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ABSTRAKT

Diplomová práce se nejprve zabývá v teoretické části porovnáním Listiny základních 

práv a svobod ČR a Slovenské ústavy s deklarací lidských práv ve smyslu historického 

přijetí  v obou porovnávaných státech.  Dále se věnuje projektovému vyučování,  a to 

zvláště ve vztahu k využití projektového vyučování ve výuce lidských práv na druhém 

stupni základní školy. Proto se též zabývá místem Lidských práv v RVP pro základní 

vzdělávání a též jejich místem v konkrétních  ŠVP vybraných  škol. Diplomová práce 

předloží návrh didaktického projektu ve zmíněné oblasti a navrhne a blíže popíše dílčí 

didaktické postupy uplatnitelné při realizaci navrhovaného projektu. V rámci realizace 

diplomové práce se počítá s uskutečněním projektu a s jeho evaluací.

KLÍČOVÁ SLOVA

projektová  výuka,  lidská  práva,  Listina  základních  práv  a  svobod  ČR,  Slovenská 

Ústava, výuka na 2. stupni základní školy, výuka lidských práv, rámcový vzdělávací 

program, Člověk, stát a právo
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ABSTRACT

This  diploma  thesis  deals  in  the  theoretical  part  with  comparing  the  Charter  of 

Fundamental Rights and Freedoms of the Czech Republic and the Slovak Constitution 

with the Declaration of Human Rights in the sense of historical acceptance in the two 

countries under consideration. It includes a proposal for a educational project in this 

area (e.g.  the  creation  of  supporting worksheets).  It  deals  with the topic  of  Human 

Rights in FEP for Elementary Education and specific SEPs of selected schools. The 

diploma thesis focuses on the preparation of a new Human Rights education project 

using selected  effective methods.  The proposal  of  this  project  will  be based on the 

comparison of already existing educational projects.

KEYWORDS

project teaching, human rights, Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the 

Czech Republic, Slovak Constitution, teaching on second level of primary school, 

human rights education, FEP, human being, state and law
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1. Úvod

Vyspělé  státy  jsou  charakterizovány  svou  vysokou  úrovní  ochrany  Lidských 

práv. Potřeba práv pro člověka, která by byla přiznána všem a bez rozdílu se v průběhu 

dějin  v náznacích  objevuje  v každé  dějinné  epoše,  snad kromě pravěku (toto  nelze 

vyvrátit,  ani  potvrdit,  chybí  prameny).  Hlavní  rozvoj  práv  přichází  až  s  rozvojem 

občanské  společnosti.  V roce  1948 byla  vydána Všeobecná deklarace  lidských práv 

především jako reakce na zločiny spáchané během druhé světové války. Deklaraci chybí 

právní síla, která by zabezpečila jejich dodržování.

V současnosti neexistuje stát nebo celosvětově uznávaná organizace, která by 

mohla zaručit dodržení lidských práv všude ve světě. Dodržování lidských  práv je tedy 

na každém jednotlivci.  Tato práce se pokusí navrhnout projekt, který by žákům tuto 

odpovědnost přiblížil.

Téma  diplomové  práce  bylo  zvoleno  na  základě  společensky  aktuálního 

problému  –  uprchlické  krize.  Žáci  se  o  dané  téma  velmi  zajímají,  ale  chybí  jim 

podstatné informace. Tato práce se pokusí navrhnout možnosti, jak danou problematiku 

začlenit do výuky a to v rámci učiva lidská práva. Dalším důvodem pro zvolení tohoto 

tématu, je skutečnost, že přibývá žáků z jiných zemí, kteří studují na českých školách. 

Lidská práva nabízejí možnost naučit žáky jejich prostřednictvím vzájemného respektu 

a tolerance.

Metody použité v této práci jsou především metody popisné a srovnávací.

Diplomová práce se zabývá lidskými právy v rámci předmětu výchova očanství. 

Teoretická část je rozdělena na dva okruhy – právní a didaktický.

 Cílem této práce v právním okruhu je porovnání ústavních pořádků České a 

Slovenské republiky s ohledem na historický vývoj lidských práv. tato část diplomové 

práce  si  klade  za  cíl  vytvořit  přehledný  a  srozumitelný  text,  který  může  sloužit 

vyučujícím,  kteří  by  uvažovali  o  realizaci  projektu  na  lidská  práva,  jako  studijní 

materiál. Autorce této práce se nepodařilo dohledat obdobný text, který by mohl sloužit 

obdobným  způsobem.  Lidská  práva  sebou  nesou   spoustu  kontroverzních  otázek 

například:  právo  na  život  vyvolává  otázku  potratů,  právo  na  azyl  otevírá  otázku 

uprchlické krize, právo na soukromí a rodinný život vede k otázce domácích porodů a 
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rizik s tím spojených. Abychom mohli jako vyučující zaujmout k těmto otázkám postoj, 

je potřeba znát zakotvenost jednotlivých práv v ústavním pořádku.

Druhý okruh, didaktický, se věnuje definování didaktického pojmu projektová 

výuky. Dále se zabývá využitím efektivních metod v projektové výuce. Tato práce si 

klade  za  cíl  odpovědět  na  otázku,  jestli  je  možné  realizovat  projektovou  výuku  s 

ohledem na  její  hlavní  požadavek  na  odpovědnost  žáka  za  jeho  konání.  Lze  tento 

požadavek objektivně ověřit?

Druhá část práce je praktická. Práce popisuje a hodnotí průběh dvou projektů, 

které  se  zabývají  lidskými  právy.  Oba  projekty  byly  realizovány  na  vybrané  škole 

Petřiny-Sever v sedmé třídě základní školy. Projekty jsou popsány, a to jejich průběh. V 

rámci hodnocení projektů je zařazena i zpětná vazba žáků, která je součástí příloh. V 

praktické části se nachází i navržený projekt na téma lidská práva, který byl realizován 

v roce 2016. Projekt je provázán s RVP a ŠVP vybrané školy.

Zdroje  v teoretické  části  jsou dostupné.  Teoretická  část  této  práce  vychází  z 

primárních informačních a právních pramenů a to v především v kapitole 3. Sekundární 

prameny byly využity pro kapitolu 4. a 2. 

Praktická  část  vychází  z  pozorování  daných  projektů  a  to  především  jejich 

průběhu.  Přesný průběh projektu není  veřejně dostupný.  Na internetových stránkách 

obou organizací, které v roce 2017 pořádali projekty na vybrané škole, ZŠ Petřiny – 

Sever, jsou dostupné pouze obecné informace o realizovaných projektech. Další zdroj 

informací jsou zpětné vazby žáků na dané projekty.

S ohledem na skutečnost, že projekt Lidská práva zpracovaný a použitý v rámci 

této  diplomové  práce  je  mou  autorskou  prací  a  není  tak  možné  k  tomuto  projektu 

poskytout jednoznačné zdroje. Je to především z toho důvodu, že tvorba tohoto projektu 

vycházela z mých zkušeností a znalostí, získaných za mé studium, ale i z mé praxe ve 

školství. Je tak možné, že myšlenky,či postupy mohou jevit podobnost s již existujícími 

aktivitami, které mají upoutat nebo motivovat žáky. 

Projekty jsou vázány na odpovědnost žáka za stvořené dílo a získané vědomosti. 

Součástí této práce je zhodnocení jednotlivých projektů. Nabízí se zde otázka, zda je 

možné pomocí evaluace zjistit zda došlo k hodnotovému posunu žáka a zda vznikla 

odpovědnost žáka za dodržování lidských práv.
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2. Podklady k právně-teoretické části

Česká republika  se  hlásí  v  preambuli  k  principům právního státu.1 právo  je  soubor 

norem, které jsou formálně uznány státem a sankcionovány státní mocí.2 Znalost práva 

je základním předpokladem pro život v dané společnosti. Právní jazyk má svá pravidla a 

samotný výklad práva je problematický. Z tohoto důvodu jsou k jednotlivých právům 

vydávány výklady práva. V souvislosti s tímto faktem existuje i velké množství odborné 

literatury, která se snaží přiblížit právo lidem bez právního vzdělání. Tato kapitola si 

klade  za  cíl  uvést  odborné  publikace,  které  podle  autorky diplomové  práce  mohou 

sloužit  jako  podklad  pro  samostatné  studium,  a  podle  kterých  byly  zpracovány 

následující kapitoly 3 a 4, které zpracovávají primární prameny práva. 

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult (Janků, J. a kol. 2004) byla 

vydána v rámci série beckovy mezioborové učebnice. Publikace se věnuje téměř všem 

oblastem práva od základů teorie práva, přes právo ústavní až po mimosoudní řešení 

sporů. Učebnice danou problematiku přibližuje podle jasné struktury, pokud by téma 

nebylo pro potřeby studenta dostatečně rozvedeno, je za každou kapitolou uvedena další 

doporučená literatura.

Méně rozsáhlou publikací  na dané téma je  Úvod do studia práva (Spirit,  M. 

2010). Učebnic se věnuje základním právním pojmům jako je právní norma, funkce 

práva,  druhy  právní  kultury  atd.  Je  pojmovou  základnou   pro  možnost  dalšího 

vzdělávání  v  oblasti  práva. Velkým přínosem této  publikace  je  stručný a  přehledný 

popis  trestného řízení.  Publikce  obsahuje  i  vývoj  práva,  první  kapitola  je  věnována 

základu pro evropskou právní kulturu - právo římské. Jedná se o ucelený přehled, který 

naznačuje vývoj lidských práv na našem území.

Publikace, která již více zashuje do odborné vědy je dílo Aleše Gerlocha Teorie 

práva. Zde se stkáváme s velmi podrobným výkladem o tom, co je to právo a jak s ním 

dále nakládat. Publikace obsahuje vkladová pravidla práva, která jsou uplatňována i v 

1  ČESKO. fragment #f1471032 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky. In: <i>Zákony 
pro lidi.cz</i> [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 7. 12. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1#f1471032

2  JANKŮ, M a kol..; Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 3, doplněné a přepracované 
vydání, C.H.Beck Praha 2008, ISBN 978-80-7400-078-2, str. V
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rámci obou ústavních podob Slovenské a České republiky. Výkladová pravidla stanoví, 

že je dáno přednst právu, které nelze vykonávat bez omezení jiného práva.  Druhým 

kritériem je veřejný zájem. Případné kolize jsou založeny na principu proporcionality 

(omezení práva je přiměřené ochraně jiných práv či hodnot).3 Z uvedeného vyplývá, že 

tak,  jak je  sepsána  Listina základních  práv a  svobod,  je  pochopitelné,  že  v případě 

kolize  bude dáno přednost  ustanovení,  které  je  pořadově dříve,  oproti  ustanovením, 

která  jsou  uvedena  v  Listině  základních  práv  a  svobod  později.  Je  samozřejmě 

pochopitelné, že společná a závěrečná ustanovení těžko mohou být v kolizi s jinými 

ustanoveními. Stejným způsobem se mi i jeví uspořádání Ústavy Slovenské republiky. z 

tohoto  důvodu  a  principu  je  pojat  výklad  předmětných  ustanovení  těchto  právních 

předpisů.

Všechny tři publikace tvoří základ pro pochopení pojmu práva, jeho struktury a 

nakládání s právní pojmy, normami a předpisy. 

3. Historie lidských práv

V této kapitole se nebudu podrobně zabývat historií Lidských práv, neboť tato 

byla již několikrát zpracována a to v různých podobách. Cílem této kapitoly je shrnout 

vývoj lidských práv s důrazem na inspirační zdroje Všeobecné deklarace lidských práv. 

Tato Deklarace je sama o sobě inspirací pro Listinu základních práv a svobod, která je 

zakotvena v ústavním pořádku ČR. Samotné porovnání Všeobecné deklarace lidských 

práv a svobod je uvedeno v kapitole 3. Kapitola se bude výhradně věnovat zdrojům 

evropského práva.

 Odpověď na otázku, kdy se objevují lidská práva, je velmi složitá. V této oblasti 

můžeme  vycházet  pouze  z  dochovaných  pramenů  a  to  samozřejmě  z  pramenů 

písemných.  Který  právní  dokument  je  tedy  první?  Na  tuto  otázku  je  velmi  těžké 

odpovědět.  První  náznaky lidských  práv  se  objevují  již  ve  starověkých  despociích. 

Velmi  důležitou  památkou  z  této  oblasti  je  Chammurapiho  zákoník,  který  svým 

uspořádáním  prozrazuje  konkrétní  informace  o  uspořádání  společnosti  v  oblasti 

3 GERLOCH, A., Teorie práva, 4.upravené vydání Praha, nak. Aleš Čeněk 2007, ISBN 978-80-7380-
023-9, str.156
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hospodářské, sociální a právní.4 Tento zákoník se věnoval pouze obyvatelům městského 

státu. Cílem, kromě posílení samotné moci panovníka, byla i zjevná potřeba společnosti 

v přehledu majetkových a společenských práv.5 

Vrcholem  starověkého  práva  je  právo  římské.  Římané  většinu  své  kultury 

postavili  na  inspiračních  zdrojích  ze  starověkého  Řecka  a  Etruské  civilizace.  První 

dochovaný římský právní dokument je z 5. stol. př. n. l., kdy došlo k sepsání zvykového 

práva – Zákony dvanácti desek.6 Římané označovali právní vědu za umění dobrého a 

spravedlivého.  Další  právní  dokumenty  vznikly  za  císaře  Justiniána,  což  se  stalo 

základem  pro  právo  Byzantské  říše  a  ovlivňovalo  tudíž  především  východní  část 

Evropy.  Západní  část  Evropy  vycházela  především  ze  zákoníků  císaře  Theodosia. 

Zákony 12 ti desek platí až do 6 století n.l., a to pouze s úpravami.7 Ve vztahu k lidským 

právům se zákony dvanácti desek zabývají přidělením práv v rámci rodu/rodiny (již od 

zvykového práva), kde nositelem práv je tzv. pater familias8. Tedy otec vládne rodu a 

má přiznána v Římě preferovaná následující práva: právo na soukromý majetek9, právo 

účastnit  se  na  veřejném  politickém  životě,  získávat  úřady  s  ohledem  na  jejich 

společenské postavení a mít svůj politický názor10, právo dědit jakožto mužští potomci, 

jež po smrti jejich otce zakládají vlastní familias nebo pokračovali v otcově)11, a další, 

společensky ne již tak významná, práva.

O rozvoj práv se zasloužili především nobilita, konzulové a pontifikové, kteří 

tvořili  a  vydávali  různé  “vyhlášky”,  které  se  staly základem pro  pozdější  ius  civile 

(občanský zákoník)12. Výklad práva byl však zneužíván samotnými magistráty, neboť ti 

byli většinu historie Římské říše jedinými vykladači práva, a proto byl vytvořen úřad 

prétora13, který měl dohlížet právě na řádný výklad práva. Římané zde položili základy 

pro dnešní úřad ombudsmana, neboť i k prétorovi se občané mohli obracet, pokud byla 

4 KLÍMA, J. Zákoník Chammurapiho. 1. Vyd. Praha: Karlova universita v Praze, 1951. 48 s. ISBN 
neuvedeno, s. 2. 

5 SMITHA, E., F., 1998-2015, Sumerian Culture and Hammurabi at Babylon, (online).[cit 25. 10. 
2017], http://www.fsmitha.com/h1/ch03-ham.htm

6 KEPARTOVÁ, J.,  Římané a Evropa, vyd. Karlova univerzia v Praze, nak. Karolinum, Praha 2005, 
ISBN:80-246-0862-6, str. 127

7 tamtéž
8 BARTOŠEK, M., Dějiny římského práva, ve třech fázích jeho vývoje, 1. vydání, Praha: 

Československá akademie věd, Academia 1988, ISBN: 9788020005458, str. 161-162
9 tamtéž, str. 161-162
10 tamtéž, str. 20
11 tamtéž, str. 163
12 tamtéž, str. 51, 111
13 tamtéž, str. 51, 112
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jejich práva ukrácena. Dochází k postupnému zvyšování počtu prétorů a dokonce vzniká 

funkce prétora cizineckého.14 Nakonec prétoři mohou vydávat i vlastní edikty, kterými 

mohli, mimo jiné, upravovat, omezovat a případně i rušit vyhlášky pontifiků. Jednalo se 

o jakýsi základ ústavního soudu.15

Římané zpřístupnili  soudy široké veřejnosti.  Tomuto kroku předcházel  soupis 

přečinů  v  předpisu  lex  Aquilia16 a  následné  zvolení  Tiberia  Coruncania,  plebejce  a 

vojevůdce,  za  nejvyššího  pontifika,  který  na  základě  lex  Aquilia  zpřístupnil  porady 

pontifiků. Tedy soudní spory začaly být veřejné.17

Východořímský odkaz vrcholí dokumentem známým ve středověku jako Corpus 

Iuris  Civilis.  Tento  kodex  shrnuje  dosavadní  vývoj  římského  práva,  uceluje  ho  a 

rámcově jednoznačně stanovuje práva a povinnosti občanů říše. Občané všech skupin 

již mají právo vlastnit majetek, právo na soukromí, právo na spravedlivý soud. Ostatní 

práva se nevyskytovala v podobě, ve které je známe dnes. Právo na život se vyskytovalo 

pouze v omezené míře, vražda byla sice nezákonná, ale zabití otroka bylo chápáno jako 

rozbití věci, tudíž trestem byla náhrada. Tento trest zde byl zcela obvyklý.18

Středověk  ve  svém  počátku  je  znám  především  právní  nejednotností. 

Spojovacím prvkem bylo  církevní  právo,  které  dávalo  pouze  mantinely k  lidskému 

chování.  Náznakem  lidských  práv  je  dokument  Magna  charta  libertatum,  který  se 

dotýká stavů, ale v některých částech se vztahuje na veškeré obyvatelstvo. Byl vydán 

roku 1215 Janem Bezzemkem v Anglii.19 Lidským právům se věnuje část Habeas corpus 

–  tedy právo na  důstojné  zacházení.  Toto  právo se  stalo  základem pro  nestranného 

soudce a presumpci nevinny.20

Důležitý  inspirační  zdroj  pro  Všeobecnou  deklaraci  lidských  práv  vzniká  v 

14 tamtéž, str. 91-92
15 tamtéž, str. 56, 78-81
16 JANOTOVÁ, J., Lex Aqulia de damno, zmeny právnej úpravy zodpovednosti za škodu, Brno, 2007, 

Diplomová práce (Mgr.), Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a 
práva, 21. 5. 2007, str.15-42

17 ALFORD, P., W, GLENDON, A., M., SHERIDAN, A. L., Legal Education, Encyclopedia Britanica 
[online]. ©2017 Encyclopædia Britannica, Inc., [cit 6. 12. 2017]. Dostupné z: 
https://www.britannica.com/topic/legal-education 

18 KINCL, J., URFUS, V., SKREJPEK, M., Římské pravo. 2., dopl. a preprac. vyd., V nakl. Beck 1. vyd. 
Praha: C.H. Beck, 1995, xxii, Právnické ucebnice (C.H. Beck). ISBN 8071790311, 386 s. 

19  ZÁGORA, M., 2008, Velká Británie: Magna charta libertatum na internetu (Magna Carta Project), 
(c) 2008 stavitele-katedral.cz [online]. Stavitelé Katedrál. Dostupné z: http://www.stavitele-
katedral.cz/velka-britanie-magna-charta-libertatum-na-internetu-magna-carta-project/

20 MCBREWSTER, J., MILLER, P., F., VANDOME, F., A., Habeas corpus act 1679, Alphascript 
Publishing, 2010, ISBN-13: 978-613-0-71267-9
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novověké historii. Jedná se o Deklaraci práv člověka a občana, která byla vydána v roce 

1789. Tento dokument je symbolem Velké francouzské revoluce. Byl součástí ústavy, 

která byla vydána roku 1791. Byla v něm rozdělena moc na tři složky: zákonodárnou, 

výkonnou a soudní. Francie se skrze výše zmíněnou ústavu stává konstituční monarchií. 

Deklarace práv člověka a občana tvořila úvodní část celého předpisu.

První článek zdůrazňuje rovnost mezi lidmi a vzájemnou svobodu, kterou může 

omezit pouze stát a to pouze ve prospěch celku. Toto prohlášení bylo průlomové v celé 

Evropě, kde většina států byla pod absolutistickou vládou.

Práva  člověka  jsou,  dle  výše  uvedené  deklarace,  přirozená,  nezadatelná.  V 

Deklaraci  práv  člověka  a  občana  se  jedná  o  čtyři  práva,  a  to  právo na  vlastnictví, 

bezpečnost, odpor proti útlaku a svobodu. Tato práva nelze přidělit, protože se s nimi 

člověk rodí a jsou nezávislá na vůli  kohokoli.  Člověk má daná práva z přirozenosti 

lidské existence. 

Článek třetí v podstatě tvoří základ pro zastupitelskou podobu vlády, kdy vláda 

odvozuje své oprávnění vydávat zákony od národa, od kterého dostala mandát.

Svoboda je zde velmi moderně definovaná: „Svoboda spočívá v tom, že každý  

může činit vše, co neškodí druhému.“21 Tento způsob formulace vymezuje i omezení 

přirozených  práv,  která  jsou  omezena  pouze  právy  druhého  člověka,  tedy  jeho 

svobodou.

Čl. 5 zakládá meze zákona a definuje oblasti,  kterými se zákon smí zabývat. 

Zákon omezuje jednání ve společnosti, které je škodlivé. Objevuje se zde, ještě dnes 

důležitá, zásada práva, a to, že nikdo nesmí činit to, co je zákonem zakázáno a naopak 

nemůže být nucen činit to, co zákon nenařizuje.

Všichni občané jsou si rovni, a to jak před zákonem, tak v možnostech získání 

úřadů.  Omezení  vyplývá  pouze  z  přirozené  nerovnosti  v  nadání,  schopnostech  a 

ctnostech. Pojem ctnosti naznačuje, že možnost získání veřejného úřadu by mohla být 

ovlivněna názorem veřejného mínění. Význam článku 6 spočívá v prvním použití pojmu 

občan  v  tomto  dokumentu.  Občanovi  je  zpřístupněna  možnost  dostat  se  k 

privilegovaným úřadům. Chápání pojmu občan se přesto liší od současné definice, kdy 

zde je občan muž a nikoli žena. Tento fakt zdůrazňuje skutečnost, že v roce 1791 byla 

21 SKOUPÝ, A., Texty k obecným dějinám kapitalismu I, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, 
1989, [cit. 27. 10. 2017], Dostupné na http://www.historie.upol.cz/19/prameny/prava.htm 
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vydána Deklarace ženy a občanky, kde tento dokument je však pouze prohlášením a 

přáním jeho autorky Olympe de Gouges a nemělo žádnou závaznost.

Čl.  7  stanovuje  pravidla  pro  zatčení  člověka  a  zároveň  uděluje  povinnost 

každému člověku uposlechnout předvolání či pokyny při vzetí do vazby.

 V článku 9 je stanovena presumpce neviny. Presumpce neviny je, v té době, 

vysoce moderní pojetí náhledu na práva obžalovaného. Je sice pravda, že se náznaky 

presumpce nevinny objevují již v právu římském. Pro dokreslení uvádím, že pohled 

římského práva na nevinu před soudem dokresluje následující dobová anekdota, která 

popisuje právní spor,  kdy obviněný se hájí  pouze tím, že je nevinen. Obžaloba sice 

nemá dostatek důkazů, ale přesto si žalobce postěžoval Ceasarovi: „Ó slavný Ceasare, 

pokud postačuje popírat vinu, co se stane s vinnými? Prohlášení se dá i obrátit, a to 

Ceasar  také  ve  své  odpovědi  udělal:  „Pokud  postačuje  obvinit,  co  se  stane  s 

nevinnými“.22

 Ve středověku se situace, díky inkvizičnímu právu, otáčí. Obžalovaný je ten, 

který musí dokazovat svou nevinu. Navíc je v tomto období povoleno mučení, které má 

obviněného přinutit k podepsání doznání. Kdyby byl člověk nevinný, Bůh by mu dal 

sílu  mučení vydržet.  Inkviziční  právo se na našem území udrželo až do roku 1850. 

Naštěstí mučení bylo zakázáno již Marií Terezií, ale důkazní právo stále spočívalo na 

obviněném.23

Článek 10 Deklarace práv člověka a občana zakládá náboženskou svobodu, která 

je podle deklarace omezena pouze veřejným pořádkem. Tento článek je podle mého 

názoru problematický. Článek může být vykládán jako právo na svobodu vyznání, ale 

pokud ho porovnáme s prohlášením Deklarace práv člověka a občana, kde je napsáno, 

že byla vydána „… za přítomnosti a pod záštitou Nejvyšší Bytosti …“24,  pak může být 

tento  dojem  zcela  jiný. Prohlášení  se  sice  neodkazuje  přímo  ke  konkrétnímu 

náboženství, ale rozhodně je zde patrná monoteistická tendence. Na našem území zatím 

platil pouze toleranční patent Josefa II., který toleroval pouze tři vyznání, a to ještě v 

rámci křesťanského náboženství, a tedy čl. 10 je v rámci dějin lidských práv skutečně 

22 KOS, J., Presumpce neviny, 2007, Rigorózní práce (JUDr.), Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, Katedra trestního práva, 23. 10. 2007, 
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/12566/RPTX_2006_2_11220_HR099_39680_0
_12198.pdf?sequence=1, str.21

23 tamtéž, str. 23
24 SKOUPÝ, A., Texty k obecným dějinám kapitalismu I, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, 

1989, [cit. 27. 10. 2017], dostupné na http://www.historie.upol.cz/19/prameny/prava.htm
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průlomový.

Svoboda myšlení a zákaz cenzury jsou práva, která jsou obsažena v článku 11. 

Tato práva mohou být omezena pouze v případech, které stanoví zákon, a pokud někdo 

vědomě těchto práv zneužije, je povinen se za to zodpovídat před soudem.

Následně  se  dokument  věnuje  výběru  daní,  kdo  má  daně  platit  a  proč  jsou 

potřeba. Daně nepatří mezi práva, ale spíše mezi povinnosti občana, který má ale právo 

se vyjádřit k účelu, úrovni a množství daní. Tento bod znamenal vyřešení problému, 

který se stal „roznětkou“ pro Velkou francouzskou revoluci. Daně již neplatí pouze třetí 

stav, ale všechny stavy bez rozdílu původu. Výše daně se určovala podle čl. 13 takto: 

„mají  být  rovnoměrně  rozvrženy  na  všechny  občany  podle  jejich  majetkové  

schopnosti.“25 Platila zde zásada čím větší majetek, tím člověk zaplatil větší daně. Tato 

daň by se z dnešního úhlu dala nazvat daní progresivní.

V závěru Deklarace práv člověka a občana je opět zmiňováno právo na majetek, 

které  je  posvátné  a  může  být  omezeno  jen  ve  výjimečných  případech  a  vždy  za 

odškodnění.

Deklarace  práv  člověka  a  občana  byla  ve  své  době  opravdu  průlomový 

dokument, ale i tak v mnoha ohledech zůstala determinována svojí dobou. Práva žen a 

dětí  zde  řešena nejsou,  a  to  i  přesto,  že se  zdá v úvodních článcích,  že se  jedná o 

prohlášení práv, která jsou připsána všem a bez rozdílu.

Vrcholem  vývoje  lidských  práv  je  dokument  z  roku  1948  a  to  Všeobecná 

deklarace lidských práv.  Tento dokument vznikl z důvodu potřeby předejít  prožitým 

hrůzám dvou historicky nedávných světových válek a jejich důsledkům.

Tato deklarace byla vytvořena komisí pro lidská práva při Organizaci spojených 

národů. Její úkol byl, po Druhé světové válce, dvojí. První část tkvěla v tom, že měla 

vytvořit obecnější a nezávazný dokument, který spíše podpoří většina států. Druhá část 

jejich  úkolu  poté  spočívala v  tom,  že  na  základě  takto  vzniklého  dokumentu  měla 

vytvořit mezinárodní smlouvy, které následně již budou závazné pro ratifikující státy. S 

ohledem na to, že se druhou část úkolu podařilo komisi splnit až v roce 1966, a to ještě 

způsobem,  že  byla  práva  rozdělena  do  dvou  smluv,  které  pokrývají  oblasti  práv 

lidských, občanských, hospodářských, politických, sociálních a kulturních, je všeobecná 

25 tamtéž
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deklarace,  jako jejich  “matka”  a  současně  jednotný dokument,  výrazně  důležitějším 

mezníkem  v  oblasti  lidských  práv.  26 Nedá  se  popřít,  že  následné  pakty  rozvíjejí 

Všeobecnou  deklarací  ucelená  práva,  nicméně  pořád  platí,  že  zásadní  je  právě 

Všeobecná deklarace lidských práv. 

