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Anotace 

Cílem diplomové práce bylo popsat možnosti vymezení a zařazování témat výchovy 

k demokratickému občanství v rámci vyučovacích předmětů prvouka, vlastivěda, přírodověda 

a literární výchova na 1. stupni základních škol. 

Práce vychází z vymezení cílů a obsahu výchovy k demokratickému občanství a z uvedení 

možnosti volby vyučovacích metod a forem vhodných k rozvíjení a naplnění těchto cílů. 

Samostatnou kapitolu tvoří rozbor Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. Kapitola sleduje zejména vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, ale také hodnotí 

průřezová témata vzhledem k naplnění cílů výchovy k demokratickému občanství. 

V rámci akčního výzkumu ve čtvrté třídě základní školy popisuje tato práce přípravu a 

realizaci projektu na téma „Obec a její problémy". Výzkum je podpořen zkoumáním 

vědomostí žáků před a po realizaci projektu. Součástí práce jsou také dotazníky pro učitele 

této základní školy sledující oblast pojetí vyučovacích hodin prvouky a vlastivědy a také 

oblast výchovy k demokratickému občanství a její zařazování do výuky. 

Z výsledků akčního výzkumu je patrné, že potřeba zahrnout výchovu k demokratickému 

občanství je žáky i učiteli vnímána jako nedílná součást výchovy pro aktivní, kompetentní a 

zodpovědný život. 

Annotation 

Objective of my dissertation was to describe possibilities of determination and 

incorporating of themes of democratic citizenship education within learning of general 

science, homeland study, natural science and literature on 1st grade of basic schools. 

Work starts from setting goals and content of pedagogy to democratic citizenship and from 

possibility of introduction of educational methods and forms appropriate for development and 

fulfiillment of those goals. 

There is a separate chapter concerning analysis of General educational program for basic 

education. Chapter is focused mainly on educational area „Human and his universe", but 

evaluate cross-section topics related to fulfillment of goals of democratic citizenship 

education as well. 

This work describes preparation and implementation of „Community and its issues project 

within an operational research. Research was supported by investigation of students 

knowledge before and after implementation of the project. Part of the dissertation is a 



questionnaire for teachers of basic school monitoring approach to lessons of general science 

ad homeland study and scope of democratic citizenship education and this incorporation into 

teaching. 

Results of this research reveal than teachers and pupils perceive integration of democratic 

citizenship education as an integral part of education for active, qualified and responsible life. 
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ÚVOD 

Smysl výchovy k demokratickému občanství na 1.stupni ZŠ 

„Do skutečné demokracie se člověk nerodí, umění demokracie se učíme právě tak, jak 

se učíme sportovat, znát dějiny nebo číst. Učíme se prožitkem a cvičením..." 

( Centrum pro funkční demokracii, USA ) 

Vzdělávání má směřovat k osvojení klíčových kompetencí žáka, mezi které patří 

dovednosti učit se, kriticky myslet a racionálně uvažovat, umět řešit problémy, 

komunikovat, spolupracovat a vyrovnávat se se změnami prostředí. Výchova k demokracii 

tento postoj ve vzdělávání zaujímá a rozvíjí. 

Demokratické postoje jsou ovlivněny mnoha faktory, mezi které patří i vzdělávání 

samotných učitelů, jejich připravenost vést s žáky stálý dialog o tom, co a jak se učí. 

Stejnou měrou by měl být zaměřen i způsob, jak se se žáky zachází a jaký je jim přiznán 

díl svobody a zodpovědnosti. Demokratickou školu charakterizuje prostředí tolerance, 

naslouchání a vyjadřování, prostředí dialogu. Mnohé nároky na učitele lze ilustrovat citací 

Kjaergaarda a Martinenienese (1997): „Žádný učitel nemůže nikoho ničemu naučit, ale 

může vytvořit takové podmínky, aby se žáci učili sami." 

V posledních letech se na 1.stupni ZS mnohé změnilo. „Vzhledem ke specifickému 

charakteru učitelské práce v primární škole ( zvláště v počátečních ročnících je běžné, že 

učitel učí všechny předměty ) se snadněji než na jiných stupních škol prosazuje tendence 

koncipovat obsah učiva tak, aby odpovídal vývojovým charakteristikám dětí příslušného 

věku, tendence integračního a interdisciplinárního přístupu při uspořádání učiva a 

projektovém vyučování. "(Válková 1998) 

Výchova k občanství se stává důležitým průřezovým tématem v rámcovém vzdělávacím 

Programu pro základní vzdělávání. Kromě povinnosti naplnit průřezové téma Výchova 

demokratického občana, nabízí mnoho možností pro témata k výuce vzdělávací oblast 



Člověk a jeho svět, jako jediná vzdělávací oblast RVP ZV, která je koncipována pouze pro 

1. stupeň základního vzdělávání. Pro výchovu k občanství a demokracii nabízí tato 

vzdělávací oblast množství témat, která lze použít pro výuku nejen v prvouce a vlastivědě, 

ale lze s nimi pracovat i v rámci ostatních vyučovacích předmětů. 

Jak uvádí Jana Stará (2004, s.22), česká primární škola by měla vychovávat 

k ztotožnění se se základními hodnotami demokratické společnosti jako je svoboda, právo, 

spravedlnost, odpovědnost, respektování každého jedince, systém svěřování pravomocí 

určeným institucím a lidem, demokratický dialog občanů. V primární škole má velký 

význam každodenní řešení konfliktních situací, osobní přístup a příklad učitele a 

demokratické třídní a školní klima. 

Určitá část výchovy nové generace probíhá ve školách. Postoje žáků se utvářejí vším, co 

žáci ve školách dělají a zažívají, ve veškeré komunikaci, která ve škole probíhá. A tyto 

postoje závisí na připravenosti učitelů, příslušných institucí a celého vzdělávacího systému 

pracovat ve prospěch demokracie (Kjaergard, Martineniene 1997). Proto se domnívám, že 

výchova k demokratickému občanství do škol a zejména na 1. stupeň ZŠ, kde se výchova 

zaměřuje na chápání souvislostí a vztahů, patří a má své opodstatnění. 

Téměř ve všech evropských zemích zkouší zapojovat své žáky do aktivit společnosti a 

naopak. Školy a civilní společnosti mohou sloučit dvě protichůdné cesty: buď zástupci 

široké veřejnosti mohou být vtaženi do školních aktivit nebo žáci mohou na druhou stranu 

posunout hranice školních zkušeností na hranici praktických zkušeností života ve 

společnosti (Eurydice 2005). 

Smysl výchovy k demokratickému občanství tedy spatřuji vtom, že nejen v hodinách 

prvouky a vlastivědy, kde je pro výchovu k demokracii vyhrazen prostor, se budou děti 

těmito principy zabývat, ale také v globálním přístupu budeme vychovávat aktivní, 

samostatně myslící a zodpovědné občany, kteří demokraticky myslí a jednají. O tom, jak 

1. stupni ZŠ aplikovat výchovu k demokratickému občanství, co vše je možné a 

žádoucí, bude pojednávat tato diplomová práce. 



# v 

1 Cíl a obsah výchovy k demokratickému občanství na 1. stupni ZS 

Výchova k demokracii je dnes všeobecně přijímána jako jeden z hlavních cílů školního i 

mimoškolního vzdělávání, a stala se nedílnou složkou závazných kurikulárních dokumentů 

u nás i v dalších evropských zemí. 

Jak tedy nejlépe připravit žáky na demokratický život 21. století? 

Jelikož narůstá množství vědeckých poznatků a informací, nutí tato skutečnost jedince 

vybírat si z nich, přičemž musí brát v potaz, že některé informace mají přechodnou 

platnost. Proto tedy se jako velmi důležité jeví rozvoj schopnosti žáků kriticky myslet a 

učit se. 

Mezi další klíčové kompetence, které vedou k dosažení cílů výchovy k demokracii, 

patří schopnost učit se, řešit problémy, aktivně reagovat na změny prostředí, komunikovat 

a v neposlední řadě myslet v globálních souvislostech. Cílem je výchova člověka 

připraveného k tomu, aby svět pozitivně ovlivňoval svou aktivitou. 

Vymezení cílů výchovy k demokracii není jednoznačné. Je odlišný přístup chápání 

občanství v jednotlivých státech či uvnitř jednotlivých zemí. Stará (2005) cituje autory 

Duerr, Spajic - Vrkáš a Martins, kteří vymezují tři hlavní oblasti cílů výchovy 

k demokratickému občanství. 

vybavit občany kompetencemi potřebnými k aktivní účasti v demokratické 

občanské společnosti 

vytvářet příležitosti pro dialog a diskurz, pro řešení konfliktů a hledání konsenzu, 

pro komunikaci a interakci 

stimulovat povědomí o právech a odpovědnostech, normách chování a hodnotách, 

etických a morálních problémech společnosti 

Z těchto cílů Duerr, Spajic - Vrkáš a Martins (In Stará 2005) vyvozují 3 dimenze 

procesu výchovy k demokratickému občanství 



kognitivní ( osvojování představ, myšlenek, systémů ) 

sociální ( praktikování demokracie v různých formách a ve všech oblastech a 

fázích života ) 

afektivní ( zabývání se hodnotami a jejich zvnitřňování ) 

Podobné vymezení cílů uvádí ( Válková 2002 ) jako: 

výchova k chápání a vnitřnímu pojetí norem a hodnot demokratické společnosti 

výchovu znalostí, dovedností a postojů potřebných k zapojení do života 

demokratické společnosti 

výchovu vedoucí k rozvoji dovednosti kriticky zvažovat problémy demokratické 

společnosti 

Výchova k občanství je výchova vedoucí k rozvoji žákových postojů, dovedností i 

vědomostí. Nejde tedy jen o vytváření soustavy poznatků, ale i o budování vztahu 

k demokracii, vlasti, míru, o schopnosti řešit zdárně konflikty nenásilnou cestou, 

spolupracovat, diskutovat, nepodléhat propagandě, kriticky hodnotit překládané informace, 

analyzovat společenské jevy a problémy, být tolerantní, respektovat názory druhých, 

zajímat se o dění v obci, využívat k tomu dostupné a vhodné prostředky, mechanismy a 

instituce, řídit se principem spravedlnosti, být citlivý při zkoumání a řešení sociálních 

problémů, apod. 

2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Základní vzdělávání má žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a 

zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti žáků. Z nové 

strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, vychází Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání. 

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Bílé knize 

(MŠMT), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů 



vytvářených na dvou úrovních - státní a školní. Státní úroveň představují Národní program 

vzdělávání a rámcové vzdělávací programy. Školní úroveň představují školní vzdělávací 

programy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání specifikuje úroveň 

klíčových kompetencí, vymezuje vzdělávací obsah a zařazuje jako závaznou součást 

základního vzdělávání průřezová témata. 

2.1 RVP ZV a jeho průřezová témata ve vztahu k výchově k demokratickému 

občanství v primární škole 

Tematické okruhy všech průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a 

umožňují propojení vzdělávacích obsahů a oborů. Tím pozitivně ovlivňují proces utváření 

a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

2.1.1 Osobnostní a sociální výchova 

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova má vzhledem k výchově 

k demokratickému občanství široké uplatnění. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi 

utvářet praktické životní dovednosti. Specifikou této výchovy je, že se učitelem stává sám 

žák, konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního 

života. 

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova je přínosem v rozvoji určitých 

demokratických postojů a hodnot (pozitivní postoj k sobě samému a k druhým, 

uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci a uvědomování si hodnoty různosti lidí, 

názorů, přístupů k řešení problémů), ale také v rozvoji vědomostí, schopností a dovedností 

(přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni, rozvíjí základní 

dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné dovednosti, utváří a rozvíjí základní 

dovednosti pro spolupráci). 

Tematické okruhy průřezového tématu jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na 

osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Ve vztahu k výchově k občanství jsou z jednotlivých 

části vhodná tato témata: 



Osobnostní rozvoj 

Zde se nabízí témata rozvíjející schopnosti poznávání (cvičení řešení problémů), 

sebepoznání a sebepojetí (já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, 

moje psychika, co o sobě vím a co ne, jak se promítá mé já v mém chování, můj vztah ke 

mně samému, moje vztahy k druhým lidem a zdravé a vyrovnané sebepojetí). Další z témat 

se zaměřují na psychohygienu a dovednosti zvládání stresových situací, hledání pomoci při 

potížích a také na kreativitu a tvořivost v mezilidských vztazích. 

Sociální rozvoj 

V oblasti sociálního rozvoje jsou vhodná témata rozvíjející mezilidské vztahy (péče o 

dobré vztahy; chování, které dobré vztahy podporuje; empatie a pohled na svět očima 

druhého; respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše 

třída), dále komunikaci a s ní související cvičení pozorování a empatického a aktivního 

naslouchání, dále pak dialog a komunikaci v různých situacích. Své zastoupení zde mají 

také témata související s kooperací a kompeticí, která rozvíjí individuální a sociální 

dovednosti pro kooperaci. 

Morální rozvoj 

V této oblasti je vhodné zařadit témata související s řešením problémů a rozhodovacími 

dovednostmi, jako je dovednost pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých 

typů problémů a sociálních rolí. Dále pak rozvíjení hodnot, postojů a praktické etiky 

v rámci analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí. 

Vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, 

respektování atd. 



2.1.2 Výchova demokratického občana 

Výchova demokratického občana jako průřezové téma RVP ZV rozvíjí kritické myšlení, 

vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a 

demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. 

Průřezové téma Výchova demokratického občana je přínosem v rámci výchovy 

k demokratickému občanství na 1. stupni ZS v rozvoji těchto demokratických postojů a 

hodnot : přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a 

odpovědnost; motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším; vede 

k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností. V rozvoji vědomostí, dovedností a 

schopností vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti; 

rozvíjí a podporuje komunikativní, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a 

dovednosti; prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého 

posuzování. 

Tematické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení 

demokratických hodnot. Je podstatné, aby žáci byli seznámeni s perspektivami 

v evropském a mezinárodním prostoru a s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje, 

také je velmi důležité vychovávat budoucí evropské občany jako zodpovědné a tvořivé 

osobnosti, které budou v dospělosti schopny mobility a flexibility v občanské a pracovní 

sféře i v osobním životě. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční demokratické a 

evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování 

Práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a 

tvořivostí. 

Přínosem tohoto průřezového tématu v oblasti postojů a hodnot v rámci výchovy 

k demokratickému občanství v primární škole je, že obohacuje pohledy žáka ne sebe sama 

z hlediska otevřených životních perspektiv; utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní 

rozmanitosti; podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám a upevňuje 

smysl pro zodpovědnost. 



Tematické okruhy umožňují uvědomit si souvislosti řešení běžných situací občana 

s globálními problémy v rámci těchto témat : Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy; 

místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; lidová 

slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy) a Objevujeme Evropu a svět (naše vlast a 

Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět). 

2.1.3 Multikulturní výchova 

Ve vztahu k výchově k demokratickému občanství nabízí toto průřezové téma rozvíjení 

smyslu pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, hluboce se dotýká i mezilidských vztahů ve 

škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou 

a místní komunitou. 

Přínosem v oblasti rozvoje demokratických vědomostí, dovedností a schopností na 1. 

stupni je, že učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních 

skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých; učí přijmout druhého jako 

jedince se stejnými právy. V oblasti postojů a hodnot učí vnímat sebe sama jako občana, 

který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám. 

2.1.4 Enviromentální výchova 

Enviromentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů 

člověka a životního prostředí. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí 

a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou 

orientaci žáků. 

Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Ve vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět poskytuje průřezové téma ucelený elementární pohled na okolní 

přírodu i prostředí. V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním 

prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky 

osobnosti jedince. 



2.1.5 Mediální výchova 

Pro uplatnění jedince ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít 

podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, 

vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií, která se stávají důležitým socializačním 

faktorem, mají výrazný vliv na chování a jednání jedince a společnosti, na utváření 

životního stylu a na kvalitu života vůbec. Pro aktivní účast v demokratické společnosti, je 

důležité, aby jedinci (žáci) byli schopni zvládat i výše uvedené schopnosti, a tudíž 

Mediální výchova jakožto průřezové téma má pro výchovu k demokratickému občanství 

své opodstatnění. 

V rozvoji vědomostí, dovedností a schopností umožňuje získat představy o roli médií 

v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec; přispívá ke 

schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmů. 

V oblasti postojů a hodnot vede k uvědomování si vlastního života a odpovědnosti za 

jeho naplnění. 

RVP ZV zařazuje průřezová témata s výrazně formativními prvky jako závaznou 

součást základního vzdělávání. Vzdělávání na jednotlivých školách vymezují školní 

vzdělávací programy. Zařazení průřezových témat do výuky zahrnuje ŠVP v rámci 

učebního plánu, kde každá škola vymezuje organizační podmínky výuky. Vzdělávací 

obsah vyučovacího předmětu je mimo jiné vymezen tematickými okruhy průřezových 

témat, a to v rámci učebních osnov. Výchova k demokratickému občanství se tak může stát 

komplexnějším a obsáhlejším tématem v rámci vyučovacího předmětu prvouka nebo 

vlastivěda, a to integrací vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, 

případně vzdělávacích okruhů. 



v 

2.2 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět 

Jak se již zmiňuji v úvodní kapitole, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou 

vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro první stupeň základního 

vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, 

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do 

historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. 

Při osvojování poznatků a dovedností v této vzdělávací oblasti se žáci učí vyjadřovat své 

myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

Podmínkou pro úspěšné vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků, který vychází 

z konkrétních či modelových situací. Velkou pomocí ve zvládání nových životních situací i 

nové role školáka se stává propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět se člení na pět tematických 

okruhů: 

L-Msto, kde žijeme 

Žáci se v tomto tematickém okruhu učí chápat organizaci života v rodině, škole, obci a 

společnosti, a to na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm. Učí se 

vstupovat do každodenního života s vlastní aktivitou a představami a bezpečně se v tomto 

světě pohybovat. 

Jednotlivé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem v žácích probudit kladný vztah 

k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 

Mezi očekávané výstupy vztahující se k výchově k demokratickému občanství můžeme 

začlenit tyto: žáci začlení svou obec do příslušného kraje, pozoruje a popíše změny 
v nejbližším okolí, obci; porovnají způsob života a přírodu v naší zemi i v jiných zemích; 

rozlišují hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 

význam. 



Učivo, které se k našemu tématu vztahuje: domov - orientace v místě bydliště, škola -

prostředí a činnosti ve škole, obec (město) - minulost a současnost; okolní krajina -

působení lidí na krajinu a životní prostředí; naše vlast - domov, krajina, národ, základy 

státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva; Evropa a svět -

evropské státy, EU. 

2. Lidé kolem nás 

Celý tematický okruh směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana 

demokratického státu, a to pomocí seznámení se základními právy a povinnostmi, ale i 

s problémy, které soužití lidí provázejí (globální problémy). 

Očekávané výstupy: žáci projevují toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků; 

rozpoznají ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují 

základní lidská práva nebo demokratické principy. 

Učivo vztahující se k výchově k demokratickému občanství: soužití lidí - mezilidské 

vztahy, komunikace; chování lidí - principy demokracie; právo a spravedlnost - základní 

lidská práva a práva dítěte; základní globální problémy - nesnášenlivost mezi lidmi, 

globální problémy přírodního prostředí. 

3. Lidé a čas 

Podstatou tohoto tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní 

bohatství regionu i celé země. Vychází se od nejznámějších událostí v rodině, obci a 

regionu a postupuje se k nej důležitějším okamžikům v historii naší země. 

Očekávané výstupy: žáci pojmenují významné události regionu; uplatňují elementární 

poznatky o sobě, o lidské společnosti, soužití; rozeznávají současné a minulé a orientují se 

v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik. 

Učivo: současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života; báje, mýty, 

pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj. 



Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí sledovat 

vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně 

přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. 

