní list - Kdopak by se sexu bál? 

1. Vyjmenuj a stručně charakterizuj 3 návykové látky. 

a) 

b) 

c) 

2. Vyjmenuj a stručně charakterizuj 3 pohlavní choroby. 

a) 

b) 

c) 

3. Napiš rizika, které s sebou přináší užívání drog. 

4. Napiš, jaká rizika přináší sexuální vztah. 



5. Z jakých důvodů začínají lidé fetovat? 

6. Který videopořad ze všech dosud shlédnutých pořadů tě zaujal nejvíce a proč? 

i 



Pracovní list - Pohlavní choroby 

1. Vytvoř přehled pohlavních chorob a každou z nich stručně charakterizuj. 

Přehled pohlavních chorob: 

a) kapavka 

b) měkký vřed 

c) čtvrtá pohlavní choroba 

d) chlamidie 

e) trichomoniáza 

f) genitální opar 

g) gynekologický zánět 

i 



2. Zapiš všechny faktory přenosu pohlavních chorob. 

3. Vyjmenuj způsoby ochrany před nakažením pohlavními chorobami. 



Pracovní list - AIDS 

1. Celým názvem se onemocnění AIDS nazývá: 

2. Co je to imunitní systém? 

3. Vytvoř si přehled typů bílých krvinek a podtrhni tu, která je v případě nakažení 

virem HIV nej důležitější. 

4. Zapiš možnosti a způsoby nakažení virem HIV. 

5. Zaznamenej čtyři vývojová stádia onemocnění AIDS a každé stádium stručně 

charakterizuj (příznaky apod.) 

1. 

2. 

3. 

4. 



6. Během diskuse si poznamenej : 

a) možnosti ochrany před nakažením virem HIV 

b) kritéria chování nakaženého člověka a jeho okolí 

c) telefonní číslo na bezplatnou poradenskou linku 



Pracovní list - Nebezpečí zvané droga (samostatná práce) 

1. Drogy se dělí do dvou hlavních skupin: 

a) 

b) 

2. Poznamenej si stručnou charakteristiku u každé skupiny i jednotlivé 

drogy (vzhled, způsob užití, druh závislosti, účinky): 

b) Alkohol a tabákové výrobky 

* alkohol 

* cigarety 

c) Marihuana a hašiš 

* marihuana 

* hašiš 

d) Opiáty 

* heroin 



* morfin, kodein 

e) Tlumící látky 

* sedatíva, analgetika, tlumiče chuti 

e) Stimulační (budivé) látky 

•fr pervitin 

* kokain 

f) Halucinogeny 

* extáze 

* LSD 



* lysohlávka česká 

b) Těkavé látky 

* toluen, aceton, éter 

3. Poznamenej možná nebezpečí drog z hlediska přenosu chorob. 

4. Vyjmenuj sociální problémy vznikající při užívání drog. 



Pracovní list - Nebezpečí zvané droga (soutěž) 

1. Proč lidé začínají brát drogy? 

2. Se kterou drogou lidé většinou zahajují svou narkomanskou kariéru? Proč? 

3. Která droga či skupina drog vám připadá jako nejnebezpečnější? 

4. Jaké nebezpečí v sobě skrývají těkavé látky? 

5. Jaká nebezpečí v sobě skrývají drogy jako takové? 



Pracovní list - Sexuální deviace a homosexualita 

1. Co je to sexuální deviace? 

2. Ke každé deviaci napiš stručnou charakteristiku: 

a) pedofílie 

b) gerontofílie 

c) zoofilie 

d) nekrofílie 

e) fetišismus 

f) sadismus 

g) masochismus 

h) sadomasochismus 

ch) exibicionismus 



i) voayerismus 

j) transvestitismus 

3. Zaznamenej rozdíl mezi transvestitou a travestitou: 

* travestita: 

* transvestita: 

4. Doplň: 

Transsexuál je . 



Pracovní list - Antikoncepce a plánované rodičovství 

1. Vyjmenuj všechna rizika, která s sebou sexuální vztah přináší. 

2. Vytvoř přehled druhů antikoncepce, každý druh stručně charakterizuj. 

Přehled druhů antikoncepce 

a) přirozená 

b) bariérová 

c) chemická 

d) hormonální 

e) sterilizace 

3. Charakterizuj dva typy potratů a udělej si vlastní poznámky к tomuto tématu. 

• miniinterrupce 



interrupce 

Vlastní poznámky: 

... * • • 

. 



Název videopořadu: Vyber si zdraví 

Hodnocení videopořadu: 

Tento videopořad byl natočen v roce 1999, je tedy o tři roky mladší než předešlé 

čtyři pořady. Ale neliší se stylem provedení - pojetím tématu, kterým jsou zde opět 

drogy a sex. 

Pořad je zajímavý, vystupují zde odborníci a další zajímaví lidé. Mladé lidi, 

hlavně ty mladší, by mohlo zaujmout povídání bývalé moderátorky hudebně 

zábavného pořadu Eso, Terezy Pergnerové. Určitě zaujmou fotografie již na vnějšek 

projevených pohlavních onemocnění, protože s tím se běžně žáci nesetkají. Pořad je 

zajímavý, ale hůře použitelný ve vyučovacích hodinách. Lze ho jen velmi těžko 

efektivně využít ve vyučovacích hodinách občanské výchovy. 

Pořad je vhodné použít pouze v případě, že by se uvolnila vyučovací hodina 

navíc, například při suplování za jiného vyučujícího. 

Z těchto důvodů není к tomuto pořadu připojeno jeho zařazení do vyučovacích 

hodin ani plán modelové vyučovací hodiny. 



Název videopořadu: Sexualita 

Hodnocení videopořadu: 

Tento pořad trvá 22 minut a jeho ústředním tématem je sexualita. Pořad se 

po faktické stránce příliš nepovedl, je o všem a zároveň o ničem. Komentátor 

vypráví jakoby bez zájmu, jeho slovní projev je monotónní a mdlý, Dá se 

předpokládat, že by žáci při sledování tohoto pořadu měli problém udržet 

pozornost. 

Názor, že к nevázanému sexu a promiskuitě vede krátká cesta, na jejímž 

počátku stojí nuda, sex-shopy a různé materiály se sexuální tématikou, je poněkud 

zvláštní. 

Důvodem vyřazení je obsah pořadu, který by žákům nic zásadního nedal a jen 

by se jeho puštěním plýtval drahocenný čas. 



Název videopořadu: Pohlavní styk 

Hodnocení videopořadu: 

Tento videopořad je velmi krátký, trvá pouhých 10 minut. Probírá se vněm 

význam pohlavního styku v životě člověka, pocity, které v člověku vyvolává. 

Pohlavní styk je zde sice popsán více méně jako pouhý fyzický akt, jehož popis 

je veskrze biologický, ale pořad špatný není. 

Pořadem provází žena, která má příjemný a živý styl projevu. S komentátorem 

z předešlého videopořadu s názvem Sexualita se to nedá srovnávat. 

Tento pořad není pro hodiny občanské výchovy podstatný, proto zde není 

uvedena modelová hodina. 