Další  důležitá okolnost,  kterou je nezbytné zmínit,  je, že oproti  dnešním 192 

členským státům Organizace spojených národů jich při  vzniku Všeobecné deklarace 

lidských  práv  bylo  pouze  58.  I  přes  to  zde  byli  zástupci  nejen  různých  ras,  ale  i  

náboženství, kultur, národů, ideologií, nebo politických zřízení.27

4. Lidská práva v právním sytému České republiky v porovnáním s 

Republikou slovenskou

Tato  kapitola  se  bude  zabývat  oblastí  ústavního  práva  českého  a  jeho 

porovnáním s  ústavním právem Slovenské  republiky.  Z  toho  vyplývá,  že  se  v  této 

kapitole objeví právní úpravy po 1. lednu 1993, kdy byly obě republiky vyhlášeny jako 

samostatné  státy.  Obě  koncepce  vycházejí  do  jisté  míry  ze  Všeobecné  deklarace 

lidských  práv  (1948).  Česká  právní  úprava  bude  porovnána  s  tímto  inspirativním 

dokumentem  přímo,  avšak  Slovenská  nikoliv,  což  bude  vysvětleno  na  závěr  této 

kapitoly.

Nejprve  se  kapitola  bude  zaobírat  českou  právní  úpravou  a  Všeobecnou 

deklarací lidských práv a následně slovenskou a závěr bude věnován porovnání obou 

koncepcí.

4.1 Právní zakotvení lidských práv v České republice

Česká republika má zakotvení Lidských práv vyřešeno pomocí dvou ústavních 

zákonů – zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky (dále jen „Ústava ČR“) a zák.č. 

26 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 
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2/1993  Sb.  Listina  základních  lidských  práv  (dále  jen  „Listina“).  Ze  způsobu 

legislativního zakotvení tedy vyplývá, že Ústava a Listina mají stejnou právní váhu, 

tedy nejvyšší právní norma, a jsou účinné od stejného data (14. 1. 1993). 

 Listina se zabývá primárně stanovením lidských práv a Ústava ČR se vzhledem 

k lidských právům zabývá především jejich vztahem mezi člověkem a státem. Primární 

článek Ústavy ČR, zabývající se lidskými právy, je článek č. 3, který říká, že součástí 

ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod28., kterou se v 

této kapitole hodlám zabývat.

V  samotné  ústavě  se  nachází  články,  které  se  věnují  nebo  dotýkají  oblasti 

lidských práv.  Například článek 96 odst.  1 Ústavy ČR, který zní:  „všichni účastníci 

řízení mají před soudem rovná práva.“29 nebo článek 102 odst.1 1 zák. č. 1/1993 Sb., 

Ústavy  ČR,  který  hovoří  o  rovném,  všeobecném,  přímém  volebním  právu  do 

zastupitelstev30 a další, které uvádím jen pro názornost, neboť hlavním předmětem této 

kapitoly je právní úprava Lidských práv ČR, tedy Listina.

Smyslem Listiny bylo  především zakotvit  lidská  práva  v  právním řádu nově 

vznikajícího demokratického státu, a to s ohledem na jeho totalitní minulost. Obdoba 

lidských práv sice byla zakotvena v Ústavě již před rokem 1993 v podobě občanských 

práv (hlava druhá zák. č. 100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky 

-dále ústava ČSSR), kde bylo uvedeno například: „všichni občané mají rovná práva a 

rovné povinnosti  (čl.  20 odst.1  v ústavě ČSSR)“31,  což byla  obdoba lidského práva 

vzájemné rovnosti,  ale  v  reálném životě  docházelo  k ohýbání  a  překrucování  nejen 

tohoto práva.

Listina byla v roce 1993 přijata ve stejném znění,  v jakém platila již z doby 

České  a  Slovenské  federativní  republiky,  jak  vyplývá  z  preambule  listiny.  Aktuální 

znění je platné od roku 1998 po změně ústavním zák. č. 162/1998 o změně o Listiny 

základních  práv  a  svobod.  Tento  zákon  měnil  dobu  zadržení  obviněného  nebo 

podezřelého z trestného činu z 24 hodin na 48 hodin. Kromě této novelizace zůstává 

listina v původním znění z roku 1993.

28 ČESKO. Čl. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky. In: Zákony pro lidi.cz [online]. 
© AION CS 2010-2017 [cit. 15. 10. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1#cl3 

29  tamtéž
30 tamtéž
31 tamtéž
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Podobně  jako  jiná  zakotvení  lidských  práv  v  Evropských  zemích,  vychází  i 

Listina ze Všeobecné deklarace Lidských práv (dále jen „Deklarace“). Listina se liší 

především  v  chápání,  co  jsou  lidská  práva.  Listina  specifikuje  lidská  práva  jako 

mnohem užší  okruh  práv  oproti  Deklaraci.  Rozdělení  práv  v  Listině  má  praktický 

dopad, neboť mnohá práva jsou přiznána i jiným subjektům a ne pouze lidem. Právo 

vlastnit majetek listina definuje jako právo lidské, kdežto právo na volbu povolání jako 

právo hospodářské, a tudíž právo vlastnit majetek, například získaný skrze podnikání, 

má člověk třeba i skrze jeho společnost, která je v českém právním řádu chápána jako 

právnická osoba, a stejně tak je v jistém rozsahu uděleno právo vlastnit majetek i státu 

atd..  Deklarace  považuje  zmíněné  pouze  za  právo  lidské  a  tudíž  by  nemohlo  být 

přiznáno i jiným subjektům. Této problematice se více věnují kapitoly 4.1.1 až 4.1.6, 

které  se  zabývají  jednotlivými  hlavami  Listiny.  Listina  přiznává lidská  práva  pouze 

člověku, stejně jako deklarace, ale listina připouští i výjimky (viz kapitola 3.1.2.).

Listina je právní normou, tedy se na ní uplatňují všechny aplikační, výkladová a 

legislativní pravidla. Základní výkladová zásada zní tak, že právo či povinnost, které je 

uvedeno  v  právní  normě dříve,  má  přednost  před  právem či  povinností  uvedenými 

později. Například může dojít ke střetu práva na život, které je uvedeno v čl. 6 odst. 1 

Listiny  a  práva  vlastnit  majetek  (čl.  11  odst.  1  listiny),  kdy podle  této  zásady  má 

přednost právo na život, tudíž máme právo vlastnit a bránit svůj majetek, ale nemůže 

kvůli jeho ochraně jiného člověka zabít.

Listina se dělí na šest hlav, které označují určitou právní oblast a každá hlava se 

dělí na články, popřípadě oddíly.

 

4.1.1 Hlava I.

Hlava první obsahuje čtyři články a zabývá se ustanovením principů uplatňování 

státní moci32. Je zde zaručena svoboda, důstojnost a rovnost v právech. Základní lidská 

práva jsou nezadatelná, nezrušitelná, nezcizitelná a nepromlčitelná.

Výše uvedené značí, že základní práva a svobody, stejně jako postavení člověka 

32 ČESKO. Hlava 1 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#hlava1 
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vůči  jinému  člověku,  mají  výsadní  postavení  v  rámci  české  legislativy.  Jedná  se  o 

definici rovnosti mezi lidmi, kterou nelze jakýmkoli způsobem zrušit nebo se jí vzdát.

 Dále  zákaz  vázání  se  ze  strany  státu  na  nějakou  určitou  ideologii  nebo 

náboženské vyznání. Státní moc lze uplatňovat jen zákonem určeným způsobem a nikdo 

nesmí být nucen činit to, co mu zákon neukládá. Současně každý může činit, co zákon 

nezakazuje.  Omezení  základních  práv  je  možné  pouze  zákonem  za  podmínek,  že 

nedojde k porušení smyslu a účelu lidských práv. Například může být omezena svoboda 

projevu z důvodu veřejné bezpečnosti.

Posloupnost Hlavy I. znamená, kromě rovnosti všech lidí, i skutečnost, že lidé 

jsou na prvním místě. Zajímavá je skutečnost, že listina přiznává práva každému na 

základě svého vlastního svobodného rozhodnutí přiklonit se k určité národnosti a nikdo 

nemůže být donucen ani nucen přiklonit se k jiné.

4.1.2 Hlava II.

4.1.2.1 Odíl první

Hlava druhá  oddíl  první  se  zabývá samotnými lidskými právy, určuje,  co  je 

považováno za lidská práva a stanovuje jakým způsobem mohou být konkrétní práva 

omezena. Těmito právy jsou:

4.1.2.1.1 každý je způsobilý mít práva

V deklaraci se tento obrat ještě  neobjevuje,  přestože každému člověku určitá 

práva přiznává. Listina specifikuje, že bez ohledu na to, zda se narodí nebo nenarodí, 

nemůže o způsobilost mít práva přijít. Tento fakt se promítá v rámci české legislativy 

například v dědickém právu. Dítě, které se narodilo mrtvé, ale v rámci české legislativy 

bylo považováno za živé alespoň v rámci prenatálního vývoje, nebo zemřelo krátce po 

porodu, se může stát dědicem. Tudíž dítě, které se ještě nenarodilo, ale je obhajitelný 

předpoklad, že se narodí, může dědit. Po jeho smrti se dědí v rámci dědických práv 

spřízněných  s  ním.  Zatímco  Deklarace  přiznává  práva  pouze  člověku,  což  by  v 

legislativě ČR znamenalo, že by dítě, které se narodí až po smrti jednoho rodiče nemělo 
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právo na dědictví, neboť v době úmrtí nebyl podle českého práva chápán jako člověk. 
3334

4.1.2.1.2 právo na život

Život  člověka  je  v  podstatě  nedotknutelný.  Život  nemůže  být  odebrán  ani 

trestem,  tudíž  je  trest  smrti  nepřípustný.  Výjimku  představuje  pouze  jednání  jiného 

člověka, které není trestné, ale vede ke smrti jiné osoby. Například je-li někdo ohrožen 

na životě jinou osobou a brání svůj život, jak mu Listina zaručuje, může za určitých 

okolností dojít ke smrti útočníka a obránce nebude trestán za to, že útočník zemřel.

4.1.2.1.3 nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, zákaz nelidského 
krutého nebo ponižujícího zacházení nebo trestu

Právo je obsaženo v článku č. 7 a zaručuje fyzickou důstojnost a neporušitelnost 

člověka  a  jeho  právo  na  osobní  životní  prostor,  do  kterého  nikdo  nesmí,  bez  jeho 

souhlasu či nezákonně, vniknout. Výjimky jsou určeny zákonem.

4.1.2.1.4 právo na osobní svobodu

Člověk  může  konat  vše,  co  není  zákonem  nebo  legislativou  zakázáno  a  to 

kdykoli  a  kdekoli.  Pravidla  omezení  osobní  svobody jsou velmi striktní  a  možnosti 

jejího omezení jsou již na úrovni listiny. Deklarace je více neurčitá. Čl. 9 Deklarace: 

„Nikdo  nesmí  být  svévolně  zatčen,  zadržen  nebo  vyhoštěn.“35 Pokud  bude  schválen 

zákon, že na základě podezření může být člověk zatčen,  bude to podle Deklarace v 

pořádku, ale Listina by tak, jak je postavena v našem právní řádu, neumožnila ani přijetí 

takového zákona,  popřípadě  by došlo  k jeho zrušení  pro kolizi  s  ústavním právem. 

Deklarace  se  k  právu  na  osobní  svobodu vztahuje  také  v  Čl.11  odst.  1  (hlava  V.): 

33 ČESKO. § 19 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 
2010-2017 [cit. 28. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p19 

34 ČESKO. § 23 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 
2010-2017 [cit. 28. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p23 

35 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 
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„Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo být považován za nevinného pokud  

není prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byli zajištěny veškeré možnosti  

obhajoby.“36 Tento článek se vztahuje i k dalším článkům Listiny, a to například k čl. 40 

a násl. Listiny.

4.1.2.1.5 zákaz být podroben nuceným pracím nebo službám

Listina stanovuje výjimku v případě záchrany života nebo veřejného zájmu. Toto 

ustanovení je aplikací v Deklaraci zakázaného otroctví a nucených prací (čl. 4).37 

4.1.2.1.6 právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a 
ochranu jména

Do této oblasti patří ochrana před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného  života  (čl.  10,  odst.  2  Listiny)  a  právo  na  ochranu  před  neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů (čl. 10 odst. 

3 Listiny). Na rozdíl od nedotknutelnosti osoby se zde jedná o psychickou (případně 

duševní) stránku člověka, jeho odkaz a pozici ve společnosti. Každý člověk má právo 

chránit si své soukromí a to ve smyslu jeho domova a rodiny nebo informací o něm.

4.1.2.1.7 právo vlastnit majetek

V souvislosti s majetkem je zaručeno i právo dědit. Listina připouští možnost 

výjimek, že některý majetek může být ve vlastnictví určitých subjektů, a ne každého 

člověka.  Podrobnosti  řeší  zákon.  Vlastnictví  je závazek a  nesmí být  zneužit.  Výkon 

tohoto práva nesmí ohrožovat život, zdraví, ani životní prostředí větším způsobem než 

zákonem povoleným. Listina udává možnost vyvlastnění na základě zákona a zdanění 

na základě zákona (čl. 11 Listiny). Deklarace je v této oblasti stručnější, ale pro člověka 

příznivější. Čl. 17 Deklarace říká:

„

36 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 

37 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 
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1. Každý má právo vlastnit majetek jak sám , tak spolu s jinými.

2. Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku.“38

Deklarace neomezuje vlastnická práva pro určité subjekty a suroviny a to za žádných 

okolností.  Nicméně  připouští,  že  mohou  nastat  okolnosti,  kdy  člověk  může  o  svůj 

majetek přijít, ale nikdy ne svévolně. Listina je v tomto ohledu konkrétnější a určuje, že 

ke  ztrátě  majetku  může  dojít  pouze  vyvlastněním a  to  pouze  v  mezích  zákona  za 

přiměřenou náhradu. Je zde ještě okolnost, kterou se tato práce zabývá o něco později, a 

to je možnost ztráty majetku v podobě trestu za spáchání trestného činu.

4.1.2.1.8 nedotknutelnost obydlí

Nedotknutelnost  obydlí  přímo  souvisí  s  právem  na  soukromí,  neboť  jasně 

stanoví, že do obydlí bez souhlasu obyvatel nelze vstoupit. Listina stanovuje i výjimky, 

v  rámci  trestního řízení  na základě povolení  soudu nebo za účelem ochrany života, 

zdraví  nebo prevence veřejné bezpečnosti  a  pořádku.  Zvláštní  povolení  existuje  pro 

veřejnou správu, a to pouze v případě, slouží-li obydlí pro podnikaní a v mezích zákona 

(čl.  12 Listiny). Obydlí by mělo sloužit pro ochranu soukromí člověka a zároveň se 

jedná o místo, kam se člověk vrací a poskytuje mu pocit bezpečí. Listina ho proto chrání 

zvlášť.

4.1.2.1.9 zákaz porušení listovního tajemství a tajemství jiných písemností 
a záznamů

Pouze soud může rozhodnout, že bude listovní tajemství do jisté míry porušeno a 

to pouze v mezích zákona (čl. 13 Listiny). Právo na listovní tajemství úzce souvisí s 

těmito právy: právo na soukromý a rodinný život, nedotknutelnost obydlí a právo na 

čest důstojnost a dobrou pověst. Tato práva vycházejí z čl. 12 Deklarace: „Nikdo nesmí  

být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo  

korespondence,  ani  útokům  na  svou  čest  a  pověst.  Každý  má  právo  na  zákonnou  

38 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 
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ochranu  proti  takovým  zásahům  nebo  útokům.“39 Listina  je  konkrétnější  v  určení 

okolností,  při kterých lze zasáhnout do těchto práv, Deklarace opět zásahy připouští, 

pouze nepřipouští zásahy svévolné. 

4.1.2.1.10 právo na svobodu pohybu a pobytu

Čl. 14 odst.2 Listiny říká: „Každý kdo se oprávněně zdržuje na území České a  

Slovenské Federativné Republiky,  má právo svobodně je opustit.“40 Tato věta  v roce 

1993  znamenala,  v  rámci  znovunabyté  svobody  v  zemi,  kde  byla  lidská  práva 

porušována  a  omezována,  velký  přínos.  Symbolem komunistického  Československa 

byla i nemožnost svobodně vycestovat do zahraničí a nyní byla tato možnost zakotvena 

v jednom ze dvou nejvyšších zákonů státu. Ovšem již následující odstavec (č.3) říká: 

„Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost  

státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých  

a  na  vymezených  územích  též  z  důvodu  ochrany  přírody.“41 Z  toho  vyplývá,  že  i 

nástupnický demokratický stát mohl tuto svobodu omezit, ale nikoli už zakázat.

Deklarace se k tomuto problému vyjadřuje v čl. 13 odst.:

1. „Každý má právo na svobodu pohybu a na volbu bydliště uvnitř určitého státu.

2. Každý má právo opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní a vrátit se do své země.“42

Deklarace je opět méně konkrétní než Listina. Deklarace v tomto případě nedává žádná 

omezení, omezení plynou pouze z předchozích článků na základě výkladových pravidel 

práva, a to například právo na soukromí, obydlí aj. viz výše.

39 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 

40 ČESKO. Čl. 14 odst. 2 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení 
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: 
Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl14-2 

41 ČESKO. Čl. 14 odst. 3 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení 
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: 
Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl14-3 

42 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 
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4.1.2.1.11 právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání

Čl. 15 listiny zdůrazňuje svobodu člověka v rozhodnutí  zvolit  si  náboženství 

nebo víru, a to i svobodu své rozhodnutí změnit.  Nikdo nemůže být nucen vyznávat 

nebo nevyznávat jakékoli náboženství nebo víru. Tento článek se dotýká i svobodného 

bádání na poli vědy a umění. Stát může pouze specifikovat bezpečnostní parametry pro 

výzkum. Toto omezení sice Listina nespecifikuje přímo, ale vyplývá z koncepce Listiny. 

Tedy  pokud  je  ohroženo  například  právo  na  život,  nemůže  se  uplatnit  právo  na 

svobodné bádání, protože právo na život má přednost, a to podle výše zmiňovaných 

výkladových pravidel práva uplatňovaných v ČR.

Svoboda umění je zaručena, ale opět se zde promítá konceptuální řešení Listiny. 

Člověk má sice právo svobodně se vyjádřit, ale pouze za předpokladu, že tím neporuší 

práva  druhého.  Vytvořením  grafity  na  soukromém  majetku  bez  povolení,  je  tedy 

porušením práva na ochranu majetku, a tedy by při této kolizi práv mělo přednost právo 

na ochranu majetku.

Závěr  článku 15 je  odst.  3,  který  říká:  „Nikdo  nemůže  být  nucen  vykonávat  

vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským 

vyznáním.  Podrobnosti  stanoví  zákon.“43 Ovšem  již  v  čl.  9  Listiny,  tedy  článku 

předcházejícím, který by podle výkladových pravidel měl mít přednost, se říká: „(1)  

Nikdo nesmí  být  podroben nuceným pracím nebo službám. (2)  Ustanovení  odstavce  

jedna se nevztahuje na: (b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem na  

místo povinné vojenské služby.“44 Zde má čl. 15 jiné postavení a je v tomto rozsahu 

upřednostněn oproti článku 9. Člověk by, pouze na základě svého vyznání nebo pouze 

svědomí, mohl vojenskou službu svobodně odmítnout vykonávat. Byl by pouze povinen 

vykonávat náhradní službu za službu vojenskou, pokud by tedy stát měl vojenskou a 

náhradní službu. Pokud ne, člověk by nemohl být nucen vykonávat vojenskou službu. 

Podrobnosti,  kdy  člověk  reálně  vojenskou  službu  odmítnout  může,  jsou  stanoveny 

zákonem, přestože se jedná o právní normu nižší právní síly, má přednost, protože na ní 

43 ČESKO. Čl. 15 odst. 3 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení 
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: 
Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl15-3 

44 ČESKO. Čl. 9 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl9 
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přímo odkazuje Listina (provádí  daný článek Listiny).  V roce 2017 povinná  branná 

povinnost neexistuje a odst.3 článku 15 získá na významu až v případě znovuzavedení 

povinné základní vojenské služby. Na toto téma se opět diskutuje, ale zatím se tomu 

vláda příliš nevěnuje.45

Je dobré také zmínit,  že tak, jak je toto právo postavené, posiluje svobodnou 

volbu víry, a současně se může jevit jako právo, které má dále chránit jednotlivce před 

nucenou  prací  podle  výše  uvedeného  zcela  legitimně  povoleného  zásahu.  Svým 

způsobem tak i přes to, že se jedná o zásah do základního práva a jeho znění, se jedná i 

o zásah vždy ve prospěch člověka.

4.1.2.1.12 právo na svobodný projev náboženství nebo víry

Čl. 16 listiny rozvíjí předchozí a poslední lidské právo. Nejen že člověk může 

svobodně vyznávat víru a náboženství, ale může ho i aktivně vykonávat nejen sám, ale i  

s druhými. Smí se i sdružovat za tímto účelem, vykonávat obřady, bohoslužby a další 

úkony.  Zakotvuje  oddělenost  církví  a  náboženských  společností  od  státu.  Církve  si 

mohou sami ustanovit hodnostáře, sami zřizují své instituce a jsou nezávislé na státních 

orgánech.  Zákon stanoví  podmínky,  za  jakých lze  vyučovat  náboženství  na  státních 

školách. Listina dává možnost státu pomocí zákona výkon těchto práv omezit a opět zde 

platí, že toto právo nesmí být v kolizi s právy předchozími. Čl 16 odst. 4 říká: „Výkon 

těchto práv může být omezen zákonem, jde-li  o opatření v demokratické společnosti  

nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a  

svobod druhých.“46 Zde  může nastat  ošemetná  situace  v chápání  mravnosti,  protože 

dobré mravy nejsou v české legislativě definovány, i přesto že se používají. V těchto 

případech záleží na zvážení soudu, který v konkrétním případě a s ohledem na aktuální 

judikaturu posuzuje, co je a co není mravné (čili v souladu s dobrými mravy). Jedná se 

o oblast práva, která je pro občana ne zcela jasně uchopitelná. Dobré mravy jako pojem 

užívá především občanské právo (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

45 KHOL, D., 2017, Česká republika a povinná vojenská služba, © 2009 – 2017 MILITARYBOX 
[online]. [cit. 20. 10. 2017], Dostupné z: http://m.militarybox.cz/news/ceska-republika-a-povinna-
vojenska-sluzba/

46 ČESKO. Čl. 16 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl16 
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Deklarace se k problematice svobody myšlení, svědomí, vyznání a náboženství 

vyjadřuje  v článku č.  19 takto:  „  Každý má právo na svobodu myšlení,  svědomí a  

náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost zaměnit své náboženství nebo víru  

jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať  

veřejně nebo v soukromí, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a  

zachováním obřadu.“47 Deklarace nechává větší náboženskou svobodu, než jakou dává 

Listina.  Listina  tyto  svobody omezuje  za  účelem ochrany veřejnosti.  Deklarace,  ale 

náboženskou  svobodu  také,  poměrně  očekávaně,  omezuje,  a  to  prostřednictvím 

výkladových pravidel, kdy opět články předcházející nesmí být porušeny na základě 

této svobody.

4.1.2.2 Oddíl druhý 

Tento oddíl upravuje politická práva. Tak, jak byla blíže rozebrána práva výše, 

budou rozebrána i práva tato.

4.1.2.2.1 Právo na svobodu projevu a informace 

Čl. 17 Listiny blíže specifikuje, že je toto právo zaručeno, tedy existuje a stát za 

něj  ručí.  Právo  je  zaručeno  každému,  bez  ohledu  na  jeho  stav  tzn.  zda  se  jedná  o 

fyzickou  osobu,  právnickou  osobu,  občana,  cizince  aj.  Každý  má  právo  informace 

sdělovat a zároveň i získávat jakýmkoli přípustným způsobem, tzn. takovým, kterým 

nedojde k porušení jiných zaručených práv. Je zde zakotvena nepřípustnost cenzury, ale 

pouze  do  určité  míry.  Svoboda  projevu  může  být  omezena  z  důvodu  veřejné 

bezpečnosti,  práv a svobod druhých, bezpečnosti  státu a ochrany veřejného zdraví a 

pořádku.  Orgány  veřejné  samosprávy  musí  poskytovat  informace,  ale  pouze  v 

přiměřeném rozsahu.48 

Deklarace toto právo označuje za cíl lidu, a to hned ve svém druhém odstavci, 

47 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 

48 ČESKO. Čl. 17 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl17 
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než přistoupí k jednotlivých článkům. Svoboda projevu a přesvědčení je zakotvena v 

článku 19, a to v tomto znění: „Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto  

právo  nepřipouští,  aby  někdo  trpěl  újmu  pro  své  přesvědčení,  a  zahrnuje  právo  

vyhledávat,  přijímat  a rozšiřovat  informace a myšlenky  jakýmikoli  prostředky a bez  

ohledu na hranice.“49 Článek 19 je zároveň cíl lidu a proto má výsadní postavení v 

celém dokumentu.  Zde se sice také uplatňují výkladová pravidla, ale všechna práva, 

která Deklarace zaručuje by měla vést ke splnění cíle, který je rozepsán právě ve článku 

19.

4.1.2.2.2 petiční právo

Čl. 18 Listiny petiční právo také zaručuje. Petiční právo má několik forem, a to 

formu petice,  žádosti,  stížnosti,  námitek a návrhu. Forma petice nesmí zasahovat do 

rozhodovací pravomoci soudu. Tedy nemůže přijít petice, ve která se hlas lidu dotýká 

pravomocí soudu. Dále petice nesmí vyzývat k porušení dalších práv, která zaručuje 

Listina.50

4.1.2.2.3 právo pokojně se shromažďovat

Čl.  19  Listiny  právo  zaručuje,  což  se  stává  takovým  průvodním  znakem 

politických  práv.  Na  základě  tohoto  práva  se  mohou  lidé  sdružovat  za  účelem 

demonstrace anebo za účelem pořádání společné akce např. Vánočních trhů aj. Právo 

může být  omezeno zákonem, tato možnost  je dána samotnou Listinou,  ale  případná 

omezení se vztahuje pouze na místa veřejná. V článku se opět objevuje problematický 

pojem mravnosti,  který  zde  opět  vystupuje  jako zákonně  daný důvod  pro  odepření 

tohoto  práva.51 Této  problematice  se  tato  práce  věnuje  v  části  projednávající  o 

49 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 

50 ČESKO. Čl. 18 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl18 

51 ČESKO. Čl. 19 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl19 
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svobodném projevu víry a náboženství.

4.1.2.2.4 svobodně se sdružovat

Čl. 20 Listiny definuje právo sdružovat se do různých spolků, zakládat politické 

strany a hnutí, jež jsou vždy odděleny od státu. Toto právo lze opět podle Listiny omezit 

a to zákonem, který určuje podrobnosti. V tomto právu se poprvé v Listině objevuje 

omezení práv ze všech lidí pouze na občany, kteří mají možnost využít tohoto práva. 

Jedná se o odst. 2 čl.20: „ Občané mají právo zakládat též politické strany a politická  

hnutí a sdružovat se v nich.“52 Listina cíleně použila termínu občané, nikoli lidé.

Deklarace  se  k  právu  svobodně  se  sdružovat  a  pokojně  se  shromažďovat 

vyjadřuje v článku 20, následujícím způsobem: „ 

1. Každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování.

2. Nikdo nesmí být nucen, aby byl členem nějakého sdružení.“53

Listina  rozlišuje  kdo  se  může  sdružovat,  do  kterých  sdružení,  naopak  Deklarace 

přisuzuje právo sdružovat se všem lidem bez rozdílu. Deklarace mezi sdružení neřadí 

výslovně  politické  strany  a  hnutí,  ale  listina  již  ano.  Listina  do  tohoto  práva 

implementuje částečně i právo, Deklarací upravené v jiném článku, a to v článku č. 21, 

který souvisí dále s články č. 21 – 23 Listiny. 