Očekávané výstupy : žáci zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. 

Učivo: ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a 

tvorba životního prostředí. 

á^ČIověk a jeho zdraví 

V tomto tematickém okruhu docházejí žáci k poznání, že zdraví je nej cennější hodnota 

v životě člověka. Postupně si uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své 

zdraví a bezpečnost a zdraví jiných lidí. 

Očekávané výstupy: žáci uplatňují účelné způsoby chování v situacích ohrožující zdraví. 

Učivo: osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti tvkaiící se výchovy k demokratickému občanství: 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, 

ke kulturnímu a tolerantnímu chování, k samostatnému a sebevědomému vystupování a 

jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných 

situacích, k utváření ohleduplného vztahu k přírodě a k hledání možností aktivního 

uplatnění při jejich ochraně. 

2.3 Charakteristika ostatních vzdělávacích oblastí vzhledem k výchově 

k demokratickému občanství 

Ačkoli vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je mj. 

Přímo zaměřená na společenskovědní učení, lze i v některých ostatních vzdělávacích 

oblastech nalézt možnosti pro výchovu k demokratickému občanství. 



Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a jeho vzdělávací obor český jazyk a 

literatura hovoří v rámci Komunikační a slohové výchovy pro 1. období o respektování 

základních komunikačních pravidel v rozhovoru. Pro 2. období vztahující se k tomuto 

vzdělávacímu obsahu je v rámci výchovy k demokratickému občanství možné použít 

očekávaný výstup - žák vede správně dialog a rozlišuje podstatné a okrajové informace 

v textu vhodném pro daný věk. 

V rámci učiva vztahujícímu se k tomuto vzdělávacímu oboru lze zařadit naslouchání, a 

to naslouchání zdvořilé, kdy se vyjadřuje kontakt s partnerem. V mluveném projevu je 

možno zařadit vyjadřování závislé na komunikační situaci a dialog na základě obrazového 

materiálu. Své opodstatnění má také volba učiva základních komunikačních pravidel. 

Literární výchova jako další složka tohoto vzdělávacího oboru nabízí volbu těchto 

očekávaných výstupu: žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu, ve druhém období již 

své dojmy dokáže také zaznamenat. Dále žáci volně reprodukují text dle svých schopností 

a tvoří vlastní literární text na dané téma. Učivo vhodné pro výchovu k demokratickému 

občanství by mělo zahrnovat také tvořivé činnosti s literárním textem. 

Součástí vzdělávací oblasti J a z y k a jazyková komunikace je také vzdělávací obor Cizí 

jazyk. Tento vzdělávací obor a jeho obsah poskytuje živý jazykový základ a předpoklady 

pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků 

Přispívá ke zvýšení mobility jednotlivců v osobním životě, ale také v budoucím studiu či 

budoucím pracovním uplatnění. Význam pro výchovu k demokratickému občanství má 

v v , ,,-v o f í ynůsobu života jiných zemí i jejich odlišné kulturní umožnění poznávání odhsnosti ve zpusoou m j j 

tradice. 

Další vzdělávací oblast, k.erá nabízí možnosti pro výchovu k demokratické,™ občanství 

je Umění a kultura, a to zejména vzdělávací oblast Výtvarná výchova. V ráme, 

očekávaných výstupů pro 1. období vzdělávání v primární škole lze využít tento: zak 

vyjadřuje rozdíly pří vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálné obrazne 

vyjádření volí vhodné prostředky. Ve druhém období se nabízí očekávaný výstup, kde žák 

PK tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních 



životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 

nejbližší sociální vztahy. Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, pro 

vyjádření nových i neobvyklých postupů a prožitků svobodně volí prostředky. Nalézá a do 

komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral či upravil. 

3 Volba vyučovacích metod pro výchovu k demokratickému občanství na 1. stupni 
v 

ZS 

Výuková metoda představuje ve výuce určitý dynamický prvek, který se ve srovnání 

s obsahem a organizačními formami relativně rychleji mění a přizpůsobuje novým cílům a 

okolnostem (Maňák 2003). Jsou vázány na celkovou koncepci výuky a pouze v jejím rámci 

jsou plně funkční a efektivní. Vyučovací metoda je specifický pedagogický proces, který 

charakterizuje činnost učitele vedoucí žáka k dosažení stanovených cílů. 

Vyučovací metody se člení a rozdělují podle několika kritérií. Pro výchovu k demokracii 

na 1. stupni je nutné volit metody přiměřené věku žáků, které povedou k jejich aktivnímu 

zapojení do výuky, ke spolupráci a komunikaci a adekvátnímu řešení problémů. 

3.1 Aktivní vyučovací metody 

Jelikož cílem současného školství je výchova samostatné myslícího, aktivního a 

zodpovědného oběana. vystupují aktivní vyuěovací metody do popředí. Aktivní metody 

přispívají svým podílem k překonání stereotypů ve výuce a podporují tvořivou pract 

Uěi«elů. Podle Horáka (1991) v podstatě každá didaktická metoda, je-li správně a ve 

vhodném okamžiku užita, může svým způsobem přispívat k aktivaci učebních čtnnosf 

žáků i jejich výsledků. 

Demokratickou školu lze charakterizovat jako prostředí tolerance, dialogu, vyjadřování 

a nasloucháni, k čemuž by měla přispět i volba vhodných vyučovacích metod. 



Podstatou aktivizujících (aktivizačních) metod je plánovat, organizovat a řídit výuku tak, 

aby k plnění výchovně vzdělávacích cílů docházelo převážně prostřednictvím vlastní 

poznávací činnosti žáků (Janovcová, Průcha, Koudela 1998). 

I když existuje značný počet druhů aktivizujících metod, lze je rozčlenit do 4 základních 

skupin (Horák 1970). 

a, diskusní metody 

b, situační metody 

c, inscenační metody 

d, hry 

Podle (Maňák 2003) je toto rozčlenění skupin rozšířeno o metody heuristické, řešení 

problémů. Pro svou práci a volbu vhodných aktivizačních metod pro výchovu 

k demokracii na 1. stupni ZŠ použiji rozčlenění metod podle Maňáka. 

3.1.1 Metody diskusní 

Mezi diskusní metody patří metoda diskuse a dialogu. 

, i imii občanství ie metoda diskuse velmi významná a Pro výchovu k demokratickému obcansivi j 
, < i iP1T,nv rozhovor mezi členy skupiny, ve kterém se jedna o důležitá. Prakticky se jedna o vzájemný roznovor 

, , - se učí vyjadřovat své názory na dané téma, argumentuji, vyjasnění určitého problému. Zaci se uci vyjd 
iorlřnií se k nim, rozvíjí tvořivé přístupy pn reseni přijímají názory druhých a vyjadřuji se K m , 

konkrétních případů a situací. 

• w ^ 1p «e diskuse objevuje v několika variantách. Pro výuku na V moderní demokratické škole se diskuse j 
M'iivph skupinách. Tato varianta diskusní metody 1. stupni ZŠ je vhodná diskuse v malých skupin 

cnpinlni vztahy a postoje. Je úspěsna pn rychle podporuje efektivní učení a navozuje sociálni vztany t 



Další z možností je debata. Při debatě se opět zapojují všichni účastníci skupiny do 

rozhovoru, ovšem někteří z nich přicházejí do debaty s určitým názorem, který se snaží 

před ostatními obhajovat. Jedná se tedy o diskusi, kde dochází ke střetu obvykle dvou 

názorů diskutujících. 

Debata může být hodnotnou cestou k povzbuzení žáků k přemýšlení a reflexi nových 

poznatků, obzvláště pokud jim je v diskusi přidělena role vyžadující zastávat postoj, jenž 

může být v rozporu s jejich skutečným osobním postojem. Tento systém podporuje aktivní 

zapojení všech zúčastněných, nejen debatujících (Silberman 1997). 

Příklad debaty: 

Téma hodiny je „Ochrana životního prostředí". Učitel napíše na tabuli větu: „Výstavba 

jaderných elektráren pomáhá životnímu prostředí. Třídu rozdělí na dvě skupiny, z nichž 

jedna bude názor zastávat a druhá jí bude oponovat. 

Dále lze vytvořit menší podskupiny „zastánců" a „oponentů", které si připraví argumenty 
v souladu s přiděleným postojem, které bude prezentovat jejich mluvčí. Skupiny se poté 

opět spojí a společně sjednotí své původní argumenty. 

Cílem debaty není zvolit vítěze, ale zjištění, co se během debaty žáci nového naučili. Na 

závěr sami žáci vyberou nejlepší argumenty obou stran. (Silberman 1997, s. 142-143) 

Dialog je komunikační metoda, která vyžaduje koncentraci pozornosti, pohotovost a 

Příslušné znalosti účastníků rozhovoru. Pro svou náročnost je vhodnější pro výuku 
v primární škole zvolit metodu skupinového dialogu. 

Pro efektivní využití této aktivní vyučovací metody je vhodné, aby učitel dohlížel na to, 

zda se do dialogu zapojují všichni účastníci skupiny, zda se drží tématu a zda dochází 

k efektivní komunikaci. 

Metoda dialoguje velmi vhodná pro rozvoj komunikačních a kooperačních dovedností a 

konfrontaci názorů, což jako jeden z cílů výchovy k demokracii zmiňuji ve druhé kapitole. 



3.1.2 Metody heuristické, řešení problémů 

V důsledku rozvoje demokratického školství a aktivních a tvořivých osobností výrazně 

posiluje úloha heuristických metod. Heuristika je věda, která zkoumá tvůrčí myšlení, 

způsob řešení problémů. Při volbě těchto heuristických metod se učitel snaží získat žáky 

pro samostatnou a tvůrčí učební činnost. Volba pro heuristické metody znamená pro žáky 

velkou motivaci a pomoc při osvojování potřebných dovedností a vědomostí. 

Pro práci v primární škole (4.-5. ročník) je vhodná metoda učení cestou samostatného 

objevování. Tato metoda v rámci výchovy k demokracii rozvíjí samostatné, tvořivé 

myšlení, podněcuje žáky k získávání, vyhledávání, třídění a uspořádání dat a informací. 

Tato metoda nevyžaduje pouze aktivní přístup žáků k informacím, ale i vedení učitele jako 

koordinátora při výuce. Pro výuku v nižších ročnících, tzn. od třetí třídy, kdy již žáci umí 

dobře číst a mohou tak pracovat s textem, je vhodná metoda řízeného objevování, kde je 

Již větší podíl práce řízen učitelem. 

Jako efektivní heuristická metoda je považována metoda řešení problémů, problémová 

výuka. 

Jde o variantu učení pokusem a omylem, kde se žáci učí ze svých úspěchů, ale také chyb a 

omylů. 

(Horák 1991) rozlišuje podle Statkina stupně samostatnosti poznávací činnosti žáků tři 

metody problémového vyučování: 

problémový výklad 

metodu částečně výzkumnou 

metodu výzkumnou 

Jelikož zde hovoříme o aktivním přístupu a podílu žáků na výuce, je vhodná pro výuku 
v Primární škole metoda částečně výzkumná a metoda výzkumná. V prvním případě je 

aktivita žáka a učitele vyrovnaná, žáci zde provádějí jen určité a částečné kroky řešení. I 
z d e dochází k rozvoji spolupráce, konfrontace názorů, diskusi a dialogu ve skupinách. 



V případě výzkumné metody je již činnost žáků zcela samostatná. Důležitá je 

organizace práce žáků ve skupinách - rozvoj kooperace, rozvoj tvořivého myšlení a 

intelektuální tvořivosti, žáci prožívají radost z vlastních objevů, rozvíjí se potřeba dialogu, 

posiluje se zájem o učení a další sebevzdělávání. 

Jak je již patrné, lze tuto metodu v primární škole využít opět u vyšších ročníků. Metoda je 

také časově náročná, a to nejen na přípravu, ale i její samotný průběh ve vyučování. Ovšem 

k rozvoji demokratických hodnot (aktivní zapojení do demokratické společnosti) je tato 

metoda vhodná k zařazení do výuky k výchově k demokratickému občanství. 

3.1.3 Metody situační 

Zařazeni situačních metod je na 1. stupni základní školy vhodné pro zvýraznění některé 

události učitelem či dramatizaci vhodných situaci ve vyprávění. Jak uvádí (Maňák 2003) 

obzvláště v hodinách vlastivědy má tato metoda široké využití (např. umístění dopravních 

značek v obci, úprava okolí školy,..) 

Situační metody se vztahují na reálné případy ze života, které vyvolávají potřebu 

vypořádat se s nimi. žáei se při jejím řešení učí promyšleně jedna, a zvládat problémy, 

které přináší praxe. Situační metody rozvíjí komunikační dovednosti a do výuky vnášejí 

řešení problémů ze života, dále rozvíjí proees tvůrčího myšlení, vedou kaphkac, 

teoretických poznatků do praxe, učí diskutoval a hájit své názory. 

3.1.4 Metody inscenační 

Inscenační metody bývají označovány různými termíny - situační metody, hraní rolí, 

dramatická výchova, interakční hry, scénické hry,atd., ale jejich základní význam zůstává 

stejný. V podstatě jde o sociální učení v modelových situacích, v nichž jsou žáci ve 

vyučovacím procesu sami aktéry předváděných situací. Pro výchovu k demokracii přináší 

tyto metody mnoho aspektů, kterých lze ve výuce využít. Rozvíjí sociální a komunikační 

dovednosti, zintenzívňují prožívání zobrazovaných osudů a rozvíjí tak emocionální 

Postoje. 



Mezi inscenační metody vhodné pro výuku v primární škole lze zařadit strukturovanou 

inscenaci. Podle (Maňák 2003) se většinou přidržuje promyšlené stavby děje, opírá se o 

předem připravený scénář a realizuje se obvykle v jedné větší skupině účastníků. Scénář by 

měl obsahovat role pro všechny účastníky a zejména role pro hlavní protagonisty. Pro 

uvedení do situace lze využít různých motivačních prostředků - ústní vysvětlení, filmová 

ukázka,atd. 

Hraní rolí je další z inscenačních metod, které rozvíjejí komunikativní dovednosti a 

navozují konfliktní situace z běžného života. Tato metoda je součástí dramatické výchovy, 
0 jejímž využití při volbě metod pro výchovu k demokracii budu hovořit v následující 

kapitole. 

Žáci jsou předem seznámeni se situací, kterou budou předvádět. Někdy nastává situace, 

že je hraní složitějších rolí pro nezkušené žáky příliš obtížné, a proto se využívá hraní rolí 

ve dvojicích. 

Přiklad hraní rolí bez rizika: 

Tato technika snižuje nebezpečí a rizika metody hraní rolí tím, že se hlavní role ujme učitel 

a žáci se podílejí na výrobě scénáře. 

Učitel si připraví činnost s hraním rolí, ve které bude demonstrovat žádoucí chování 
v daném úkolu, například rozhovor s mladým teenagerem, který nechce v zaplněné 
lramvaji uvolnit místo starším cestujícím. Učitel žákům oznámí, že hlavní roli převezme on 
a jejich úkolem bude pomoct řešit danou situaci. Zahájí scénku, ale hraní často přerušuje a 
žádá žáky, aby mu poskytovali zpětnou vazbu a pokyny, a to pomocí konkrétních vět. 
v hraní role pob-ačuje takovým způsobem, aby se žáci v co největší míře podíleli na řešení 
da"é situace. Získávají tak praktické zkušenosti, zatímco skutečné hraní role provede 

učitel. 

Ukázka byla přejata a upravena podle(Silbermanl997, s.235). 



3.1.5 Didaktické hry 

Jak uvádí (Kurelová, Šteflíčková 1991) je na rozdíl od hry v obecném pojetí didaktická 

hra založena obyčejně na řešení problémových situací, rozvíjí aktivitu, samostatnost 

myšlení, a proto je žádoucí ji hojně využívat k učení. Cílem didaktických her je přechod 

od hraní k učení. U dětí v primární škole zpestřují vyučování, rozvíjí komunikační 

schopnosti a dovednosti a zkušenosti či poznatky získané tímto způsobem bývají trvalejší. 

Pro výchovu k demokratickému občanství mají nej větší přínos hry simulační. 

Učební hry mají své opodstatnění. Zejména na konci vyučovací hodiny či tématické 

látky je jejich využití vhodné jako obměna opakovacího procesu dané látky. Učební hry 

mohou mít formu slovní či částečně písemnou. Pro zopakovaní probrané látky a práci se 

získanými vědomostmi je vhodné zařadit luštění křížovek, slovního pexesa, kde se jedná o 

doplňování „druhé kartičky" požadovanou informací, či například formou soutěže 

doplňovat požadované informace o učivu na otázky kladené učitelem. 

Hra, u níž si děti prohlubují komunikativní dovednosti a slovní zásobu je hra na kladení 

otázek. Jedno z dětí si myslí některou konkrétní věc či informaci z probíraného učiva a 

ostatní se snaží pomocí kladení otázek zjistit, jakou věc či informaci má žák na mysli. 

Simulace či simulační hry - zde můžeme zařadit hraní rolí, řešení příkladů, konfliktní 

hry, loutky a maňásky. O problematice k tomuto bodu se zmiňuji výše v podkapitole 

Metody inscenační. 

3-2 Klasické vyučovací metody 

(Maňák 2003) člení klasické vyučovací metody na slovní, názorně-demonstrační a 

d°vednostně- praktické. 



3.2.1 Metody slovní 

Slovní metody v určité formě doprovázejí či doplňují všechny ostatní vyučovací metody. 

Z hlediska výchovy k občanství mají slovní metody význam pro zprostředkování učiva, 

dále pro upoutání učitelovým výkladem či vyprávěním. Slovní metody by měly být 

doplňovány názornými příklady a neměly by být příliš dlouhé a monotónní (například 

metoda vysvětlování a práce s textem). 

Vyprávění lze jako slovní monologickou metodu použít pro zaujetí či navodění 

atmosféry. Pokud učitel využije fantazii či dramatické napětí, může děti v primární škole 

velmi příjemným způsobem navnadit pro další činnosti. 

Pro výchovu k demokratickému občanství mají větší význam metody dialogické -

rozhovor. Jádrem rozhovoru je dvoustranná komunikace, výměna zkušeností a hledání 

odpovědí na otázky. Významnou funkci plní rozhovor při motivaci, kde žáky 

bezprostředně oslovuje, vzbuzuje jejich zájem a nabádá je ke spolupráci. Důležitou roli 

Plní při získávání informací učiteli o stavu vědomostí žáků. 

Pro rozvoj komunikativních dovedností je významný vzájemný rozhovor mezi žáky, 

který je již formou dialogu. O dialogu a diskusi a jejich uplatnění ve výchově k demokracii 
s e zmiňuji v kapitole diskusních metod. 

3.2.2 Metody názorně-demonstrační 

Princip názornosti je pro vnímání poznatků a jejich následné upevňování velmi důležitý, 
a t o zejména u dětí mladšího školního věku. Demonstrační metoda nevede pouze 

k Pasivnímu přihlížení předváděného objektu, ale měla by u žáku rozvíjet aktivní vnímání, 

rozvoj fantazie a vytváření představ. Pro žáky primární školy lze do výuky zařadit a to 

vzhledem k obsahu této diplomové práce různé techniky a postupy - modely, zobrazení 

(obrazy, zpětnou projekci, dynamickou projekci - film, video, televizi, zvukové 

Pomůcky,dotykové pomůcky - mapy, literární pomůcky či počítače). 



Výstavy předmětů a výrobků patří mezi názorně-demonstrační metody a to pomocí 

různých zobrazení -v i z výše. Děti mohou vzhledem k probíranému učivu vytvořit třídní 

nebo školní výstavku či vytvořit nástěnku. 

Tvorba myšlenkových map je schematické znázornění vazeb a souvislostí, které 

kromě logického utřídění nějakého pojmu či tématu umožňují zachytit strategii myšlení a 

usuzování (Maňák 2003). 

V souvislosti s výchovou k demokratickému občanství rozvíjí tato metoda aktivní 

Přemýšlení u dětí a zpracovávání nápadů. Je důležitou přípravnou strategií pro tvořivé 

činnosti a také významná studijní dovednost, která pomáhá pochopit strukturu daného 

učiva. Mapování může pomoci k tomu, aby informace proudila k žákům, od nich a mezi 

nimi a učiteli (Fischer 1997). 

Dalším z cílů je pomoc při plánování činnosti či projektu tím, že usnadní uspořádání a 

seskupení myšlenek a v neposlední řadě napomáhá při hodnocení zkušeností či znalostí 

uvažováním o klíčových prvcích toho, co víme. 

Nevýhodou volby této metody je jeho omezená možnost použití. Vytváření mentálních 

map není vhodné u srozumitelného učiva nebo u látek s malým obsahem, případně 

s jednoduchou strukturou. 

3-2.3 Metody dovednostně-praktické 

Nejen z hlediska rozvoje pohybových dovedností a výkonů jemné motoriky mají význam 

Produkční metody. Uplatňují se zejména ve výchovně-vzdělávacích organizačních 

formách, jako jsou pracovní činnosti, ruční práce, tělovýchovné, hudební a pěvecké 

aktivity, výtvarná forma, ale jejich široké uplatnění nalézáme i v procesu výchovy 
k demokratickému občanství, jak bude popsáno níže. 



Tanec a zpěv rozvíjí nejen motorické a hudebně rytmické, intonační a tónické 

dovednosti, ale mohou „dokreslit" či jinak hudebně ztvárnit určitou historickou událost, 

národnostní rozdíly či synonyma, obohatit učivo dobovým tancem či zpěvem, apod. 

Malba a kresba kromě rozvoje výtvarných aktivit a dovedností rovněž mohou sloužit 

k obohacení a prohloubení učiva. Mnohé děti malují a kreslí rády a podle Henningsové a 

Banich (In Stará 2004) je velmi dobrým prostředkem k tomu, aby si děti uvědomily změnu 

nebo vývoj. Tyto výtvarné aktivity mohou sloužit k jinému pojetí učiva - obrázek může 

nahradit určitou situaci či událost ve vyučovacím procesu. 

Výroba předmětů a modelů souvisí se schopností zobecňovat na základě nápodoby. 

Vyšší ročníky primární školy se mohou pokusit vyrobit v předmětu praktické činnosti 

masky, napodobeniny tradičních ozdob, hraček a nástrojů charakteristických pro některé 

národy či historická období. Proces tvorby je důležité doplnit reflexivními technikami, kdy 

se děti zamýšlejí nad tím, k čemu dané výrobky jejich tradičním uživatelům sloužily (Stará 

2004). 

3.3 Komplexní výukové metody 

(Maňák 2003) člení komplexní výukové metody na čtrnáct dalších podskupin. V této 

práci využiji pouze ty, které se vztahují k obsahu diplomové práce. 

3-3.1 Skupinová a kooperativní výuka 

Spolupráce dětí ve skupinách či dvojicích je pro rozvoj demokratických hodnot velmi 

Podstatná a zásadní. Rozvíjí metodu dialogu, vzájemného naslouchání, společné podílení 

se na řešení daného úkolu či situace, vzájemnou pomoc mezi členy skupiny, sdílení názorů, 

zkušeností a prožitků a také odpovědnost jednotlivých žáků za výsledky společné práce. 

Kooperativní výuka je založena na spolupráci žáků mezi sebou při řešení problémů, ale 
t aké na spolupráci třídy s učitelem. 



Vedoucí myšlenkou vyučování je snaha, aby si žáci ve skupině individuálně osvojovali 

poznatky, ale zároveň spolupracovali na řešení problémů, jež jsou zdrojem poznatků a 

které jsou společné pro celou skupinu.(Solfronk 1995) 

Přiklad skupinové výuky: 

Záci mají za úkol prostudovat ve skupině učební materiál a objasnit jeho obsah be~ 

prítomnosti učitele. Zadání musí být dostatečně konkrétní, aby následující studium skupin 

bylo efektivní a aby skupiny byly schopny pracovat bez vnější pomoci. 

Učitel zadá žákům krátký úryvek z učebnice, přehledný článek či zajímavý graf a požádá 

Je, aby materiál v tichosti prostudovali. Poté vytvoří skupiny a dá dětem čas na studium. 

Následně jim učitel poskytne instrukce, které povedou ke studiu, pečlivě a podrobně jim 

vysvětlí text. 

Pokyny mohou být následující: objasněte obsah, uveďte příklady obsažené v materiálu, 

označte body, v nichž nemáte jasno, oponujte textu - vytvořte obhajobu opačného pohledu, 

zhodnoťte, jak jste látce porozuměli. 

Učitel po té rozdělí jednotlivým členům skupiny úlohy jako moderátor, zapisovatel, mluvčí. 

Tak svolá skupinu dohromady a provede s dětmi jeden nebo více z následujících bodů: 

společně zopakujte látku 

zjistěte otázkami znalosti účastníků 

vyslechněte a zodpovězte otázky účastníků 

požádejte účastníky, aby zhodnotili, nakolik látku pochopili 

zadejte účastníkům praktické cvičení aplikující probranou látku (Silberman 1997) 

3 , 3 , 2 Partnerská výuka 

Někteří z odborníků tvrdí, že učivo či téma je zvládnuto tehdy, pokud je žák schopen 

Předávat nastudovanou látku druhým. Párové vyučování a další formy vrstevnického 

vyučování poskytují žákům příležitost něco se dobře naučit a zároveň si navzájem 

P0rnáhat. (Silberman 1997, s. 183) 



Partnerská výuka tvoří jakýsi základ pro skupinové vyučování a volba této metody pro 

výchovu k demokratickému občanství je již zmíněna v předcházející podkapitole. 

Příklad párového vyučování 

Tato technika umožňuje snadné zapojení celé třídy a vytvoření individuální zodpovědnosti. 

Každý žák dostane možnost být v roli „ učitele " ostatních žáků. 

Učitel rozdá žákům jednu prázdnou kartičku a požádá je, aby na ni napsali otázku 

studované látky, případně zvláštního tématu, o kterém by se chtěli něco dozvědět. 

Kartičky vybere, zamíchá je a znovu rozdá. Záci si v tichosti přečtou otázku a promyslí si 

odpověď. Pak vyzve dobrovolníky, aby nahlas přečetli svou otázku a poskytli odpověď. Po 

ukončení příspěvku prvního žáka požádá ostatní děti, aby příspěvek doplnili. 

Učitel bude pokračovat tak dlouho, dokud se budou hlásit dobrovolníci. 

Ukázka je převzata z knihy 101 aktivních metod pro aktivní výcvik a vyučování od 

(Silberman, 1997). 

3.3.3 Kritické myšlení 

Kriticky myslet znamená podle J.L. Steelové (In Maňák 2003) uchopit myšlenku, 

Pochopit její obsah, prozkoumat ji, podrobit ji zdravému skeptickému posouzení, porovnat 
s jinými názory a s tím, co již o dané problematice vím, a posléze zaujmout vlastní 

stanovisko . 

Znakem kritického myšlení je důsledné respektování specifického světa dětského 
myšlení, které se v dalším vývoji postupně mění pod vlivem činností, které jedinec 

Provádí. U kritického myšlení dochází k synkritickému poznávání světa, tj. k osvojování a 

Propojování analogických jevů, k sdružování několika postupů, operací, prostředků a 

organizačních opatření, projevující se v realitě. 



Obsahem výchovy k demokratickému občanství je schopnost samostatného 

rozhodování, zodpovědného řešení problémů a kriticky myslet. Kritické myšlení podle 

programu RWCT pracuje s tzv. třífázovým cyklem učení (EUR). 

Evokace - smyslem evokace je vybavení toho, co o problematice žáci již vědí. Používané 

metody jsou především různé diskusní aktivity. 

Uvědomění si významu - žáci jsou konfrontováni s novými informacemi, často pomocí 

textu, filmu, přednášky, se kterým se mají kriticky vyrovnat. 

Reflexe - žáci přehodnocují své původní názory, shrnují, co se naučili, uvědomují si 

Postoje jiných lidí. Často se zde pracuje s písemnou reflexí či prezentací nového (Činčera, 

Klápště, Maier 2005) 

Dítě vedeno takovýmto přístupem k informacím a jejich zpracováváním dokáže podle 

(Grecmanová,Urbanovská,Novotný 2000) spolupracovat, ale i vést, respektuje lidi 
2 nej různějších vrstev a zázemí, rozvíjí vlastní individuální iniciativu. Je připraveno jednat 

zásadově a je schopno tyto zásady aplikovat na rychle se měnící situace. 

Kritické myšlení lze uplatnit i při výuce psaní - tvoření textů. Technika psaní může být 

rozložena do postupných kroků, které vedou k uvědomělému písemnému vyjadřování 

myšlenek. Žák by měl při psaní svých výtvorů projít třemi stádii - příprava, hrubá verze a 

Přepracování. Při zpracovávání tématu může být vhodné, aby děti vytvořily z jednotlivých 

Problémů myšlenkovou mapu. 

Ualší z možností psaní textu je tvoření různých zpráv či článků z několika zdrojů. Zde je 
yhodné vytvořit pomocnou tabulku, ve které se jednotlivé údaje či otázky hledají z různých 
z d rojů (učebnice, encyklopedie, odborné články). 

3-3.4 Brainstorming 

Metoda česky zvaná burza nápadů, z anglického překladu „bouře mozku" či „útok" na 
m°zek, na myšlení. Hlavním smyslem či cílem brainstormingu je vyprodukovat co nejvíce 
naPadů a po té posoudit jejich užitečnost. 



Pravidla užití této metody nepřipouští kritiku žádných navrhovaných řešení či nápadů. 

Posuzování nápadů se přesouvá do další fáze. Další z podmínek je naprostá volnost 

v produkci nápadů a zapsání všech návrhů (Maňák 2003). 

3.3.5 Projektová výuka 

V projektové výuce jde o komplexnější problémové úlohy, o výukové plány s širším 

praktickým dosahem. Pro výchovu k demokratickému občanství má volba této metody 

velký význam. Učení pomocí projektu většinou překračuje hranice školy, zasahuje do 

oblasti přírody, společnosti či výrobního procesu. Děti se zapojují do životní praxe a za své 

aktivity přebírají určitou odpovědnost. S volbou projektové metody lze využít 

mezipředmětové vztahy, neboť se jedná o řešení situace ze životní reality. 

Podle zvolených témat a cílů dělíme projektu podle časového rozsahu (krátkodobý či 

dlouhodobý), projektová výuka umožňuje volbu různých organizačních forem (skupinová 

či individuální, v rámci třídy či celé školy). 

Význam pro rozvoj demokratických hodnot volbou této metody je nesporný. Metoda 

projektu rozvíjí motivaci, iniciativu a odpovědnost žáků, rozvíjí spolupráci mezi žáky, 

umožňuje příležitosti k řešení problémů z reálného života, rozvíjí vytrvalost, sebekritičnost 

a sebedůvěru a podporuje tvořivé činnosti. 

3.3.6 Výuka dramatem 

Dramatická výchova má ve výchově a v systému vzdělávání v primární škole 

nezastupitelné místo. Je jedním z esteticko-výchovných předmětů a vedle praktického a 

teoretického hlediska je v ní kladen důraz na estetický postoj - smyslové vnímání věcí 

(např. tvar, struktura, barva, aj.). To probouzí emoce, hodnotící postoje a imaginaci, které 

vyúsťují v intuitivní poznání. 



Od metod inscenačních se liší zejména v komplexnějším utváření výchovně-

vzdělávacich situací. Jde o zjednodušené předvedení určitého fragmentu skutečnosti nebo 

hraní rolí osob v určité simulované sociální situaci (Stará 2004). 

Při dramatizaci příběhů děti jednají tak, jak by jednala daná postava, přejímají 

vlastnosti či vzhled dané postavy. Dramatizaci lze zahrnout do výuky prvouky či 

vlastivědy, děti mohou formou dramatizace pochopit učivo historické, ale i učivo, které se 

jich bezprostředně týká - věci a lidé kolem nás. 

3.3.7 Výuka podporovaná počítačem 

Pro předměty prvouka a vlastivěda existují různé výukové programy, které mohou 

obohatit a procvičit dané učivo. Množství odkazů na procvičení a obohacení učiva nabízí 

také internet. Pro výchovu k demokracii zatím žádné výukové programy vytvořeny nebyly, 

ale pomocí internetu lze děti učit vyhledávat informace, pracovat s nimi, vyhledávat 

důležitá fakta a dokázat je v daném učivu použít. 

4 Nabídka učebnic a jejich volba pro výuku k demokratickému občanství 

Současný vývoj předmětů o společnosti a přírodě je ovlivňován komplexním 

kurikulárním dokumentem - Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Pro předměty prvouka, přírodověda a vlastivěda je významné, že již nejsou přesně 

tematicky vymezeny. Těmto předmětům je v RVP ZV vymezena vzdělávací oblast Člověk 

a jeho svět, jejíž charakteristice a obsahu je věnována podkapitola 2.2 této diplomové 

Práce. 

Ve verzi RVP ZV z roku 2004 je pět podtémat této vzdělávací oblasti. Ve 

společenskovědném a přírodovědném učivu v primární škole může být při jejich 

koncipování využito těchto referenčních rámců (Dvořáková 2005): 

Fenologický rámec koncipuje učivo podle ročních období. 

Domovědný (regionální) rámec koncipuje učivo na základě regionu - například „Naše 

vesnice". 



V rámci ekologického rámce jsou věci a jevy koncipovány podle výskytu v daných 

biotopech „V lese", „U rybníka". 

Podle epizodického rámce vytváří učivo epizodu, téma učivo ohraničuje -„Na poště", „U 

lékaře". 

Výběr je ponechán na autory učebních textů. 

Nabídla titulů učebnic je široká a je jen v kompetenci škol, pro která nakladatelství či 

autora se svým výběrem rozhodnou. Pro první až třetí ročník základní školy se 

problematiky výchovy k demokratickému občanství týká výběr učebnic prvouky, pro 

čtvrtý a pátý ročník pak učebnice přírodovědy a vlastivědy. Také lze čerpat texty z čítanek. 

Přehled dostupných učebnic nalezneme v příloze 1. 

Jelikož se empirická část této diplomové práce týká projektu s dětmi 4. ročníku ZS a 

nabídka učebnic je opravdu široká, je volba učebnic k výchově k demokratickému 

občanství směřována k učebnicím a pracovních sešitů používaných právě na této základní 

škole. 

Tato základní škola pracuje s učebnicemi nakladatelství Fortuna, Prodos, Alter a Albra. 

V jednotlivých učebnicích jsem vyhledávala možnosti pro výuku k demokratickému 

občanství, a to konkrétně možnosti pro uplatnění jednotlivých cílů výchovy. V čítankách 

zejména rozvoj komunikativních schopností, ale také povědomí o etických a morálních 

problémech, v učebnicích prvouky, vlastivědy a přírodovědy možnosti k vybavení žáků 

kompetencemi k aktivní účasti v demokratické společnosti a příležitosti pro dialog a řešení 

problémů. Pro větší přehlednost popíši možnosti používaných učebnic podle jednotlivých 

ročníků. 

V prvním ročníku pracují děti s učebnicemi nakladatelství Alter. Pro seznámení 
s Písmeny a slovy je to Živá abeceda a Pracovní sešit k Živé abecedě. Základem 

^ebnice živá abeceda jsou barevné ilustrace Aleny Ladové, které tvoří převážnou část 

všech stránek. Pracovní sešit obsahuje množství úkolů a příležitosti k rozhovoru o řešení 

Udaných úkolů a popisu obrázků. Nabízí ale také možnost hovořit o věcech kolem nás a 

«m i příležitost pro seznámení s demokratickými hodnotami. Například obrázek dětí 



stojícími před školou zobrazený na první straně nabízí možnosti k rozhovoru o škole, o 

dopravní situaci před školou, ale také o spolužácích, atd. 

Další učebnice používané v této první třídě jsou Slabikář a Moje první čítanka. Obě 

tyto knihy sledují kromě rozvoje čtenářských dovedností také příležitost k rozhovorům, o 

věcech či situacích z běžného života, například text na osmé straně z Čítanky s názvem 

„Tatínek" hovoří o otci, o jeho zaměstnání (lékař) a o povinnostech, které s jeho 

zaměstnáním souvisí. Nabízí tedy příležitost k rozhovoru na téma „Já a moje práva a 

povinnosti". 

Prvouka je v prvním ročníku vyučována také pomocí pracovní učebnice Já jsem školák 

vydané nakladatelstvím Albra. Učebnice je členěna do dvou částí a vychází ze života 

v rodině, v obci, z okolní přírody. Tato kniha je již koncipována podle rámcového 

vzdělávacího plánu, takže nabízí možnosti také pro výchovu k demokratickému občanství 

(například témata Domov, Okolí školy a domova, Dítě a škola). 

Ve druhém ročníku pracují žáci s čítankou vydanou nakladatelstvím Fortuna a pro 

výuku prvouky je to učebnice vydaná nakladatelstvím Prodos. Čítanka-Ctení pro radost je 

členěna podle fenologického rámce a každá z těchto částí obsahuje množství různých 

textů a básní. Čítanka obsahuje texty, které souvisí s výchovou k demokratickému 

občanství (například text Františka Nepila ze strany 23. s názvem „Naše rodina") 

V prvouce pro 2. ročník je text učiva kombinován s barevnými ilustracemi.Učivo je 

koncipováno na základě prolínání ekologického („Podzim na poli"), domovědného („Naše 

°bec") a fenologického (jaro, léto, podzim, zima) rámce. Učebnice je zároveň také 

Pracovním sešitem, děti tedy mohou psát přímo do knihy. Učebního textu není v knize 

mnoho, důraz je kladen na řešení konkrétních úkolů. Vzhledem k velkému množství 

kapitol (48) a struktury této učebnice lze říci, že tvoří pouze doplněk a podklad pro práci 

učitele, případně k procvičení již získaných vědomostí. Pro uskutečnění cílů výchovy 

k demokracii obsahuje i tato pracovní učebnice podklady a náměty, například obrázek ze 

strany 43 (zobrazující skládku u řeky) nabízí možnost rozhovoru o vztahu k přírodě a 
Zlvotnímu prostředí. 



Třetí ročník této základní školy pracuje s čítankou vydanou nakladatelstvím Fortuna a 

Prvoukou navazující na prvouku předešlého ročníku, tedy vydanou nakladatelstvím 

Prodos. 

Čítanka-Čteme pro těšení je členěna do deseti kapitol, z nichž každá má souvislost 

s ročním obdobím čili je koncipována podle fenologického rámce, ale také se situacemi ze 

života, z historie, přírody či sportu. Vybrané ukázky textů umožňují spojovat výchovu 

žáků k literatuře s rozvojem vyjadřovacích a komunikativních schopností, což je důležité i 

pro výchovu k demokracii. Texty z této čítanky nabízí také možnosti k uplatnění tvořivých 

činností žáků: výrazné předčítání a přednes, dramatizace. 

Prvouka pro 3. ročník je tvořena učebnicí a pracovním sešitem. Učebnice obsahuje 

deset kapitol a v úvodu se děti seznámí se skřítkem Všudybylem, který je celou učebnicí 

provází. Každá z kapitol obsahuje podstatně velké množství učebního textu obsahujícího 

soubor otázek, na které by žáci měli být schopni po zvládnutí dané učební látky odpovědět. 

Pracovní sešit tvoří učivo kombinované s barevnými ilustracemi. Důraz je kladen na řešení 

a práci s jednotlivými problémy, a to konkrétně písemné řešení. Nejedná se tedy o aktivní 

Přístup práce ve výuce. Pro výchovu k občanství lze z této učebnice vybrat určitá témata, 

která vedou k rozvoji demokratických hodnot. Například na čtrnácté straně této učebnice je 
v rámci tématu „Naše obec a náš kraj" zmínka o městském zastupitelstvu a radnici, které 

lze rozvést a podstatně více přizpůsobit výchově k demokratickému občanství. 