4.1.2.2.5 právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo 
prostřednictvím volených zástupců

Právo je  zastoupeno v článcích  21 a  22 Listiny.  Stanovuje obecně lhůty pro 

konání voleb, právo být zvolen a volit je přiznáno pouze občanům s tím, že právo musí 

být: „…všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním…“54. Právo volit má tedy 

52 ČESKO. Čl. 20 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl20 

53 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 

54 ČESKO. Čl. 21 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
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každý,  kdo splní zákonné podmínky,  každý hlas má stejnou váhu a svobodná volba 

občana je zajištěna tajným hlasováním. Článek 22 se věnuje zdůraznění demokratického 

průběhu voleb, který nesmí poškozovat politickou soutěž. Důležité je zdůraznění, aby se 

tak nedělo na straně zákonné úpravy, ale ani na straně výkladu této úpravy.

4.1.2.2.6 právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval 
demokratický řád lidských práv a svobod, nemůže li to zajistit stát.

Občan  má  sice  právo postavit  se  na  odpor,  ale  zároveň nesmí  porušit  práva 

předchozí, kde mezi nimi je i právo na život. V tomto pohledu je toto právo možné 

realizovat  pouze  v  duchu  nenásilného  protestu,  jehož  váha  je  při  nejmenším 

diskutabilní.  Nelze  ovšem zapomínat  na  skutečnost,  že  v  českých zemích  byl  tento 

článek naplněn plně v souladu s tímto předpokladem, a to v podobě sametové revoluce 

dne 17. 11. 1989, nebo revoluce na Islandu, která je označována jako revoluce „hrnců a 

pánví“ vyvolaná finanční krizí v roce 2008, jež skončila změnou ústavy v roce 2011.55 

V Deklaraci se právo na odpor neobjevuje, ale mohli bychom najít náznaky této 

možnosti  například i  v  článku 3,  který říká:  „Každý má právo na život,  svobodu a  

osobní bezpečnost.“56 V případě porušení některého z těchto práv má člověk právo se 

ochrany  těchto  práv  dožadovat.  Právo  na  osobní  bezpečnost  může  být   projeveno 

odporem proti útisku ze strany jiného člověka. Všechny náznaky, které se objevují v 

Deklaraci, se vždy týkají všech lidí. Listina právo postavit se na odpor přisuzuje pouze 

občanům daného státu.

4.1.3 Hlava III.

Hlava třetí se zabývá právy národnostních menšin. Z této části listiny vyplývá, 

že příslušnost k národnostní nebo etnické menšině nesmí být někomu na újmu (čl. 24). 

lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl21 

55 MALÝ, K., Islandská revoluce (2009 – 2011), 2013, Bakalárská práce (Bc.), Západoceskaá univerzita 
v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra politologie a mezinárodnich vztahů, 3. 6. 
2013https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/7922/1/Bakalarska%20prace%20Islandska%20revoluce
%20%282009-2011%29.pdf, str. 53

56 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 
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Národnostní  nebo etnická menšina má právo rozvíjet  své tradice,  kulturu a  přijímat 

informace ve svém mateřském jazyce a sdružovat se mezi sebou. 

Deklarace  nedefinuje  práva  národnostních  menšin.  Deklarace  uvádí,  že  nelze 

diskriminovat žádného člověka na základě jeho národnosti, ale zároveň národnostním 

menšinám nepřičítá žádná speciální práva. Listina naopak zdůrazňuje neopomenutelnost 

těchto práv. Přínosem Listiny je právo na vzdělání členů menšin v mateřském jazyce, 

což z Deklarace nevyplývá.

4.1.4 Hlava IV.

Hlava čtvrtá se věnuje hospodářským, sociálním a kulturním právům.

Mezi tato práva patří svobodná volba povolání a zároveň definice omezení této 

volby,  které  je  v  zemi,  jež  přijala  Listinu,  omezeno  zákonem.  Pro  ČR  v  rámci 

demonstrativního výčtu platí omezení v podobě vzdělání, technických a hygienických 

parametrů,  které  jsou definovány v rámci  legislativy ČR.  57 Listina zakládá zvláštní 

práva občanovi v rámci čl. 26, a to, že pokud nemůže úžívat výše uvedeného práva, a to 

bez své viny, stát mu zajistí hmotnou pomoc za zákonem stanovených podmínek. Spadá 

sem např. právo na podporu v nezaměstnanosti.

Mezi tato práva spadá i další právo z této části – právo sdružovat se za účelem 

ochrany svých hospodářských a sociálních zájmů. Pod tuto skupinu práv tedy spadají 

odbory, právo na stávku aj. S tím souvisí i právo následující, tedy právo na spravedlivou 

odměnu  a  uspokojivé  pracovní  podmínky.  Listina  také  reaguje  na  znevýhodněné 

sociální  skupiny,  které  mohou  být  diskriminovány  na  pracovní  trhu,  především  z 

hlediska pohlaví, věku a zdraví. Jedná se tedy především o ženy, mladistvé a zdravotně 

postižené.  Tato  práva  jsou  zakotvena  v  článcích  27  až  29  Listiny  a  společně  tvoří 

ucelenou část Listiny zabývající se pracovními právy a jejich ochranou každého člověka 

a občana.

Deklarace se této problematice věnuje v článku 22 až 24. 

57 ČESKO. Čl. 26 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl26 
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Článek  22  říká:  „Každý  člověk  má  jako  člen  společnosti  právo  na  sociální  

zabezpečení a nárok na to, aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v  

souladu  s  prostředky  příslušného  státu  zajištěna  hospodářská,  sociální  a   kulturní  

práva, nezbytná k jeho důstojnosti a svobodnému rozvoji jeho osobnosti.“58 Všichni, co 

jsou součástí společnosti, mají nárok na výše zmíněná práva a zajistit jejich poskytnutí 

by mělo být,  podle Deklarace,  cílem všech.  Tento článek je  spíše článkem, o jehož 

naplnění lze usilovat, ale v současné době ho nelze naplnit, protože podle mého názoru 

v sobě nese příliš utopistické rysy.

Článek 23 Deklarace práva,  která jsou připisována v Listině pouze občanům, 

přisuzuje každému. Například právo na pomoc v hmotné nouzi.

Článek 24 Deklarace: „Každý má právo na odpočinek a na zotavení, zejména  

také na rozumné omezení pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenou.“59 

Listina je v tomto ohledu méně příznivá,  protože nepřiznává právo na dovolenou či 

zotavenou  na  úrovni  ústavního  práva,  ale  přenechává  ho normě nižší  právní  síly  – 

zákonu.  Tedy  může  nastat  situace,  kdy  někteří  nemusí  mít  přiznáno  toto  právo, 

například podnikateli nevzniká právo na dovolenou vůbec.

Článek  30  Listiny  navazuje  na  články  26  až  29,  a  to  v  podobě  práva  na 

přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci či ztrátě živitele, o 

čemž hovoří  článek 30 Listiny.  Je zde však třeba podotknou, že ten se dotýká práv 

pouze občanů.

Do této kategorie práv spadá i právo na pomoc v hmotné nouzi, na které má 

právo každý, a to za účelem zajištění základních životních podmínek.

Hlava čtvrtá se dále věnuje ochraně zdraví. V ČR má právo na zdravotní péči na 

základě zdravotního pojištění každý občan, ale právo na zdravotní ochranu má každý 

člověk. Ze znění Listiny vyplývá, že občan, který si platí aktivně pojištění, má právo na 

bezplatnou péčí ve formě stanovené zákonem. Občan, který si pojištění neplatí, musí 

být ošetřen, ale již ne bezplatně.

V rámci sociálních práv se Listina věnuje rodičovství, rodině a zvláštní ochraně 

58 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 

59 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 
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dětí  a  mladistvých.  Sociální  práva  jsou  zvláště  propojena  s  právy hospodářskými  a 

kulturními. Práva kulturní jsou zde zastoupena skrze výchovu dítěte, neboť rodiče mají 

právo na svobodnou výchovu, která může být omezena pouze soudním rozhodnutím na 

základě zákona, který nesmí být v rozporu s Ústavou a Listinou.  Propojení  s právy 

hospodářskými je především ve zvýšené podpoře práv ženy v oblasti pracovních práv. 

Rodiče navíc mají právo na pomoc státu ve výchově dětí.

Deklarace se dané oblasti věnuje v článku 25, a to následujícím způsobem:

„1. Každý má právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu jeho i jeho rodiny,  

čítajíc v to  potravu, šatstvo,  bydlení,  lékařskou péči a nezbytné sociální služby;  má  

právo na zabezpečení  v  nezaměstnanosti,  v  nemoci,  při  pracovní  nezpůsobilosti,  při  

ovdovění,  v  stáří  nebo v ostatních případech ztráty  výdělečných možností,  nastalé v  

důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.

2. Mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc. Všechny děti, ať manželské  

či nemanželské, požívají stejné sociální ochrany.“60 Deklarace přisuzuje práva všem, ale 

Listina přisuzuje práva takřka výhradně občanům – například právo na zabezpečení ve 

stáří. Deklarace je nekonkrétní v podmínkách při kterých lze daná práva uplatnit.

Článek  33  Listiny  –  Právo  na  vzdělání,  které  je  zároveň  povinností,  co  do 

zákonem stanoveného rozsahu, navazuje na právo na rodičovství a  rodinu. V ČR je 

povinná školní docházka blíže stanovena zákonem, zákonem č. 561/2014 Sb., Školský 

zákon, na 9 let, nejvýše však do sedmnácti let věku žáka, a to nejen pro občany ČR, ale i 

pro ostatní občany členských zemí EU, pobývajících na území ČR déle než devadesát 

dnů. Pouze pro občany ČR je zaručeno bezplatné základní a střední vzdělání na státních 

školách.  Dále pro občany Listina zakotvuje možnost bezplatného školství na vysoké 

škole,  pokud  to  situace  v  ČR  umožňuje.  Jediné  omezení  pro  občana  jsou  jeho 

schopnosti vzdělávat se. Zde stojí za úvahu i možný výklad práva na vzdělání, kdy by 

mohla nastat teoretická situace, kdy by vysoké školství bylo zpoplatněno, jelikož by 

situace neumožňovalo jeho zcela bezplatnou podobu, ale občan by na základě dobrého 

prospěchu mohl dosáhnout  finanční  náhrady za studium (stipendia).  Z důvodu dvou 

částí  práva  na  vysokoškolské  vzdělání,  kdy  se  v  Listině  hovoří  o  možnostech 

společnosti a schopnostech občana, kdy ani jedna část nepřevyšuje druhou, naopak jsou 

60 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 
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v podmínce kumulativní, tedy musí být splněny současně, vyplývá možnost dosáhnout 

bezplatného vysokoškolského vzdělání, i přes ne zcela dostačující možnosti společnosti 

na  zcela  bezplatné  vysokoškolské  vzdělání.  Případné  stipendium  pokryje  náklady 

občana na studium, a  tudíž  se  jeho vysokoškolské vzdělání  stává bezplatným a obě 

podmínky  jsou  splněny.  Podmínkou  pro  tuto  úvahu  je  samozřejmě  schopnost 

společnosti poskytnout alespoň stipendium, pokud toho společnost schopná není, je tato 

úvaha bezpředmětná. Článek 33 Listiny umožňuje zřízení soukromých škol na území 

ČR, které mohou poskytovat vzdělání za úplatu.

Deklarace se vzdělání věnuje v článku 26, ve kterém uvádí, že vzdělání má být v 

základní  formě  bezplatné  a  povinné.  Vysokoškolské  vzdělání  má  být  omezeno 

schopnostmi, ale výslovně se zde neuvádí, že má být bezplatné.61 Podle této formulace 

se  může  pod  schopnostmi  schovat  i  možnost,  že  vysokoškolského  vzdělání  může 

dosáhnout  ten,  kdo  kromě  intelektuálních  schopností  má  i  schopnosti  si  na 

vysokoškolské  vzdělání  vydělat,  a  tudíž  je  zde  otevřená  možnost  pro  zpoplatnění 

vysokoškolského vzdělání. Listina je ohledně bezplatnosti vysokých škol konkrétnější a 

ve výsledku vstřícnější. Odst. 2 článku 26 Deklarace uvádí: „Vzdělání má směřovat k  

plnému  rozvoji  lidské  osobnosti  a  k  posílení  úcty  k  lidským  právům  a  základním  

svobodám. Má pomáhat  ke  vzájemnému porozumění,  snášenlivosti  a  přátelství  mezi  

všemi  národy  a  skupinami  rasovými  a  náboženskými,  jakož  i  k  rozvoji  činnosti  

Organizace  spojených  národů  pro  zachování  míru.“62 Je  zde  naznačena  vize  a  cíl 

vzdělání,  který  má prohloubit  znalost  lidských práv,  což  je  vzhledem k okolnostem 

vzniku Deklarace (rok 1948), kdy je Deklarace reakcí na události během Druhé světové 

války, zcela pochopitelné. Deklarace cíl vzdělání vidí především v humanitní oblasti a 

oblast přírodovědnou nezdůrazňuje.

Posledním bodem v  článku  26 Deklarace  je  uvedena  role  rodičů,  kteří  mají 

přednostní právo při volbě povolání dítěte. Tento bod je v Listině zcela vynechán. V 

české legislativě je tento bod zakotven nepřímo, kdy rodiče mají povinnost starat se o 

budoucnost  dítěte,  a  tedy i  rozhodnout  o  jeho  vzdělání,  což  se  například  projevuje 

povinným podpisem zákonného zástupce na přihlášce na střední školy.

61 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
deklarace-lidskych-prav 

62 Lidská práva, 2012, Všeobecná deklarace lidských práv [online], Amnesty International [cit. 14. 10. 
2017], Dostupné z: ,http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/vseobecna-
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Součástí  hlavy  čtvrté  Listiny  je  i  oblast  týkající  se  kulturního  vyžití,  tvůrčí 

duševní činnosti a výsledků z ní, což specifikuje čl. 34 Listiny.

Deklarace  se  danému právu věnuje  v  článku  27.  Deklarace  je  oproti  Listině 

rozvinutější a nepřenechává žádnou úpravu zákonu. Listina je stručnější a podrobnosti 

zákonu přenechala.

Závěr Hlavy IV. Listiny se věnuje ekologickým právům a právu každého člověka 

na příznivé podmínky pro jeho život, kdy životní prostředí nepoškozuje jeho zdraví. 

Deklarace se touto oblastí (životním prostředím) nezabývá.

4.1.5 Hlava V.

Hlava pátá se věnuje právům na soudní a jinou právní ochranu. Tedy způsobu, 

jak si svá práva chránit,  jak se jich domoci a jak se bránit  svévoli.  Podle této části 

Listiny má každý právo domáhat se svých práv. Jinými slovy má každý člověk právo 

domáhat  se  u  soudu či  jiného orgánu  svého práva,  kde  soud musí  být  nestranný  a 

nezávislý, stejně jako i jiný orgán státní moci s pravomocí rozhodování, což platí i pro 

orgány  s  pravomocí  například  někoho  předvést  k  výslechu.  Listina  tato  práva 

specifikuje až v článcích 36 až 40 včetně, kdežto Deklarace má tato práva již na úrovni 

článku 8 až 11.

Je zde zřejmá rozdílná váha, kterou těmto právům oba dokumenty přiznávají. 

Zatímco Deklarace upřednostňuje, podle výkladových pravidel, právo na život, rovnost, 

svobodu (zákaz otroctví), ochranu před mučením – krutým a nelidským zacházením – a 

všeobecným uznáním jeho právní osobnosti, tak Listina před tato práva pokládá veškerá 

předešlá  práva  –  základní  lidská  práva  a  svobody,  politická  práva,  hospodářská, 

sociální,kulturní a práva národnostních a etnických menšin. Pokud by neexistovala další 

zákonná  úprava,  mohl  by  například  člověk  odmítnout  své  předvedení  před  soud  z 

důvodu ochrany svého majetku.

Každý,  kdo  byl  zkrácen  na  svých  právech  orgány  veřejné  správy,  se  může 

domáhat nápravy u soudu. Veškerá práva zaručená listinou spadají pouze pod pravomoc 

soudu, a tudíž o nich nemůže rozhodovat jiný orgán. Pokud tedy soud nebo jiný orgán 

veřejné moci vydá protizákonné rozhodnutí, má každý člověk právo na náhradu škody, 

37



kde se většinou jedná o finanční kompenzaci, ale může nastat i případ, kdy lze uvést 

věci do původního, právně nezávadného, stavu jiným způsobem.

Článek 36 odst 2 se věnuje právu odmítnout výpověď, kterou může odmítnout 

každý,  pokud by způsobil  trestní  stíhání  sobě nebo osobě blízké,  dále  má právo na 

právní zastoupení, a pokud prohlásí, že nerozumí jazyku, kterým je řízení vedeno, má 

právo na tlumočníka.

Každý člověk má právo na „svého“ zákonného soudce, tedy pokud je mu soudce 

přidělen, a není například podjatý, nemůže být z případu odvolán a přidělen soudce jiný. 

Zároveň má člověk právo, aby jeho případ byl projednám veřejně a bez zbytečných 

průtahů  a  v  jeho  přítomnosti.63 Vyloučení  veřejnosti  z  jednání  je  možné  pouze  ze 

zákonem stanovených důvodů. 64Taková situace může nastat například v případě, pokud 

by se  v  jednání  probírali  informace  související  s  bezpečností  státu,  kdy  dochází  k 

potlačení tohoto práva, nebo pokud se případ týká dítěte nebo mladistvého, kdy je určen 

přesný okruh lidí, kteří se mohou jednání zúčastnit65. V tomto případě je upřednostněno 

právo na rodičovství a rodinu, kdy je chráněn budoucí vývoj a budoucí postavení ve 

společnosti dítěte nebo mladistvého. Vzhledem k faktu, že je právo na veřejný proces 

zakotveno v Listině, nelze se ho vzdát, a to ani v případě žádosti nebo souhlasu všech 

účastníků řízení.

Listina se věnuje definici trestného činu, kdy definici určuje zákon, a to i výši 

případné sankce.66

Poslední část hlavy páté se zabývá tím, kdo, a za jakých podmínek rozhoduje o 

vině  a  trestu.  Za  trestné  činy může o  vině  a  trestu  rozhodovat  pouze  soud a  to  za 

předpokladu  dodržení  podmínky  presumpce  neviny.  Dále  jsou  uvedena  práva 

63 ČESKO. Čl. 36 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl36 

64 ČESKO. Čl. 38 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl38 

65 ČESKO. § 54 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 
In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 5. 12. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-218#p54-1 

66 ČESKO. Čl. 39 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl39 
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obviněného ve smyslu právní obrany. Každý člověk má právo na obhájce, a pokud si ho 

nenajde, ačkoli ho mít musí (ne ve všech případech musí být člověk zastupován) bude 

mu přidělen.  67V Listině  se  objevuje  i  možnost  bezplatného  zastoupení  obhájcem a 

možnost obžalovaného odepřít výpověď.  68Každý sice může odmítnout výpověď, ale 

pouze za podmínek uvedených výše, kdežto obviněný může odepřít výpověď vždy.

Nikdo nemůže být stíhán za čin,  za který byl  pravomocně odsouzen,  nebo z 

kterého byl pravomocně zproštěn obžaloby ze spáchání tohoto činu69. Tato skutečnost 

nevylučuje mimořádné opravné prostředky, což jsou žaloba pro zmatečnost, žaloba na 

obnovu  řízení,  dovolání,  ústavní  stížnost,  kasační  stížnost  a  stížnost  pro  porušení 

zákona.7071727374 V rámci  trestního  řízení  je  to  však  pouze  žaloba  na  obnovu  řízení, 

stížnost pro porušení zákona a dovolání.75 Ústavní stížnost je specifická, protože se dá 

použít pouze po vyčerpání všech přípustných opravných prostředků. Směřuje pouze do 

ochrany základních lidských práv nebo svobod zaručených ústavním pořádkem.

Listina uvádí,  že  trestnost  činu a  sankce je posuzována a  ukládána výhradně 

podle právní normy platné v době spáchání činu. Výjimka nastává pouze v případě, kdy 

67 ČESKO. Čl. 40 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl40 

68 ČESKO. Čl. 40 odst. 3 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení 
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: 
Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl40-3 

69 ČESKO. Čl. 40 odst. 5 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení 
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: 
Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl40-5 

70 ČESKO. Část 1 Hlava 2 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. In: Zákony pro lidi.cz 
[online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 5. 12. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99#cast1-hlava2 

71 ČESKO. Část 3 Hlava 17,18, 19 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). In: 
Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 5. 12. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#cast3-hlava17 

72 ČESKO. Část 3 Hlava 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 
AION CS 2010-2017 [cit. 5. 12. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-150#cast3-
hlava3 

73 ČESKO. Čl. 87 odst. 1 písm. c) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., ústava České republiky. In: Zákony 
pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 5. 12. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1#cl87-1-c 

74 ČESKO. ust. § 34 a § 35 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © 
AION CS 2010-2017 [cit. 5. 12. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-
182#f1506725 

75 ČESKO. Část 3 Hlava 17,18, 19 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). In: 
Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 5. 12. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#cast3-hlava17 
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je pozdější právní úprava pro pachatele příznivější.76

4.1.6 Hlava VI.

Hlava šestá obsahuje společná právní ustanovení. Obsahuje kdy, jak, co a kde 

bude uplatňováno. Článek č. 41 hovoří: „(1) práv v uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl.  

28 – 31, čl.  32 odst 1a 3, čl.  33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích  

zákonů,  která tato ustanovení  provádějí.“77 Listina sice říká,  že každý má právo na 

svobodnou volbu povolání (čl.  26), ale zákon stanoví podmínky pro možnost uplatit 

právo svobodné volby povolání. Zde se nejedná o kolizi dvou práv, tedy o neumožnění 

práva  na  výběr  povolání,  ale  pouze  o  úpravu daného právního  předpisu,  přesněji  o 

stanovení podmínek, za kterých si lze určitá povolání zvolit.

Poslední články Listiny se věnují pojmu občan, což je v listině občan České a 

Slovenské  federativní  republiky  (dále  ČSFR).  V roce  1993  vzniká  nástupnický  stát 

Česká republika a přijímá Listinu základních práv a svobod v původním znění a tudíž 

nebylo nutné měnit  dokument po obsahové stránce,  co se týče např.  názvu státu.  V 

pojmu občan došlo ke změně chápání v předchozích právních předpisech. Občan je zde 

ve vztahu k základním právům a svobod chápán jako kterýkoli jiný člověk, pokud se 

nejedná o práva, která jsou přiznána výhradně osobám se státním občanstvím, kdy je 

právě občan v tomto směru obdařen větším množstvím práv.

Listina se  v těchto posledních článcích také zabývá poskytnutím azylu.  Azyl 

může  být  poskytován  cizincům  pro  uplatňování  politických  práv  a  svobod  a  pro 

porušení lidských práv a svobod naopak může být azyl odepřen.78

Poslední článek omezuje hospodářská a některá další vybraná práva a to za jasně 

76 ČESKO. Čl. 40 odst. 6 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení 
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: 
Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl40-6 

77 ČESKO. Čl. 41 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl41 

78 ČESKO. Čl. 43 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl43
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určených okolností. Listina omezení práv pouze zakládá, ale reálnou možnost stanoví 

zákon.  Příkladem může být  omezení  pro lidi  s  vyšší  státní  mocí,  což jsou soudci  a 

prokurátoři apod. Právo na stávku může být omezeno lidem, kteří vykonávají povolání, 

které je nezbytné pro ochranu zdraví a života.79

4.1.7 Shrnutí lidských práv v Ústavním pořádku obsažených v Listině 
základních práv a svobod ČR.

Listina  rozděluje  práva  na  práva  lidská,  politická,  práva  národnostních  a 

etnických  menšin,  hospodářská,  sociální,  kulturní  a  na  práva  soudní  a  jiné  právní 

ochrany.  Při  tomto  dělení  klade  důraz  na  jasně  určené  pořadí  těchto  práv,  kdy  se 

uplatňují  výkladová  pravidla.  Výjimka  je  tvořena  v  článku  15,  kdy jeho  formulace 

umožňuje  prolomení  části  článku  9  a  to  ve  vztahu  k  nenastoupení  na  povinnou 

vojenskou službu. Listina je zakotvena v právním pořádku ČR jako jeden z nejvyšších 

zákonů (Ústavní zákon) a tudíž má spolu s ústavou nejvyšší právní sílu. Vzhledem k 

důležitosti dokumentu je použitý právní jazyk stručný a přehledný. S ohledem na to, že 

je  Listina  jednou ze  dvou základních  právních  norem ČR,  je  poměrně  přehledným, 

srozumitelným  a  pochopitelným  právním  dokumentem.  Současně  je  přímo 

aplikovatelná tím způsobem, že v případě porušení,  skrze ní zaručených, základních 

práv, se těchto práv může člověk, skrze běžný a ústavní soud, dovolávat.

4.2 Právní zakotvení lidských práv v republice slovenské

Slovenská republika (dále SR) na rozdíl od České republiky má lidská práva 

zakotvena ve svém právním pořádku jako součást jejich “Ústavného zákona č. 460/1992 

Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných ústavným zákonom č. 244/1998 Z. 

z., ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z., ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z., ústavným 

zákonom č. 140/2004 Z. z., ústavným zákonom č. 323/2004 Z. z., ústavným zákonom č. 

463/2005 Z. z., ústavným zákonom č. 92/2006 Z. z., ústavným zákonom č. 210/2006 

79 ČESKO. Čl. 44 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro 
lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 14. 10. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#cl44
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Z.z. a ústavným zákonom č. 100/2010 Z.z. (dále jen „Ústava SR“)” 80 

Federativní  shromáždění  ČSFR  schválila  Listinu  základních  práv  a  svobod, 

kterou  později  ČR přejala  jako  svůj  ústavní  zákon.  Slovenská  národní  rada  Listinu 

nakonec jako součást ústavy nepřijala a práva obsažená v Listině zakotvila rovnou do 

Ústavy SR, kterou přijala 1. 9. 1992 jako svůj ústavní zákon č. 460/1992 Zb. a účinnost 

Ústavy byla ustanovena o měsíc později,  s tím že byla odložena účinnost vybraných 

ustanovení.

Slovenská republika se ve své ústavě ideově odtrhla od ČR. V preambuli ústavy 

SR se hlásí k cyrilovskometodějské tradici a tradici Velké Moravy. V preambuli není 

znát jakákoli návaznost na společnou historii v Československém státě. SR se ve své 

preambuli  hlásí,  kromě  jiného,  ke  křesťanskému  odkazu  a  zdůrazňuje  nedělitelnost 

území Slovenské republiky.

4.2.1 Druhá hlava

Základní práva se v Ústavě SR konkrétně řeší až v Hlavě II. Jsou tedy fakticky 

až následná oproti právům v hlavě první.

4.2.1.1 První oddíl

Základní práva se tedy řeší od prvního oddílu hlavy druhé, a to od článku 12, ve 

kterém se pojednává o základních právech, která jsou opět neodebratelná, nezcizitelná, 

nepromlčitelná a nezrušitelná. V této tradiční formulaci není uvedeno, že by základní 

práva byla nezadatelná, ale navíc se objevuje pojem neodebratelnosti práv. Pokud tak 

člověk má přiznána práva, nelze je odebrat, tato zásada však platí pouze pro základní 

práva  a  svobody.  Absence  nezadatelnosti  základních  práv  nabízí  možnost  SR práva 

přidělit,  přičemž v  tu  chvíli  se  tato  stávají  neodebratelnými.  Dle  této  formulace  se 

nezdá, že by se člověk se základními právy narodil.

Základní  práva  jsou  dána  každému,  kdo  se  nachází  na  území  Slovenské 

republiky, a to v klasické podobě zákazu diskriminace. Každý může rozhodovat o své 

80 SLOVENSKO. Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre ľudí.cz 
[online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460 
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národnosti bez vnějšího ovlivňování nebo nátlaku. Tato formulace je poněkud nešťastná 

z toho důvodu, že je prakticky nerealizovatelná. Ovlivnění jedince probíhá od útlého 

dětství prostřednictvím jeho nejbližší rodiny. Rodiče předávají své kulturní povědomí a 

společenské  názory.  Neznamená  to,  že  se  dítě  nemůže  z  tohoto  vlivu  vymanit,  ale 

ovlivňováno je chtě nechtě už od narození. Tuto vlastnost práv v praxi nelze doslovně 

aplikovat.  Stejným  způsobem  nelze  vyčlenit  ani  nátlak  na  odnárodnění  jedince. 