Pouze ve čtvrtém a pátém ročníku pracují děti s učebnicemi vydanými stejným 

nakladatelstvím. V obou ročnících se jedná o učebnice přírodovědy, vlastivědy a čítanky 
vydané nakladatelstvím Fortuna. 

Cítanka-Já čtenář a můj svět obsahuje texty, které ve svém celku postihují 

charakteristické rysy současného dětství a předvádějí čtenářům modely mezilidských 

vztahů a životních situací. Z hlediska výchovy k demokratickému občanství stimulují 

Jejich vnímavost, prožitkovost a utváří smysl pro základní etické hodnoty. Tato čítanka 

nabízí také větší možnosti pro reprodukci, přednes, dialog, dramatizaci a dětskou tvořivost. 



Přírodověda pro 4.roěník-Rok v přírodě obsahuje veliké množství poznatků o přírodě a 

dění v ní ve všech ročních obdobích. Učebnice nabízí možnost k výchově o ekologii a 

životním prostředí, což je v rámci výchovy k demokracii podstatné. Velké množství otázek 

a úkolů v každé kapitole podněcují k zapojení aktivity žáků a učitele nejen ve třídě a 

v rámci vyučovací hodiny, ale také formou různých pozorování, pokusů, diskusí, 

rozhovorů, apod. 

Vlastivěda pro 4. a 5.ročník základní školy -1. část se dělí na dvě části (Česká republika 

a Pohled do českých dějin). Učivo související s první kapitolou je učivo zeměpisné. 

Navazuje na učivo z prvouky o místním regionu a obohacuje je vědomostmi o mapě a 

orientaci na ní. Druhá část knihy přináší pohled do dějin začínajícím dobou pověstí a 

končícím třemi osobnostmi třicetileté války. Struktura lekcí je koncipována nejprve 

opakováním lekce minulé a následným novým učivem doprovázeným ilustracemi a sérií 

otázek na konci lekce, sloužících k porozumění probrané látky. 

Z hlediska uplatnění cílů výchovy k demokratickému občanství nabízí první část 

učebnice možnosti pro rozvoj kompetencí k aktivní účasti v demokratické společnosti, a to 

zejména v kapitole „Obec a její okolí", dále pak v kapitole o České republice. 

Přírodní podmínky území české republiky jako další kapitola první části učebnice 

Předpokládá rozvoj vědomostí v rámci ochrany životního prostředí. 

Znalost dějin je podstatná součást každého vzdělaného, demokraticky smýšlejícího 

občana a nabízí možnosti diskuse a dialogu o životě v minulosti, o významných 

osobnostech z českých dějin a jejich činech a postojích, které ovlivnily tok dějin. 

Čítanka pro 5. rečník základní školy se člení na sedm částí, které sledují různorodé 

oblasti a zaměřuje k nim soubor textů -pohádky, báje a pověsti, bajky, dobrodružné texty, 
te*ty plné fantazie, hádanky, říkadla a písničky. Soubor textů je obohacen úkoly 

rozšiřujícími každou oblast a nabízejícími možnosti pro skupinovou práci, improvizaci, 
tvořivost, vlastní práci s textem, fantazii, které souvisí také s rozvojem demokratických 

dovedností. 



Přírodověda pro 5. ročník-Od vesmíru k člověku navazuje na učebnici ze čtvrtého 

ročníku a rozšiřuje učivo o kapitoly Třídění organismů, Země ve vesmíru a učivo o 

Člověku. Také v této publikaci je v každé kapitole soubor otázek a úkolů určené pro 

upevnění získaných vědomostí. S výchovou k demokratickým hodnotám souvisí zejména 

kapitoly „Naše tělo a zdraví", „Lidský život", „Člověk na Zemi", „Člověk a prostředí". 

Vlastivěda pro 4. a 5. ročník základní školy -2. část navazuje na předcházející učebnici 

a obohacuje ji o učivo vztahující se k Evropě a jejím státům a uspořádání a dále pak o 

povědomí o dějinách nedávné minulosti. První část je opět zeměpisná a ve vztahu 

k výchově k demokracii velmi podstatná. Ve druhé části učebnice se žáci seznamují 

s dějinnými událostmi od dob Marie Terezie až po současné dění v České republice. 

Struktura učebnice je shodná jako v prvním díle, tedy nejprve opakování předchozí látky, 

po té nové učivo a soubor otázek určených k následnému upevnění a procvičení získaných 

vědomostí. 

5 Cíle a metody empirické části diplomové práce 

Cílem empirické části diplomové práce je na základě poznatků získaných v teoretické 

části práce zpracovat projekt, který by realizoval vybrané cíle výchovy k demokratickému 

občanství vhodné pro vyšší ročníky 1. stupně základní školy, tento projekt v praxi 

vyzkoušet na vzorku jedné třídy a podrobně popsat, reflektovat a interpretovat problémy a 

Přínosy tohoto projektu pro rozvoj občanských kompetencí dětí zkoumané třídy a 

sekundárně i přínosy a problémy jiné. 

Konkrétně mi půjde o realizaci těchto cílů výchovy k demokracii: rozvíjet u žáků 

kompetence potřebné k aktivní účasti v demokratické občanské společnosti, vytvářet 

Příležitosti pro dialog, pro řešení konfliktů a hledání konsenzu pro komunikaci a interakci. 

Budu konkrétně sledovat rozvíjení dialogu a spolupráci ve dvojicích, skupinách a také 
mezi všemi žáky ve třídě. Cílem mého sledování bude také rozvoj vědomostí v oblasti 

vztahu obce a školy. 



Zvolila jsem projekt na téma „Obec a její problémy". 

Vzhledem k cílům vedoucím k výchově k demokratickému občanství se v rámci tohoto 

projektu pokusím se žáky 4. ročníku jedné pražské základní školy přiblížit problematiku 

vztahu školy a obce a možnosti jejich spolupráce. Projekt bude mít název „Pravomoc a 

oprávněné a neoprávněné užití moci". Inspirací a podkladem mi byla učebnice Základy 

demokracie - Pravomoc (Stará 2005). Konkrétní popis projektuje uveden v kapitole 5.3 

Akční výzkum bude doplněn o zkoumání žákovských znalostí týkajících se dané oblasti 

před a po ukončení akčního výzkumu. Toto zjišťování mi umožní porovnat vědomosti 

žáků z oblasti vztahů obec-škola, já-obec, ale také povědomí o pravomoci a jejím uplatnění 

v životě obce. Cílem tohoto postupu bude zjištění, zda u žáků došlo k nějakému posunu 

v zadané oblasti zkoumání. Zjišťování znalostí před a po realizaci projektu bude 

uskutečněno prostřednictvím testů. Bude zadán pre-test a post-test, který je součástí 

přílohy 2. Testové položky v testech lze zařadit do těchto oblastí - autorita, pravomoc a 

povinnosti představitelů obce; podílení obyvatel na životě a rozhodování v obci. Oblast 

autorita, pravomoc a povinnosti představitelů obce sleduje, zda žáci rozumějí funkci 

starosty a zastupitelstva obce, ale také zda jsou seznámeni s pravomocí starosty či členů 

zastupitelstva a možností, jak lze jejich činnost sledovat a kontrolovat. V oblasti podílení 

obyvatel na životě a rozhodování v obci je cílem zjištění, jak jsou žáci srozuměni 

s existencí veřejných zasedání a s možností, jak uplatnit svůj názor k problémům a životu 

v obci. 

Projektová metoda vyžaduje a předpokládá rozvinuté komunikativní a sociální 

dovednosti a dovednosti kriticky myslet, tzn. soustavné a systematické vedení dětí zejména 
v metodách, které staví na spolupráci, dialogu a diskusi a předchozí aplikaci některých 

inscenačních metod. Jelikož žáci tohoto čtvrtého ročníku jsou vedeni převážně v rámci 

frontální výuky a monologických metod, bude samotnému projektu předcházet přípravná 

Část. V této přípravné části se pokusím žákům nastínit možnosti práce ve skupinách, 

dialogu ve dvojicích, práci s myšlenkovou mapou a diskusi. Přípravná část objasní dětem 
n e jen pro ně nové metody výuky, ale také učivo, které v rámci cílů demokratického 

občanství rozvíjí kompetence k aktivní účasti v demokratické společnosti. 



5.1 Charakteristika třídy 

Empirickou část diplomové práce uskutečním prostřednictvím akčního výzkumu a 

testování žáků 4. ročníku jedné pražské základní školy. V této řídě je ve školním roce 

2006/2007 vzděláváno 23 dětí, z toho je 17 chlapců a 6 dívek. Jelikož se s dětmi v rámci 

uskutečnění projektu setkám poprvé, požádala jsem o charakteristiku třídy jejich třídní 

učitelku. Paní učitelka hovoří o živé třídě, která nemá vůdčí osobnost v rámci prospěchu. 

Děti se jeví z hlediska získaných vědomostí jako průměrné až podprůměrné. Ve třídě je 

šest dětí s různými poruchami učení - dysgrafíe, dyslexie, problémy výslovnosti. Na mou 

otázku, s jakými formami a metodami učení se děti doposud ve výuce setkaly, se mi 

dostalo odpovědi, že třída je natolik neukázněná a nezvladatelná, že je s nimi možno pouze 

občas pracovat ve dvojicích. 

Charakteristika třídy paní učitelky se mi nejeví jako dostatečná. Paní učitelka pracuje ve 

škole pouze na částečný úvazek a třídu vede pouze od začátku tohoto školního roku. S tím 

zřejmě souvisí i její postoj k oživení výuky a volby i jiných forem a metod ve vyučování 

než je výuka frontální. Také jsem postrádala pozitivní hodnocení třídy, a to týkající se 

alespoň některých žáků či činností, které by mělo objektivní hodnocení obsahovat. 

Hodnocení třídy jako celku a její otevřenost k přijímání nových metod ve výuce lze 

tedy uskutečnit až v závěru projektu. 

5-2 Popis přípravné části 

Pro uvědomění si vztahu obce a školy a dalších možností vztahů jednotlivých částí obce 

jsem zvolila pro úvod přípravné části myšlenkovou mapu na téma OBEC. Jelikož se jedná 

Pouze o ukázku a návrh možnosti využití pro děti nových vyučovacích metod, budeme 

Myšlenkovou mapu vytvářet společně. 

Úvodem dětem vysvětlím pojem „myšlenková mapa" a její různá označení. Následně 
Uvedu možnosti jejího využití při učení a opakování dané látky a samozřejmě pohovořím o 

hodnosti použití myšlenkové mapy (rozsáhlejší text, strukturované učivo). 



Doprostřed tabule napíšu slovo OBEC a vyzvu děti, aby si nejprve samostatně na volný list 

papíru vypsaly všechna slova, která je k danému pojmu napadají. Jakmile děti dopíší, 

budou postupně přicházet k tabuli a na vedlejší křídlo své návrhy vypisovat. V případě, že 

již budou všechna slova vypsaná a nikoho již nic nenapadne, přistoupíme k uspořádávání 

slov. Společně s dětmi budeme vypsaná slova řadit do příbuzných podskupin a vytvářet 

propojenou síť na tabuli. Výsledkem bude přehledná myšlenková mapa. Pro lepší 

přehlednost a následné využití mohu navrhnout přepsání myšlenkové mapy do přehlednější 

tabulky. 

Následná ukázka bude souborem současně několika metod, a to formou jakéhosi bloku 

či ukázky části vyučovací hodiny na téma „Pravomoc a oprávněné či neoprávněné využití 

moci". V tomto bloku inspirovaném již zmiňovanou učebnicí Základy demokracie se děti 

seznámí se skupinovou práci, dialogem ve dvojicích, prácí s textem a společnou 

diskusí. Cílem této činnosti bude nejen seznámení dětí s novými formami práce, ale také 

objasnění některých pojmů jako je pravomoc, moc a její oprávněné či neoprávněné využití. 

Před samotným řešením daného problému pohovořím s dětmi o tom, že ne ve všech 

případech našeho života si můžeme dělat co sami chceme. V některých situacích musíme 

poslouchat, co po nás chtějí druzí. 

Poté každé z dětí dostane papír se šesti situacemi jednání, ve kterém budou samostatně po 

Přečtení každé ze situací buďto kroužkovat nebo podtrhávat jména hlavních aktérů situace. 

Kroužkovat budou ta jména, jejichž aktéři jednají podle toho, jak se sami rozhodnou a 

Podtrhávat ta jména, jejichž aktéři poslouchají někoho druhého. Po ukončení této činnosti 

bude následovat rozhovor ve dvojích. U všech zakroužkovaných jmen budou děti 

odpovídat na otázku: Proč si podle vás mohli dělat děti i dospělí co sami chtěli? 

Dál budou děti samostatně pracovat se situacemi, ve kterých jména aktérů podtrhli. 

Nejprve si vypíší podtržené jméno, vedle něj napíší, co si myslí, že by každý z nich chtěl 

dělat, kdyby si mohl vybrat sám. Nakonec vypíší ještě v dalším sloupci, co mu bránilo, aby 

dělal, co sám chce. To, jakými způsoby mohou lidé přinutit druhé k tomu, aby je 

Poslouchali,budou žáci probírat v rozhovoru ve dvojicích. 



Celou situaci uzavřeme společnou diskusí o tom, proč si lidé někdy mohou dělat, co sami 

chtějí a někdy ne. Jakým způsobem donutí někoho druhého k tomu, co chtějí. 

Pro uvědomění si doposud prováděných činností a získaných vědomostí bude sloužit 

následující shrnutí. V tomto shrnutí dětem vysvětlím pojmy moc, uplatňování moci, 

pravomoc, právo, autorita a uvedu příklady oprávněného a neoprávněného užívání moci. 

V další části začneme samostatnou prací s textem. Děti budou mít tentokrát 

k dispozici text členěný do tří částí. Jednotlivé části mezi sebou vzájemně souvisí, ale 

pracovat s nimi budou děti odděleně. Text uvádí příklady situací z běžného života, ve 

kterém hlavní aktéři různými způsoby uplatňují nad někým moc. Úkolem dětí bude 

rozpoznat v textu uplatňování moci, posouzení oprávněnosti tohoto jednání a zdůvodnění 

tohoto jednání. 

Po ukončení samostatné práce s textem bude následovat společná diskuse o tom, proč je 

důležité přemýšlet o tom, jestli má někdo právo chtít něco po druhých. 

Pro následující činnost, a to konkrétně práci ve skupině, je nutné, aby děti opět 

v samostatné práci vypsaly příklady oprávněného a neoprávněného užívání moci z vlastní 

zkušenosti či nej bližšího okolí. 

Po vypsaní několika příkladů si každé z dětí vybere jeden příklad oprávněného užití moci a 

napíše, odkud vzala daná osoba právo k tomuto jednání. 

Následovně rozdělím děti do skupin po čtyřech (pokud to počet přítomných žáků ve 

třídě umožní) a každá skupina splní následující úkoly - Žáci si přečtou navzájem výsledky 

samostatné práce všech členů skupiny. Pak vyberou jednu ze situací, která se jim líbí 

nejvíce a u které budou schopni odpovědět na otázku „Odkud vzala daná osoba právo 

k tomuto jednání?" Situaci pak opíší na papír a připraví si prezentaci své skupinové práce -

určí, kdo bude mluvčím skupiny, co bude říkat, apod. Samotná prezentace bude probíhat 

tak, že každý mluvčí popíše ostatním situaci, kterou skupina vybrala a odpoví, odkud vzala 

°soba, o které se v situaci jedná, právo k danému jednání. 

Samotný průběh projektu vyžaduje znalost ještě jedné z metod, se kterou žáky 

seznámím v závěru této přípravné části. Jedná se o jednu z inscenačních metod - hraní 



rolí. V teoretické části této diplomové práce uvádím jeden z příkladů, jak seznámit žáky 

s touto metodou. Jedná se o „ hraní rolí bez rizika", kde hlavní a podstatnou část hraní role 

představuje učitel, který ovšem podněcuje žáky k aktivnímu přístupu vstupováním do 

daných situací konkrétními větami. Situace, kterou se společně s dětmi pokusíme ztvárnit 

bude rozhovor (hádka) v reklamačním oddělení mezi nespokojeným zákazníkem a 

prodavačem. 

5.3 Popis projektu 

V rámci přípravné části, a to konkrétně pomocí myšlenkové mapy si děti uvědomily 

vztahy a strukturu obce. Pro úvod projektové práce tuto myšlenkovou mapu opět 

použijeme pro uvědomění si problémů, které v obci jsou a měly by z pohledu dětí být 

řešeny. Práce s myšlenkovou mapou bude probíhat formou společné diskuse, ze které 

vyplynou návrhy problémů v obci. Následně se děti v samostatné práci pokusí některé 

z problémů, o kterých budeme hovořit ve společné diskusi, ale i o těch, o kterých hovořit 

nebudeme a považují je za důležité, vypsat na papír. Poté budou děti rozděleny do skupin 

po čtyřech. Každá skupina bude mít tedy k dispozici čtyři příklady problémů v obci. 

Jednotliví členové skupiny zdůvodní ve skupině, proč svůj problém považují za důležitý, 

co konkrétně se jim na dané situaci, věci, apod. nelíbí a zda je možné s tím něco udělat. 

Ostatní členové mohou oponovat, popřípadě názor schválit. Skupina po přednesení všech 

problémů vybere pouze jeden, který pak bude představovat, zdůvodňovat a hájit ve 

společné diskusi. Každá skupina zvolí svého mluvčího, ten pak předstoupí před ostatní děti 

ve třídě, kartičku umístí na tabuli a přednese daný problém. Po přednesení problému pak 

třída může příspěvku oponovat, případně jej podpořit či doplnit o další detaily. Po 

ukončení prezentace skupinové práce bude následovat společná diskuse, jejímž cílem bude 

výběr pouze jednoho problému, o který se pak děti budou zajímat dál, do větší hloubky. 

Tento vybraný problém a návrhy jeho řešení se tedy stane hlavním cílem projektu. Tato 

společná diskuse a navázání na řešení konkrétního problému v obci ovšem proběhne až po 

besedě se zástupcem městské rady. 

Děti seznámeny s problematikou pravomoci v obci se v následujícím bloku pokusí 

navrhnout řešení určitého konkrétního problému v obci a to formou veřejného zasedání. 



V tomto bloku budou děti pracovat ve skupinách, dále zde bude použita metoda práce 

s textem a také metoda inscenační-hra rolí, kterou si děti vyzkoušely již v přípravné části. 

Po rozdělení žáků do menších skupin přidělím každé z nich roli, kterou budou při 

veřejném zasedání představovat. Jedná se o skupinu představující starostu a městské radní, 

dále skupinu představující sdružení matek, zástupce policistů a zástupce restaurace. Každé 

z dětí obdrží text, který pojednává o určitém problému v obci z pohledu všech 

zastoupených skupin. Text nalezneme v příloze 5. Děti se budou při čtení textu soustředit 

na roli, kterou budou představovat a zastupovat. Po důkladném přečtení textu se děti opět 

ve skupinách seznámí blíže se svou rolí, a to prostřednictvím dalšího textu, který bude již 

podrobněji hovořit o problematice dané role. Dále si každá skupina připraví odpovědi na 

otázky: Jaký problém potřebujete řešit? Kdo bude vaši skupinu prezentovat na zasedání? 

Zároveň si každá skupina připraví představení problému a návrhy skupiny, jak daný 

problém řešit. 

Před samotným uskutečněním veřejného zasedání se žáci seznámí s textem popisujícím 

jeho průběh. Podle instrukcí v textu bude následovat veřejné zasedání v jehož závěru dojde 

po hlasování všech zůčastěných k návrhu řešení daného obecního problému. 

V závěrečné diskusi zhodnotíme průběh veřejného zasedání, zda měli všichni stejné 

možnosti zasahovat dojednání a zda děti souhlasí s rozhodnutím obyvatel města. 

V přípravné části se žáci seznámili s problematikou oprávněného a neoprávněného 

užívání moci a také s pojmy autorita a pravomoc. Pro obohacení jejich vědomostí v této 

Problematice a také pro naplnění cíle zadaného projektu bude následovat beseda se 

zastupitelem a zároveň členem rady městské části, ve které se škola nachází. Formou 

besedy objasní radní městské části žákům, v čem spočívá činnost zastupitelstva a starosty 

městské části jakým způsobem probíhá volba členů do zastupitelstva a následovně i volba 

starosty, jak často se zastupitelstvo schází, jaké problémy řešilo v poslední době, jaké má 

zastupitelstvo a starosta pravomoci, jak často probíhají v obci veřejná zasedání a jaká 

témata se řešila na posledním veřejném zasedání a co se podařilo zastupitelstvo v poslední 

době udělat pro obec. 



Beseda uvede závěrečnou část projektu, a to vlastní vymezení konkrétního problému 

v obci a návrhy jeho řešení. Opět se vrátíme ke kartičkám umístěných na tabuli, tedy 

k prezentaci jednotlivých skupin. Jelikož skupin bude pět a cílem projektuje vymezit jeden 

problém, bude následovat obhajoba zvolených problémů. Zástupci jednotlivých skupin 

budou zdůvodňovat nutnost volby jejich předloženého problému. Jednotlivé argumenty 

vypíší postupně pod svou kartičku na tabuli. Dva z problémů, u kterých se dětem podaří 

vypsat nejvíce argumentů, postoupí do další fáze. Děti se tentokrát rozdělí podle toho, 

který z dvou problému chtějí dále obhajovat a proběhne diskuse mezi těmito dvěma 

skupinami. Cílem diskuse nebude jen zdůvodnění nutnosti volby daného problému, ale 

také návrhy jeho řešení. V průběhu diskuse bude možno opět argumenty a návrhy řešení 

problému zapisovat na tabuli. Výsledkem diskuse bude po následném zhodnocení všech 

vypsaných argumentů a návrhu řešení výběr jednoho konkrétního problému. 

Žáci se rozhodli po předchozí diskusi pro konkrétní problém v obci, který je z jejich 

pohledu nutno řešit. Problém dokáží pojmenovat, zdůvodnit pádnými argumenty a 

navrhnout řešení pro jeho úplné odstranění či alespoň částečné zmírnění. V této fázi jsou 

tedy schopni vytvořit souvislý text, ve kterém mohou celou předchozí problematiku 

obsáhnout. Jelikož v městské části vychází pravidelně každý měsíc zpravodaj, pokusí se 

žáci tentokrát ve skupinách po třech napsat krátký článek, který by po případném schválení 

redaktora tohoto zpravodaje mohl být otištěn. 

Po ukončení a završení projektu novinovým článkem obdrží děti opět diagnostický test, 

který již jednou (před zahájením projektu) vyplňovaly. Cíle a obsah tohoto testu popisuji 

již v kapitole 5. 

5-4 Průběh a realizace projektu 

5-4.1 Realizace přípravné části 

První den mého působení na základní škole bylo ve 4. třídě přítomno pouze 20 žáků 

(chyběli dva chlapci a jedna dívka z důvodu nemoci a pobytu v zahraničí). Po vzájemném 



představení jsem dětem rozdala diagnostický test, který samostatně vyplnili. Z výsledků 

mého pozorování a reakcí dětí při vyplňování připadaly dětem otázky v tomto testu složité, 

převážná většina dětí se bála odpovídat na otázky, u kterých si nebyla jistá správností své 

odpovědi. Až po mém upozornění, že test nebude známkovaný, se většina z nich uklidnila 

a snažila se uvést správnou odpověď. Obsah testu byl koncipován v rámci učiva, se kterým 

se děti seznámily hned v úvodu školního roku a tudíž by tuto problematiku měly dobře 

znát a umět s ní dále pracovat. Celkový rozbor výsledků testu provedu až v závěru práce, 

kdy děti po ukončení projektu tento test vyplní ještě jednou. 

V rámci motivační fáze jsem dětem vysvětlila, že je seznámím s novými metodami 

učení, a to konkrétně s metodou brainstormingu a následně s tvorbou myšlenkové mapy. 

Metodu myšlenkové mapy budou moci využívat při procvičování či opakování učiva, které 

bude splňovat určité podmínky - učivo musí být rozsáhlejší nebo musí být strukturované. 

Poté jsem doprostřed tabule napsala velkými písmeny slovo OBEC a vyzvala jsem děti, 

aby si do svých cvičných sešitů vypsaly všechna slova, která je k danému pojmu napadají. 

Zhruba po deseti minutách jsem samostatnou činnost ukončila pokynem, že nyní budou 

mít všichni možnost účastnit se na vytváření myšlenkové mapy nabídnutím svých slov a 

poté jejich následným uspořádáním podle významu. Děti po přihlášení a následném 

vyvolání řekly jedno ze svých slov a poté je šly napsat na vedlejší křídlo tabule. Slova se 

Pro větší přehlednost vypisovala pod sebe. Již při této činnosti jsem si všimla uvolněné a 

Příznivé nálady ve třídě. Žáci měli možnost prezentovat svůj názor a v případě vhodnosti 

k našemu tématu jej zapsat na tabuli, mohli se tedy začít aktivně podílet na výuce. 

Samozřejmě, že děti navrhovaly i slova, která se k tématu příliš nevztahovala, ale po 
vysvětlení, proč dané slovo není typickou části obce dokázaly po rozhovoru s ostatními 

žáky nabídnout slovo jiné a vhodnější (například letiště není typická součást každé 

obce). Metoda brainstormingu vylučuje jakékoli opravy a hodnocení nabídnutých a 

vytvořených slov, ale pro následné vytváření myšlenkové mapy bylo vhodné použít 

typickou část obce. Dětem se podařilo vymyslet tolik slov, že se nám všechna nevešla 

vypsat na obě boční části tabule, proto jsem jim nabídla možnost, že nevypsaná slova 

v průběhu vytváření myšlenkové mapy mohou nabídnout ústní formou. Pozitivní přístup 
k Práci se osvědčil při vytváření myšlenkové mapy. Tentokrát jsem na tabuli vypisovala 

slova osobně, ale teprve po předchozí diskusi s dětmi, kam a jak dané slovo vypsat, kde se 



nejvíce hodí. Nejprve jsme na bočních křídlech tabule vymezili z nabídnutých možností ta 

slova, která se zdála být obecnější a nabízela pro děti možnost jakéhosi podnadpisu. Obtíže 

byly zaznamenány při zařazování slov hřbitov, hvězdárna, ale také domov důchodců. Po 

společné diskusi se však i tato slova podařilo zařadit. Výsledkem byla přehledná 

myšlenková mapa na téma OBEC. Jako jednu z dalších možností jsem dětem navrhla 

přepis myšlenkové mapy do přehlednější tabulky a její následné využití pro výuku. Z mého 

pohledu děti práce na vytváření myšlenkové mapy nadchla a ačkoli se jednalo pouze o 

ukázku metody a společnou práci na tabuli, mnohé z dětí si myšlenkovou mapu 

zaznamenaly do svých cvičných sešitů. 

Druhý den bylo ve třídě přítomno již 21 žáků. Chlapci, který se neúčastnil včerejší výuky 

(nevyplnil úvodní diagnostický test a neseznámil se s myšlenkovou mapou) jsme společně 

s dětmi zopakovali a alespoň nastínili metodu myšlenkové mapy. Následující činnost jsme 

začali rozhovorem o tom, že v našem životě jsou situace, kdy si můžeme dělat, co sami 

chceme, ale i takové situace, kdy se musíme chovat tak, jak si to přejí druzí. Děti dostaly 

list papíru, na kterém bylo vypsáno šest situací jednání dětí či dospělých. Úkolem dětí bylo 

v samostatné práci vyznačit pomocí zakroužkování jméno dítěte nebo dospělého v případě, 

že jednají tak, jak se sami rozhodli. V případě opačném, tedy kdy hlavní aktér poslouchá 

někoho jiného, děti jméno podtrhnou. Ačkoli jsme si před zahájením samostatné práce 

vysvětlili, jakým způsobem budou děti s danými šesti příklady jednání pracovat a popis 

činnosti měly děti tučným písmem napsán také nad konkrétními příklady, nastaly při 

samostatné činnosti problémy. Některé z dětí podtrhávaly či kroužkovaly celé příklady, 

jiné jméno podtrhly i zakroužkovaly zároveň, či v jednom příkladu podtrhly zároveň dvě 

rozdílná jména. Jelikož jsem průběh samostatné práce sledovala, rozhodla jsem se, že po 

jejím dokončení společně všechny příklady jednání znovu a společně probereme a 

objasníme. 

Problém nastal také v následném rozhovoru ve dvojicích. Zde měly děti ve dvojicích 

probrat ty příklady jednání, které v předchozích šesti ukázkách kroužkovaly, konkrétně 

měly odpovědět na otázku, proč si mohli dospělí a děti dělat, co sami chtěli. Nedomnívám 

se, že by bylo zadání úkolu pro děti obtížné či nepochopitelné, problém jsem zaznamenala 

v samostatném použití metody dialogu ve dvojicích. Někteří z žáků směřovali nejprve své 

odpovědi na mne, až po opětovném upozornění, že se jedná o rozhovor ve dvojicích, 



otočili se zpět na svého spolužáka v lavici. V některých lavicích namísto dialogu probíhal 

monolog a u některých dvojic probíhala dokonce volná zábava. Vysvětlením tohoto 

problému je nedostatečná předcházející průprava dialogu a vzájemného naslouchání, děti 

jsou zvyklé pouze odpovídat na dotazy, a to jen v případě, že byly vyvolány. Dialog, 

rozhovor ve dvojicích či skupinách je vnímán v této třídě jako vyrušování a projev 

nepozornosti. 

V následné samostatné práci týkající se tentokrát těch jednání, které děti podtrhávaly, jsem 

výraznější problémy nezaznamenala, většina dětí úkol zvládla správně. Po ukončení 

samostatné práce měl následovat opět rozhovor ve dvojicích, kde se měly děti pokusit 

vysvětlit, jakými způsoby mohou lidé přinutit druhé k tomu, aby je poslouchali. 

K dispozici měli, jako v prvním případě rozhovoru ve dvojicích, příklady otázek, které je 

měly nasměrovat ke správnému řešení zadaného úkolu. Po předchozí zkušenosti jsem se 

rozhodla nahradit dialog ve dvojicích společným rozhovorem, který jsem sice řídila já, ale 

k problému hovořilo vždy více přihlášených žáků, kteří měli různá řešení zadaného 

příkladu či doplňovali řešení spolužáků. Zároveň jsme do tohoto rozhovoru či začínající 

diskuse zahrnuli téma: Proč si lidé mohou někdy dělat co sami chtějí a někdy ne? Co 

mohou lidé udělat proto, aby je druzí poslouchali a jakým způsobem donutí někoho 

druhého k tomu, co chtějí? 

Pro shrnutí nových poznatků a činností jsem dětem zopakovala a znovu vysvětlila pojmy 

moc, pravomoc, autorita, oprávněné a neoprávněné užití moci a příklady těchto jednání. 

Samostatná práce s textem, tentokrát členěným, následovala po mém shrnutí předešlých 

nových poznatků. Děti opět dostaly text, jehož jednotlivé části na sebe volně navazovaly. 

Každá část byla uzavřena sérií otázek týkajících se zjištění, kdo v daném textu uplatňoval 

moc, zda tato moc je či není oprávněná a proč. V průběhu této činnosti jsem 

nezaznamenala větší problémy, některé z dětí se pouze znovu ptaly na zadání úkolu či 

formulaci odpovědí. Do následné společné diskuse, ve které jsme hovořili o otázce- Proč je 

důležité přemýšlet o tom, jestli má někdo právo chtít něco po druhých? bylo zahrnuto 

společné shrnutí předcházející samostatné práce. 

Přípravou pro práci ve skupinách byla opět samostatná práce, ve které měly děti uvádět 

příklady oprávněného a neoprávněného užívání moci z příkladů ze svého života (rodina, 



škola, přátelé a kamarádi, apod.). S uváděním příkladů nastaly u několika dětí problémy. 

Někteří z žáků nerozlišovali oprávněné a neoprávněné užití moci, někteří jej zaměnili, 

v některých samostatných pracích děti uváděly příklady obdobné z předcházejícího 

cvičení. Žáci měli vybrat z jejich pohledu nejzdařilejší příklad oprávněného užití moci, u 

kterého byli schopni odpovědět na otázku - Odkud vzala daná osoba právo k tomuto 

jednání? Po té byli rozděleni do skupin po čtyřech. 

V jednotlivých skupinách došlo k seznámení s výběrem příkladů jednotlivých členů 

skupiny a po diskusi ve skupině k výběru pouze jednoho, z pohledu členů skupiny 

nejvhodnějšího a nejlepšího příkladu oprávněného užití moci. Tento příklad děti vypsaly 

na papír a následovně si zvolily mluvčího skupiny, který jejich zvolený příklad prezentoval 

v závěrečné fázi skupinové práce. 

Ačkoli jsem po seznámení s výsledky samostatné práce shledala nedostatky či nesprávné 

řešení zadaných příkladů u některých žáků, výsledky práce ve skupinách a její závěrečná 

prezentace před třídou ukázala, že po vzájemné konzultaci a rozhovoru ve skupinách děti 

nesprávná řešení odhalily a pro prezentaci zvolily správné příklady oprávněného užití 

moci. Mluvčí jednotlivých skupin přednesli své příklady, které ve skupině vypsali na 

připravený papír. Před třídou měli také odpovědět na otázku - Odkud vzala daná osoba 

právo k tomuto jednání? Čtyři ze zvolených mluvčích odpověděli v rámci svých možností 

správně, u jednoho z nich vyvstal problém z ostychu hovořit před třídou, ale nakonec svůj 

strach překonal a taktéž na otázku odpověděl. Výsledky prezentace skupin jsme umístili 

pomocí magnetu na tabuli. 

Závěrečná část přípravné části spočívala v seznámení žáků s inscenační metodou - hra 

rolí. V popisné části tohoto úkolu hovořím o konkrétním příkladu „hra rolí bez rizika". 

V reálné situaci, tedy ve třídě, ovšem došlo ke změně. Po uvedení této metody a nástinu 

situace jsem začala ztvárňovat rozhovor mezi nespokojeným zákazníkem a prodavačem 

v reklamačním oddělení obuvi. Děti se po mé výzvě na návrh řešení pomocí konkrétní věty 

zapojovaly velice ochotně, proto jsem se zhruba po pěti minutách rozhodla zapojit jednoho 

z nich do role onoho nespokojeného zákazníka. V případě, kdy jeho argumenty nezněly 

Přesvědčivě či si nevěděl rady jak dál postupovat v rozhovoru, byli vyzváni ostatní žáci, 



kteří hovořili za něj. Rozhovor jsme ukončili ve fázi, kdy již žádné z dětí nemělo pádný 

argument. 

Pro následující rozhovor mezi sedícím mladíkem v tramvaji a nad ním stojícím 

důchodcem byli vybráni dva z žáků, kteří opět za pomocí třídy směřovali dialog k vyřešení 

této situace. V závěru této situace nastala ve třídě samovolná diskuse, jejímž obsahem byly 

návrhy řešení, jak by se měl důchodce bránit a v jaké části tramvaje by pro něj bylo 

nejvhodnější místo k sezení. 

5.4.2 Realizace projektu 

Třetí den mého působení ve 4. ročníku základní školy bylo přítomno 21 žáků, tedy 

všichni byli seznámeni s předchozí tématikou. Pro úvod projektu na téma „Obec a její 

problémy" jsem opět na tabuli přepsala myšlenkovou mapu vytvořenou společně s dětmi 

první den. Vysvětlení, proč se děti opět setkávají s myšlenkovou mapou, bylo následující. 

Myšlenková mapa nám umožnila získat přehled o jednotlivých částech obce a vzájemných 

vztazích mezi nimi a nyní nám pomůže uvědomit si pomocí jednotlivých částí také 

problémy obce. Pro uvědomění si problému sloužily dětem v následné diskusi tzv. 

podnadpisy (doprava, vzdělání, bydlení,...), pomocí kterých se snažily konkrétní problém 

zařadit do správné kategorie. V průběhu diskuse byly děti velice aktivní a byly schopny 

pojmenovat poměrně velké množství konkrétních problémů, které z jejich pohledu městská 

ěást má řešit. 

Abychom mohli s jednotlivými problémy dál pracovat, bylo třeba jejich konkrétní 

vymezení. Pro tuto činnost byla zvolena samostatná práce, jejímž cílem bylo vypsání 

alespoň pěti konkrétních problémů městské části do cvičného sešitu. Děti poté opět vybraly 

Pouze jeden problém, který byl z jejich pohledu nej důležitější a u kterého byly schopny 

navrhnout způsob jeho řešení či zmírnění. 

Následně se opět třída rozdělila do pěti skupin po čtyřech (jedna ze skupin měla pět 

členů) a podobně jako v přípravné části každý z členů skupiny svůj návrh přečetl a 

vyslechl také návrhy všech ostatních dětí ve skupině. V rámci skupinové diskuse byl 



vybrán pouze jeden z předložených problémů, který děti přepsaly na připravenou barevnou 

kartičku. Každá skupina si také připravila obhajobu svého problému - proč je důležitý a 

jak by se mohlo postupovat v rámci jeho odstranění. Opět byl zvolen mluvčí skupiny. 

Oproti volbě mluvčího v přípravné části, kdy si děti vybíraly zástupce většinou podle 

nej silnější osobnosti ve skupině či dokonce rozpočítáváním, proběhla tato volba již daleko 

rozvážněji. Děti již věděly z předcházející činnosti, že role mluvčího s sebou nese také 

jistou odpovědnost, částečnou známku odvahy a je podmíněna určitými vyjadřovacími 

schopnostmi. 

Vybraní mluvčí předstupovali postupně před třídu a navrhli tyto problémy - sprejeři a 

odstranění výsledků jejich zábavy z fasád obecního i soukromého majetku, nebezpečí na 

přechodech a křižovatkách, ničení zrenovovaných dětských hřišť, nedostatek kontejnerů na 

tříděný odpad a drobné krádeže na místním hřbitově. 

Mezi další problémy, které děti navrhovaly v rámci samostatné práce bych pro ilustraci 

uvedla těchto několik příkladů - krádeže ve městě, ničení památek a obecního majetku, 

problémy s majiteli psů a nedostatečným odklízením psích exkrementů z chodníků a 

trávníků, ničení přírody a pohazování odpadků v nedalekém lese. 

Jelikož k návrhu řešení problému a prosazení jeho odstranění či zmírnění je potřeba znát 

možnosti, jakým způsobem a za jakých podmínek se obrátit na osobu či skupinu osob 

mající příslušné kompetence k vyřešení tohoto problému, následovala činnost, která dětem 

umožnila náhled a možnost vyzkoušet si řešit daný - tentokrát fiktivní - problém na 

veřejném zasedání. 

Děti byly rozděleny do čtyř skupin, z nichž každá zastupovala jednu ze skupin v obci. 

Jednalo se o skupinu zastupující starostu a radu města, policisty, sdružení matek a také 

zástupce místní restaurace. Každé z dětí obdrželo text týkající se problému v obci Šenov, 

který si samostatně přečetly. Při čtení textu se zaměřili více na svou roli a problematiku 
s ní spojenou. Pro větší přípravu a uvědomění si problému dostala každá ze skupin další 
te*t, tentokrát již rozčleněný do čtyř části, přičemž každá část směrovala více skupinu dětí 
k nástinu řešení a hájení daného problému. Děti po nastudování a seznámení se se svým 



textem, ale také po přečtení textu pro ostatní skupiny, dostaly k dispozici popis průběhu 

veřejného zasedání. Po seznámení s textem si každá z daných skupin připravila odpovědi 

na otázky: Jaký problém potřebujete řešit? Kdo bude vaši skupinu prezentovat na 

zasedání? V neposlední řadě bylo nutností připravit představení problému pro mluvčího 

skupiny a také návrh skupiny, jak daný problém bude řešit. V této fázi již bylo možno 

přistoupit k zahájení veřejného zasedání. 