Například v případě adopce dítěte, u kterého je podle vnější znaků patrné, že pochází z 

jiného etnika, může být prostřednictvím své rodiny veden k přesvědčení, že je členem 

jiné národnostní skupiny.

Nikomu nemůže být způsobena újma za uplatňování lidských práv. Všechny tyto 

skutečnosti ohledně lidských práv se nacházejí v článku 12 Ústavy SR.

Článek 13 pojednává o povinnostech a omezeních základních práv a svobod: 

„(1) Povinnosti možno ukladať a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a  

pri zachovaní základných práv a slobôd, b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4,  

ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo  

c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2. (2) Medze základných práv a slobôd možno  

upraviť  za  podmienok  ustanovených  touto  ústavou  len  zákonom.  (3)  Zákonné  

obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré  

spĺňajú ustanovené podmienky. (4) Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí  

dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený  

cieľ.“81 Z tohoto článku vyplývá, že povinnosti jsou ukládány zákonem nebo na jeho 

základě (například vyhláška provádějící zákonnou úpravu). Další možnost je povinnost 

uložit na základě mezinárodní smlouvy, ale smlouva nemá stejnou váhu jako Ústava SR, 

Ústava  má  přednost.  Nařízení  vlády může  ukládat  další  povinnosti,  a  to  v  rozsahu 

týkající se povinností vyplývajících z dohod o vstoupení do EU (vstup je zakotven v čl. 

7 Ústavy SR, stejně jako další vázanost mezinárodními smlouvami). K plnění smluv 

stačí nařízení vlády, což urychluje implementaci povinností vyplývající z těchto smluv.

Následující  odstavce  článku  13  se  zabývají  omezeními,  rovnostmi  těchto 

omezení a limity těchto omezení, kde rozhodující omezujícím prvkem je zákon.

81 SLOVENSKO. Čl. 13 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl13
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4.2.1.2 Druhý oddíl

Druhý  oddiel  se  věnuje  základním  lidským  právům  a  svobodám.  Čl.  14 

nevyčleňuje nikoho ze způsobilosti mít práva.

Čl. 15 se věnuje právu na život, který je hoden ochrany, a to již před narozením, 

Tento fakt by mohl být zakládajícím předpokladem pro zakázání potratů, jako například 

v Polské republice. Z této premisy logicky vyplývá zákaz trestu smrti, který je zakotven 

přímo v ústavě. Právo na život může být porušeno pouze v případě, kdy konání nebylo 

podle zákona trestné. Tato formulace umožňuje například sebeobranu nebo potrat, avšak 

pouze dle zákonné úpravy. Například potrat nelze provést za každých okolností.

Čl.  16 zaručuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí.  Omezení  jsou opět 

stanovena zákonem. Jednoduše by se dalo říci, že v případě, že člověk poruší zákon 

nebo právo někoho jiného, přichází sám o právo na soukromí a nedotknutelnost osoby. 

Jedná se o podklad například pro domovní prohlídku, či uložení trestu odnětí svobody, 

popřípadě vzetí do vazby.

Odstavec druhý článku šestnáct zakazuje mučení, kruté a nelidské zacházení. Je 

zakázáno i ponižování člověka ať už v oblasti zacházení nebo trestání.

Čl. 17 zaručuje osobní svobodu. Svobodný člověk může být zbaven svobody 

pouze  na  základě  zákona.  Člověka  nelze  zbavit  svobody  pro  neschopnost  dodržet 

smluvní závazek. Tedy nelze člověka zbavit svobody na základě neschopnosti splácet 

své  dluhy.  Následující  odstavec  se věnuje  trestným činům.  Pro  podezření  může být 

svoboda omezena, podle Ústavy SR, na 48 hodin, ale doba vyslechnutí a rozhodnutí o 

vazbě je dalších 48 hodin (u obzvláště závažných trestných činů 72 hodin) od převzetí 

zadrženého  soudem.  Tudíž  může  nastat  situace,  kdy  je  osoba  zadržena  z  důvodu 

podezření ze spáchání obzvláště závažného trestného činu a držena na policejní stanici 

48 hodin (toto právo zakládá, jak je uvedeno výše, ústava). Teprve poté je podezřelý 

předán soudu, který má 72 hodin na rozhodnutí  o oprávněnosti  vazby a vyslechnutí 

zadrženého. Podezřelý může být zadržován ve výsledku až pět dnů.

Zatčení lze provést pouze rozhodnutím soudu a policie má povinnost zatčeného 

předat soudu do 24 hodin. Soud má 48 hodin, aby rozhodl o vazbě, tato doba může být 

opět prodloužena až 72 hodin dle závažnosti trestného činu.
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Odstavec šest článku 16 se zabývá možnostmi, za kterých lze umístit člověka do 

ústavní  zdravotní  péče.  Duševní  stav  člověka  lze  zkoumat  pouze  při  podezření  ze 

spáchání trestného činu na základě písemného příkazu soudu. V praxi se to projevuje 

tím, že nelze nikoho nutit k přezkoumání duševního stavu člověka, který není podezřelý 

ze spáchání trestného činu. Tedy může konat i potencionálně společensky nebezpečné 

činy (například vědomá jízda na černo, šíření předpokladů, které by mohly působit jako 

pomluva)  a  není  zde  důvod,  pokud  nedojde  k  jeho  odhalení,  aby se  soud  zabýval 

otázkou jeho duševního zdraví.

Nikdo nemůže být poslán na nucené práce nebo služby, jak je řečeno v článku 18 

Ústavy SR. Právo se nevztahuje na odnětí  svobody nebo jiný trest,  který má odnětí 

svobody nahradit; vojenskou službu nebo náhradní službu za službu vojenskou, práci 

vyžadovanou zákonem v případě živelné pohromy nebo jiných katastrof, které ohrožují 

životy, zdraví nebo majetek vysoké hodnoty. Dále na činy, které definuje zákon a slouží 

k ochraně života, zdraví a majetku. Poslední výjimka se týká menších obecních služeb 

(veřejně prospěšné práce).

Právo na  zachování  lidské  důstojnosti,  osobní  cti,  dobré  pověsti  a  jména,  je 

uvedeno v článku 19. Každý má tedy právo na ochranu svého soukromí a své rodiny. 

Ostatní lidé nemají právo zveřejňovat, shromažďovat nebo zneužívat informace o jiné 

osobě.

Právo vlastnit majetek je zakotveno v článku 20. Dědictví je zaručeno. Majetek, 

který byl nabyt protiprávně, nemá právní ochranu. Zákon stanoví na základě článku 4, 

který majetek může vlastnit pouze stát. Zákon může dále stanovit, který majetek můžou 

vlastnit  právnické osoby nebo obec.  Některý majetek může být pouze ve vlastnictví 

občanů SR nebo právnických osob se sídlem v SR. Vlastnictví majetku je závazek a 

nelze ho zneužít nebo užít v rozporu se zákonem tak, aby došlo k poškození zdraví nebo 

životního prostředí,  jak stanovuje zákon.  Vyvlastnění  Ústava povoluje,  ale  pouze za 

náhradu.  Další  zásahy  do  práva  na  majetek  se  týkají  pouze  majetku  získaného 

nezákonným způsobem nebo na základě nelegálních příjmu, jak říká odstavec 5 článku 

20.  Jedná se tedy o rozvinutí  odstavce  1,  kde je  řečeno:  „  Majetok nadobudnutý  v  

rozpore  s  právnym  poriadkom  ochranu  nepožíva  .“82 Odstavec  5  dává  základ  pro 

82 SLOVENSKO. Čl. 20 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl20
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majetkové tresty z trestné činnosti a odkazuje se na zákonnou úpravu.

Čl. 21 – obydlí  je nedotknutelné.  Právo může omezit  pouze soud na základě 

soudního rozhodnutí  k domovní prohlídce,  při  podezření ze spáchání trestného činu. 

Jiný důvod připadá v úvahu pouze v případě ohrožení zdraví, života nebo majetku. Tato 

podmínka je sice v článku přímo zmíněna, ale logicky vyplývá i z výkladových pravidel 

práva.  Z  toho  lze  chápat  významný zájem na  prolomení  tohoto  práva  v  uvedeném 

rozsahu.  Pokud slouží  obydlí  i  jako zázemí  podnikání,  může o zpřístupnění  žádat  i 

orgán veřejné správy, ale pouze ve vztahu k podnikání.

Je zaručeno právo na ochranu písemného tajemství a ochrana osobních údajů. 

Právo může být omezeno pouze na základě zákona. Právo je zaručeno v čl. 22 Ústavy 

SR.

Svoboda pobytu a pohybu se zaručuje. Každý, kdo se zákonně zdržuje na území 

SR, má právo ji i svobodně opustit. Omezení je specifikováno ve čl. 23 odstavci 3: „(3) 

Slobody podľa odsekov 1 a 2 môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné pre  

bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a  

slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody.“83 Vzhledem k 

historickým souvislostem lze tuto výjimky chápat obdobně jako v Ústavě ČR. Občan 

má právo na svobodný vstup do SR a k odchodu nemůže být nucen. Tato skutečnost. se 

ale týká pouze občanů. Cizinec může být vyhoštěn na základě zákona.

Svoboda myšlení, svědomí, náboženského vyznání a víry se zaručuje článkem 

24 Ústavy SR. Vzhledem k formulaci je možné víru i své myšlenky měnit a veřejně 

projevovat,  a to buď sám nebo s jinými,  soukromě či na veřejnosti,  a  ještě  k tomu 

různými způsoby. Dále má člověk právo podílet se na výuce svého náboženství nebo 

víry.  Církve a náboženské organizace jsou na státu nezávislé.  Tato práva lze omezit 

pouze  na  základě  zákona a  specifických okolností,  které  vyplývají  i  z  výkladových 

pravidel právních předpisů.

Čl.  25  říká:  „(1)  Obrana  Slovenskej  republiky  je  povinnosťou  a  vecou  cti  

občanov.  Zákon ustanoví  rozsah brannej  povinnosti.  (2)  Nikoho nemožno nútiť,  aby  

vykonával  vojenskú službu,  ak je  to  v  rozpore s  jeho svedomím alebo náboženským 

83 SLOVENSKO. Čl. 23 odst. 3 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: 
zákony pre ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl23-3
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vyznaním.  Podrobnosti  ustanoví  zákon.“84 Tento  odstavec  je  pozůstatkem  z  Ústavy 

ČSSR a  je  obdobu  článku  37  zák.č.  100/1960  Sb.,  Ústavy  ČSSR:  „(1)  Vrcholnou 

povinností a věcí cti každého občana je ochrana vlasti a jejího socialistického zřízení.

(2) Občané jsou povinni vykonávat službu v ozbrojených silách podle zákona.“85 Tyto 

články podporují tvrzení o podřízenosti občana vůči státu. Rozdíl článku 25 Ústavy SR 

oproti čl 37 Ústavy ČSSR spočívá v možnosti odmítnutí vojenské služby na základě 

vyznání, přesvědčení nebo svědomí, kde konkrétní podmínky pro využití odst. 2 čl. 25 

stanoví zákon.

Článkem 25 končí část ústavy, která se věnuje základním lidským právům. Do 

této kategorie patřil i článek 11, který byl zrušen 1. června 2001. Znění tohoto článku 

bylo:  „Medzinárodné  zmluvy  o  ľudských  právach  a  základných  slobodách,  ktoré  

Slovenská  republika  ratifikovala  a  boli  vyhlásené  spôsobom ustanoveným zákonom,  

majú  prednosť  pred  jej  zákonmi,  ak  zabezpečujú  väčší  rozsah  základných  práv  a  

slobôd."  86 Na základě tohoto článku se smlouvy,  které SR ratifikovala,  stávají  také 

pramenem práva a zároveň mohou mít větší právní sílu než Ústava SR. SR se rozhodla 

vstoupit  do  Evropského  společenství  a  tím  se  stal  článek  11  nedostatečný,  protože 

neupravoval situace v případě kolize práva právnických a fyzických osob s původem v 

SR a právnických a fyzických osob z jiných zemí, popřípadě i při sporech SR a jiných 

zemí. Z tohoto důvodu byl zrušen a nahrazen zákonem č. 90/2001 Z.z., který doplnil čl. 

1 o druhý odstavec. Obsah článku 11 se přenesl do článku 7 odst. 5 Ústavy SR.87

4.2.1.3 Třetí Oddíl

Oddiel tretí se zabývá politickými právy.

84 SLOVENSKO. Čl. 25 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl25

85 ČESKO. Čl. 37 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ústava Československé socialistické republiky. In: 
Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 [cit. 18. 11. 2017]. Dostupné z: 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-100#cl37 

86 KUČEROVÁ, N., 2013, Analýza článkov 11, 12 a 13 Ústavy Slovenskej republiky. Najpravo.sk 
[online]. [cit 17.11.2017]. Dostupné z: http://www.najpravo.sk/clanky/analyza-clankov-11-12-a-13-
ustavy-slovenskej-republiky.html
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4.2.1.3.1 Právo projevu a právo na informace

Každý má právo vyjadřovat své názory různými způsoby, ale nesmí zde porušit 

základní lidské právo – právo na soukromí a právo na ochranu dobrého jména a osobní 

cti. Cenzura je zakázaná. Podnikání v televizním průmyslu se může vázat na povolení 

státu a podmínky v tomto směru jsou stanoveny zákonem.88 Svobodu projevu lze omezit 

zákonem, a to za těchto podmínek: „ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti  

nevyhnutné  na ochranu práv  a  slobôd iných,  bezpečnosť  štátu,  verejného poriadku,  

ochranu  verejného  zdravia  a  mravnosti.“89 Článek  částečně  zdůrazňuje  skutečnosti, 

které vyplývají z výkladových pravidel, ale přidává zde pojem mravnosti. Mravnost je v 

dějinách  etiky  vnímána  různě  a  její  obecná  definice,  ať  už  na  poli  filosofie, 

antropologie,  etiky,  nebo  která  by  zároveň  byla  obecně  platná,  neexistuje.  Snaha 

odpovědět na otázku co je mravnost? Co je mravné? Odpoví každý filosof trochu jinak a 

každý národ taktéž.  Slovenská republika nemá definováno přesně,  co je mravnost  a 

konkrétně zde se otvírá prostor pro soud, který je jako jediný oprávněn posoudit, co je a  

není mravné. Soudci jsou lidé, kteří se musí opírat o zákony za účelem výkonu svých 

rozhodovacích povinností. Pokud zákony v právním státě, za který se SR prohlašuje už 

ve svých ustanoveních v Ústavě, nejsou jasně dána, to, co soudci zbývá, je pouze jeho 

vlastní úsudek a ustálená judikatura soudů, která slouží jako vodítko a je do jisté míry 

závazná pro další rozhodování. Teoreticky by se dalo říci, že je zde nebezpečí v tom 

směru,  že  může  nastat  okolnost,  kdy  při  rozhodování  ze  strany  100  soudců  bude 

vyneseno 100 různých rozsudků. Ustálená judikatura by tak měla přispět k upřesnění 

pojmu mravnost  a  jeho  významu,  a  tedy by měla  do  značné  míry eliminovat  výše 

uvedené nebezpečí.

4.2.1.3.2 Petiční právo se zaručuje

Každý má právo využít petici jako prostředek žádosti, stížnosti nebo návrhu ve 

věcech veřejných a obracet se tak na státní orgány a orgány územní samosprávy. Nelze 

88 SLOVENSKO. Čl. 26 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl26

89 SLOVENSKO. Čl. 26 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
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peticí  žádat  porušení  základních  lidských  práv  a  nelze  zasahovat  do  nezávislosti 

soudu.90

4.2.1.3.3 Právo pokojně se shromažďovat

Podmínky  shromáždění  stanoví  zákon,  ale  pouze  v  případě,  že  se  jedná  o 

shromáždění na veřejném prostranství. Shromáždění na soukromém pozemku tomuto 

ustanovení nepodléhá, ale podléhá ustanovením, které podle výkladových pravidel mají 

přednost, například právo na život. Právo shromažďovat se nesmí být omezeno orgány 

veřejné  samosprávy,  pokud  neporušuje  předchozí  ustanovení.  Například  může  být 

zabráněno nebo omezeno shromáždění, které je příliš hlučné a mohlo by ohrozit ostatní 

lidi na jejich zdraví.91

4.2.1.3.4 Právo svobodně se sdružovat

Je  zaručeno  státem,  a  to  pro  každého  ve  spolcích,  společnostech  a  jiných 

sdruženích  včetně  politických  stran  (právo  sdružovat  se  v  politických  stranách  je 

vyhrazeno pouze pro občany). Právo může být omezeno pouze zákonem a to s ohledem 

na výkladová pravidla. 92

4.2.1.3.5 Občané mají právo zúčastnit se veřejných věcí přímo nebo volbou 
svých veřejných zástupců

Článek 30, přestože se týká voleb, není určen pouze pro občany SR. Obsahuje 

následující  větu: „  Cudzinci  s  trvalým pobytom na území Slovenskej  republiky majú  

právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších  

90 SLOVENSKO. Čl. 27 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl27

91 SLOVENSKO. Čl. 28 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl28

92 SLOVENSKO. Čl. 29 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl29
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územných celkov.“ 93 Cizinci  tedy nemůžou být  zvoleni  do Národní  rady Slovenské 

republiky, ale můžou být zvoleni do zastupitelstev obcí, okresů a krajů.

Volební právo je všeobecné,  rovné,  přímé a vykonává se tajným hlasováním. 

Podmínky stanovuje zákon, který je rovný pro všechny a zároveň respektuje článek 29 

Ústavy SR. Občané mají stejný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.94

4.2.1.3.6 Politická práva

Úprava  politických  práv  na  úrovni  zákona,  stejně  jako  jejich  výklad,  musí 

zaručovat svobodnou politickou soutěž, což je zaručeno článkem 31 ústavy SR. 95

4.2.1.3.7 Právo na odpor

Právo na odpor je přiznáno pouze občanům SR. Právo lze uplatnit v případě, že 

činnost  ústavních  orgánů  a  účinné  použití  zákonných  prostředků,  jsou  z  nějakého 

důvodu znemožněny. Právo na odpor lze využít v případě porušení základních práv a 

svobod  a  v  případě  odstraňování  demokratických  principů  státu.  Stále  zde  platí 

výkladová pravidla, tudíž se musí jednat o odpor nenásilný, aby nebylo porušeno právo 

na život, soukromí, majetek atd.96

4.2.1.4 Čtvrtý oddíl

Štvrtý odiel Ústvy SR se věnuje právům národnostních menšin.

Příslušnost  k  národností  menšině  nesmí  být  nikomu  na  újmu.  To  je  první 

ustanovení  této části  obsažené v článku 33.  Práva v článku 34 jsou přiznána pouze 

občanům,  kteří  se  hlásí  k  národnostní  menšině.  Těmto občanům jsou poté  přiznána 

93 SLOVENSKO. Čl. 30 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl30

94 SLOVENSKO. Čl. 30 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl30

95 SLOVENSKO. Čl. 31 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl31

96 SLOVENSKO. Čl. 32 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl32
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následující  práva:  právo  sdružovat  se  s  jinými  příslušníky menšiny,  rozvíjet  vlastní 

kulturu,  rozšiřovat  a  přijímat  informace  v  jejich  mateřském jazyce,  sdružovat  se  v 

národnostních  sdruženích,  zakládat  a  udržovat  vzdělávací  a  kulturní  instituce. 

Podrobnosti opět určuje zákon. Kromě práva na osvojení si státního jazyka, mají právo 

na vzdělání ve vlastním mateřském jazyce, právo používat mateřský jazyk v úředním 

styku,  právo  účastnit  se  jednání  o  věcech  týkajících  se  národnostních  a  etnických 

menšin. Všechna tato práva jsou, ale podmíněna odstavcem 3: „Výkon práv občanov 

patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave  

nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k  

diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.“97 Odstavec tři zdůrazňuje prohlášení uvedené 

v preambuli Ústavy, přičemž zde se nejedná pouze o zdůraznění již platného ustanovení, 

protože preambule  není  závazná,  ale  jedná se o prohlášení,  které  uvádí  zákon a od 

kterého se odvíjí smysl celého právního předpisu.

4.2.1.5 Pátý oddíl

Piaty oddiel se zabývá hospodářskými, sociálními a kulturními právy.

Každý  má  právo  na  volbu  povolání.  Zákon  stanovuje  podmínky  omezení 

určitých povolání. Občané mají právo na práci, pokud práci nemůžou vykonávat, avšak 

nikoliv vlastní vinou, mají právo na podporu od státu. 98Všechna tato práva jsou určená 

pro občany a odstavec 4 čl. 35 zdůrazňuje možnou úpravu i pro cizince.

Článek 36 řeší práva zaměstnanců. Mezi tato práva patří například: odměna za 

vykonanou práci tak, aby umožňovala důstojnou životní úroveň, přiměřený odpočinek 

po práci  nebo například právo na kolektivní  vyjednávání.  Pokud žádají  zaměstnanci 

všichni  kolektivně  zvýšení  mzdy,  zvýší  se  jejich  šance  na  úspěch,  jelikož  je  méně 

pravděpodobné, že by je zaměstnavatel propustil všechny najednou.

Článek 37 dává každému, bez ohledu na to, zda se jedná o občana nebo cizince, 

právo na sdružování se v odborových organizacích. Vznik a činnost těchto organizací 

97 SLOVENSKO. Čl. 34 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl34

98 SLOVENSKO. Čl. 35 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl30
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řídí zákon, stejně jako jejich omezení. Právo na stávku je zaručeno. Z tohoto práva jsou 

však  vyňati  soudci,  příslušníci  ozbrojených  sil  a  příslušníci  policie,  hasičů  a 

zdravotníků. Vyjmutí je opět logické a vychází z výkladových pravidel. Právo na stávku 

nemůže  mít  přednost  před  právem na  život  nebo  bezpečností  státu,  které  je  navíc 

záležitost osobní cti všech občanů.

Článek 38 se věnuje znevýhodněným osobám na pracovním trhu a to konkrétně 

ženám, mladistvým a zdravotně postiženým. Mají právo na zvýšenou ochranu zdraví, 

například  jsou  rozdílná  pravidla  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  (dále  jen 

“BOZP”) pro muže a ženy, nejlépe je to vidět na tíze břemen, které mohou maximálně 

nosit. Ve slovenském prostředí to konkrétně ,ve věkové kategorii do 30 ti let, znamená, 

že ženy mohou nosit břemena max. 15 kg těžká a muži mohou nosit až 50 kg.99 Podle 

odstavce 1 tohoto článku mají osoby znevýhodněné na pracovním trhu nárok na tzv. 

„osobitné pracovné podmienky“.100 V praxi se jedná o nárok, který, dle uvedené právní 

úpravy, mají zmíněné kategorie na základě svého znevýhodnění, v jehož rámci mohou 

žádat specifické podmínky již implementované v pracovní smlouvě, na které ostatní 

pracovníci nárok nemají.

Článek 39 hovoří o hmotném zabezpečení. Každý občan má právo na starobní 

důchod, invalidní důchod a důchod, který stát vyplácí v případě, že rodina ztratí živitele.

Každý bez ohledu na občanství má právo na zabezpečení v hmotné nouzi. Jedná 

se o tzv. životní minimum, které je v roce 2017 stanoveno na 198,09 € měsíčně na jednu 

osobu v domácnosti. Je-li osob více, nebo jsou v domácnosti děti, částky jsou adekvátně 

upraveny.101

Článek 40 se věnuje bezplatnému zdravotnictví, na které má nárok každý občan, 

který si platí zdravotní pojištění, ale každý má nárok na ochranu svého zdraví, což už 

zde není uvedeno jako nárok bezplatný.

99 PRAVIDLÁ DOBREJ PRAXE BOZP, PRAÁ CA S BREMENAMI, Prírucka pre postupy 
zamestnavatelov a zamestnancov pri praci s bremenami, Národný inšpektorát práce, 2002, Slovensko, 
ISBN: 80-968834-1-0, [online]. str. 16, [cit 19. 11. 2017] Dostupné z: 
http://www.bozpo.sk/public/poradna/nip/praca_s_bremenami.pdf ,

100SLOVENSKO. Čl. 38 Ústavný zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky. In: zákony pre 
ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 10. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460/znenie-20170601#cl38

101SOLÍKOVÁ, V., 2016, Suma životného minima v roku 2016 a 2017, Podnikajte.sk, [cit 13. 6. 2016] 
ISSN 1338-2187. Dostupné z: https://www.podnikajte.sk/dane-a-uctovnictvo/c/2710/category/dane-a-
uctovnictvo/article/suma-zivotneho-minima-2016-2017.xhtml.
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Článek 41 se věnuje manželství, které je definováno jako jedinečný svazek mezi 

mužem a ženou, který je chráněn státem. Z Ústavy vyplývá, že nelze uzavřít manželství 

mezi osobami stejného pohlaví, ale ústava nutně nezakazuje ekvivalentní svazky. Tento 

článek navazuje velmi silně na prohlášení v preambuli,  která se hlásí  ke křesťanské 

tradici (cyrilskometodějská tradice). Zákon kromě manželství chrání rodinu. Důležitá je 

věta, kdy děti z manželství i mimo něj mají stejná práva a stejnou vyšší právní ochranu. 

Výchova je právo rodičů a nesmí opět rozporovat základní lidská práva a svobody a 

samozřejmě práva předcházející. Zde je opět důležité zmínit právo na svobodnou volbu 

národnosti,  která  má  být  učiněna  bez  nátlaku a  ovlivňování.  Volba národnosti  nebo 

etnika je,  dle  výkladových pravidel,  právo,  jež  má přednost  před právem rodičů  na 

výchovu.

Článek  41  zdůrazňuje  pomoc  státu  rodičům,  kteří  se  o  své  děti  starají. 

Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 42 je definicí práva na vzdělání. Zakládá bezplatné školství na úrovni 

základních  a  středních  škol.  Pokud  možnosti  ve  společnosti  a  schopnosti  občana 

dovolují, tak bezplatné školství na vysokých školách. Dále ustanovuje povinnou školní 

docházku na deset let a trvá nejdéle do 16. roku věku, pokud zákon nestanoví jinak.102

Tento  článek  také  umožňuje  zakládání  soukromých  škol,  kde  je  vzdělání 

poskytováno za úplatu. Stát může podporovat vzdělání občana finančně, pokud splní 

zákonné podmínky.

Článek 43 zaručuje svobodu vědeckého bádání, umění a přístup ke kulturnímu 

bohatství,  za  podmínek  stanovených  zákonem.  Výsledky  těchto  činností  jsou  pod 

ochranou zákona, opět zde platí povinnost respektovat předcházející ustanovení.

4.2.1.6 Šestý oddíl

Oddiel siestý se věnuje ochraně životního prostředí a kulturního dědictví.

Čl. 44 dává každému právo na příznivé životní prostředí a zároveň i povinnost, 

aby se každý snažil  životní  prostředí  a kulturní  dědictví  zvelebovat.  Každý se musí 

102SLOVENSKO.§ 19 odst. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. O Výchove a zdelávaní („školský zákon“). In: 
zákony pre ľudí.cz [online], © S-EPI s.r.o. 2010-2017 [cit 25. 11. 2017]. Dostupné z: 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245/znenie-20170901#p19 
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vyvarovat  poškozování  životního  prostředí  a  kulturních  památek.  Stát  má  být 

vrcholným  ochráncem  přírody,  určuje  ochranu  živočišných  druhů,  pečuje  o  šetrné 

využívání  zdrojů,  ekologickou  rovnováhu  a  má  vytvářet  účinnou  péči  o  životní 

prostředí. Pro vše výše uvedené stanoví podrobnosti zákon.

Čl. 45 rozšiřuje právo na informace, které je ustanoveno v článku 26. Specifikuje 

dané právo ve vztahu k životnímu prostředí.

3.2.1.7 Sedmý oddíl

Oddíl se věnuje právům na soudní a jinou právní ochranu.

Každý má  právo domáhat  se  svých práv  před  soudem,  který  je  nestranný  a 

nezávislý.  Zároveň  má  každý  právo  na  náhradu  škody,  která  byla  způsobena 

nezákonným  rozhodnutím  soudu,  orgánu  veřejné  správy,  jiného  orgánu  anebo 

nesprávným úředním postupem. Rozhodnutí orgánů veřejné správy může přezkoumat 

soud, pokud to zákon umožňuje. Zákon nemůže zakázat nikomu, aby se domáhal svých 

základních  práv  a  svobod.  Soud může  zkoumat  rozhodnutí  veřejné  správy ze  dvou 

hledisek. Z hlediska obsahu rozhodnutí, tedy jestli rozhodnutí nebylo protizákonné, a z 

druhého hlediska, ve kterém zkoumá zákonnost, tedy procesní stránku věci, tzn. jestli 

bylo rozhodnutí  vydáno správným orgánem a byly dodrženy všechny podmínky pro 

vydání rozhodnutí. Tato práva jsou stanovena v článku 46.

Článek 47 stanoví, že každý má právo na právní pomoc při jednání před soudem, 

s orgány veřejné správy a jinými státními orgány, a to od začátku jednání. Podmínky 

opět stanoví zákon. Účastníci každého jednání jsou si rovni. Je zde zakotveno i právo na 

tlumočníka,  pokud jedna strana  prohlásí,  že  nerozumí  jazyku,  ve  kterém je  jednání 

vedeno. Každý má právo odepřít  výpověď, pokud by svou výpovědí způsobil  riziko 

stíhání sobě, anebo osobě blízké.

Článek  48  stanoví  základní  podmínky  pro  spravedlivý  proces,  tedy  nikdo 

nemůže být odebrán svému zákonnému soudci. Nelze například požádat o jiného soudce 

v případě, že se jedna ze stran domnívá, že soudce si již udělal předběžný právní názor 

na  danou  věc  a  pravděpodobně  rozhodne  v  její  neprospěch.  Každý  má  právo  na 

projednání své věci v přijatelné době, za jeho přítomnosti, aby se mohl vyjádřit k daným 
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důkazům. Pokud se nechová v souladu s pravidly soudního jednání, může být například 

vykázán ze soudní síně, ale pouze pokud je přítomen jeho právní zástupce, který se k 

dané  problematice  může  vyjádřit  v  jeho  zájmu.  Jednání  je  veřejné  a  veřejnost  lze 

vyloučit pouze ze zákonem daných důvodů.

Zákon stanoví co je a co není trestným činem. Dále stanovuje případné tresty za 

spáchání  těchto  činů,  které  mohu  spočívat  v  omezení  majetkových  práv  a  práva 

svobody.

Pouze soud může rozhodnout  o  vině  a  trestu,  jak je  řečeno v článku 50,  ve 

kterém je zakotvena i presumpce neviny. Každý, kdo je obviněný, má právo na přípravu 

obhajoby.  Obhajovat  se  může  sám,  nebo  prostřednictvím právního  zástupce.  Každý 

obviněný má právo odmítnout výpověď a toto právo mu nemůže být odebráno žádným 

způsobem. Nikdo nemůže být odsouzen znovu za stejný čin nebo za čin, ze kterého byl 

shledán jako nevinný. Tato skutečnost nevylučuje opravné prostředky. Pro udělení trestu 

se využívá právní úprava, která byla platná v době spáchání trestného činu, možnost 

využití  novější  právní  úpravy je  možné  v  případě,  pokud  by  byla  pro  obviněného 

příznivější.

4.2.1.8 Osmý oddíl

Následující  oddíl  se zabývá společnými ustanoveními pro Hlavu I.  a II.  Tato 

kapitola se věnuje pouze článkům, které se věnují základním právům a svobodám.

Článek 51 zakládá možnost omezení základních práv a svobod, a to v případě 

výjimečného stavu, války aj., přičemž případy jsou stanoveny v ústavním zákoně.

Článek  52  zdůrazňuje,  že  ne  všechna  práva  a  svobody jsou  přiznána  všem, 

některá práva jsou přiznána pouze občanům. Pojem občan je v Ústavě SR chápán jako 

občan Slovenské republiky.

Azyl  je řešen až v článku 53, kde je stanoveno, že azyl  může být poskytnut 

cizincům, kteří jsou pronásledování za uplatňování politických práv a svobod. Naopak 

nemůže být udělen lidem, kteří se dopouštěli porušování základních lidských práv nebo 

svobod.

Čl.  54  se  věnuje omezení  práva  na  svobodu podnikání  u  zaměstnanců státu, 
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jejichž rozhodování by mohlo být podnikáním ovlivněno a to i nepřímo. Jedná se o 

soudce, státní prokurátory atd. Dále shrnuje omezení některých práv, která jsou již v 

ústavě  uvedena.  Například  omezení  práva  na  stávku pro  policii,  hasiče  a  zdravotní 

personál. Tato omezení vyplývají nepřímo z výkladových pravidel, zároveň jsou však 

ustanovena v Ústavě SR a článek 54 je ještě zdůrazňuje.

4.2.2 Shrnutí Slovenské ústavy

Na rozdíl od Listiny základních práv a svobod ČR, zde, u Ústavy SR, nebylo 

použito srovnání  se  Všeobecnou deklarací  lidských práv,  a  to  z  toho důvodu, že se 

Ústava SR neodkazuje na společnou a novodobou historii.

Ústava  SR  je  jednotným  dokumentem,  jehož  součástí  je  i  ústavní  zák  č. 

397/2004 Z.z.  O spolupráci  Národnej  rady Slovenskej  republiky a  vlády Slovenskej 

republiky v zaležitostiach Európskej unie. Dělí se na 9 Hlav, přičemž v této práci byla 

rozebírána Hlava II.

Ústava prodělala v průběhu své platnosti a účinnosti několik novelizací. Četnost 

novelizací u dokumentu nejvyšší právní síly není v zemích Evropy obvyklá. Důvodem 

může být poměrně velká konkrétnost ústavy. Příkladem je například článek 4 Ústavy 

SR, ve kterém se uvádí: „…zákaz sa nevzťahuje na vodu na osobnú spotrebu, pitnú  

vodu  balenú  do  spotrebiteľských  obalov  na  území  Slovenskej  republiky  a  prírodnú  

minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a na  

poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch.“ Část odstavce 2 čl. 4 

by bylo možno napsat jednu větou, která by na podrobnosti odkázala v zákoně. Zákony 

se  mnohem  pružněji  přizpůsobují  podmínkám  ve  společnosti  a  mnohé  změny  v 

ústavním zákoně působí jako snaha o převedení této pružnosti do Ústavy.

Ústava  by,  podle  mého  názoru,  měla  najít  kompromis  mezi  obecností  a 

konkrétností,  aby mohla působit  jako pilíř společnosti,  který je stabilní  a jasný. Což 

úplně  nemusí  platit  v  případě  slovenské  ústavy.  Naopak mnohé změny mohou také 

naznačovat  velkou  jednotnost  v  rámci  legislativního  procesu  napříč  jednotlivými 

stranami.  Konkrétnost  ústavy  může  vypovídat  o  důležitosti  jednotlivých  prvků  pro 

společnost. Příklad s balenou vodou může znamenat, že otázka převozu balené vody 

přes  hranice,  je  společensky  velmi  důležitá,  a  to  i  přesto,  že  se  to  tak  vnějšímu 
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pozorovateli nemusí jevit.

4.3 Porovnání ústavního pořádku ČR a SR v oblasti základních práv a 
svobod.

ČR zakotvuje lidská práva bez ohledu na stát, tedy ústava a listina jsou si rovny. 

Slovenská  republika  naopak  ve  své  právní  úpravě  podřizuje  lidská  práva  a  jejich 

stanovení pod stát a jeho způsob existence a manifestace. Tudíž, pokud by lidské právo 

kolidovalo  s  ustanovením  zakládájícím  stát,  může  být  toto  právo  potlačeno.  Právo 

vlastnit  majetek  může  být  ve  Slovenské  republice  potlačeno  v  případě  nerostného 

bohatství, podzemních vod aj. Tato situace je v ČR řešena odlišně (pomocí metodiky 

vyrovnání), s tím, že právo vlastnit majetek je zachováno.

Mezinárodním smlouvám, ve kterých se mohou objevovat požadavky na Lidská 

práva, se v rámci českého práva dává přednost, tato skutečnost je zakotvena v článku 10 

Ústavy ČR. SR předřazuje mezinárodní smlouvy v uplatnění před zákony, nikoli však 

před ústavními zákony jako je tomu v ČR.

V  České  republice  je  pro  provedení  nových  legislativních  prvků  některých 

mezinárodních smluv a institucí (např EU) nezbytné vydat k jejich řádnému provedení 

zákon.  Oproti  tomu v SR k provedení  těchto prvků postačuje nařízení  vlády.  Tento 

rozdíl  poskytuje  SR  znatelně  pružnější  možnosti  reakcí  na  mezinárodní  politiku  a 

legislativu. Pro ČR je tento postup nevýhodný, jelikož nařízení vlády má menší právní 

sílu, než zákon a v případě kolize nařízení vlády a zákona by zákon měl přednost, a 

tudíž by takové řešení v podmínkách ČR pozbývalo smysl. V podmínkách SR je tomu 

odlišně, neboť se již na ústavní úrovni poskytuje nařízení vády v této oblasti obdobná 

právní síla jako zákonům.

Slovenská ústava je konkrétnější ve svých ustanoveních, Listina a Ústava ČR je 

více obecná.

SR oproti ČR vyčleňuje zvláštní kategorii základních práv a svobod a to právo 

na  ochranu  životného  prostredia  a  kultúrného  dedičstva.  Tato  oblast  je  v  Listině 

zakotvena v Hlavě IV. – hospodářská, sociální a kulturní práva, a to konkrétně v článku 

35. Přírodní, kulturní a duchovní bohatství má být v ČR rozvíjeno a střeženo, jak říká 

57



prohlášení  celé  ústavy ČR –  preambule.  Ústava  ani  Listina  však  otázku  kulturního 

dědictví blíže neřeší. Tuto otázku řeší až konkrétní zákony. SR se touto otázkou zabývá 

již  na  ústavní  úrovni,  což  vypovídá  o  důležitosti  této  oblasti  pro  SR.  Na  základě 

preambulí jednotlivých ustaních listin, by se dala předpokládat spíše opačná situace.

Článek 12 Ústavy SR a čl. 1 Listiny se zabývají shodně rovností a důstojností 

práv lidí a definicí práv a svobod. V Listině je definice základních vlastností základních 

práv a svobod tradiční. V Ústavě SR se neobjevuje pojem nazadatelnosti,  ale je zde 

přítomen pojem neodebratelnosti. Tento rozdíl je v důsledku poměrně zásadní, neboť 

ČR se takto odkazuje na mezinárodně konformní znění, kdežto SR připouští, že stát či 

jiný činitel,  může být tím, kdo člověku práva udělí. Současně je SR ta, kdo člověku 

zaručuje, že mu nebudou odebrána. Ačkoli článek 12 Ústavy SR pojednává o základních 

vlastnostech a dále o zárukách na území SR, v Listině se pokračuje článkem 2, který 

hovoří o státu a jeho vlastnostech ve vztahu k základním právům a až poté článkem 3 

hovoří o zárukách základních práv a svobod na svém území, což Ústava SR rozebírá 

stále ještě v článku 12. Listina tím, že je roztroušena do více článků, dává potenciální 

možnost k jejich kolizi.

Článek  13  Ústavy SR se  zabývá  obdobně  jako  článek  4  Listiny  možnostmi 

ukládání  povinností  a  je  zde patrné,  že  Ústava SR přikládá stejnou nebo obdobnou 

právní sílu shora zmiňovaným nařízením vlády jako zákonu. Tato ustanovení v Listině 

zcela  chybí,  z  čehož  vyplývá  i  potřeba  rozdílného  způsobu  implementace 

mezinárodních norem do českého práva oproti potřebám SR.

Dále pak je shodné dělení na Lidská práva v obou právních úpravách tedy v 

rámci právní úpravy platné v ČR a platné v SR.

Obě  země  mají  znatelně  podobnou  právní  úpravu  Lidských  práv,  kde  jsou 

rozdíly,  ač  v  důsledku  pro  jednotlivce  mohou  být  významné,  v  konečné  celistvosti 

minoritní. Dobrým příkladem může být úprava doby, po kterou může dojít k zadržení 

obviněného nebo podezřelého ze spáchání trestného činu, kdy slovenská úprava je v 

nejtěžších případech přísnější.

Obě úpravy mají shodně 12 lidských práv, kam zařazují způsobilost mít práva, 

právo  na  život,  nedotknutelnost  osoby  a  jejího  soukromí,  osobní  svobody,  zákaz 

nucených pracích, právo na zachování lidské důstojnosti,  osobní cti,  dobré pověsti  a 

ochrany  vlastního  jména,  právo  vlastnit  majetek,  nedotknutelnost  obydlí,  ochranu 
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listovního  tajemství,  svobodu  pohybu  a  pobytu,  svobodu  myšlení,  svědomí, 

náboženského vyznání a svobodného projevu svého náboženství nebo víry. Je zde však 

rozdíl v tom, že právo projevovat své náboženství nebo víru Ústava SR subsumuje do 

práva na svobodu svědomí, myšlení a náboženského vyznání. Tím by logicky mělo dojít 

k tomu, že v rámci slovenské právní úpravy bude o jedno lidské právo méně, než je 

tomu v úpravě české.  Nicméně slovenská právní úprava obsahuje právo, a současně 

povinnost,  obrany slovenské  republiky,  a  to  jako součást  cti  občanů.  Je  tomu tak  i 

přesto, že dle této úpravy nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, je-li to 

v  rozporu s jeho náboženským vyznáním nebo svědomím (podrobnosti  i  zde určuje 

zákon).

Následují  v  obou úpravách  shodně politická  práva,  přičemž i  zde  je  shodný 

stejný počet práv a  to:  svoboda projevu a právo na informace,  petiční  právo, právo 

pokojně se shromažďovat, právo svobodně se sdružovat, právo pro občany účastnit se 

na správě veřejných věcí, ochrana demokratické politické soutěže a právo postavit se na 

odpor. Přestože se SR nehlásí otevřeně v Ústavě SR ke společné historii s ČR, jsou 

práva, týkající se politické oblasti, takřka totožná.

V oblasti práv národnostních a etnických menšin je právní úprava také takřka 

totožná, i přes rozdílné podmínky v obou státech. Zásadní rozdíl u těchto práv je již 

tradičně  u  Ústavy SR,  která  zakládá  omezení  výkonu práv  národnostních  menšin  a 

etnických skupin, pokud by jejich výkon ohrožoval svrchovanost a územní celistvost 

SR, popřípadě vedl k diskriminaci zbytku obyvatelstva.

Mezi hospodářská, sociální a kulturní práva patří v právních úpravách obou států 

následující práva: právo na svobodnou volbu povolání, právo na uspokojivé pracovní 

podmínky,  právo  na  svobodné  sdružování  s  jinými  za  účelem  ochrany  svých 

hospodářských  a  sociálních  zájmů,  právo  ochrany  skupin  znevýhodněných  na 

pracovním trhu, právo občanů na přiměřené hmotné zabezpečení, ochranu zdraví a to 

pro každého (pro občany na základě pojištění dokonce bezplatně), ochrana rodičovství a 

rodiny,  dále  pak právo na vzdělání,  svoboda v tvůrčí,  duševní  činnosti  a  přístupu k 

výsledkům z  ní.  Česká  právní  úprava  do  těchto  práv  zařazuje  i  právo  na  ochranu 

životního prostředí, jak bylo uvedeno výše.

Rozdílu v právních úpravách je zde hned několik. První je, že slovenská úprava 

předřazuje právo na uspokojivého pracovní podmínky a spravedlivou odměnu za práci 
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před  právo  svobodně  se  sdružovat  za  účelem  ochrany  hospodářských  a  sociálních 

zájmů. V české úpravě je tomu naopak. Z toho by se dalo vyvozovat, že je-li to v zájmu 

lidí, pak dle české právní úpravy může dojít k preferenci tohoto práva (většiny) před 

právem  jednotlivce  na  spravedlivou  odměnu  či  uspokojivé  pracovní  podmínky.  Na 

Slovensku by bez dalšího nemohlo být upřednostněno právo většiny před právem na 

spravedlivou odměnu nebo uspokojivé pracovní podmínky. Ústava SR v tomto případě 

ochraňuje jednotlivce, kdežto Listina preferuje většinu. Je otázkou, zda se na jedné či 

druhé straně jedná o legislativní záměr, nebo je to „kouzlo nechtěného.“

Jak bylo výše zmíněno, vyčleňuje Slovenská právní úprava právo na příznivé 

životní prostředí (ochranu životního prostředí) do zvláštního šestého oddílu, do kterého 

kromě ochrany životního prostředí,  začleňuje i  kulturní  dědictví  a  jeho ochranu.  Ze 

způsobu úpravy je zjevné, že je kladen v rámci Slovenské republiky velký důraz na tuto 

oblast (vizte výše).

Předposlední  část  základních  práv  a  svobod  je  v  obou  případech  věnována 

právům na soudní a jinou právní ochranu. Samotné znění je v obou právních úpravách v 

podstatě totožné. Domnívám se, že jednotlivé rozdíly ve formulacích jsou způsobeny v 

odlišnosti jednotlivých jazyků, a nikoli v zamýšleném významu.

Při vzájemném porovnání obou právních úprav základních práv a svobod lze 

vidět spíše větší množství podobností než rozdílů, což značí obdobně hluboký přístup k 

lidským právům, i přesto, že se Slovenská republika, dle výše zmíněného, úplně nehlásí 

k  Všeobecné  deklaraci  lidských  práv.  Přestože  se  Slovenská  republika  oficiálně 

nehlásila  ke  společné  československé  historii,  nedá  se  její  vliv  v  právní  úpravě 

slovenské republiky přehlédnout. Slovenská právní úprava je pružnější a konkrétnější. 

Pružnost není dána ústavně ani zákonně, ale je přítomna v podobě schopnosti Slovenské 

národní rady se shodnout na právních úpravách ústavy mnohem častěji, než je tomu v 

rámci Českého prostředí.

5. Projektová výuka

Projektové  vyučování  je  založeno  na  projektové  metodě,  jak  je  uvedeno  v 
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pedagogickém slovníku:103 projektová metoda, je taková metoda, kdy jsou žáci vedeni 

ke zpracování svých projektů a získaní zkušeností praktickou činností104.

V české terminologii přesto není projektové vyučování vnímáno zcela jednotně. 

Například  S.  Vrána  chápe  projektové  vyučování  jako  koncepci  vyučování,  protože 

dochází ke změně vtahu učitele a žáka.105 Učitel není ten, který žákovi předává hotové 

informace, naopak žák je ten, který řídí svůj poznávací proces a přebírá za něj plnou 

zodpovědnost. Úkol učitele je v tomto případě žáka motivovat.

J. Maňák řádí projektovou výuku mezi komplexní výukové metody. Účastníci 

projektu  přebírají  za  své  jednání  určitou  zodpovědnost  a  projekt  by  měl  překročit 

„bezpečné“ hranice třídy. Definice projektu je zaměřena na stanovení problému, tento 

problém  je  nutné  řešit  po  praktické  i  teoretické  části  a  tyto  činnosti  vedou  k 

hmatatelnému produktu.106

Projekt má komplexní povahu a na samém počátku je souhrn problémů, které je 

nutné řešit.107 Mohlo by se zde zdá, že projekt má být odpovědí nebo má nalézt řešení, 

ale výsledek projektu může býti situace, kdy řešení nelze nalézt. Pro projekt je důležitá 

motivace žáka a jeho vlastní zainteresovanost do daného projektu.

Výhody projektového vyučování jsou: přirozenost námětu práce, životní snahy, 

spontánní zájem žáka, osobní odpovědnost žáka, vytrvalost v překonání překážek, snaha 

splnit  cíl,  uspokojení  z  vlastní  práce  a  využití  vlastních  poznatků. 108 Vyjmenovaná 

pozitiva jsou přisuzována každému dobře vedenému projektu. Negativem projektu může 

být  narušení  struktury  předmětů.109 Jestliže  pak  chápeme  projektovou  výuku  jako 

komplexní  metodu,  nikoli  jako  vzdělávací  program  (návod  podle  kterého  by  žáci 

primárně  měli  získávat  znalosti)  domnívám  se,  že  toto  negativum  není  zcela 

opodstatněné. Narušení struktury předmětů může být pro výuku i  prospěšné. Projekt 

může být i krátkodobý, tedy může trvat pouze dvě hodiny a pokud je s ním od začátku 

počítáno jako součást časového plánu roku, může přispět k prohloubení znalostí.

103PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J., Pedagogický slovník, nak. Portál s.r.o., Praha 2003,  
ISBN 80-7178-772-8, str. 184

104tamtéž
105DVOŘÁKOVÁ M., Projektové vyučování v české škole – vývoj, inspirace, součané problémy, nak. 

Karolinum, Univerzita karlova v Praze 2009. ISBN 978-80-246-1620-9, str. 33
106MÁŇÁK, J., ŠVEC., V., Výukové metody, nak. Paido, Brno 2003, ISBN 80-7315-039-5, str. 168
107DVOŘÁKOVÁ M., Projektové vyučování v české škole – vývoj, inspirace, součané problémy, nak. 

Karolinum, Univerzita karlova v Praze 2009. ISBN 978-80-246-1620-9, str. 36
108tamtéž
109tamtéž
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Projekty by neměli být zařazovány nahodile, ale jejich umístění do výuky by 

mělo  být  promyšlené.  V takovém případě  mají  smysl  a  nemohou  narušit  strukturu 

předmětu,  ale  naopak  pomoci  k  osvojování  poznatků.  Riziko,  které  vyplývá  z 

nepromyšlenosti zařazení projektu do výuky, může být nejen rozbití struktury učiva, ale 

i nízká motivace žáků, kteří projekt chápou „jako hodiny, kdy se nemusíme učit a o nic 

nejde.“ Motivace žáků je u projektu klíčová, jak je uvedeno v publikacích Dvořákové 

M.(2009) a Maňáka J.(2003), ale motivací není u žáka pouze jeho vlastní zapojení do 

problematiky a snaha vyřešit problém. Velkou motivací pro žáky je i možnost získání 

dobré známky.

Dalším  uváděným  negativem  je  skutečnost,  že  projektová  výuka  nemůže 

nahradit  projektové  vyučování.110 Otázkou podle  mého názoru  je,  jestli  se  existence 

těchto dvou způsobů vylučuje, nebo naopak se obě metody doplňují. Já se domnívám, 

že se obě metody navzájem doplňují.  Systematizace a přehlednost učiva je pro žáky 

důležitá a myslím, že by měla zůstat důležitou složkou vzdělávání žáků. Domnívám, že 

samotná systematická výuka nemůže ze své podstaty žáka prakticky naučit samostatně 

systematizovat  učivo.  Možnost  rozvoje  systematizace  umožní  právě  projektové 

vyučování,  kde  se  žák  setká  s  neutříděnými  informacemi,  které  musí  vybírat  a 

propojovat  mezi  sebou  tak,  aby  výsledný  projekt  měl  smysl.  Systematická  výuka 

ukazuje, jak vypadá výsledek a projektová výuka učí, jak k výsledku dojít. Vzájemně se 

tedy nevylučují,  ale spíše se navzájem podporují.  Úkolem vyučující  by,  podle mého 

názoru,  mělo  být  nalezení  rovnováhy mezi  těmito  dvěma  přístupy a  to  na  základě 

specifik každé třídy (mentální, sociální vyspělost žáků atd.).

Posledním negativem, které je  u projektů zmiňováno,  je velká náročnost  pro 

učitele  po  stránce  odborné,  kdy  požadovaná  znalost  přesahuje  kvalifikaci  učitele. 
111Projekt  může  klást  velké  nároky  na  učitele  v  oblasti  vědomostní.  Vyučující  zde 

nepředává  pouze  jím  vybrané  informace  žákovi,  ale  musí  být  připraven  na  různé 

varianty, kam se žák při svém zkoumání problému dostane. Požadavek na odbornost je 

zde velmi vysoký a to nejen po stránce vědomostní, ale i stránce didaktické.112 Vyučující 

by, podle mého názoru, neměl žáka pouze motivovat, ale měl by mu pomoci nabyté 

vědomosti utřídit a případně ho navést na správnou cestu. Tato skutečnost vyžaduje, aby 

110tamtéž
111tamtéž
112tamtéž
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měl  vyučující  stanovené  cíle  předem  a  pomocí  vhodně  zvolených  metod  žáka 

nasměroval. Z výše popsaného tedy vyplývá, že projekt vyžaduje rozsáhlejší přípravu 

vyučujícího. Další variantou je využít neziskové organizace, které připravují projekty 

pro  školy.  Nevýhody těchto  organizací  jsou  upřesněny v  praktické  části  diplomové 

práce.

Projekt je úzce spojen s pojmem problém. Maňák J.(2003) rozlišuje projektové 

vyučování  a  vyučování,  které  používá  metodu problémovou.  Každý projekt  stojí  na 

samém začátku před nějakou výzvou, problémem. Projekt by měl žáka prakticky zapojit 

do řešení problému, motivovat ho a dát mu prostor pro nalezení řešení. Zde se naskýtá 

otázka, zda je možné realizovat projekt v oblasti tak teoretické, jako je právo. Já se 

domnívám,  že  ano.  Téma lidská  práva  a  jejich  dodržování  je  celosvětový  problém. 

Univerzální řešení neexistuje. Cílem projektu nemůže být vyřešení tohoto problému. Co 

je tedy možné? Žák rozšíří své znalosti o dané problematice, pochopí důležitost pojmu 

právní stát, zná výhody demokratického systému, chápe jeho nedostatky a zároveň si 

uvědomuje, že opačná varianta, tedy totalita a diktát, je nemyslitelný. 

Příprava projektu obsahuje podle Maňáka (2003) následující fáze: 

1. Stanovení  cílů,  nejprve si  vyučující  musí  stanovit,  čeho chce  dosáhnout  a  to  na 

základě  podmínek,  ve kterých chce projekt  realizovat.  V této  fázi  je  nutné řešit 

motivaci žáků113 Pokud žáci jeví o dané téma zájem, není nutné příliš promýšlet 

další motivaci. Nejlépe je, když si dané téma žáci zvolí sami. V tomto případě by 

mohl  nastat  konflikt  se  strukturou výuky.  Jestliže  téma  projektu  určí  pedagog s 

ohledem na organizaci školního roku, nemůže mít jistotu dostatečné motivace žáků. 

S ohledem na tuto skutečnost je nutné rozmýšlet  nad správně zvolenou motivací 

žáků.

2. Druhá fáze projektu zahrnuje samotné vytvoření  plánu řešení.114Plán by měl  být 

prodiskutován s žáky, kteří by měli přijmout plán za svou vlastní odpovědnost. Plán 

by mě být veřejně přístupný, aby bylo možné kontrolovat jeho průběh.115

3. Třetí fáze se týká samotné realizace projektu. Hlavním úkolem vyučujícího v této 

fázi je kontrolovat, zda se plnění plánu opírá o předem připravený plán.116

113 MÁŇÁK, J., ŠVEC., V., Výukové metody, nak. Paido, Brno 2003, ISBN 80-7315-039-5, str. 169
114 tamtéž
115 tamtéž
116 tamtéž
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4. Čtvrtá a poslední fáze je evaluace  –  vyhodnocení  projektu.117 Tato fáze je podle 

mého  názoru  nejobtížnější.  Předpokládá  totiž  objektivní  posouzení  vedoucího 

projektu.  nikde  není  řečeno,  co  je  a  co už  není  objektivní. Lze  být  nestranným 

pozorovatelem  situace,  jejíž  jsem  přímím  účastníkem.  Pokud  přijmeme 

Decartovskou tezi subjekt objektového rozvržení světa, můžeme odpovědět, že ano. 