Zástupci jednotlivých skupin předstoupili před třídu a mluvčí první skupiny zastupující 

starostu a městskou radu vystoupil z řady a zahájil veřejné zasedání. Nejprve všechny 

zúčastněné pozdravil, seznámil občany s hlavními účastníky tohoto zasedání, nastínil 

konkrétní problém, jehož řešení bylo hlavním bodem programu veřejného zasedání a poté 

vyzval jmenovitě zástupce jednotlivých skupin ke slovu. Zástupkyně sdružení matek 

přednesla svůj názor a jako řešení problému uvedla možnost uzavření restaurace. Zástupce 

restaurace rovněž po přednesení svého názoru byl ochoten přispět k řešení daného 

problému tím, že upraví otvírací dobu své restaurace. Zástupce z řad policistů uvedl, jak se 

policie staví k řešení konkrétních incidentů spojených s uvedeným problémem a co mohou 

v rámci svých kompetencí pro tuto situaci udělat. Poté opět představitel první skupiny 

poděkoval za příspěvky a názory jednotlivým zástupcům a vyzval občany, kteří doposud 

pouze přihlíželi a vyslechli názory jednotlivých zástupců, ke společné diskusi. Jednotlivé 

příspěvky občanů řídil pomocí vyvolávání přihlášených opět zástupce první skupiny. 

Občané obce hovořili nejprve k majiteli restaurace, kterému navrhovali různá řešení (od 

úplného zrušení restaurace po přemístění do jiné části města). Restauratér po vyslechnutí 

všech připomínek, zejména ze strany sdružení matek a městské rady přistoupil na posunutí 

otvírací doby na pozdější dopolední hodinu. Příspěvky občanů dále směřovaly na zástupce 

starosty a městské rady, a to zejména na otázku finančního rozpočtu a zdůvodnění, proč 

nebyly peníze na rekonstrukci hřiště v dolní části města a na jeho oplocení. Výsledkem 

diskuse o tomto problému byl příslib zástupce vedení města, že jakmile bude mít město 

tuto možnost, okamžitě pro oplocení a rekonstrukci hřiště vyčlení finanční prostředky. 

Zástupce místní policie se občané dotazovali, proč neposílí v těchto hodinách hlídky 

v okolí hřiště a restaurace. Policista zdůvodňoval každodenní nepřítomnost v okolí těchto 

Prostor malým počtem strážníků, nicméně přislíbil, že se pokusí o zajištění pravidelnějších 

hlídek zejména v dopoledních hodinách. Diskuse byla ukončena po vyslechnutí všech 



příspěvků a zástupci rady města a starosty po krátkém rozhovoru vynesli rozhodnutí a 

vyjádření k diskusi. Restaurace v dolní části města posune otvírací dobu na 11. hodinu 

dopolední, v případě, že město bude mít finanční prostředky k obnově a oplocení hřiště, 

vyčlení je na tuto záležitost, dále se posílí v dopoledních hodinách policejní hlídky v okolí 

hřiště a restaurace tak, že místní policie vyšle v dopoledních hodinách jednoho ze strážníků 

na obhlídku těchto prostor. Zástupce první skupiny na závěr opět poděkoval všem 

přítomným na veřejném zasedání, poděkoval za příspěvky a názory a také vyjádřil 

spokojenost nad tím, že se podařilo navrhnout konkrétní řešení problémů ke spokojenosti 

všech zúčastněných stran. 

Pro zhodnocení výsledků této inscenační metody sloužila společná diskuse o jejím 

průběhu, o tom, zda měli všichni stejné možnosti zasahovat do jednání a zda souhlasí 

s rozhodnutím obyvatel města. Z této diskuse vyplynulo, že se výsledek veřejného zasedání 

dětem zamlouval, zástupce první skupiny vedl jednání velice zodpovědně a umožnil všem 

přihlášeným zájemcům, kteří se do diskuse chtěli zapojit, možnost se vyjádřit. 

S rozhodnutím obyvatel města děti převážně souhlasily. 

Z mého pohledu byl průběh a realizace tohoto veřejného zasedání opravdu velmi 

zdařilý. Zástupce první skupiny předvedl velmi pozitivní, zodpovědný přístup a dokonalé 

ztotožnění se svou rolí. Ačkoli děti měly v přípravné části problémy s dialogem a diskuse, 

kterých se doposud účastnily byly převážně organizovány pod mým vedením, došlo 

v průběhu tohoto veřejného zasedání k výraznému posunu v aplikaci těchto metod. Ve 

třídě hovořil vždy pouze ten, komu mluvčí první skupiny udělil slovo, děti dokázaly 

vyslechnout názor druhého a případně se k němu vyjádřit, zhodnotit jej. Do průběhu 

veřejného zasedání jsem zasahovala pouze minimálně (pouze ve směřování připomínek a 

názorů na všechny zástupce skupin) a děti tedy vedly určitou část vyučování (projektu) 

samostatně, organizovaně a to pouze z informací získaných po předchozí prací s textem. 

Z hlediska cílů výchovy k demokratickému občanství se v tomto případě jednalo o 

řešení problémů a hledání konsenzu a o dovednost kriticky zvažovat problémy 

demokratické společnosti. Volba a aplikace zvolených metod určitým způsobem posílila 



rozvoj komunikativních dovedností, argumentování a také tvořivého přístupu 

problémů. 

Poslední den mého působení ve 4. třídě bylo přítomno opět 21 žáků, kteří již byli 

seznámení s problematikou užívání moci, pojmy autorita a pravomoc a pro upevnění těchto 

poznatků a vědomostí měla sloužit následující beseda. S účastí a přípravou besedy pro 

žáky souhlasila členka rady městské části pro toto volební období. Tato radní velmi 

přehlednou, pro žáky (vzhledem k věku) přijatelnou formou, seznámila děti se strukturou 

zastupitelstva, rady města, starosty a jejich pravomocí, dále přiblížila dětem problematiku 

voleb, volebních období a možností podílet se na řešení problémů v obci (veřejná 

zasedání). Dále uvedla konkrétní příklady řešení problémů v městské části a také výstavbu 

nových objektů a domů. 

Po ukončení besedy měla následovat práce ve skupinách navazující na úvodní 

samostatnou a posléze skupinovou práci projektu. Pod barevné kartičky s konkrétními 

problémy v městské části, které byly umístěny na tabuli, měly jednotlivé skupiny vypisovat 

argumenty zdůrazňující nutnost řešení právě tohoto konkrétního problému. Jelikož 

přítomná radní projevila zájem shlédnout průběh a výsledek této činnosti, rozhodla jsem 

se pro následující obměnu v průběhu projektu. Skupiny měly původně své argumenty 

přednést a vypisovat v libovolném pořadí a dva z těchto problémů, u nichž se podaří vypsat 

a zdůvodnit nejvíce argumentů, měly postoupit do další fáze. Abychom využili přítomnosti 

zástupce rady města, zdůvodňovaly a navrhovaly děti řešení postupně u jednotlivých 

Problémů a po ukončení argumentace se k problému vyjádřila zástupkyně městské části. 

K prvnímu problému, tedy konkrétně nebezpečí na přechodech a křižovatkách uvedly 

děti jako návrh řešení zvýraznění přechodů, umístění semaforů, posílení policejních hlídek, 

umístění retardérů. Zástupkyně města k tomuto problému uvedla, že město o tomto 

Problému ví, ale umístění semaforů na křižovatku by stálo přibližně 5 000 000 korun. 
s takovýmto rozpočtem městská část nedisponuje, tedy tato možnost řešení problému není 
2 Pohledu městské části adekvátní. Město bude v nejbližší době problém řešit pomocí 

°světlení přechodu . 



Dalším z uvedených problémů bylo ničení zrekonstruovaných dětských hřišť. Děti zde 

uvedly možnost oplocení objektu a také zaplacení člověka, který by měl hřiště na starosti. 

Zástupkyně městské části následně uvedla, že obec vyčlenila prostředky na financování 

dvou osob, jejichž náplní práce je denně obcházet hřiště a odstraňovat následky 

vandalizmu. Tedy tento problém je již v současnosti také řešen. Problém s nedostatkem 

kontejnerů na tříděný odpad byl navržen skupinou dětí, jejíž dva členové mají trvalé 

bydliště v jiných městských částech a tudíž zahrnuli problém těchto městských částí do 

problémů zkoumané městské části. Většina dětí nesouhlasila po uvedení tohoto problému 

s jeho řešením, neboť kontejnerů na tříděný odpad je v místě jejich bydliště dostatečné 

množství. Také radní uvedla, že kontejnerů je dostatek a město se dále stará o jejich 

pravidelné vyvážení. 

Situace týkající se drobných krádeží na místním hřbitově by byla dětmi řešena návrhem 

zavedení kamerového systému, hlídačem placeným z rozpočtu města a dále pozorností 

spoluobčanů, kteří hřbitov navštěvují. Zástupkyně města ovšem problém na hřbitově 

neshledala, situace zde není vyhrocená, jelikož zde nedochází k ničení a poškozování 

hrobů, ale jedná se pouze o příležitostné a drobné krádeže květin či výzdoby hrobů. 

Adekvátní návrh problému ovšem spatřovala v posledním příkladu týkajícím se sprejerů 

a ničení soukromého či obecního majetku. Děti navrhovaly zákaz prodeje sprejů osobám 

mladším 18 let, vymezení prostoru (zeď, betonový plot) pro sprejery, na kterém by svou 

činnost mohli legálně aplikovat. Navrhly také možnost v případě chycení takového jedince 

odstranění škody zaplacením pokuty či uvedením objektu do původního stavu na vlastní 

náklady. Zde uvedla zástupkyně městské části, že pokud daného člověka nechytíme přímo 

při činu, lze mu vinu jen těžko dokázat. Společně s dětmi došla k názoru, že jedinou 

možnou ochranou je všímavost a nelhostejnost obyvatel k dění v obci a vybídnutí k tomu, 

pokud někdo zahlédne jakékoliv poškozování majetku, je jeho povinností vše ihned 

nahlásit policii, v případě dětí dospělé osobě. Totéž platí i v případě poškozování dětských 

hřišť. 

Domnívám se, že pro uvědomění si problémů v obci a pro jejich odstranění či zmírnění 

měly děti možnost v průběhu této činnosti obohatit své vědomosti a prohloubit povědomí o 



působení a užití pravomoci v obci. Tato činnost přispěla také k prohloubení 

komunikativních dovedností, k řešení problému z několika úhlů pohledu a také přiblížila 

možnost k aktivní účasti v demokratické společnosti. 

V závěrečné fázi projektu se děti rozhodly pracovat s těmito dvěma problémy -

bezpečnost na přechodech a křižovatkách a sprejeři. Cílem úkolu ve skupinách majících 

maximálně tři členy bylo napsání krátkého článku do zpravodaje, ve kterém žáci aplikovali 

získané informace, argumenty a návrhy pro řešení těchto problémů. Některé z textů 

nalezneme v příloze 6. 

5.5 Vědomostní test a jeho vyhodnocení 

5.5.1 Pre-test 

Test vyplňován před zahájením projektu odhalil tyto nedostatky ve vědomostech 

týkajících se zkoumané oblasti autority, pravomoci a povinností představitelů obce: 

Převážná většina dětí neuvedla v otázce rozhodování o důležitých věcech v obci odpověď 

zastupitelstvo (či rada města, obce), ale pouze starosta. Z tohoto výsledku lze vyčíst, že 

povědomí o pravomoci představitelů města (obce) bylo nedostatečné. V otázce volby 

starosty téměř polovina žáků uvedla odpověď, že starosta je volen občany ve volbách. O 

postupu zvolení starosty zastupitelstvem měli povědomí pouze dva žáci. Pouze čtyři z žáků 

byli schopni relativně správně odpovědět na dotaz, co má na starost městské zastupitelstvo, 

ačkoli téměř třetina třídy byla schopna doplnit správně odpověď na otázku, co se 

v poslední době v obci zlepšilo a je to přínosné pro občany. 

Pozitivní výsledky v první zkoumané oblasti testu přinesl dotaz, kde mohou občané 

zjistit, o čem bude zastupitelstvo v nejbližší době jednat. Zde převážná většina dětí uvedla 

správnou odpověď. Také povědomí o činnosti starosty lze z výsledků testu hodnotit jako 

pozitivní, ačkoli se v odpovědích neobjevila možnost reprezentace obce (města) a jeho 

zastupování. Celkově lze tedy říci, že v dané oblasti zkoumání neměli žáci téměř žádné 

Povědomí o existenci a pravomoci zastupitelstva a postupu volby starosty. 



Druhou oblast zkoumající podílení občanů na životě a rozhodování v obci představovaly 

tyto problémy: V otázce, jak se mohou občané podílet na rozhodování v obci (městě), se 

objevilo pouze deset odpovědí, přičemž zbývající žáci příslušný řádek nevyplnili. 

Z vyplněných odpovědí hovořily čtyři o možnosti veřejného setkání, tři o možnosti voleb a 

tři formou protestů. Dotaz hovořící o možnosti podílení se občanů na rozhodování o 

většině problémů města rozdělil žáky na dvě skupiny. Jedna z nich souhlasila, druhá 

desítka žáků uváděla odpovědi, ve kterých tuto možnost zavrhla z důvodu neschopnosti 

takového množství lidí se domluvit a také, že kompetence pro řešení problémů má policie. 

Argument zdůvodňující nemožnost takto řešit převážnou většinu problémů v obci se 

v rámci této odpovědi neobjevil. Otázka, kdy není vhodné, aby se občané podíleli na 

rozhodování o důležitých věcech, opět přinesla mnoho různých odpovědí, přičemž pouze 

necelá třetina dětí uvedla relativně správnou odpověď. 

V oblasti zkoumající podílení občanů na životě a rozhodování v obci byla úspěšnost 

správných odpovědí daleko vyšší. Až na některé nesprávné či neuvedené odpovědi 

dokázaly děti uvést příklady na otázku, kdy je dobré, aby se občané podíleli na 

rozhodování o důležitých věcech v obci, také na otázku, jak poznají, že starosta svou 

funkci plní dobře a v neposlední řadě dokázaly uvést příklady změn, které by při získání 

příslušných pravomocí chtěli v jejich městské části uskutečnit. 

V rámci celkového zhodnocení testuje nutné uvést, že oblast vnímání pravomocí v obci 

je u žáků nedostatečná, zatímco povědomí o možnosti podílení se občanů na životě v obci 

je u nich daleko rozvinutější. 

5.5.2 Post-test 

Průběh vyplňování tohoto vědomostního testu v závěru společné práce s dětmi negativně 

ovlivnil časový deficit. Ačkoli po dohodě svedením školy, ve které byl projekt 

uskutečněn, mi byla nabídnuta a schválena možnost týdenního působení a vyučování ve 

čtvrtém ročníku, došlo bohužel k problému v komunikaci a následném nabídnutí menšího 

množství vyučovacích hodin třídní učitelkou. V důsledku toho na závěrečné vyplňování 



testu měly děti podstatně méně času než při vyplňování v úvodní části, což u některých dětí 

způsobilo stres a menší soustředění na danou problematiku. 

Pre-test odhalil nedostatky v oblasti autority, pravomoci a povinností představitelů 

obce. Jelikož by žáci po absolvování projektu a všech jeho součástí měli mít o zadané 

problematice daleko větší povědomí, předpokládá tento následný post-test určitý posun ve 

zkoumaných vědomostech. 

Deset dětí, tedy polovina, v otázce rozhodování o důležitých věcech ve městě, již 

dokázala uvést také zastupitelstvo. V této otázce je tedy posun jednoznačný. Další 

problémovou částí byla volba starosty obce (města). V prvním setkání s testem dokázali 

pouze dva z dotazovaných žáků uvést odpověď volby v rámci zastupitelstva. V tomto 

druhém setkání s testem ovšem k výraznějšímu posunu nedošlo, neboť správnou odpověď 

bylo možno nalézt pouze u pěti žáků. 

Ačkoli pravomoci a povinnosti zastupitelstva obce dokázali určit v prvním testu čtyři 

žáci, odpovědi v rámci post-testu přinesla výrazné zlepšení, a to konkrétně 12 správných 

odpovědí. Otázka, kde mohou obyvatelé obce zjistit, o čem bude zastupitelstvo jednat na 

příští schůzi měla téměř stoprocentní úspěšnost odpovědí. Volba zařazení besedy do 

projektu zřejmě způsobila, že odpovědi na otázku, co se v poslední době v obci změnilo, 

byly správné u většiny žáků. 

V oblasti podílení se občanů na životě a rozhodování v obci se nejprve opět zaměřím na 

takové výsledky odpovědí, u nichž jsem shledala výraznější nedostatky v pre-testu. Jednalo 

se především o odpovědi na otázku Jak se mohou na rozhodování podílet obyvatelé města. 

Tentokrát se osm z žáků vyslovilo pro možnost veřejného zasedání a převážná většina 

ostatních pro možnost voleb. O tom, zda mají o většině problémů města rozhodovat 

č ichni jeho občané, se pozitivně vyjádřilo 15 žáků. Domnívám se, že v tomto konkrétním 

Případě došlo k nesprávnému pochopení zadané otázky. Přehlédnutí slova všichni ve větě 
2 důvodu nedůsledného přečtení otázky či pro děti složitou formulací otázky. Děti byly 
také velmi ovlivněny inscenační metodou - hrou rolí, v jejímž rámci ztvárnily průběh 
Veřejného zasedání, kde se spolupodíleli na vyřešení určitého problému v obci. Tato 



skutečnost spolu s výše uvedenými možnostmi mohla mít vliv na výsledek této otázky 

v testu. 

Otázka, kdy je dobré, aby se občané podíleli na rozhodování v rámci veřejného setkání 

již dětem nečinila žádné potíže a přinesla převážnou většinu správných odpovědí. Opačný 

výsledek byl nalezen při hodnocení výsledků odpovědí na otázku, kdy to naopak dobré 

není, aby se občané města podíleli na rozhodování. Výsledek ukázal, že správně či vhodně 

dokázalo (jako v pre-testu) odpovědět pouze sedm žáků. Nedošlo tedy k žádnému posunu. 

Zdůvodněním zde může být fakt, že jsme se v rámci projektu věnovali spíše otázce opačné 

a děti musely v tomto případě postupovat ne z toho, co si měly možnost sami vyzkoušet, 

ale z toho, co měli v rámci vyzkoušeného vydedukovat. Zbývající otázky již nečinily 

žákům žádné problémy a byli schopni odpovídat adekvátně a správně. 

Po celkovém zhodnocení výsledků obou zadaných testů mohu konstatovat, že došlo 

k naplnění cíle, tedy k určitému posunu v oblasti zkoumaných vědomostí. Větší úspěšnosti 

by mohlo být dosaženo odstraněním závěrečného časového deficitu při vyplňování testu a 

také celkovým prodloužením projektu a jeho obohacením o části, které by dané 

problémové oblasti testů pomohly odstranit. 

5.6 Hodnotící dotazník pro žáky 

Pro zmíněný časový deficit nedošlo v závěru projektu k takovému celkovému 

hodnocení žáků, ve kterém by se v závěrečné diskusi mohli vyjádřit o pocitech z projektu, 

o jeho přínosu, o celkovém dojmu. Proto jsem po vyplnění vědomostního testu dětem 

rozdala hodnotící dotazník, který zahrnoval otázky týkající se této problematiky. Dotazník 

je součástí přílohy číslo 3. 

Z tohoto hodnotícího dotazníku vyplývá, že žáky nejvíce zaujala práce a činnosti 

související s volbou a použitím metody myšlenkové mapy, hra rolí, práce ve skupinách a 

beseda. Na otázku, zda se zlepšila vzájemná spolupráce ve třídě odpověděla kladně necelá 

Polovina žáků. Dotazy týkající se přiblížení problematiky obce a jejich problémů a 



následné využití poznatků v budoucím životě, jakož i důležitost zájmu dětí o dění v obci, 

byly hodnoceny kladně také u poloviny žáků ve třídě. 