Pokud se přikloníme k názoru  J.Komenského,  kdy jsou lidé  jen  herci  na  jevišti 

světa, musíme dojít k závěru, že nelze objektivní stanovisko nelze dodržet. herec se 

nemůže  vnést nad jeviště jako pták, aby danou situaci nestraně nahlédl a poté se 

opět vrátil zpět a pokračoval ve své úloze. Decart ve snaze vyřešit problém poznání, 

kdy není možné zaručit, že každý člověk může vidět, poznat věc stejně, se dostává k 

odlidštění druhého.  Člověk  je  pouhou  věcí,  kterou  můžeme  začít  zkoumat  a 

objektivně poznat.  Patočka  se  k  danému  konfliktu  dvou  přístupů  vyjádřil 

následujícím způsobem: „Výchovu k novému věku nelze budovat tam, kde je člověk  

viděn jako věc mezi věcmi, jako síla mezi silami, zkrátka nemůže být uskutečněna  

duší  uzavřenou.118 Požadavek  objektivního  zhodnocení  je  problematický.  S  tím 

souvisí i další otázka: Jak je možné zhodnotit přínos projektu pro žáka? Můžeme 

využít názor žáka samého. Je žák schopen objektivně posoudit přínos projektu pro 

jeho osobu? Z hlediska pedagogiky je žák schopen posoudit přínos daného projektu 

pouze  částečně.  Názor  je  omezen  věkem,  zkušenostmi,  dosaženým  vzděláním, 

rodinným zázemím atd. Je toho schopen vyučující, podle pedagogiky ano. Učitel je 

odborník vzdělaný ve svém oboru, přesto nelze očekávat zcela objektivní posouzení.

5.1 Projektové vyučování v současné didaktice

H. Kasíková mezi  principy projektového vyučování  řadí  například  potřeby a 

zájmy dítěte, aktuální situace, interdisciplinarita, seberegulace při učení, orientace na 

produkt,  skupinová  realizace,  společenská  relevantnost.  Principy  jsou  základem pro 

dnešní  chápání  projektového  vyučování.119 Dvořáková  M.  definuje  projektové  

vyučování jako specifický model vyučování, ve kterém žák převzal zodpovědnost za svůj  

117 tamtéž
118 PEŠKOVÁ, J. Vybrané spisy Jaroslavy Peškové, nak. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická , 

2010, ISBN 978-80-902125-6-5, str. 68
119 DVOŘÁKOVÁ M., Projektové vyučování v české škole – vývoj, inspirace, současné problémy, 

nak. Karolinum, Univerzita karlova v Praze 2009. ISBN 978-80-246-1620-9, str. 102
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úkol a samostatně realizuje konkrétní projekt.120 Nejtěžším úkolem a zároveň i největší 

výzvou pr vyučujícího je motivace žáka, která umožňuje žákovi aktivně participovat na 

výsledném produktu, který je výstupem projektu.

Projekty podle M. Dvořákové (2009)v současné době můžeme třídit podle typů 

učebních  obsahů na projekt jednoho předmětu. Jedná se především o předměty, které 

mají  obsah  předmětu  řešeny  tématicky  a  jednotlivá  témata  nejsou  chronologicky 

provázána.  Mezi  takové  předměty  v  oblasti  základního  vzdělávání  jsou  například 

výchova k občanství, přírodopis, etická výchova a další. Další typ jsou projekty, které 

jsou zaměřeny na integraci dvou a více učebních předmětů. Zde by se z historického 

hlediska jevila velmi zajímavá otázka na sloučení dějepisu a zeměpisu. Dané předměty 

na  sebe  úzce  navazují.  Další  typy jsou  například  projekty v  průřezových tématech, 

projekty v dramatické výchově, projekty zaměřené na zkvalitnění sociálních vtahů.

Diplomová práce vychází z definice projektové výuky z publikace Dvořákové 

Markéty121

6. Úvod praktické části

V praktické části  budou rozebrány tři  projekty,  které  byly realizovány na ZŠ 

Petřiny – Sever.  Všechny tři  projekty se týkají  lidských práv.  Cílem této části  bude 

zhodnocení  jednotlivých  projektů.  Práce  se  bude  zaměřovat  na  použité  metody  a 

naplnění cílů každého projektu. Dva projekty byly realizovány v sedmé třídě v prvním 

pololetí roku 2017. Třetí navržený projekt byl realizován ve třídě 7.A v roce 2016. Dva 

projekty  byly  realizovány  organizacemi  zdarma.  Poslední  projekt  jsem  realizovala 

osobně jako vyučující výchovy k občanství.

Součástí každého projektu byla i jeho evaluace, která proběhla buď ústně nebo 

písemně (viz  přílohy).  Evaluace si  nekladla  za  cíl  zjistit,  zda došlo  k hodnotovému 

posunu, protože jej nelze ověřit takovým způsobem, který by měl objektivní hodnotu. 

Zpětná  vazba  zkoumá, zda  došlo  k  posunu  vědomostnímu  a  zda  došlo  k  získání 

praktických dovedností žáka.

120 tamtéž
121  DVOŘÁKOVÁ M., Projektové vyučování v české škole – vývoj, inspirace, současné problémy, 

nak. Karolinum, Univerzita karlova v Praze 2009. ISBN 978-80-246-1620-9,, 158 s.

65



7. Charakteristika třídy

Hodnocení dané třídy vychází z mých vlastních zkušeností s danými žáky (žáky 

vyučuji rok výchovu k občanství)  a ze zkušeností  kolegů, kteří  také vyučují  v dané 

třídě.  Konzultace  s  kolegy  proběhly  ústní  formou  a  byly  korigovány  na  základě 

pedagogické rady, která se konala dne 22. 11. 2017.

Třída se skládá z 28 žáků. Třída vznikla jako zcela nová sociální skupina v šesté 

třídě. Jedná se o třídu výtvarnou. Výtvarné třídy jsou pro žáky, kteří splní podmínky 

přijímacího  řízení  a  talentové  zkoušky.  Program  těchto  tříd  je  uzpůsoben  danému 

zaměření. Mají tři hodiny výtvarné výchovy a dvě hodiny pracovního vyučování, které 

jsou zaměřeny na práci s keramikou a práci se dřevem, ve které jsou vedeny odbornými 

lektory.  Výtvarné  třídy  jsou  připravovány  na  umělecké  obory  na  střední  školy,  ale 

vzhledem k tomu, že zbytek výuky splňuje nároky RVP pro základní školy, jsou žáci 

připravováni i pro školy, které se uměleckému směru nevěnují (například gymnázia). 

Žáci z této třídy výsledně pochází z celé Prahy a někteří jsou i z Kladna. Jedná se tedy o 

třídu,  jejíž  žáci  se  do šesté  třídy neznali.  V šesté  třídě následuje v prvních týdnech 

seznamovací kurz,  který  má  napomoci  žákům  utvořit  kolektiv.  Kurzy  jsou  vedeny 

třídními učiteli, metodikem prevence a školním psychologem.

Pro výtvarné třídy je typické, že rodiče žáků se o prospěch dětí zajímají. Tento 

fakt vyplývá z logiky věci, neboť rodiče vědomě své děti přihlásili na přijímací zkoušky, 

na které byli zájemci o studium i systematicky připravováni,  protože většina z nich 

docházela na přípravné kurzy. Zájem na vzdělání dětí je proto ze strany rodičů vysoký. 

Jelikož se nejedná se o přijímací řízení z vědomostí žáků, ale z talentu žáků, mohou se 

tedy do  těchto  tříd  dostat  i  žáci,  kteří  mají  talent,  ale  nebyli  na  přijímací  zkoušky 

připravováni. Přijímací řízení je částečně i zkouška ze zájmu rodičů o své dítě. Z toho 

tedy  vyplývá,  že  výtvarné  třídy  mají  lepší  průměrný  prospěch, než  žáci  z  tříd 

označených písmeny B, kde jsou žáci napříč celým sociálním spektrem a tedy i žáci, 

kteří  nemají  tak vysokou podporu rodiny.  Žáci  výtvarných tříd  mají  celkově i  větší 

přehled,  kde  samozřejmě  tato  skutečnost  neplatí  pro  každého  jednotlivce,  ale  v 

prospěchový průměr třídy tomu odpovídá.  Je  to  i  případ vybrané třídy.  Tato možná 
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spojitost výtvarné třídy a jejím prospěchem je má vlastní.

Třída  je  rovnoměrně  rozdělena  v  poměru  15  dívek  a  13  chlapců.  Tento  rok 

přibyli do třídy dva noví žáci a jeden žák odešel. Nový žáci se postupně aklimatizovali v 

kolektivu, ale přesto byli přiřazeni v projektu ADRA do třetí skupiny (podrobnosti jsou 

uvedeny níže).

Z hlediska národnostního složení není ve třídě žádný cizinec, ale jsou ve třídě tři 

žáci, kteří pocházejí z dvoujazyčných rodin. Jedna žákyně je rodilá Češka, ale její rodiče 

pocházejí  z  Blízkého  východu.  Žádný  z  následujících  faktů  žákům  v  sociálním 

začlenění nebrání.

Třída  je  velmi  komunikativní,  což  způsobuje  zvýšený  hluk  ve  třídě,  na 

zklidňující  techniky však žáci  reagují  bez větších problémů,  ale  i  tak je  to  v tomto 

ohledu náročnější třída. Tato skutečnost byla potvrzena i školním psychologem, který 

navštívil  třídu v rámci hospitačních hodin. Naopak třída velmi dobře spolupracuje s 

učitelem a  nedělá  jí  problémy plnit  úkoly ze socioosobnostní  výchovy.  Žáci  nemají 

problém výsledky své práce předvést před třídou.

Třída je zvyklá pracovat ve skupinách. Žáci nemají problém spolupracovat se 

spolužáky,  se  kterými  nejsou  nejlepší  přátelé.  Naopak  se  tato  spolupráce  jeví  jako 

efektivnější, než spolupráce ve skupině, kterou tvoří kamarádi. Přátelské vztahy mezi 

spolužáky způsobují, že se žáci baví mezi sebou a nevěnují svoji pozornost práci, kterou 

dostali za úkol.

V této třídě se po konzultaci s Mgr. Halinou Sukovou, která vyučuje v dané třídě 

češtinu,  objevil  problém s  gramatikou,  který  je  patrný  i  v  následujících  citacích  v 

závěrečné reflexi projektu ADRA.

8. Projekt ADRA – Migrace

První projekt, kterému se v této práci věnuji, se nazývá “Migrace” a pořádá ho 

organizace ADRA. ADRA je nezisková humanitní germanizace, která poskytuje pomoc 

lidem v nouzi. V české republice působí od roku 1992. Byla založena Církví adventistů 
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sedmého dne.122

Přestože  se  jedná  o  neziskovou  organizaci,  není  tento  program  poskytován 

bezplatně. Cena jednoho programu je 1500 kč123, v ceně je zahrnuto cestovné lektora a 

administrativa  projektu.  Vzhledem  k  tomuto  faktu,  zde vyskytla otázka 

socioekonomické diskriminace žáků.124 Škola jako instituce má poskytovat bezplatnou 

formu vzdělání. Každý projekt či exkurze, kterou škola realizuje, musí být propojena s 

výstupem RVP. Výstupy RVP jsou závazné pro všechny žáky, a tudíž by se měl každý 

žák zúčastnit daného projektu.

Program  “Migrace”  je  zpoplatněný,  a  je  proto  nutné  řešit  možnosti  jeho 

financování.  Škola  má několik  možností,  kterými  může financování  tohoto  projektu 

zajistit,  a  to  například grantem od zřizovatele  školy nebo z financí,  které  má škola 

vyhrazené na prevenci aj. V konečném důsledku by se dal projekt financovat i pomocí 

rodičů dětí,  ale žádné dítě by nemohlo být vyloučeno z programu pouze na základě 

finanční  situace v jeho rodině,  proto pokud by někdo peníze nepřinesl  z jakéhokoli 

důvodu (i kdyby zapomněl), musí se programu účasnit jako jiní žáci a škola by musela 

najít řešení, jak zafinancovat jeho účast. V konkrétním případě na škole Petřiny – Sever 

byl projekt financován v rámci grantu, který získala sama organizace ADRA, tedy byl 

pro žáky ve výsledku zcela zdarma.

Organizace  ADRA  není  zaměstnanec  školy,  a  tudíž  má  škola  povinnost 

informovat  zákonné  zástupce  dětí  o  zamýšleném  projektu.  Tudíž  rodič  má  právo 

odmítnout účast svého dítěte na daném projektu na základě jejich práva na výchovu.

Projekt “Migrace” byl na škole pořádán již druhým rokem a zúčastnili  se ho 

všechny třídy druhého stupně v rámci  preventivního programu.  Cílem projektu bylo 

zvýšit povědomí žáků o migraci a právu azylu jako součásti lidských práv.125 Projekt se 

odkazuje k následujícímu výstupu v RVP: „žák respektuje práva a oprávněné zájmy  

druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod.“126 V rámci podpůrných 

122ADRA, 2014 O nás, © 2014 ADRA, [cit 23. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.adra.cz/o-nas 
123ADRA, 2014. Nabídka pro školy, Ceník a zrušení programu, © 2014 ADRA, [cit 23. 11. 2017], 

Dostupné z: https://www.adra.cz/opravdovysvet/nabidka-pro-skoly/cenik-a-zruseni-programu 
124ČESKO. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2017 
[cit. 26. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#p2-1-a

125ADRA, 2014. Nabídka pro školy, Migrace (zš), © 2014 ADRA, [cit 23. 11. 2017], Dostupné z: 
https://www.adra.cz/opravdovysvet/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly/migrace-zs 

126MŠMT, Příloha c. 1 k Opatření ministryně školství, mladeze a tělovychovy, kterym se mění Ramcovy 
vzdělavací program pro zakladní vzdělavaní, cj. MSMT-28603/2015, [online]. Praha, 2015. str. 61, 
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opatření se tento projekt odkazuje k výstupu: „vyjmenuje základní práva a povinnosti  

občanů“127. V rámci projektu se pracuje především s právem na azyl, ale  objevují se i 

jiná  práva,  která  jsou  obsažena  v  Listině  (například  právo  na  život,  právo  vlastnit 

majetek atd.). Projekt je provázán s průřezovými tématy: osobnostní a sociální výchově 

a výchově demokratického občana. 

Ve školním roce 2017/2018 se neúčastnil jeden žák z důvodu nesouhlasu jeho 

zákonných zástupců. ADRA, jako nezisková organizace, má velmi blízké napojení na 

církevní  organizaci,  a  tento  důvod  by mohl  být  ze  strany  rodičů  vnímán  jako 

problematický.

ADRA na internetových stránkách charakterizuje  projekt,  jehož cílem je  žáky 

seznámit  s  cestou,  jakou  uprchlíci  musí  projít,  aby  získali  azyl  v  České  republice. 

Program je postaven na následující pojmové základně: uprchlík, cizinec, migrant, azyl a 

ilegální/legální migrace.128

Podle organizace ADRA má projekt rozvíjet myšlení žáků, učit je systematizovat 

a hledat souvislosti mezi pojmy. Část projektu pracují žáci ve skupině, tudíž se rozvíjí 

jejich schopnost kooperace a kompetence k řešení problémů. Těžkou úlohou pro žáky je 

poté úkol, kdy své názory mají zasadit do prostředí, které lektor určí a přemýšlet jako 

lidé, kteří v daném prostředí vyrostli a byli vychováni. Na základě získaných informací 

si žáci vytvoří svůj názor, který by měli být schopni korigovat před ostatními žáky.129

Projekt na ZŠ Petřiny – Sever byl ve všech třídách realizován jednou lektorkou. 

Doba trvání projektu byla dvě vyučovací hodiny.

8.1 Popis a průběh projektu a hodnocení žáků

První fáze projektu, stanovení cílů, je částečně popsáno na stránkách organizace 

ADRA. Zjištění  podmínek,  o  jakou  třídu  se  jedná, proběhlo  až  v  rámci  projektu. 

Lektorka se nejprve seznámila s žáky a nechala je, aby si vyrobili kartičky se jmény.  

Lektorka každého žáka vyzvala,  aby se představil  a  řekl zemi,  do které by se chtěl 

Dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf,
127tamtéž,
128ADRA, 2014. Nabídka pro školy, Migrace (zš), © 2014 ADRA, [cit 23. 11. 2017], Dostupné z: 

https://www.adra.cz/opravdovysvet/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly/migrace-zs
129tamtéž
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podívat. Danou část hodnotili žáci ve zpětné vazbě jako zbytečně zdlouhavou.

Druhá fáze, vytvoření plánu řešení, je částečně opět popsána na  internetových 

stránkách organizace.

Třetí fáze, samotná realizace projektu, probíhala následujícím způsobem:

Nejprve lektorka zjišťovala prekoncepty žáků prostřednictvím brainstormingu na 

téma Migrant. Všechny návrhy žáků byly napsány na tabuli. Žáci z napsaných slov na 

tabuli poté vybírali slova, která podle nich měla reálnou souvislost s pojmem migrant. 

Lektorka vysvětlila pojmy zapsané na tabuli a cílem bylo vysvětlit všechny pojmy, které 

má ADRA uvedené na svých stránkách: „cizinec, migrant, uprchlík podle Konvence,  

občan EU, migrace, emigrace, imigrace, žadatel o mezinárodní ochranu (azyl), azylant,  

ekonomický migrant, (ne)+legální migrace, zařízení pro zajištění cizinců, vízum, trvalý  

a dlouhodobý  pobyt,  příčiny  a důsledky  migrace,  migrační  politika  (ČR),  migrace  

Čechů 130.“  Pokud  se  nějaké  slovo  od  žáků  na  tabuli  nevyskytlo  bylo  v  logické 

posloupnosti doplněno. Žáci byli seznámeni se základními pojmy problematiky migrace 

a azylu.

Následovala  práce  ve skupině.  Žáci  byli  rozděleni  lektorkou do jednotlivých 

skupin po 5 až 6 žácích. Žáci se mohly do skupin rozřadit, jak chtěli a v případě, že se 

vyskytl  problém,  zasahovala  lektorka,  která  pomohla  žákům  vytvořit  skupiny. 

Nevýhodou byla neznalost třídy a rozdělením do skupin, bez znalosti žáků, se zvýšilo 

riziko  neúspěchu  skupin a  to  i  přestože,  jak  už  bylo  uvedeno  výše,  je  třída velmi 

komunikativní a zvyklá pracovat ve skupině.  Práce ve všech skupinách byla více či 

méně úspěšná.

Následně každá  skupina  dostala  rozstříhaný  příběh,  který  měla  opět  složit 

dohromady. Příběhy byly dva. První příběh vypráví osudy křesťanky Suse, která žila v 

části Indie, kde většina obyvatelstva vyznává náboženství Islám. Suse se scházela i s 

jinými  křesťankami.  Bod  zlomu  nastává v  příběhu  ve  chvíli,  kdy  jiná  žena,  která 

vyznává Islám, se rozhodne, že se stane křesťankou. Jak to tak v příbězích bývá, velkou 

inspirací k tomuto kroku bude Suse. Toto rozhodnutí  ovlivní život Suse, která musí 

uprchnout ze země, protože je jí vyhrožováno smrtí ze strany rodiny ženy, která chtěla 

konvertovat  ke  křesťanství. Nakonec  se  dostane  do  Maďarska,  kde  je  kvůli  ztrátě 

dokladů převezena na policejní stanici,  odkud je přemístěna do uprchlického tábora. 

130 tamtéž

70



Shodou okolností příběh naznačí dobrý konec, jelikož se za Suse dostane i zbytek její 

rodiny.

Druhý příběh se věnoval čečenskému uprchlíkovi, který kvůli nepokojům uprchl 

do České republiky, kde byl okolím vnímán jako Rus a lidé mu nedůvěřovali. Nemohl 

se vrátit do své vlasti a byl nucen zůstat v České republice, kde začal nový život. V této 

fázi příběhy skončily a následovala fáze druhá. Žáci měli vlastními slovy shrnout obsah 

příběhu  a  zároveň  odpovědět  na  otázky  pod  textem.  Poté  měli  jednotlivé  skupiny 

příběhy dokončit v komiksové podobě.

První  skupina,  složená  z  pěti  chlapců,  měla  příběh  druhý.  Příběh  zakončili 

šťastně, ale silně nerealisticky. Čečenskému uprchlíkovi se podařilo ukořistit stíhačku a 

svrhnout ruského prezidenta. Rusko přestává existovat a vzniká nový stát, který nese 

jméno po uprchlíkovi – Said a samozřejmě Said je i novým prezidentem, který následně 

konflikt v Čečensku ukončí.

Všichni členové se shodují, že vymyslet a nakreslit komiks šlo všem bez větších 

problémů. Dva členové týmu se shodli,  že jim nešlo prezentovat závěr komiksu a v 

jedné reakci se objevilo, že měla skupina problém se dohodnout, ale na druhou stranu 

zdůrazňuje, že vytváření komiksu jim šlo.

Skupina byla celkově s průběhem projektu velmi spokojená. Ze závěru je znát 

velký smysl po spravedlnost žáků. Zároveň se zde promítá nereálná představa o možné 

realizaci jejich projektu.

Druhá skupina, která byla složená ze tří chlapců a tří dívek, měla také příběh 

druhý,  ale  zde  se  projevila  neznalost  čečenského  konfliktu,  který  dnes  není  úplně 

aktuální, a tudíž je pro děti neznámý. Jejich příběh končí spojením dvou indiánských 

kmenů  Čečenců  a  Siuxů,  kteří  byli  zklamáni  chováním  českého  obyvatelstva,  že 

zapomněli  na  spor  s  Rusy  a  společně  napadli  Čechy.  Konec  byl  tragický,  protože 

všichni zemřeli.

Pravděpodobně zde došlo k záměně Čečenců za Čejeny, tedy za indiánský kmen 

ze Severní Ameriky.  Zde je zajímavé,  že v textu bylo jasně napsáno, že se jedná o 

konflikt mezi Čečenskem a Ruskem, kdy Čečensko usiluje o svoji samostatnost. Navíc 

před úkolem byl obsah komiksu vysvětlen lektorkou. Podle závěrečné reflexe vyplývá, 

že  skupina  věděla,  že Čečenci  nejsou indiáni,  ale  přesto  ustoupili  žákovi,  který byl 
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evidentně  nadšen  představou  o  severoamerických  indiánech  (viz  příloha  ). 

Pravděpodobně neměli sílu prosadit svůj názor. Je tedy patrné, že skupina nebyla dobře 

vybrána.  Čtvrtá  a pátá  skupina byla složena pouze z dívek,  které  jsou kamarádky a 

chtěly být  spolu.  Zbylé  tři  dívky nemohly vytvořit  samostatnou skupinu a  proto  se 

připojily k chlapcům, kteří se také nevešli do první a třetí skupiny, které byly tvořeny 

pouze chlapci, kteří jsou kamarády. Druhá skupina na sebe jednoduše zbyla. Ne všichni 

žáci v této skupině jsou neoblíbení, ale jsou mezi nimi i žáci, kteří rádi pracují sami a 

pro skupinu jsou spíše zátěží. Právě žák, pro přehlednost této práce bude pojmenován 

jako Jáchym, který rád prosazuje jedině své řešení, v této skupině získal hlavní slovo a 

skupina přistoupila k  jeho řešení.  Pět žáků se schoduje,  že jejich spolupráce nebyla 

ideální  především  ve  spolupráci  dokončování  příběhu.  Hlavní  problém  viděli  v 

komunikaci. Jediný Jáchym, který přišel s myšlenkou indiánského kmene, do zpětné 

vazby napsal: „spolupracovali jsme a nakonec jsme se schodly.” (sic!). Problém zřejmě 

nejlépe  specifikovala  žákyně,  která  ve  své  reflexi  napsala:  „nešlo  nám  vysvětlit  

Jáchymovi, že Čečenci nesjou indiáni.” (sic!). Chyba nebyla zřejmě pouze v Jáchymovi, 

ale zdá se, že se dívky neshodly mezi sebou a díky tomu hlavní část práce zůstala na 

chlapcích. Toto tvrzení potvrzuje následující citace: „Šlo nám vše až na to že Anička  

seděla trochu dál a neviděla a kluci to nemohli posunout protože by zas neviděli tak  

jsme jí řekli ať se posune a ona nás neposlouchala a furt jen ať to posunem.“ (sic!). 

Díky těmto všem faktorům nakonec Čečenci a Siuxové společně napadli Čechy. Kromě 

závěru společné práce se skupina jednohlasně shodla, že jinak bylo vše v pořádku. V 

Jáchymově závěrečné reflexi lze ještě zmínit, že na otázku: S kým jsi byl ve skupině? 

Odpověděl:  „Tona, Erik,  Jůla a ostatní  nepamatuju protože nic  moc neříkali.“  (sic!, 

jména byla upravena). Závěrem lze říci, že tato skupina nevytvořila příznivé klima pro 

všechny své členy, žáci nebyli schopni se shodnout na řešení. Nakonec se vydali cestou 

nejmenšího odporu a výsledek neodpovídá jejich individuálním možnostem.

Třetí skupina byla čistě divčí. Jejich úkolem bylo doplnit první příběh. V jejich 

příběhu se stala Suse prodavačkou. V závěrečné reflexi se dívky shodly, že se jim sice 

spolupracovalo dobře, ale měly menší obtíže, které každá viděla v něčem jiném. Někdo 

viděl problém ve spolupráci při vytváření závěru komiksu, kdy měla skupina problém se 

shodnout. Jiná viděla problém ve spojování příběhu. Nakonec se v závěrečné reflexi 

ukázal náznak problému, který mohl způsobit  komplikace v dotvoření příběhu. „Šlo 

nám vymyslet konec příběhu;nešlo nám rychle jako ostatním dočíst ten komiks------------
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zamotali jsme se v tom.“ (sic!) Zdržení při práci s textem, i přes společné opakování 

příběhu před zadáním úkolu s dokončením komiksu,  bylo pravděpodobně způsobeno 

následujícím: některé dívky se vyjádřily, že je téma nezajímalo a navíc všechny členky 

skupiny  jsou  dobré  kamarádky,  které  místo,  aby  dávali pozor,  tak  si  mezi  sebou 

povídaly. Skupina  se  svým výsledkem spokojená  nebyla,  jak  vyplývá  ze  závěrečné 

reflexe. Spolupráci všichni členové hodnotili jako úspěšnou. Z toho tedy vyplývá, že 

žákyně nepochopily správně otázku, která se týkala spolupráce ve skupině.

Čtvrtá skupina byla opět složená pouze z pěti dívek a dokončovala příběh první, 

který  zakončili  obdobně jako třetí  skupina.  I  zde  si  Suse  i  s  manželem našli  práci, 

koupili si společně byt a jejich děti začali navštěvovat maďarské školy. Tato skupinka se 

podle své zpětné vazby dokázala na jednotlivých věcech společně dohodnout. Jediný 

problém,  který  se  ve  skupince  projevil,  byl,  že  někteří  její  členové  měli  pocit,  že 

nedokázali vymyslet dostatečně originální konec příběhu. Dle mého osobního názoru se 

tato  skupiny  dobrala  nejrealističtějšího  konce  příběhu,  který  by  se  opravdu  mohl 

odehrát.

Pátá skupina byla složená z pěti dívek a konec jejich příběhu je velmi tragický. 

Manžel Suse si našel práci na stavbě, kam ho šla Suse navštívit. Došlo zde k nehodě a  

Suse zemřela. Její manžel se z této události nedokázal vzpamatovat a začal se utápět v 

alkoholu. Pod jeho vlivem vylezl na jeřáb,  odkud spadl a zemřel. Jejich syn se následně 

předávkoval.  Tato skupina velmi  ocenila,  že  si  mohli  žáci  skupinky utvořit  sami. V 

závěrečné reflexi vícekrát zmiňovali nedostatek času na práci. Neměli čas se dohodnout 

a navrhovali kratší prostor pro závěrečnou prezentaci projektů. V závěrečné reflexi je 

otázka „Co jsem si zapamatoval/a?“. V ústním zadání bylo zdůrazněno, že se jedná i o 

zkoušku jejich paměti, a aby žáci napsali ne jenom, co se dělo v průběhu projektu, ale i 

vše ostatní na co si vzpomenou, od příchodu spolužáka až po barvu kalhot paní lektorky 

atd.  Pod  touto  otázkou  se  nakonec  ukázal  i  problém  této  skupiny.  „  Přišla  Naty.  

Učitelka nás rozdělila do skupin a rozdala pipírky, toho papíru jsem si ani nevšimla  

protože jsem si povídala s Naty potom jsme se k projektu přidali.”  (sic!). Jak z textu 

vyplývá, problém nebyl ani tak v nedostatku času, jako spíše v nedostatku pozornosti 

dívek. V této skupince se také objevil fakt, že je dané téma tak neoslovilo, jako skupiny 

ostatní. Bylo pro ně vzdálené.

Po  práci  ve  skupinách  následovala čtvrtá  fáze: vyhodnocení a  společná 

73



prezentace  projektu.  Poté  byla  práce  ve  skupinách  ukončena  a  následovala  práce 

lektora. Lektor shrnul veškeré dosavadní poznatky a představil žákům prezentaci, ve 

které byly reálné údaje o uprchlících. Kolik uprchlíků reálně požádalo o azyl v České 

republice, z jakých zemí nejčastěji uprchlíci přicházejí nebo skutečnost že největší počet 

uprchlíků žádá o azyl v sousedních zemí vůči zemi, ze které prchají. Jedna dívka ve 

zpětné vazbě napsala, že informace byly příliš obecné, a že by ocenila, kdyby byly více 

podrobné. Celkově závěrečná vazba prokázala, že žáci měli o probíraném tématu hodně 

rozdílné vědomosti a i ty byly nepřesné.

Projekt  byl  zakončen vyplněním dotazníku,  ve kterém byly obsaženy pojmy, 

které se žáci měli v projektu naučit.

8.2 Zhodnocení projektu ADRA

Projekt se přímo nevěnoval lidských právům, ale s pojmy lidských práv zacházel 

po celou dobu. Hodně zde bylo akcentováno právo na rodinu, život, zákaz diskriminace 

atd.  Celkově  byl  projekt  žáky  hodnocen  pozitivně.  Ve  zpětné  vazbě  se  několikrát 

objevilo,  že téma projektu bylo pro žáky hodně zajímavé. Například v jedné zpětné 

vazbě se uvádí následující: „ Na akci se mi líbilo celé téma mislím si že je dobré bavit se  

o tom ve škole. Možná bych projektu věnoval 3 a ne 2 hodiny.“ (sic!). Podobné reakce na 

projekt od žáků převažovali,  což ilustruje i  další  příklad: „více času na vše. Musím  

uznat že, když mně toto téma nezajímá bylo to moc pěkný.“ (sic!). Tato zpětná vazba je 

převzata ze skupiny, která měla od začátku problém se soustředit, protože si dívky mezi 

sebou povídaly. Dle mého názoru, kdyby dávali větší pozor, měli by času jistě dost.

Program měl danou strukturu. Na začátku zazněly, i když ne přímo, cíle hodiny, 

které  odpovídaly  cílům,  které  jsou  inzerovány  na  stránkách  ADRY  na  adrese: 

https://www.adra.cz/opravdovysvet/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly/migrace-zs. 

Následovalo  seznámení  s  žáky  a  následné  zjišťování  prekonceptů  žáků  pomocí 

brainstormingu.  Žáci  byli  poté  rozděleni  do  skupin,  což  se  stalo  také  největším 

problémem celého projektu. Žáci byli do skupin rozděleni lektorkou, která jednotlivé 

žáky příliš neznala a učitelský dozor do výuky lektorky nezasahoval. Vzniklo tak pět 

skupin, které nebyli rovnoměrně uspořádané, a přestože žáci svou práci ve skupinách v 

konečném důsledku hodnotí jako úspěšnou, výsledek práce neodpovídá schopnostem 
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třídy.  Práce  s  textem a  obtížnost  pro  žáky daného  věku  a  schopností  byla  zvolená 

adekvátně. Text nebyl příliš jednoduchý a žáci se museli zamyslet nad řešením. Tento 

fakt  vyplývá i  ze  závěrečné  reflexe  žáků,  kdy u většiny se objevovala poznámka o 

problémech s řazením textu. Nicméně všechny skupiny nakonec text složily správně, 

což  naznačuje  správně  zvolenou  obtížnost  textu.  Následný  úkol,  který  spočíval  v 

domyšlení příběhu, se ukázal jako problematický, a to kvůli rozvrstvení jednotlivých 

skupin.  Prezentace  výtvorů  žáků  před  celou  třídou  neměla  odezvu,  jakou  by  si 

zasloužila.

Následná prezentace, která se týkala důležitých faktů o emigraci, byla vedena 

způsobem frontální výuky. Žáci se do prezentace zapojili tím, že se mohli doptávat na 

některé věci, které jim nebyly jasné. 

Projekt je dle mého názoru  koncipován adekvátně pro žáky sedmých ročníků. 

Střídají se fáze, které vyžadují činnost žáků s fázemi, kdy si žák může odpočinout a 

zároveň se dozvědět nové informace. Projekt má jasně daný cíl a zpětnou vazbu, která 

ověřuje získané informace žáků. Téma projektu je velmi aktuální a je důležité s ním 

žáky seznámit.

Problematika projektu spočívá v následujících skutečnostech. Projekt je pořádán 

neziskovou  organizací,  což  s  sebou  nese  povinnost  školy  informovat  rodiče  žáků. 

Projekt  je  zpoplatněn,  a  tudíž  pokud  není  škola  schopna  získat  grant  nebo  jiné 

prostředky pro realizaci projektu a rozhodne se ho realizovat penězi od rodičů žáků, 

vystavuje se riziku socioekonomické diskriminace žáků. Problém může nastat i u rodičů 

samotných, kteří poté, co se podívají na internetové stánky ADRY, zjistí,že se jedná o 

neziskovou  organizaci,  která  je  ovšem  financována  církví,  což  může  být  rodičům 

nepříjemné. Problém, který se objevil v tomto konkrétním případě, tedy rozdělení žáků 

do skupin, by se dal vyřešit přítomností učitelského dozoru, který danou třídu zná a 

pomohl by lektorovi žáky do skupin rozdělit. 

Délka projektu byla adekvátní k probíranému tématu a vzhledem ke zvoleným 

cílům.

V  rámci  projektu  nezazněly  nepravdivé  informace  a  výsledky  jednotlivých 

statistik, které byly žákům prezentovány, vycházely z ČSÚ, tedy relevantního zdroje. Po 

stránce odborné tedy nebyl nalezen žádný problém.
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9. Divadlo Fórum

Nezisková organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání  byla založena v roce 

2014 jako tzv. zapsaný ústav131. Tato organizace se snaží rozvíjet prožitkové metody a 

tím  chce  předejít  patologickým  jevům.  Od  roku  2016  získala  organizace  možnost 

vzdělávat pedagogy právě v této oblasti. Díky této skutečnosti získala škola Petřiny – 

Sever možnost, aby tři představení byla realizována na vybrané téma zcela zdarma.

Jedná se o interaktivní divadlo, které nabízí poučný přímý prožitek, ale stále v 

rovině poučné fikce. Kritické situace se odehrají znovu, kdy divák má možnost vývoj 

změnit, pasivní divák se mění v aktivního spolutvůrce. Cílem je, aby diváci touto cestou 

sdělení obsažená ve sledovaném představení oproti klasické školní výuce intenzivněji 

vnímali.132 Tímto způsobem charakterizuje zmíněná nezisková organizace svoji činnost 

na internetových stránkách.

Organizace  je  nezisková,  přesto  poskytuje  představení  pro  školy,  které  je 

zpoplatněno, aby zaplatila lektory. Možnost získat bezplatné představení je podmíněno 

například  tím,  že  učitel  občanské  výchovy  na  základě  představení  secvičí  s  žáky 

představení obdobné. Stejným způsobem získala i škola Petřiny – Sever tuto možnost.

Představení bylo realizováno v třídě 7. A. Představení se zaměřovalo na lidská 

práva. Projekt trval dvě vyučovací hodiny.

9.1 Popis a průběh projektu

Projekt  byl  rozdělen  na  dvě  části.  Obě  části  vedli  herci,  kteří  byli  zároveň 

lektory.

První část začala zjišťováním prekonceptů žáků. Žáci seděli v kruhu. Lektor jim 

kladl otázky, zda znají nějaké lidské právo, zda se ve škole věnují  lidským právům, 

jestli  žáci  znají  nějakou  listinu,  která  se  lidským  právům  věnuje  atd.  Žáci  měli 

následující úkol, pokud odpověď byla ano měli vstát, pokud byla ne, měli si kleknout a 

131fórum ppv, 2014, O nás, O nás, Fórum pro prožitkové vzdělávání, z. ú., [cit 28. 11. 2017]. Dostupné 
z: http://www.forumppv.cz/o-nas.html 

132fórum ppv, 2014. O nás, Divadlo Fórum, fórum pro prožitkové vzdělávání,z. ú., [cit 28. 11. 2017]. 
Dostupné z: http://www.forumppv.cz/divadlo-forum.html 
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pokud byla odpověď ano i ne, měli zůstat sedět. Úvodní aktivita žáky rozpohybovala a 

zároveň umožnila lektorům se seznámit se znalostmi žáků. Výhodou této metody bylo, 

že na rozdíl od úvodní metody v projektu ADRA (seznamování s žáky a povídání si o 

vysněném  výletě)  nebyla  tato  aktivita  zdlouhavá  a  žáky  rozehřála.  Nevýhoda  této 

aktivity spočívala v síle davu, tedy pokud si většina žáků klekla,  nerozhodní žáci si 

klekly též. Tato skutečnost se projevila u otázky zda se v nedávné době bavili ve škole o 

lidských právech. Nejrychlejší žáci si klekli, tedy odpověď znamenala ne. Ostatní žáci 

je následovali. Žáci se v hodině občanské výchovy bavili o porušování lidských práv v 

Saúdské  Arábii,  do  této  situace  vstoupila  právě  vyučující  a  po  připomínce  se  žáci 

postavili, jejich zdůvodnění bylo následující: „my jsme si nemysleli, že je to to samé“. 

Reakce vypovídá skutečně o tom, že se žáci uceleně o lidským právech neučili (jak i 

vyplývá z časového plánu pro rok 2017/2018 pro občanskou výchovu – 7 ročník, vizte 

příloha), tudíž měli pouze povrchní informace, ale také vypovídá o tom, že tato metoda 

zjišťování prekonceptů žáků není zcela objektivní. Aktivita měla jinou velkou výhodu, 

fungovala jako motivační metoda pro žáky, kteří se zároveň rozhýbali a byli pozitivně 

naladěni na další aktivitu.

Další aktivita byla sepsání lidských práv, jež žáky napadla, na tabuli.  Po této 

aktivitě byli žáci rozděleni do čtyř skupin, úkolem každé skupiny bylo předvést živý 

obraz, který by znázorňoval dané právo a ostatní měli uhodnout, o jaké právo se jedná. 

Tento úkol byl pro žáky z počátku velmi obtížný, protože se s danou aktivitou ještě 

nesetkali.  Za  pomoci  lektorů  z  organizace Divadlo Fórum se nakonec  vše podařilo. 

První obraz měl za úkol zpodobnit právo na svobodnou volbu náboženství a vyznání, 

druhý měl  zpodobnit  zákaz  mučení,  třetí  právo na  azyl  a  čtvrté  právo na svobodu. 

Skupiny měly  za  úkol  popsat,  co  na  obraze  vidí,  co  zřejmě  popisuje  a  pokusit  se 

uhodnout právo, které má znázorňovat. Pokud se jim tento úkol podařil, přečetl lektor 

celý a správný název tohoto práva, který vycházel z Listiny základních práv a svobod. 

Pokud  měli  žáci  problém na  základě  obrazu  dané  právo  rozpoznat,  obraz  se  mohl 

změnit, nebo se dát do pohybu, aby dané právo bylo žákům přiblíženo. Problém nastal u 

práva  na  svobodnou  volbu  náboženství  a  vyznání.  Žáci  zpodobnili  následovně  dvě 

slečny, které klečely a modlili se jako křesťané a za nimi stála druhá spolužačka, která 

měla zvednutý palec ruky nahoru. Dvě dívky byly zahalené do šátku a za nimi stála 

dívka, která svým výrazem vyjadřovala odpor. Právo bylo velmi dobře zpodobněno a 

žáci ho ihned uhodli. Problematickým se stal až komentář lektora, který chtěl rozšířit 
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znalosti  žáků  a  vysvětlil  jim,  že  islám je  nejrozšířenější  náboženství.  Islám je  sice 

nejrychleji se rozrůstající náboženství, ale ještě stále nejrozšířenějším náboženstvím je 

křesťanství.133 

Po krátkém zhodnocení  první části  následovala část  druhá,  která  se věnovala 

divadlu. Herci nejprve přehráli krátkou scénku, která se týkala svobody tisku a slova. 

Příběh se odehrával v prostředí školy, kdy dva žáci, kteří se podíleli na psaní školního 

časopisu,  byli  pozváni  do ředitelny,  kvůli  článku který chtěli  vydat.  V ředitelně byl 

přítomen ředitel a vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny se domáhala, aby byl 

článek o spokojenosti žáků s obědy ve školní jídelně, která byla zjištěna anketou, stažen. 

Oba žáci byli nakonec donuceni, pod výhrůžkou zákazu vydávání časopisu, tento článek 

skutečně  stáhnout.  Tímto  rozhodnutím příběh  končí.  Délka  scénky byla  přibližně  8 

minut. Následně žáci dostali možnost změnit dění celého příběhu. Scénka se začala hrát 

znovu, žáci dostali možnost, kdykoli scénu zastavit a vyměnit se s herci. Scéna v 7. A 

byla zastavena hned před příchodem herců-žáků do ředitelny. Žáci 7. A požadovali, aby 

u rozhovoru s ředitelem nebyla přítomna kuchařka, jak bylo původně ve scénáři. Citové 

výlevy kuchařky komplikovali původní situaci natolik, že žáci-herci nebyli schopni svůj 

postoj obhájit a nakonec se museli smířit s daným zákazem publikace. Nepřítomnost 

kuchařky žákům 7.  A nakonec  poskytla  možnost  dohodnout  s  panem ředitelem jiné 

řešení. Anketa o spokojenosti žáků v jídelně měla být ještě zopakována o měsíc později 

a výsledky byly publikovány. Právo tedy porušeno nebylo a díky aktivitě žáků bylo i 

realizováno. Následovala krátká zpětná vazba.

Druhý  příběh  se  věnoval  právu  na  spravedlivý  soud  a  zároveň  presumpci 

nevinny. Obchodě došlo ke krádeži a jedna z prodavaček obvinila jiného prodavače, 

který  byl  nevinný.  Prodavač  byl  vyhozen z  práce  bez  jakýchkoli  důkazu,  pouze  na 

základě obvinění. Žáci měli za úkol příběh změnit. Výhodou žáků – diváků bylo to, že 

věděli od začátku, kdo je skutečný zloděj.

Třetí  příběh  se  věnoval  právu  na  příznivé  pracovní  podmínky.  Dva  lidé  se 

dohodli, že pomůžou paní, která jim nabídla práci. Práce byla velmi těžká a o tento fakt 

pracovníci nevěděli.  Nakonec jim paní pohrozila, že pokud práci nedokončí, nic jim 

nezaplatí.  Cílem bylo změnit  situaci  takovým způsobem, aby byla sepsána pracovní 

133LIPKA, M., 2017, Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world, Copyright 
2017 Pew Research Center [online]. Washington DC: Pew Research Center, [cit 29. 11. 2017]. 
Dostupné z: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-
the-u-s-and-around-the-world/ 
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smlouva.

Žáci byli na tento typ předávání příběhu zvyklí. V rámci preventivního programu 

se s obdobnými inscenacemi setkávali, představení pořádá společnost Divadelta134. Žáci 

se nebáli reagovat a aktivně zasahovat do představení.

9.2 Zhodnocení Divadlo Fórum – Lidská Práva

Projekt, jak již název napovídá, se věnuje od samého začátku lidským právům. 

Projekt byl navázán na stejné výstupy jako projekt ADRA, kromě těchto výstupů daný 

projekt  rozvíjel  i  průřezové  téma  osobnostní  a  sociální  výchova  a  výchova 

demokratického občana.

Projekt  obsahoval  mnohem  více  aktivizačních  metod,  než  projekt  ADRA. 

Projektu Divadlo Fórum se účastnilo 5 lektorů. Informační část, která byla podávána 

frontální metodou, byla minimální. Většina aktivit byla na žácích, kteří se po celou dobu 

projektu  aktivně  podíleli  na  tvorbě  hodiny.  Práce  ve  skupinách  nebyla  v  projektu 

klíčová,  proto  zde  nenastal  problém,  jako u projektu  ADRA, při  rozdělení  žáků do 

skupin.  Navíc  s  každou  skupinou  daný  obraz  vymýšlel  i  lektor.  Hlavní  část,  tedy 

představení,  se  vydařila  a  žáci  daný  problém s  pomocí  lektora,  který  zobecňoval  a 

konkretizoval dané návrhy, zvládli. Tento projekt nedá žákům ucelený pohled na lidská 

práva, ani je neseznámí s důležitými Listinami, které se týkají lidských práv. Projekt ale 

rozhodně předá  silný  zážitek,  který  pomůže žákům si  zapamatovat  informace,  které 

během projektu nabyli. V daném projektu se nestřídají polohy klidové (žák poslouchá, 

frontální způsob výuky) s aktivními pasážemi. Spíše se jednalo o snižování a zvyšování 

aktivity žáka, ale aktivita byla po žákovi vyžadována po celou dobu projektu.

Během projektu nezazněly explicitně cíle, ale vzhledem k tomu, jak byl daný 

projekt  veden,  by  se  cíle  projektu  daly  definovat  následovně,  žák  se  seznámí  s 

vybranými lidskými právy, žák se aktivně podílí na řešení konfliktů a chápe důležitost 

lidských práv pro demokratické fungování společnosti. Vzhledem k těmto cílům byly 

metody zvoleny adekvátně. Vytvořením fiktivní situace žákům poskytla pocit bezpečí, 

což také měla, a to i podle internetových stránek Divadla Fóra.135

134Divadelta, 2010 [online]. Divadelta [cit 30. 11. 2017]. dostupné z: http://divadelta.cz/ 
135fórum ppv, 2014. O nás, Divadlo Fórum, fórum pro prožitkové vzdělávání,z. ú., [cit 28. 11. 2017]. 

79

http://divadelta.cz/


Projekt je zpoplatněn, tudíž je zde stejný problém jako u ADRY, i zde se musí 

hledat  řešení,  jak  dané  představení  zafinancovat,  aby  nedocházelo  opět  k 

socioekonomické diskriminaci žáků. I zde se jedná o neziskovou organizaci, a tudíž je 

opět o zamýšleném projektu potřeba informovat rodiče, kteří můžou vyslovit nesouhlas, 

aby se dítě  daného projektu  účastnilo.  Projekt  musí  být  napojen  na výstupy RVP a 

zahrnut do výuky. V tomto případě jsou výstupy obdobné s výstupy RVP jako u projektu 

ADRA.

Znalosti  byly v  daném projektu  upozaděny a  byl  zde  kladen  větší  důraz  na 

získání klíčových kompetencí v oblasti řešení problémů.

Po didaktické stránce byl projekt adekvátně koncipován. Po stránce odborné zde 

došlo  k  drobným nepřesnostem,  které  byly  napraveny  následující  hodinu  občanské 

výchovy.

Tento program je, podle mého názoru, pro žáky velmi vhodný a svou náročností 

odpovídá  věku  žáků  v  sedmých  a  šestých  třídách.  Podle  mne  není  vhodné  tímto 

projektem téma  lidská  práva  začínat.  Žáci  nezískají  ucelenou  představu  o  lidských 

právech a  zůstane jim více otázek než odpovědí.  Naopak se domnívám, že je  tento 

projekt vhodný pro zakončení tématu o lidských právech. Ucelené informace, které žáci 

již budou znát, budou podpořeny silným zážitkem a tento projekt přispěje k zafixování 

poznatků pomocí emocí a prožitku.

10. Navržený projekt – Lidská práva

Projekt je realizován na vybrané škole ZŠ Petřiny - Sever již od roku 2015. Tato 

práce rozebírá projekt, který se realizoval v 

10.1 zakotvení projektu v rámci RVP a ŠVP vybrané školy Petřiny-
Sever

Projekt  je  realizován mnou.  Je  určen  pro  žáky sedmých tříd  druhého stupně 

základních  škol.  Projekt  je  vyučován  v  rámci  občanské  výchovy  a  je  navázán  na 

vzdělávací oblast Člověk, stát a právo. Pomocí projektu by měl být naplněn následující 

Dostupné z: http://www.forumppv.cz/divadlo-forum.html 
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výstup:  „VO-9-4-05  přiměřeně  uplatňuje  svá  práva  včetně  práv  spotřebitele  a  

respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí,  posoudí význam ochrany lidských  

práv  a  svobod,  rozumí  povinnostem  občana  při  zajišťování  obrany  státu.“136 Tento 

výstup je především tímto projektem naplňován, nicméně projekt mimo jiné částečně 

naplňuje  i  tyto  výstupy:  žák  uvede,  jak  výsledky  voleb  mohou  zasahovat  do 

každodenního života občanů; žák objasní význam právních vztahů: vlastnictví, majetek, 

manželství; dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a je si vědom rizik, při 

jejich porušování.137 Pro žáky s podpůrnými opatřeními jsou výstupy upraveny podle 

RVP,  kdy  hlavním  výstupem  se  stává:  „VO-9-4-04p  vyjmenuje  základní  práva  a  

povinnosti  občanů.“138 Dále  se  projekt  věnuje  následujícím  výstupům:  žák  uvede 

základní prvky fungování demokratické státu; uvědomuje si rizika, která jsou spjata s 

porušováním právních  ustanovení.139 Výstupy jsou  vázány na  učivo:  lidská  práva  – 

základní  lidská  práva,  úprava  lidských  práv  v  dokumentech,  poškozování  lidských 

práv.140 Ve školním vzdělávacím plánu (dále jen “ŠVP”) základní školy Petřiny – Sever 

jsou výstupy zařazeny pod vzdělávací výstupy: Člověk ve společnosti – stát a právo. 

Očekávané  výstupy  podle  ŠVP jsou  následující:  „přiměřeně  uplatňuje  svá  práva  a  

respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí,  posoudí význam ochrany lidských  

práv a svobod“141 

Dosáhnutí  těchto  výstupů  má  být  prostřednictvím  učiva:  „lidská  práva  –  

základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv a práv dětí v  

dokumentech; poškozování lidských práv, šikana, diskriminace.“142 V ŠVP není uvedena 

úprava  pro žáky s  podpůrnými opatřeními a  ani  provázanost  s  průřezovými tématy. 

Metodické sdružení pro OV na ZŠ Petřiny – Sever se na schůzi dne 1. 9. 2017 k žákům 

s  podpůrnými  opatřeními  blíže  nevyjadřuje.  Řeší  pouze  zohlednění  v  rámci 

integrovaných žáků a žáků s jazykovou bariérou.

136JEŘÁBEK., J., TUPÝ., J., a kol., 2017, Ramcovy vzdělavací program pro zakladní vzdělavaní 
[online]. Praha, MŠMT,  str. 61 [cit 10. 9. 2017], Dostupné 
z ,http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017_verze_cerven.pdf

137tamtéž
138tamtéž
139tamtéž
140tamtéž
141Školní vzdělavací program Č.j. ZSPS0033/2010 [online], 2010. ZŠ Petřiny – Sever, str. 128 [cit 29. 8. 

2017]. Dostupné z:        http://www.zspetriny.cz/soubor-svp-198-.pdf
142Školní vzdělavací program Č.j. ZSPS0033/2010 [online], 2010. ZŠ Petřiny – Sever, str. 128 [cit 29. 8. 

2017]. Dostupné z:        http://www.zspetriny.cz/soubor-svp-198-.pdf
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Projekt je velmi časově náročný. Přesto se domnívám, že má daný projekt místo 

ve výuce výchovy k občanství. Téma lidská práva, je sice jen okrajově zmíněno v RVP, 

ale výstupy daného projektu se dotýkají téměř celé vzdělávací oblasti Člověk, stát a 

právo a částečně se dotýká i vzdělávací oblasti Člověk, stát a hospodářství. Žáci během 

projektu rozvíjí  následující  klíčové kompetence:  kompetence k učení,  kompetence k 

řešení problému, kompetence komunikativní, kompetence občanské.

Projekt neobsahuje příliš společné kooperativní práce, ale naopak se zaměřuje na 

rozvoj  schopností  jednotlivce,  kdy by si  žák  měl  vytvořit  přesvědčení  o  své  vlastní 

odpovědnosti vůči lidským právům a jejich dodržování.

10.2 Průběh projektu

Projekt je rozdělen na jednotlivé hodiny občanské výchovy. Dotace je na škole 

stanovena na jednu hodinu týdně. Projekt byl realizován v rámci října a listopadu roku 

2016 v rámci obou paralelních tříd 7. A a 7. B. Tato práce se bude věnovat realizaci 

projektu pouze ve třídě 7. A, která skládá z 26 žáků. Třída je s asistencí, kde je asistent  

pedagoga přidělen k žákovi s Aspergerovým syndromem. Ve třídě se dále nachází 8 dětí, 

které  mají  vypracován  individuální  vzdělávací  plán  (dále  jen  “IVP”).  Pro  obecnou 

charakteristiku třídy platí  obecné premisy jako pro současnou třídu 7.  A, které  jsou 

popsány v kapitole 7. Pro třídu je dále typická velká pracovitost a snaživost. Třída je 

velmi klidná a nevyskytují se zde kázeňské problémy, což je způsobeno i přítomností 

asistenta  pedagoga  již  od  šesté  třídy,  který  má  na  třídu  velmi  zklidňují  vliv. 

Bezproblémovost  třídy dokazuje preventivní  šetření  ze září  2017. Dotazník prokázal 

téměř nulovou zkušenost žáků s omamnými látkami jakéhokoli typu.

Během  projektu  byl  vyučující  nucen  brát  na  vědomí,  aby  nevytvářel  příliš 

rozporuplných situací, a pokud by to bylo jeho záměrem, byl nucen informovat asistenta 

pedagoga dopředu. Žák s Aspergerovým syndromem dané situace špatně chápal. 

10.2.1 První hodina

pomůcky: tabule, křída (nebo papír a fixy), počítač, dataprojektor
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cíl hodiny: definice lidských práv

téma: lidská práva

struktura hodiny:

1. motivace (10 min.)

2. zjišťování prekonceptů žáků (využití metody myšlenkových map) (15 min.)

3. diskuze, které právo je nejdůležitější, používají se pouze práva, která žáci sami 

navrhli (5 min.)

4. tvorba společné definice lidských práv ( 10 min.)

5. závěr – opakování definice a motivace na příští hodinu (5 min.)

První hodina projektu začíná tím, že vyučující se s žáky pozdraví a poté prochází 

třídou a bere žákům učebnice a sešity, nic neříká a na dotazy žáků nereaguje. Je zde 

důležitá znalost třídy, nelze brát věci všem žákům a neměl by brát věci ryze osobní, aby 

nevznikl následný problém. Postačí, když učitel sebere pár věcí. Poté dá shromážděné 

věci na katedru a s vážnou tváří řekne: „To je moje.“. Následuje reakce žáků. Učitel 

vysvětlí,  že  dané věci nezabavil,  ale  pouze chtěl  žákům ukázat téma dnešní  hodiny. 

Téma napíše na tabuli,  což jsou Lidská práva. Poté se zeptá „okradených“ jaké byli 

jejich  pocity,  když jim věci  bral  a  na co mysleli.  Žáci  byli  zmatení  a  objevoval  se 

nesouhlas  s  jednáním  učitele,  což  svědčilo  o  silném  vztahu  k  právu  na  osobní 

vlastnictví.