Součástí dotazníku byla také otázka: Co se ti během průběhu projektu nelíbilo a proč? 

Převážná většina dětí neuvedla žádnou připomínku, ale někteří z žáků hodnotili záporně 

obtížnost určitých částí projektu, a to zejména při práci s textem. Tři z dětí uvedly jako 

negativní součást průběhu projektu ruch ve třídě, zejména při skupinové práci. 

5.7 Hodnotící dotazník pro třídní učitelku 

Jelikož třídní učitelka byla ve většině hodin práce na projektu ve třídě přítomná a její 

postoj k volbě jiných vyučovacích metod a forem výuky odlišný od výuky frontální již 

zmiňuji v kapitole Charakteristika třídy, požádala jsem ji také o vyjádření k průběhu 

projektu formou dotazníku. 

Otázky byly směřovány zejména na přínos a využití metod do následné výuky, na přínos 

pro žáky a také z d a j e podle jejího názoru důležité zařazovat do výuky témata týkající se 

problematiky výchovy k demokracii. Dotazník je součástí přílohy 4. 

5.8 Učitelský dotazník 

Možnosti a volba zařazování témat výchovy k demokratickému občanství je obsahem 

této diplomové práce. Proto jsem zde zahrnula dotazník také pro učitele prvního stupně 

základní školy, který obsahoval otázky sledující dvě oblasti ve výuce prvouky a vlastivědy. 

První oblast dotazníku sledovala pojetí, podstatu a nej důležitější prvky ve výuce prvouky a 

vlastivědy z pohledu dotázaných učitelů. Druhá oblast dotazníku pak zkoumala postoj 

k zařazování témat a metod souvisejících s výchovou k demokratickému občanství. Na této 

základní škole vyučuje na prvním stupni pouze sedm učitelů a s vyplněním dotazníku 

ochotně souhlasili všichni z nich. 



Podstatu výuky prvouky (vlastivědy) spatřuje těchto sedm dotázaných učitelů 

především v získávání poznatků z daného učiva a jejich porozumění, tři z nich dále hovoří 

o přípravě pro život ve vztahu k uvedeným předmětům. 

Odpovědi týkající se dotazu, co je podle jejich názoru nej důležitější, aby si žáci 

z výuky daných předmětů odnesli, hovořily převážně o získaných znalostech, 

dovednostech, ale také o rozvoji komunikativních dovedností, vyjadřování názorů a ve 

dvou případech o naslouchání druhému. 

Důraz je ve výuce daných předmětů v této základní škole kladen především na rozvoj 

vyjadřovacích schopností, dále také na zájem o dané téma, práce s informacemi a 

v neposlední řadě na propojení teorie s praxí. Pro výuku těchto předmětů používají učitelé 

kromě učebnic také obrazové materiály, encyklopedie, atlasy, fotografie, cestopisy, články 

získané z internetu týkající se probírané látky. 

V oblasti sledující propojení témat ve výuce s výchovou k demokratickému občanství 

se objevily kladné odpovědi ve všech dotaznících na otázku, zda učitelé tato témata 

zařazují do výuky. V jednom z příkladů se objevilo také propojení výchovy 

k demokratickému občanství nejen s výukou těchto uvedených předmětů, ale také 

s předmětem literatura, kde učitel uvádí možnost propojení určitého textu či článku 

s daným tématem. 

Vyučovací metody související s rozvojem spolupráce a komunikace ve třídě jsou na 1. 

stupni této základní školy v hodinách prvouky a vlastivědy zastoupeny volbou skupinové 

Práce, práce ve dvojicích, rozhovorem. Jeden z učitelů uvedl zastoupení metod problémové 
výuky a prvky kritického myšlení. V převážné většině dotazníků byla také uvedena jako 

jedna z odpovědí volba metody didaktické hry. 

Důležitost zařazování témat souvisejících s výchovou k demokratickému občanství do 

výuky byla ve všech příkladech hodnocena kladně, tedy pro všechny oslovené učitele má 

zařazování témat vztahujících se k výchově k demokracii ve výuce těchto předmětů své 



opodstatněné místo. V jednom z dotazníků je uvedena odpověď, že tato témata by měla být 

samozřejmou součástí vyučování, výchovy a práce ve škole. 

5.9 Shrnutí základních výsledků empirické části 

Vzhledem k uvedeným cílům empirické části je možno tvrdit, že aplikace použitých 

vyučovacích metod a forem výuky ve 4. ročníku pražské základní školy přinesla pozitivní 

výsledek v prohloubení vědomostí v rámci aplikovaného učiva, pomohla nastínit možnosti 

propojení reálného života a výuky a zlepšila spolupráci a vzájemné naslouchání ve výuce 

mezi žáky této třídy. 

Pozitivní dopad na rozvoj komunikativních a kooperačních dovedností přinesla volba a 

zařazení diskusních metod do výuky. Ačkoli v počáteční fázi projektu museli žáci 

překonávat problémy spojené s touto metodou, došlo v průběhu realizace projektu 

k viditelnému posunu v této oblasti dovedností. Nejvýraznější posun prokázali žáci v rámci 

hry rolí, kdy představovali zástupce města a na základě informací z textů dokázali ztvárnit 

průběh veřejného zasedání. V průběhu veřejného zasedání dokázali žáci vést část hodiny 

téměř samostatně, zástupce jedné ze skupiny přiděloval slovo a zasedání řídil. Ostatní děti 

hovořily pouze po vyzvání, dokázaly vyslechnout názor druhého a reagovat na něj, zapojit 

se do diskuse. 

Přínos pro spolupráci ve třídě přinesla metoda skupinové práce. Jelikož skupiny byly 

heterogenní, voleny a sestavovány převážně organizovaně, pracovali v rámci skupiny žáci 

s rozdílným přístupem k výuce a rozdílnou mírou vědomostí. V rámci skupinové práce a 

následné prezentaci výsledků práce ve skupině museli žáci spolupracovat, komunikovat a 

Podílet se na společném výsledku. Rozvoj v oblasti těchto dovedností pomohla zajistit také 

metoda práce s textem, a to zejména v rámci skupiny. Výsledkem bylo zlepšení spolupráce 

ve třídě. 

Rozvoj vědomostí v oblasti učiva „Obec a její problémy" přineslo propojení výuky 

s realitou, zejména zvolená metoda besedy a přítomnost radního městské části, ve které 
žáci žijí. Žáci mohli výsledek své individuální a následně skupinové práce porovnat 



s názorem zástupce města, který o daných problémech ví, jedná a podílí se na jejich 

odstranění v reálném životě. 

V rámci podkapitoly Charakteristika třídy hovořím o hodnocení žáků pouze na základě 

výpovědi třídní učitelky. Ačkoli jsem měla možnost s žáky pracovat pouze v krátkém 

časovém rozmezí, domnívám se, že třída jako celek je schopna pracovat také jinou formou 

výuky, než je výuka frontální. Žáci byli v průběhu hodin aktivní, projevovali o daná témata 

a činnosti zájem, dokázali spolupracovat, hovořit o problémech a situacích, naslouchat 

názorům druhých a vyjádřit názor vlastní. 

Na základě realizovaného projektu lze konstatovat, že žáci pod vedením vhodných 

metod a forem výuky byli schopni získat požadované vědomosti. Výsledek akčního 

výzkumu poukázal na rozvoj komunikativních a kooperačních dovedností, zejména 

spolupráci a vzájemné naslouchání. Dále bylo prokázáno, že situace z každodenního života 

lze aplikovat do výuky. 



ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem sledovala problematiku možnosti vymezení a zařazování 

témat výchovy k demokratickému občanství na 1. stupni ZŠ v rámci vyučovacích 

předmětů prvouka, vlastivěda, přírodověda a literární výchova. 

Teoretická část sleduje vymezení cílů a obsahu této složky výchovy. Dále je zde 

sledována problematika výchovy k demokratickému občanství jako součást Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Třetí kapitola poukazuje na možnosti 

volby a využití vyučovacích metod a forem výuky vztahující se k výchově k demokracii. 

Součástí závěrečné kapitoly je analýza učebnic prvouky, přírodovědy, vlastivědy a čtení 

používaných na základní škole, ve které probíhal akční výzkum. 

Empirická část sleduje pomocí projektu zpracovaného na základě poznatků získaných 

v teoretické části rozvoj občanských kompetencí. Součástí výzkumu je porovnání 

vědomostí žáků v dané problematice formou pre a post testu. 

V následujícím textu uvedu souhrn základních poznatků uvedených v jednotlivých 

kapitolách. 

Výchova k demokracii je dnes všeobecně přijímána jako jeden z hlavních cílů vzdělávání 

a apeluje na rozvoj klíčových kompetencí vedoucích k jeho dosažení. Pojetí a vymezení 

cílů, ačkoli ne vždy jednoznačné, směřuje především k potřebě vybavit občany 

kompetencemi potřebnými k aktivní účasti v demokratické občanské společnosti, 

k výchově chápání a vnitřnímu pojetí norem a hodnot demokratické společnosti, ale také 

k rozvoji dovednosti kriticky zvažovat problémy této společnosti a vytvářet příležitosti pro 

komunikaci a interakci. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vychází z nové strategie 

vzdělávání a specifikuje úroveň klíčových kompetencí, vymezuje vzdělávací oblasti a 

zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata. Ve vztahu 

k výchově k demokratickému občanství nabízí tato průřezová témata možnosti směřující 

k rozvoji klíčových kompetencí uvedených již výše. Pro 1. stupeň základního vzdělávání je 

koncipována vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která je členěna na pět tematických 

okruhů. Jedním z předpokladů této vzdělávací oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 

z konkrétních či modelových situací a propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem. 



V rámci tohoto předpokladu následně dochází k rozvoji komunikativních dovedností, 

schopnosti vnímat a naslouchat jiným a reagovat na své myšlenky. 

Možnosti pro naplňování cílů a rozvoji klíčových kompetencí vedoucích k výchově 

k demokratickému občanství nabízí také vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace či 

Umění a kultura. 

Pro naplnění těchto cílů a rozvoj klíčových kompetencí je třeba volit ve výuce na prvním 

stupni základní školy takové výukové metody a formy, které rozvíjí u žáků zejména 

komunikativní dovednosti, schopnosti spolupráce a vzájemného naslouchání, schopnosti 

kriticky myslet a hodnotit předkládané informace, řešit konflikty nenásilnou cestou, 

rozvíjet vzájemnou toleranci a respektování názoru druhých, ale také zájem o dění v obci 

(městě, státě) a aktivní zasahování do jeho dění v rámci dostupných prostředků. 

Nabídka učebních textů je v současnosti velmi široká a záleží na konkrétních 

požadavcích školy, pro jaký výběr autorů či nakladatelství se rozhodnou. Mnohá 

z nakladatelství se v tvorbě učebních textů přizpůsobila současným změnám ve vzdělávání 

a nabízí tituly učebnic související s aplikací Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Základní škola, ve které probíhal akční výzkum ovšem zatím nabídku 

těchto nových titulů do této doby nevyužila a vzhledem k možnosti využití finančních 

prostředků je v nejbližší době ještě nevyužije. Ze stávající nabídky používaných učebnic 

jsem se pokusila zaměřit na jejich využití z hlediska výchovy k demokratickému občanství 

a poukázat na vhodná témata k jejich aplikaci. 

Akční výzkum ve čtvrtém ročníku základní školy byl podpořen využitím učebnice 

Základy demokracie - Pravomoc ( Stará 2005), která seznamuje děti s pojmy pravomoc, 

autorita, oprávněné a neoprávněné užití moci, pravidla a zákony a jejich tvorbou a 

hodnocením. Ve srovnání s používanými učebnicemi na této základní škole v rámci 

akčního výzkumu dokázaly texty použité pro aplikaci projektu objasnit a pochopit 

probírané učivo daleko komplexněji a do větší hloubky. 

Na základě realizovaného projektu bylo zjištěno, že žáci pod vedením vhodných metod 

a forem výuky jsou schopni získat požadované vědomosti, dále že situace a problémy 

z jejich běžného života a života v obci lze aplikovat do výuky a propojit tak probírané 

učivo s reálným životem. Aktivní výzkum dále prokázal rozvoj komunikativních 

dovedností u žáků této čtvrté třídy Je j ich spolupráce a vzájemného naslouchání. 



Výchova k demokratickému občanství má tedy své opodstatnění a nesporný význam 

v rozvoji hodnot a postojů, dále pak pro začlenění jedince do společnosti a jeho aktivní 

zapojení a přístup k dění kolem sebe. Z výsledků akčního výzkumu a dotazníků vyplývá, 

že jak žáci, tak i učitelé si uvědomují význam a potřebu pochopení a aplikace základních 

principů demokratického občanství pro život. Je ovšem nutné tyto principy systematicky a 

soustavně rozvíjet, a to nejen v rámci příslušných vyučovacích předmětů. Výchova 

k demokracii a její zařazování do výuky by neměla být chápána pouze jako prostředek 

k dosažení určitého cíle, ale především jako princip samotného vzdělávání. 
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- nevyplněný text 

- vyplněný text 

Příloha č. 9 - Úvodní text pro veřejné zasedání. 

Příloha č. 10 - Podklad pro práci ve skupině (veřejné zasedání). 

Příloha ě. 11 - Pokyny k průběhu veřejného zasedání 

Příloha č. 12 - Výsledek skupinové práce - krátký novinový článek. 



Příloha č. 1 

Učebnice prvouky, přírodovědy a vlastivědy v nabídce jednotlivých nakladatelství 

Nakladatelství Prodos 
Prvouka pro 1. ročník (metodická příručka) od autorek Černíková, Drápalová, rok vydání 
2006. 
Prvouka pro 1. ročník, autoři Havlínová, Volf, rok vydání 2006. 

Prvouka pro 2. ročník (metodická příručka) od autorek Černíková, Joklová, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 2. ročník, autoři Danihelková a kolektiv, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 3. ročník (metodická příručka) a pracovní sešit, autorka Šimíčková, rok vydání 
2006. 
Prvouka pro 3. ročník, autorka Šimíčková, rok vydání 2003. 
Prvouka pro 3. ročník, pracovní sešit, autoři H. Šimíčková a kolektiv 
Přírodověda 4, autoři Jurčák a kolektiv 
Přírodověda 4 (metodická příručka), autoři Jurčák a kolektiv 
Přírodověda 4, pracovní sešit, autoři Jurčák a kolektiv 
Přírodověda 5, autoři Jurčák a kolektiv 
Přírodověda 5 (metodická příručka), autoři Jurčák a kolektiv 
Přírodověda 5, pracovní sešit, autoři Jurčák a kolektiv 
Vlastivěda 4, autor Milan Hronek 
Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku ZŠ (metodická příručka), autor Karel Tomek 
Vlastivěda 4, pracovní sešit, autor Milan Hronek 
Vlastivěda 5, autor Milan Hronek 
Vlastivěda 5, pracovní sešit, autor Milan Hronek 

Nakladatelství Fortuna 
Prvouka pro 1. ročník (metodická pomůcka a pracovní listy), autorka Krojzlová rok vydání 
2006. 
Prvouka pro 2. ročník 1. a 2. část, pracovní listy a metodická pomůcka, autorka Krojzlová, rok 
vydání 2006. 
Prvouka pro 3. ročník ZŠ, autorky Kvasničková, Danielovská, rok vydání 2004. 
Prvouka pro 3. ročník, 2.díl, autorka Kvasničková, rok vydání 2004. 
Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ, autorka Danielovská 
Vlastivěda pro 4. a 5. ročník ZŠ-1. část-4. ročník, autoři Danielovská, Tupý 
Pracovní sešit k vlastivědě pro 4. ročník, autoři Danielovská, Tupý 
Vlastivěda pro 4. a 5. ročník ZŠ-2. část-5. ročník, autoři Danielovská, Tupý 
Pracovní sešit k vlastivědě pro 5. ročník, autoři Danielovská, Tupý 
Přírodověda pro 4. ročník ZŠ, autorka Kvasničková 
Pracovní sešit k přírodovědě pro 4. ročník ZŠ, autorka Kvasničková 
Přírodověda pro 5. ročník ZŠ, autorka Kvasničková 
Pracovní sešit k přírodovědě pro 5. ročník ZŠ, autorka Kvasničková 
Metodická příručka k výuce přírodovědy na 1. stupni ZS, autorka Kvasničková 

Nakladatelství Scientia: 
Prvouka pro 1. ročník, autor Chalupa, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 1. ročník (metodická pomůcka), autorka Pánková, rok vydání 2006 
Prvouka pro 2. ročník (metodická pomůcka), autorka Ježková, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 2. ročník, autor Chalupa, rok vydání 2006. 
Prvouka 3, autor Chalupa, rok vydání 2006. 



Živočichové v přírodovědě a prvouce, autorka Čapková 
Přírodověda 4 pro 4. ročník ZŠ, autoři Komanová, Ziegler 
Pracovní sešit k Přírodovědě 4, autoři Komanová, Ziegler 
Rostliny v přírodovědě a prvouce, autorka Mladá J. 
Vlastivěda 4 pro 4. ročník ZŠ, autor Gardina 
Vlastivěda 5 pro 5. ročník ZŠ 

Nakladatelství Albra: 
Prvouka pro 1. ročník, autorky Vyskočilová, Machalová, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 1. ročník - Pracovní listy, autorka Vyskočilová, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 1. ročník (metodická pomůcka), autorka Vyskočilová, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 2. ročník, autorky Vyskočilová, Šebková, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 2. ročník - Pracovní sešit, autorka Vyskočilová, rok vydání 2006. 
Prvouka 3. ročník, Člověk a jeho svět 1,11. 
Prvouka 3. ročník, autorka Vyskočilová, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 3. ročník - Pracovní sešit 1,2, autorka Vyskočilová, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 3. ročník, Pracovní sešit, autor Augusta, rok vydání 2006. 
Vlastivěda pro 4. ročník - učebnice a pracovní sešit, autoři Vyskočilová a kolektiv 
Vlastivěda pro 5. ročník, autorka Vyskočilová 

Nakladatelství SPN: 
Prvouka pro 1. ročník, autoři Mladá, Podroužek, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 1. ročník - Pracovní sešit, autoři Mladá, Podroužek, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 1.-3. ročník (metodická pomůcka), autoři Mladá, Podroužek, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 2. ročník a pracovní sešit, autoři Mladá, Podroužek, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 3. ročník a pracovní sešit, autorka Mladá, rok vydání 2006. 
Přírodověda pro 4. ročník, učebnice a pracovní sešit, autoři Mladá, Podroužek 
Přírodověda pro 5. ročník, učebnice a pracovní sešit, autoři Mladá, Podroužek 
Metodická příručka k přírodovědě pro 4. a 5. ročník, autoři Mladá, Podroužek 
Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ, učebnice a pracovní sešit, autoři Chalupa a kolektiv 
Vlastivěda pro 5. ročník ZŠ, učebnice a pracovní sešit, autoři Chalupa a kolektiv 
Metodická příručka k vlastivědě, autor Chalupa 

Nakladatelství Nová škola: 
Prvouka pro 1. ročník (metodická pomůcka), autorky Muhlhauserová, Svobodová, rok vydání 
2006. 