Poté  je  žákům  dán  pokyn,  aby  si  do  sešitu  napsali  nadpis  Lidská  práva  a 

dostanou za úkol nakreslit si sluníčko, které může mít různý počet paprsků, kde každý 

paprsek by měl být jedním lidským právem. Žákům je zdůrazněno, že si je vyučující 

vědom toho, že žáci zatím nemohou vědět, co jsou to lidská práva, a tudíž k paprskům 

mají napsat, co si myslí, že by lidská práva být mohla. Když se žák bude domnívat, že 

již nic nevymyslí, půjde všechna práva, která vymyslel, napsat ke společnému slunci 

třídy. Pokud je zde již právo uvedeno, udělá k právu čárku, aby bylo patrné, že měl 

stejné právo (učitel  slunce připraví během přemýšlení žáků, podle možností  buď na 

tabuli nebo na velký papír). Paprsky společného Slunce obsahovaly následující práva: 

právo na svobodné vyjadřování, právo pracovat, právo na soukromí, právo na svobodné 

rozhodnutí, právo na azyl, právo na svobodný tisk, právo na dobré pracovní podmínky, 
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právo na vyznání náboženství, právo spravedlivého soudu, právo na etnikum, právo na 

vzdělání. Nejčastěji se objevovalo právo na svobodné vyjadřování. Jednotlivé paprsky 

byly vyučujícím rozebrány a byl k nim uveden správný název práva. Žáci si hotové 

třídní slunce měli za úkol překreslit do sešitu a podle svého pocitu určit, které právo je 

nejdůležitější. Z napsaných bylo žáky určeno jako nejdůležitější právo na vzdělání.

Na základě společného slunce se žáci měli pokusit o vytvoření společné definice 

lidských práv. Po různých pokusech žáků je napsána definice lidských práv na tabuli, 

která zní: lidská práva jsou subjektivní veřejná práva, žák by měl být schopen definici 

napsat a vysvětlit vlastními slovy.

Následuje shrnutí celé hodiny, zopakování definice a toho, co by žáci měli mít 

zapsáno v sešitu.

Před koncem hodiny je žákům sděleno, že příští hodina bude věnována deseti 

nejdůležitějším lidským právům.

10.2.2 druhá hodina

pomůcky: počítač, dataprojektor

cíl  hodiny:  žák  umí  rozpoznat  deset  základních  práv  podle  Všeobecné  deklarace 

lidských práv a chápe, že nejsou samozřejmostí v každém státě nebo společnosti

téma: lidská práva

struktura hodiny: 

1. motivace (5 min.)

2. aktivita: co máme společného? (10 min)

3. Práce  s  videoukázkou a diskuze  nad jednotlivými  právy,  zápis  do sešitu  (20 

min.)

4. závěrečná reflexe (10 min.)

Učitel položí žákům otázku: „Od kdy si myslíte, že lidé v historii mají lidská 

práva?“. Cílem této otázky je žáky přivést na myšlenku, že záležitost lidských práv je 

poměrně mladá.  Následuje krátká pohybová aktivita,  která má žáky rozhýbat.  Učitel 
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pokládá žákům otázky. Například: kdo má rád pistáciovou zmrzlinu se postaví. Pokaždé 

nechá chvíli čas, aby se žáci rozhlédli, kdo se postavil. Poté dostanou žáci úkol vyměnit 

si se svými stojícími spolužáky místo. Důležité je, aby se v této aktivitě zapojil i učitel a 

dal tak možnost žákům sednout si za katedru. Cílem aktivity je, aby si žáci uvědomili,  

co mají navzájem společného, ať už spolu kamarádí, či nikoli. Aktivitě věnujeme max. 5 

minut. Na závěr aktivity se učitel žáků zeptá: “Co bylo cílem?”. Žáci vyjádří své názor a 

poté jim učitel sdělí, že jim odpoví následující filmová ukázka. Učitel ukázku zastaví na 

44 s. Následně je žákům vysvětleno, že přes rozdíly máme i spoustu věcí společných 

navzájem mezi sebou, jak jsme se nyní přesvědčili.

Filmová  ukázka,  která  se  týká  lidských  práv,  je  dostupná  na  adrese: 

https://www.youtube.com/watch?v=WXqrJfJVLUY.  Problematika  této  ukázky  je  v 

jazyce, protože je v anglickém jazyce s českými titulky. Učitel musí zajistit, aby všichni 

žáci  dobře  viděli.  Pokud  se  ve  třídě  nacházejí  žáci,  kteří  by  se  čtením  mohli  mít  

problémy, je nutné obsah každé ukázky opakovat, nebo pokud je možnost, tak využít 

pomoc asistenta pedagoga.

Následně učitel  vydá pokyn,  aby si  žáci  otevřeli  sešity a vytvořili  si  nadpis: 

Seznam lidských práv. Následně si zapíší právo první. Žáci jsou informováni, že bude 

jejich úkolem si  z  filmové ukázky vypsat  jednotlivá práva.  Po každém právu učitel 

ukázku zastaví, v případě potřeby zopakuje, co se odehrálo a dá žákům prostor, aby si 

právo zapsali do sešitu. Ukázka je následně zastavena v čase 2:47, kde se věnuje právu 

na život, ale než je právo řečeno, ukázka představuje žákům „něco“, co je s nimi vždy, 

od narození do smrti,  v každém okamžiku, ale co to je, se divák dozví až na konci 

příběhu.  Učitel  položí  žákům otázku,  o  čem podle  nich  ukázka  hovořila.  V tomto 

momentě se objevily následující typy: rodina, láska atd. Žádného žáka nenapadlo, že by 

se mohlo jednat o život.

Učitel by měl dát žákům prostor vyjádřit se k jednomu právu, které žáky zaujme. 

V této třídě žáci projevili velký zájem o právo každého člověka na svobodu, čili zákaz 

otroctví. Jejich otázky směřovali, zda otroctví ve světě ještě existuje nebo ne. Pohled na 

právo byl realizován pomocí řízené diskuze. Žáci dané třídy se učí vést diskuzi od šesté 

třídy v rámci hodiny občanské výchovy. Důležitá je zde práce s časem. Diskuze by měla 

být max 5 až 6 minut.

Žáci po skončení ukázky měli mít v sešitě napsáno prvních deset práv.
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Následuje  společná  reflexe  v  podobě  přečtení  prvních  deseti  práv  nahlas. 

Následně vyučující žáky seznámí se skutečností, že čísla práv nejsou náhodná. První 

právo je nejdůležitější, a pokud se například dostane do konfliktu právo první s právem 

šestým, má přednost právo první. Následně si porovnají toto zjištění se sluncem z první 

hodiny. Následuje reflexe, jestli se daná práva shodují nebo ne.

Práva, která se objevila ve slunci 7. A nejsou práva hlavní, která se nacházejí 

mezi prvními deseti právy. Tento fakt podle mého názoru vypovídá o tom, že žáci tato 

základní lidská práva považují za tak samozřejmá, že pro ně nejsou prioritní.

10.2.3 třetí hodina

pomůcky: počítač, dataprojektor

cíl hodiny: žák dokáže rozeznat 20 práv, která se již netýkají pouze práv základních

téma: lidská práva

struktura hodiny: 

1. motivace: Proč je důležité mít práva?

2. práce s videoukázkou, zápis do sešitu

3. závěrečná reflexe

Následující hodina využívá především frontální způsob výuky kombinovaný s 

řízenou diskuzí. Na začátku hodiny dostanou žáci za úkol otevřít si sešity a přečíst si 

deset lidských práv z předešlé hodiny. Následně jsou žáci vyzváni, aby zavřeli oči, nebo 

se může použít šátek na zavázání očí. Žáci mají za úkol představit si svět, kde nejsou 

dodržována žádná lidská práva. Mají si představit svůj domov, jak by v takovém světě 

vypadal  a  co  by v něm všechno bylo?  Následně dostanou možnost  vybrat  si  jedno 

právo, které by bylo dodržováno, ale pouze to jedno jediné. Poté si žáci mají představit, 

jak  by  se  tento,  jimi  vymyšlený,  svět  proměnil.  Následně  žáci  oči  otevřou.  Jejich 

úkolem je napsat si to jedno právo do sešitu a zvolit si k němu barvu, která ho podle  

nich charakterizuje.  Následuje diskuze,  jaké právo a proč si  ho žáci vybrali  a jakou 

barvu k němu přiřadili. Pomocí této aktivity by si měl žák uvědomit důležitost lidských 

práv. Aktivita by žákům měla pomoci si zapamatovat alespoň jedno lidské právo.
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Po této diskuzi následuje opět obdobná práce s filmovými ukázkami, které jsou 

dostupné  na  adrese:  https://www.youtube.com/watch?v=zDvvWFN51D8 a 

https://www.youtube.com/watch?v=2Os0HKdpSdA. Jednotlivé práva si žáci opět napíší 

do sešitu.

Závěrem této  hodiny si  žáci  přečtou  celý  seznam 30 práv.  Jejich  posledním 

úkolem je označit si v sešitě právo, které je nejvíce zaujalo.

10.2.4 čtvrtá hodina

pomůcky: pracovní list, Listina základních práv a svobod

cíl: žák doplní právní text

téma: Listina základních práv a svobod

struktura hodiny:

1. motivace (8 min.)

2. práce s Listinou práv a svobod (29 min.)

3. závěr (8 min.)

Žákům je vysvětleno,  že lidská práva jsou zakotvena v ČR v Listině práv a 

svobod. V této hodině budou mít možnost přečíst si právní dokument a zjistit, jestli mu 

rozumí.

Motivace je v této hodině velmi důležitá, aby žáci zvládli práci s textem až do 

konce pracovního listu.

Žákům  s  podpůrnými  opatřeními  je  nutné  vysvětlit,  že  jejich  úkolem  není 

dokázat vyplnit vše, ale aby dokázali pracovat s textem po celou dobu.

Jejich  úkolem  bude  vyplnit  pracovní  list,  který  je  koncipován  na  doplnění 

neúplných  vět.  Text  Listiny  je  pro  žáky obtížný,  a  proto  nejsou  v  pracovním listu 

umístěny  těžší  pracovní  úkoly.  Cílem  je,  aby  si  žáci  vyzkoušeli  četbu  právního 

dokumentu.

Žáci  dostanou  k  dispozici  okopírovanou  Listinu  základních  práv  a  svobod a 

pracovní list. Pracovní list s řešením a metodickým listem je součástí přílohy.
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Závěr  hodiny  je  ponechán  závěrečné  reflexi  žáků.  Jak  se  jim  s  Listinou 

pracovalo, co pro ně bylo nejtěžší, jaký je jazyk Listiny, zda jim přišel jednoduchý nebo 

složitý a jestli v daném čase stihli vyplnit celý pracovní list a jestli ne, kde podle žáků 

nastal problém.

10.2.5 pátá hodina

téma: nejdůležitější listiny, které se věnují lidským právů 

cíl: žák je schopen vyjmenovat právní dokumenty, které se zabývají lidskými právy

pomůcky: počítač, pracovní listy Listina lidských práv a svobod, nakopírována Listina 

lidských práv a svobod, pracovní listy pro dokumenty, týkajících se lidských práv

struktura hodiny:

1. motivace + aktivita (10 min.)

2. prezentace (15 min.)

3. práce s Listinou základních práv a svobod (20 min.)

4. závěrečná reflexe (5 min.)

Hodina je vedena primárně frontálním způsobem výuky, což umožňuje žákům 

vytvořit  ucelený přehled.  Nevýhodou této  metody je,  že  žák  je  během výuky málo 

aktivní.  Nízká  aktivita  může  vést  k  nízké  pravděpodobnosti,  že  si  žák  zapamatuje 

důležité  pojmy.  Frontální  výuka  byla  v  této  hodině  zvolena  i  pro  pozici  v  rámci 

projektu. Tato hodina následuje po práci žáků s Listinou základních práv a svobod.

Hodina začne opakováním formou brainstormingu, kdy žáci jeden po druhém 

píší na tabuli, co se o lidských právech již dozvěděli. Vyučující poznatky shrne.

Následuje práce s prezentací. Prezentace je určena pro výuku Lidských práv pro 

žáky 7.  ročníku  základní  školy.  V úvodním snímku  je  dán  pokyn  žákům,  co  bude 

vyžadováno, aby si napsali do sešitu. V případě žáků s podpůrnými opatřeními může 

vyučující  využít  pracovní list,  který je umístěn v příloze. V prezentaci jsou napsány 

věty,  které  z  daných  dokumentů  vyplývají.  Vysvětlení  daných  pojmů  je  provedeno 

během výuky.
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V rámci  prezentace  jsou  umístěny dva  hypertextové  odkazy.  První  odkaz  se 

nachází na snímku č. 5 v nadpisu pod slovem „Deklarace". Slovo odkazuje na filmovou 

ukázku, která pochází z filmu Francouzská revoluce z roku 1989. Ukázka trvá 2:56 min 

a shrnuje nejdůležitější zásady Deklarace práv člověka a občana.

Druhý  odkaz  je  umístěn  v  posledním snímku  prezence  (která  je  umístěna  v 

příloze) pod spojením dvou slov "masové zločiny“. Před puštěním ukázky je důležité 

nejprve  žákům vysvětlit,  o  jaké  zločiny se  jedná  a  v  krátkosti  vysvětlit,  co  to  byl 

Norimberský proces. Ukázka zachycuje část filmu Norimberský proces, díl II. z roku 

2000. Filmová ukázka obsahuje výpověď Rudolfa Hösse, který byl za Druhé světové 

války velitel koncentračního tábora v Osvětimi. Po této ukázce by měl být žákům jasný 

důvod, proč došlo k sepsání Všeobecné deklarace lidských práv.

Následuje  práce  s  Listinou  a  pracovním  listem  z  minulé  hodiny,  kdy  je 

překontrolován, zda ho mají všichni žáci vyplněný a dojde k rozvinutí a dovysvětlení 

některých  práv.  Práce  s  Listinou  vyplyne  z  logické  posloupnosti  prezentace  (viz 

příloha).

Závěr hodiny je věnován opakování jednotlivých právních dokumentů.

10.2.6 šestá hodina

téma: Právo, které mě nejvíce zaujalo

cíl: žák vyhledá informace, které se práva týkají, žák vytvoří osnovu své práce

pomůcky: počítače (nejlépe počítačová učebna), papír, tužka

struktura hodiny:

1. motivace (5 min.)

2. zadání úkolu (12 až 15 min.)

3. samostatná práce žáků (25 min.)

Velká motivace pro žáky je už jen to, že se z daného tématu nepíše test. Závěr 

celého projektu je zamyšlení žáka formou písemné práce. Tato práce má jasně danou 

strukturu,  která  je  vytvořena  učitelem.  Rozsah  práce  je  na  papír  velikosti  A4.  Jiné 
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specifické  požadavky v  oblasti  formátování  zadány nebyly.  Žáci  se  s  tímto  úkolem 

setkali poprvé a ne každý žák byl schopen napsat dlouhé zamyšlení. V této fázi projektu 

vyučující vycházela ze znalosti třídy. Třída je velmi poctivá a tudíž zde byl odůvodněný 

předpoklad, že se neobjeví nikdo, kdo by chtěl odevzdat práci s jednou větou. Naopak 

rozsah, který byl  dán žáky omezil,  aby se dokázali  nad  daným tématem zamyslet  a 

vyjádřit svou myšlenku stručně.

Struktura práce byla zadána následujícím způsobem:

- úvod, kdy žák popíše, jak je dané právo dodržováno ve světě

- definuje právo, dále se žák zaměří na výhody uplatňování daného práva, jaká je 

situace ve světě

- závěr práce je věnován řešení, která by dodržování práva umožnila vzhledem k 

osobnímu názoru žáka

Napsat práci, která by splňovala všechny požadavky, bylo pro žáky obtížné, a 

proto  byla  žákům  dána  i  alternativní  možnost  napsat  příběh,  který  by  dané  právo 

zahrnoval.

10.2.7 sedmá hodina

cíl: žák vytvoří a odevzdá závěrečnou práci v projektu

Téma: Právo, které mě nevíce zaujalo

pomůcky: barevné papíry, tužky, počítač

V této hodině žáci pracují na konečné podobě své písemné práce. Žáci mohli 

využít získané informace z předcházející hodiny a nebo informace, které si přinesli z 

domova. V rámci této hodiny mohli žáci využít počítač, aby si ověřili drobné detaily.

10.2.8 osmá hodina

cíl: reflexe projketu Lidská práva

téma: lidská práva opakování
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pomůcky: tabule, křída, připravené otázky 

Poslední  hodina  projektu  je  věnována  závěrečné  reflexi  žáků.  Žáci,  kteří  budu  mít 

zájem,  dostanou možnost přečíst svou práci před ostatními. Na závěr hodiny se třída 

rozdělí na dva týmy, které mezi sebou budou soutěžit.  Učitel pokládá otázky a žáci, 

pomocí sešitu,  se snaží  vyhledat správné odpovědi.  Všichni  členové vítězného týmu 

získají „+“. Jedná se o specifika známkování v daném předmětu. Žáci mají možnost za 

aktivitu v hodině získat plus s tím, že za tři plus je velká jednička.

10.3  Zhodnocení  projektu  Lidská  práva a  doporučení  pro  vyučující 
výchovy k občanství

Cílem  projektu  bylo  žáky  seznámit  s  problematikou  Lidských  práv,  jejich 

zakotvením  v  Českém  ústavním  pořádku  a  problematikou  jejich  dodržování. 

Dominantní  výukovou metodou byla  řízená diskuze,  do které se  žáci  během celého 

projektu aktivně zapojovali. Téma bylo pro žáky zajímavé a měli spoustu otázek.

Před zahájením projektu je nutné zvážit, zda je třída dostatečně komunikativní a 

zvyklá na řízené diskuze.  V případě,  že nikoliv,  by mohlo dojít  k převaze frontální 

výuky a projekt by nemusel stanovené cíle naplnit. V projektu se vyučující bude dotýkat 

i  kontroverzních  témat:  islám,  uprchlictví  atd,  je  tedy nutné  si  danou  problematiku 

nastudovat  tak,  aby  byly  předávány  aktuální  a  pravdivé  informace.  Vyučující  musí 

počítat  s  názory  žáků,  které  nebudou  vždy  korektní.  Projekt  stojí  na  filmových 

ukázkách. Technické vybavení školy proto musí umožňovat jejich promítnutí.

Využití filmových ukázek se ukázalo jako efektivní. Žáci si na konci projektu 

byli schopni vybavit téměř u všech práv i krátký příběh, který viděli.

Znalost  v  oblasti  právních  dokumentů  nebyla  oproti  právům vysoká.  Žáci  si 

aktivně pamatovali Listinu základních práv a svobod. Ostatní dokumenty se projevili 

pouze v pasivní rovině znalosti. Když vyučující řekl název, žáci byli schopni si vybavit, 

oč se jednalo. Vzhledem k tomu, že znalost těchto dokumentů nebyla cílem projetu, 

považuji  tuto  znalost  za  dostatečnou.  Pokud  by se  tato  znalost  stala  důležitou  pro 

projekt, bylo by nutné zvolit jinou metodu práce, aby došlo k prohloubení znalosti. Z 

projektu  vyplývá,  že  samostatná  práce  s  dokumentem  pomocí  pracovního  listu  se 
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ukazuje jako metoda efektivní. Listina základních práv a svobod zanechala v žácích 

velké emoce a ne vždy pozitivní. Práce jim přišla příliš namáhavá. Činnost byla spojena 

s emocemi a proto si žáci Listinu základních práv a svobod zapamatovali.

 Diskuze a další činnosti během hodin měli žáky připravit na závěrečnou práci, 

kterou  vypracoval  každý  žák  samostatně.  Žáci  o  zvolené  téma,  Lidská  práva, 

projevovali velký zájem. Získané informace žáci využijí i v následujících předmětech: 

Český jazyk, Dějepis a Zeměpis. Projekt byl propojen s aktivitou dané školy, kterou je 

adopce na dálku. 

Závěrečný úkol, sepsání práce, se pro žáky ukázal být úkolem adekvátním jejich 

věku.  Nejednalo  se  o  práce  odborné,  ale  projevila  se  zde  velká  snaha  žáků. 

Nejcennějším na této práce vidím pohled jednotlivých žáků na danou problematiku. Při 

zadávání závěrečného úkolu musí být pedagog připraven žáky „navést” na správnou 

cestu. Žáci s podpůrnými opatřeními mají stejný rozsah práce, ale jsou jim tolerovány 

jejich specifické potřeby. Případně jim je čas prodloužen nebo je jim umožněno práci 

částečně  vypracovat  doma.  Opatření  jsou  stanoveny vždy na  základě  individuálních 

potřeb  žáka.  Doporučení  pro  úpravu  jednotlivých  činností  pro  žáky  s  podpůrnými 

opatřeními jsou uvedeny v kapitole 5.2.

V závěrečném projektu nebyla do známky zahrnuta gramatika, zohledněn byl ale 

způsob  formulace  jednotlivých  vět.  Oprava  závěrečné  práce  byla  konzultována  s 

vyučujícím češtiny z důvodu, zda žáci pracovali na úrovni svých možností či nikoli. Z 

této  konzultace  vyplynulo,  že  žáci  pracovali  dle  svých  možností  a  nikdo  práci 

nepodcenil.

Projekt je velmi časově náročný a je proto nutné, aby vyučující myslel na čas v 

jednotlivých hodinách. Je důležité si před každou hodinou určit, čemu chce vyučující 

dát přednost, které téma upřednostní.

Projekt byl navržen v této podobě kvůli časové dotaci na dané škole a s ohledem 

na  další  probíranou  látku.  Pokud  to  časová  dotace  dovoluje,  doporučila  bych 

prodloužení projektu o 1 vyučující hodinu, aby se snížila časová náročnost projektu. 

Získaný čas lze věnovat pro práci s Listinou základních práv a svobod nebo jiné činnosti 

podle potřeby vyučujícího.

Projekt naplnil své předem stanovené cíle.
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11. Závěr

Každá demokratická společnost je založena na principech právního státu.  Pro 

příravu projektu s právním tématem, je tak nutná znalost práva a principů jeho projevů, 

uplatňování a výkladu.

Projektová výuka, ať už je její význam chápán jako metoda nebo vzdělávací program, 

patří do moderní pedagogiky. Projektová výuka má snahu rozvinout požadavky moderní 

školy na začlenění postojové a hodnotové oblasti do výuky žáka. Projektová výuka není 

spásonosná  a  její  začlenění  do  kurikula  nemůže  zabezpečit  dosažení  cílů,  což  není 

schopna prozatím žádná koncepce. Je otázkou, zda je to špatně. Domnívám se že nikoli. 

Škola  je  instituce,  která  je  velmi  náchylná  ke  zneužití.  Učitel  prostřednictvím  své 

autority působí na osobnost žáka a může ho vést k myšlenkám a názorům, které žák 

považuje za správné.  Totalitní  ideologie si tohoto faktu byly vědomy a dokázaly ho 

zneužít. I dnes je škola hlasatelkou státní ideologie, a to demokracie. Systému, který 

stojí a zakládá svou existenci na lidských právech a právním státu. 

Demokracie není dokonalý systém a člověk, který svá práva nezná a neví jak 

jich dosáhnout, nemůže plně využít výhod demokratického systému. Vzdělání zde má 

za  úkol  připravit  žáky  na  skutečnost  právní  zásady,  která  říká,  že  neznalost  práva 

neomlouvá.143 Odpověď na otázku, zda se má cenu zabývat projekty v oblasti práva, je 

podle mého názoru ano. Projektová výuka umožní žákovi si  danou tématiku osvojit 

hlouběji  a  podrobněji.  Požadavkem  projektové  výuky  je  přijetí  odpovědnosti  žáka. 

Tento fakt  je velmi problematický.  Jak lze objektivně posoudit,  zda u žáka došlo k 

hodnotovému  posunu?  Objektivita  sama  o  sobě  je  pojem  problematický,  jak  bylo 

zmíněno v kapitole Projektová výuka. A ověření hodnotového posunu je sporné. Žák 

může být na konci projektu nadšen, může na zážitky rád vzpomínat, ale jak ho daný 

projekt  změnil  “uvnitř”  jeho  samého,  zjistit  nelze.  Domnívám  se,  že  ani  sebelepší 

projekt na lidská práva nezajistí, že v momentě, kdy bude nutné za lidská práva bojovat, 

jedinec vystoupí na základě svého přesvědčení. V utváření hodnotových postojů jedince 

hraje roli více faktorů, například vliv rodiny, prostředí. Milgramovi pokusy, které byli 

prováděni po druhé světové válce prokázali, že ani lidé, kteří mají hodnoty postavené 

143GERLOCH, A., Teorie práva, 4. upravené vydání Praha, nak. Aleš Čeněk 2007, ISBN 978-80-7380-
023-9, str. 35
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"správně",  nedokázali  vystoupit  z  masy a  postavit  se  "vyšší"  autoritě.144 Projekt  na 

lidská práva by měl v sobě obsahovat důraz na individuální zodpovědnost jedince, který 

se nespoléhá na jednání skupiny. 

Projekt, který je v této práci navržen, může sloužit jako podkladový materiál pro 

vyučující občanské výchovy, kteří se rozhodnou realizovat projekty na právnické téma. 

Projekt  v  žácích  prokazatelně  vědomosti  zanechal.  Žáci  devátého  ročníku,kteří 

projektem prošli v roce 2015, si jsou schopni práva vybavit i s konkrétními příběhy. Je 

velmi těžské posoudit, zda schopnost práva vyjmenovat a chápat podstatu práv stačí k 

hodntovému  postoji  žáka.  Tato  diplomová  práce  si  nekladla  za  cíl  na  tuto  otázku 

odpovědet.  Podle  mého  názoru  se  tázka  zodpoví  sama,  ale  vyučující  se  odpověď 

nedozví, protože se projeví až v konkrétním jednání jedince mimo výuku.

V práci  byly  popsány a  zhodnoceny tři  projekty.  Projekt  ADRA reaguje  na 

aktuální  problém  a  dokud  zůstane  aktuální,  má  smysl  ho  ve  škole  realizovat. 

Neaktuálnost některých témat se projevila již v práci žáků. Čečenský konflikt je pro 

žáky neaktuální a neznámý, a z tohoto důvodu došlo i k neadekvátnímu konečnému 

výsledku projektu. 

Divadlo Fórum přineslo nové formy práce, které podle zpětné vazby byly pro 

žáky velmi  atraktivní.  Nemyslím si,  že  projekt  je  dostatečný  pro  osvojení  hlubšího 

pochopení nebo hlubšího poznání. Projekt předal zážitek, ale podle mého názoru nikoli 

znalosti o lidských právech. Žáci na vybrané škole jsou na tento typ výuky zvyklí v 

rámci  preventivného programu,  tedy aktivity  pro ně  nebyly nové.  Myslím,  že  tento 

projekt  ukázal,  že  projekty z  právní  oblasti  nemůžou stát  pouze na  vhodně zvolené 

metodě, ale i na znalostech, které jsou žákům předávány. Realizování thoto projektu má 

smysl ve chvíli, kdy žácí nezažili obdobnou práci v rámci jiného projektu.

Navržený  projekt  se  snažil  naplit  výstupy  RVP  s  ohledem  na  požadavky 

projektové  výuky  a  demokratické  společnosti.  Kladl  si  za  cíl  vybudovat  v  žácích 

odpovědnost za dodržování lidských práv.  Jestli  byl tento cíl  naplněn, se nepodařilo 

ověřit. Žáci si odnesli informace a schopnost pracovat s právním dokumentem. Projekt 

není univerzální a nelze ho použít pro každou třídu bez úprav, ale domnívám se, že 

144ERBENOVÁ, I., 2014, Milgramův experiment [online], Občankáři [cit 7. 12. 2017]. Dostupné z: 
http://www.obcankari.cz/edukacni-material-milgramuv-experiment
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hlavní  osnanova  projektu,  která  je  popsána  v  jednotlivých  strukturách  hodin,  může 

sloužit jako podklad pro případné úpravy.
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https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/7922/1/Bakalarska%20prace%20Islandska

%20revoluce%20%282009-2011%29.pdf

14. zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví  

ve  věcech  mládeže  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  soudnictví  ve  věcech  

mládeže).  In:  Zákony pro lidi.cz [online].  © AION CS 2010-2017.  Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-218

15. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION 

CS 2010-2017. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99

16. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION 

CS 2010-2017. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-150

17. zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION 

CS 2010-2017. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-182

18. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). In: Zákony pro lidi.cz 

[online].  ©  AION  CS  2010-2017.  Dostupné  z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141

19. KUČEROVÁ, N., 2013, Analýza článkov 11, 12 a 13 Ústavy Slovenskej republiky. 

Najpravo.sk [online]. Dostupné z:  http://www.najpravo.sk/clanky/analyza-clankov-

11-12-a-13-ustavy-slovenskej-republiky.html
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