Prvouka pro 1. ročník, autorky Muhlhauserová, Svobodová, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 2. ročník a Pracovní sešit, autorka Muhlhauserová, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 2. ročník (metodická pomůcka), autorky Muhlhauserová,Svobodová, rok vydání 
2006. 
Prvouka 3 (metodická pomůcka),učebnice a Pracovní sešit od autorky Štikové, rok vydání 
2006. 
Přírodověda 4 - učebnice a pracovní sešit, autorka Štiková Věra 
Přírodověda 5 - učebnice a pracovní sešit, autorka Štiková Věra 
Vlastivěda 4- Poznáváme naši vlast, autorky Štiková, Tabáčková 
Vlastivěda 4 - Náhradní mapa k učebnici 
Vlastivěda 4 - Hlavní události nej starších českých dějin, autorka Stříbrná Iva 
Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších českých dějin - pracovní sešit, autorka Stříbrná Iva 
Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy, autoři Chalupa, Štiková 



Vlastivěda 5 - Náhradní mapa k učebnici 
Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy - pracovní sešit, autorky Štiková 
1abackova ' 
Vlastivěda 5 - Hlavní události novodobých českých dějin a pracovní sešit 

Nakladatelství Didaktis Brno: 
Prvouka 1. ročník-Zábavné procvičování, autorky Sýrová, Havlínová, rok vydání 2006 
Prvouka pro 2. ročník ZS, autorka Havlínová, rok vydání 2006. 
Prvouka pro 2. ročník, kolektiv autorů, rok vydání 2005. 

Nakladatelství Studio 1+1: 
Prvouka pro 1. ročník 1,2, autorka Potůčková, rok vydání 2006 
Prvouka pro 2. ročník 1. a 2.díl, autorka Potůčková, rok vydání 2006 
Prvouka pro 3. ročník 1. a 2. díl, autorka Potůčková 

Nakladatelství SPL-Práce. 
Prvouka pro 1. ročník, autor Valenta, rok vydání 2002 
Prvouka pro 2. ročník a Pracovní sešit, autor Valenta, rok vydání 2006 
Prvouka pro 3. ročník, autor Augusta 
Pracovní sešit k prvouce pro 1. ročník, autorka Mullerová 
Pracovní sešit k prvouce pro 3. ročník, autor Augusta 
Vlastivěda pro 4. ročník, autoři Augusta, Honzák 
Pracovní sešit k Vlastivědě pro 4. ročník, autoři Augusta, Honzák, Nídlová 
Vlastivěda pro 5. ročník, autoři Augusta, Honzák 
Pracovní sešit k Vlastivědě pro 5. ročník, autoři Augusta, Honzák 

Nakladatelství Alter: 
Cestička do školy I,II, autorka Hana Rezutková, ilustrace Švejdová (1.ročník) 
Svet okolo nas 1,11, autorka Hana Rezutková, ilustrace Tichá (2 ročník) 
Prvouka pro 3. ročník 1,2, autorka Bradáčová, rok vydání 2006 
Příloha k prvouce 3 ročník -2, autorky Bradáčová, Kholová, rok vydání 2006. 
Přírodověda 4 -1. díl, autorka H. Kholová 
Přírodověda 4 -2. díl, autor Aleš Novotný a kolektiv 
Přehledy živé přírody pro 3.-5. ročník 
Vlastivěda - Naše vlast, autor P. Chalupa a kolektiv 
Vlastivěda - Putování po České republice, autor P. Chalupa a kolektiv 
Vlastivěda - Obrazy ze starších českých dějin, autor J. Harna a kolektiv 
Obrazy z českých dějin - příloha k učebnicím, autoři F. Čapka, B. Klíma 
Přírodověda 5 - l.dil, Život na zemi, autorka H. Kholová 
Přírodověda 5 - 2. díl, Země ve vesmíru, autoři H. Holovská a A. Růhl 
Přírodověda 5 - 3. díl, Člověk a technika, autoři M. Kolář, P.Bradáč a kolektiv 
Vlastiveda - Putovaní po Evropě, autor P. Chalupa a kolektiv 
Vlastivěda - Obrazy z novějších českých dějin, autor F. Čapka a kolektiv 

Nakladatelství Pansofia: 
P T k X L " 3 ' r ° Č n í k ( m e t ° d Í c k á P°můcka), autoři Tupý, Rufertová, Danielovská, rok 
vydaní 2003. 
Člověk a jeho svět, 1. a 2. díl- učebnice a pracovní sešit pro 3. ročník, autoři Danielovská 
Janovska a kolektiv 



Já jsem školák 1. a 2. díl - pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ, autorky Rufertová, Kordová 
Prostředí mého života - učebnice prvouky pro 2. ročník, autorky Rufertová, Kordová 
Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ, učebnice a pracovní sešit, autoři Danielovská, Tupý 
Vlastivěda pro 5. ročník ZS, učebnice a pracovní sešit, autoři Danielovská, Tupý 
Přírodověda pro 4. ročník ZS, učebnice a pracovní sešit, autoři Prášková, Tupý 
Přírodověda pro 5. ročník ZS, učebnice a pracovní sešit, autoři Prášková, Tupý 

Nakladatelství Triton 
Základy demokracie, autoři Válková, Matoušek, Bloudková, rok vydání 2005 

Čítanky v nabídce jednotlivých nakladatelství 

Nakladatelství Prodos 
Český slabikář 1, autoři Pavel Šrůt, Hana Mikulenková 
Český slabikář 2, autoři Pavel Šrůt, Hana Mikulenková 
Otíkova čítanka pro 1. ročník, autor Pavel Šrůt 
Tom a Mimi-Jé, já čtu!, autorka Hana Mikulenková 
Čítanka pro 2. ročník, autorky B. Baťková, H. Mikulenková 
Víš, co čteš - pracovní sešit, autorky B. Baťková, H. Mikulenková 
Čítanka pro 3. ročník, autorky B.Baťková, H. Mikulenková 
Víš, co čteš - pracovní sešit, autorky B. Baťková, H. Mikulenková 
Čítanka pro 4. ročník, metodická příručka a pracovní sešit od autorek Dorovská, Řeřichová 
Čítanka pro zvídavé, autorky Baťková, Mihulenková 
Čítanka 4, autorky Baťková, Mihulenková, rok vydání 1993. 
Čítanka pro 5. ročník, metodická příručka a pracovní sešit, autorky Dorovská, Řeřichová 

Nakladatelství Fortuna 
Pojďme si hrát - Slabikář 1, autoři Čížková, Line, Mertin, Pišlová 
Veselá abeceda - Slabikář 2, autoři Čížková, Brukner, Line, Mertin, Pišlová 
Pojďme si číst- Slabikář 3, autoři Čížková, Brukner, Line, Pišlová, Vykopal 
Čtení pro malé školáky - Slabikář 4, autor Brukner 
Čítanka pro 2. ročník ZŠ - Čtení pro radost, autoři Toman a kolektiv 
Čítanka pro 3. ročník ZŠ - Čteme pro potěšení, autoři Toman a kolektiv 
Čítanka pro 4. ročník ZŠ - Já čtenář a můj svět, autoři Toman a kolektiv 
Čítanka pro 5. ročník ZŠ - Dobrodružství s četbou, autor Toman 

Nakladatelství Scientia 
Slabikář - Naše čtení 1, autoři Line, Kábele 
Slabikář - Naše čtení 2. autoři Line, Kábele 
Trénujeme čtení s tátou Klapzubou, autoři Provazník, Doskočilová 
Zlatá brána - první učebnice čtení, autoři Gebhartová, Náhlovský 
Čítanka 3 pro 3. ročník ZŠ, autorka Doskočilová 
Čítanka 4 pro 4. ročník ZŠ, autoři Havel, Hrnčíř 
Čítanka 5 pro 5. ročník ZŠ, autoři Šrůt, Lukešová 

Nakladatelství SPN 
Učíme se číst - učebnice a metodická příručka ke čtení pro 1. ročník ZS, autorka Wagnerová 



Čítanka pro prvňáčky, autorka Wagnerová 
Čítanka pro 2. ročník ZŠ, autoři Brukner, Čížková 
Čítanka pro 3. ročník ZŠ, autoři Brukner, Čížková 
Čítanka pro 4. ročník ZŠ, autoři Brukner, Čížková, Králová 
Čítanka pro 5. ročník ZŠ, autoři Brukner, Beránková, Čížková, Beránková 

Nakladatelství Nová škola 
Slabikář, autorka Muhlhauserová 
Živá abeceda, autorka Muhlhauserová 
Se zvířátky do pohádky, Brožová Jiřina 
Čítanka 2, autorky Horáková, Janáčková 
Čítanka 3, autorky Janáčková Zita a kolektiv 
Čítanka 4 
Čtení z nej starších českých dějin, autorka Rosecká 
Čítanka 5, autorka Janáčková 

Nakladatelství Didaktis Brno 
Slabikář pro 1. ročník, autoři Kozlová, Halasová, Tarábek 
Počteníčko - čítanka pro 1. ročník, autorka Halasová 
Čítanka pro 2. ročník ZŠ, autorky Grolichová, Halasová 
Čítanka pro 3. ročník ZŠ, autorky Krupárová, Nováková 
Čítanka pro 4. ročník 

Nakladatelství Studio 1+1 
Živá abeceda, autorka Potůčková 
Slabikář pro 1. ročník, autorka Potůčková 
Čítanka pro 1. ročník, autorka Potůčková 
Čítanka pro 3. ročník, autorka Potůčková 
4ítanka pro 4. ročník, autorka Potůčková 

Nakladatelství Alter 
Živá abeceda, autoři Holas, Staudková, ilustrace Alena Ladová 
Pracovní sešit k živé abecedě, autoři Wildová, Staudková, ilustrace V. Švejdová 
Slabikář, autor Jiří Žáček, ilustrace Helena Zmatlíková 
Pracovní sešit ke slabikáři, autoři Staudková a kolektiv 
Moje první čítanka, autor J. Žáček, ilustrace H. Zmatlíková 
Čítanka 2, autoři Nováková a kolektiv 
Čítanka 2/1, upravená verze 
Pracovní sešit k čítance 2/1, autoři Staudková a kolektiv 
Čítanka 2/2, autorky Nováková a Staudková 
Pracovní sešit k čítance 2/2, autorka Staudková 
Malý čtenář, autoři Jiří Žáček a Helena Zmatlíková 
Čítanka 3, výběr textů Lenka Bradáčová a kolektiv 
Pracovní sešit k čítance 3, autoři M. Špika, H. Staudková 
Čítanka 4, výběr textů Hana Rezutková 
Pracovní sešit k čítance 4, autorky Horáčková, Staudková 
Čítanka 5, výběr textů Hana Rezutková a kolektiv 
Pracovní sešit k čítance 5, autoři Špika, Staudková 

Nakladatelství Pansofia 



Pohádkový slabikář, učebnice a metodická příručka, autoři Horník, Vebrová 
Písmenkové pohádky pro 1. ročník ZŠ a metodická příručka, autoři Horník, Vebrová 
Čteme si a hrajeme si 1, autoři Ulrychová, Taubenhanslová 
Čteme si a hrajeme si 2- Čítanka pro 2. ročník a metodické poznámky, autorka Ulrychová 
Dialog v hodinách češtiny pro 3.-5. ročník ZŠ, autorky Hoffmanová, Mullerová 



Príloha č.2 
VEDOMOSTNÍ TEST PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

P R A V O M O C V O B C I ( M Ě S T Ě ) 

J m é n o : 

1. Kdo rozhoduje o důležitých věcech ve vašem městě? 

2. Jak se mohou na rozhodování podílet obyvatelé města? 

3. Souhlasíš s tvrzením, že by o většině problémů města měli rozhodovat všichni jeho 
obyvatele? Pokud ne, tak proč? J 

4. Vypiš příklady, kdy je dobré, aby obyvatelé města rozhodovali o důležitých věcech na 
veřejném setkání. 

5. Kdy to naopak dobré není? 

6. Kde můžeš zjistit, o čem bude jednat zastupitelstvo na příští schůzi? 

7. Proč by měli mít občané přehled o tom, jak městské zastupitelstvo pracuje? 

8. Kdo rozhoduje o tom, kdo se stane starostou? 

9. O co se stará starosta? 



12. Uveď příklad toho, co se v poslední době ve městě zlepšilo a je to pro občany města 
přínosné. 

13. Kdybys měl(a) pravomoc zastupitelstva, co bys chtěl(a) ve svém městě změnit? 



VĚDOMOSTNÍ TEST PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
NA TÉMA P R A V O M O C V O B C I ( M Ě S T Ě ) 

J m é n o : 

1. Kdo rozhoduje o důležitých věcech ve vašem městě? 
( f svicid, A^AtcLùjb v ^ / y / ^ . 

2. Jak se mohou na rozhodování podílet obyvatelé města? 

3. Souhlasíš s tvrzením, že by o většině problémů města měli rozhodovat všichni jeho 
obyvatelé? Pokud ne, tak proč? 

úUur. 

4. Vypiš příklady, kdy je dobré, aby obyvatelé města rozhodovali o důležitých věcech 
veřejném setkání. 

5. Kdy to naopak dobré není? ~ — 

6. Kde můžeš zjistit, o č e n U m l ľ j e ď ^ ^ 

A d / /MÁÁáa&UL^lÄňdĹ 
7. Proč by měli mít občané přehled o tom, jak městské zastupitelstvo pracuje? 

8. Kdo rozhoduje o tom, kdo se stane starostou? 

9. O co se stará starosta? 

A/ AtJŽMA sÁl^r 

Ù l A ^ j J y ^ 



Ě ^ Í ^ M - m J M ^ 
12. Uved příklad toho, co se v poslední době ve městě zlepšilo a je to pro občany města 

přínosné. 

( i f y f ^ ' Ê i i i / w À\as\1>J,I/ JJÀ/Jju ÀÀAJMÏ. 
13. Kdybys měl(a) pravomoc zastupitelstva, co bys chtěl(a) ve svém mě městě změnit? 
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oha č.2 , 
VĚDOMOSTNÍ TEST PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU ZAKLADNI ŠKOLY 

P R A V O M O C V O B C I ( M Ě S T Ě ) 

J m é n o : 

1. Kdo rozhoduje o důležitých věcech ve vašem městě? 

2 . Jak se mohou na rozhodování podílet obyvatelé města? 

3 . Souhlasíš s tvrzením, že by o většině problémů města měli rozhodovat všichni jeho 
obyvatelé? Pokud ne, tak proč? 

4. Vypiš příklady, kdy je dobré, aby obyvatelé města rozhodovali o důležitých věcech na 
verejnem setkaní. 

5 . Kdy to naopak dobré není? ^ ^ 

6. Kde můžeš zjistit, o čem bude jednat zastupitelstvo na příští schůzi? 

7 . Proč by měli mít občané přehled o tom, jak městské zastupitelstvo pracuje? 

j y > / o ^ 
ZdíL^ 

8. Kdo rozhoduje o tom,'kdo se stane starostou? 

9. O co se stará starosta? 

V Á ^ A t d i s ť A j L v f r h J y l u ^ á r u -

^ / r r i m ^ h ^ J y ^ ^ 



11. Jak občané poznají, že jejich starosta plní svou funkci dobře? 

12. Uveď příklad toho; co se v poslední době ve městě zlepšilo a je to pro občany města 
přínosné. 

13. Kdybys měl(a) pravomoc zastupitelstva, co bys chtěl(a) ve svém městě změnit? 

ÁAúAp. / l AJ /V\ xyi/rs 



Příloha č.3 

DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ PRŮBĚH PROJEKTU OBEC A 
JEJÍ PROBLÉMY" PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY 

Jméno: 
Datum: 

1. Jakou známku bys udělil(a) průběhu projektu „Obec a její problémy" realizovaného 
tvé třídě? (známky uděluj ve škále 1 -5, kde 1 znamená nejlepší a 5 nejhorší 
hodnocení) 

2. Co se ti během průběhu projektu nelíbilo a proč? 

3. Jaká část projektu tě nejvíce zaujala a proč? 

4. Naučil(a) jsi se během průběhu projektu něco nového? Pokud ano, tak co? 

5. Která z použitých vyučovacích metod tě nejvíce zaujala a proč? (skupinová práce, 
rozhovor ve dvojicích, hra rolí, diskuse, práce s textem, beseda) 

6 Domníváš se, že by bylo zařazení vyjmenovaných vyučovacích metod (v otázce 5) do 
vyučování pro třídu přínosné? Pokud ano, proč? 

7. Zlepšila se během průběhu projektu vzájemná spolupráce ve třídě? 

8. Dokázal ti projekt dostatečně přiblížit problematiku obce a jejich problémů? 



10. Domníváš se, že je důležité, aby se žáci (škola) zajímali a případně podíleli na dění 
v obci? Pokud ano, tak proč? 



DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ PRŮBĚH PROJEKTU „OBEC A 
JEJÍ PROBLÉMY" PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY 

Jméno: 
Datum: 

Jakou známku bys uděl i] (a) průběhu projektu „Obec a její problémy" realizovaného 
tve tnde? (známky uděluj ve skále 1 -5, kde 1 znamená nejlepší a 5 nejhorší 
hodnoceni) ^ J 

2. Co se ti během průběhu projektu nelíbilo a proč? 

g / ^ 

vc 

v 
^C? O/ d r r f a s A / / - > 

3. Jaká část projektu tě nejvíce zaujala a proč? 

a l e C. / ) ŕ—2- giS 

4. Naučil(a) jsi se během průběhu projektu něco nového? Pokud ano, tak co? 

5. Která z použitých vyučovacích metod tě nejvíce zaujala a proč? (skupinová práce 
rozhovor ve dvojicích, hra rolí, diskuse, práce s textem, beseda) 

• i f ^ g - / ^ 

6 Domníváš se, že by bylo zařazení vyjmenovaných vyučovacích metod (v otázce 5) do 
vyučování pro třídu přínosné? Pokud ano, proč? 

7. Zlepšila se během průběhu projektu vzájemná spolupráce ve třídě? 

tfo C h-Z. 

8. Dokázal ti projekt dostatečně přiblížit problematiku obce a jejich problémů? 



A /V a 4 <//, Z /)i4</U 

10. Domníváš se, že je důležité, aby se žáci (škola) zajímali a případně podíleli na dění 
v obci? Pokud ano, tak proč? 

A V Č ÁT ^ / y ^ ^ k / f r / c . / ' . 
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Příloha č.4 

DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ PRŮBĚH PROJEKTU „OBEC A 
JEJÍ PROBLÉMY" PRO TŘÍDNÍ UČITELKU 4. TŘÍDY ZŠ 

1. Jak byste zhodnotila průběh projektu „Obec a její problémy" aplikovaném ve 4. 
ročníku této základní školy? 

2. Domníváte se, že byl projekt a jeho realizace pro žáky přínosný? Pokud ano, tak 
v čem? 

3. Spatřujete přínos v realizovaném projektu také pro vaši činnost ve výuce? Pokud 
tak v čem? 

4. Které z použitých metod vás zaujaly a budete je případně používat ve své následné 
praxi? 

5. Domníváte se, že by měli učitelé do výuky vlastivědy zařazovat témata týkající se 
problematiky výchovy k demokracii? Pokud ano, tak proč? 



DOTAZNÍK HODNOTÍCÍ PRŮBĚH PROJEKTU „OBEC A 
JEJÍ PROBLÉMY" PRO TŘÍDNÍ UČITELKU 4. TŘÍDY ZŠ 

Jak byste zhodnotila průběh projektu „Obec a její problémy" aplikovaném ve 4. 
ročníku této základní školy? 

<y 

2. Domníváte se, že byl projekt a jeho realizace pro žáky přínosný? Pokud ano, tak 
v čem? 

Cv AMI-/ ̂  tť^čnn^L 
7 " r 

3. Spatřujete přínos v realizovaném projektu také pro vaši činnost ve výuce? Pokud ano, 
tak v čem? 

4. Které z použitých metod vás zaujaly a budete je případně používat ve své následné 
praxi? 

5. Domníváte se, že by měli učitelé do výuky vlastivědy zařazovat témata týkající se 
problematiky výchovy k demokracii? Pokud ano, tak proč? 

U—j . 
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POJETÍ VÝCHOVY K DEMOKRACII NA 1. STUPNI 
UČITELSKÝ DOTAZNÍK 

1. V čem spatřujete podstatu výuky prvouky (vlastivědy)? 

2. Co je podle vašeho názoru nejdůležitější, aby si žáci odnesli z výuky prvouky 
(vlastivědy)? 

3. Na co kladete ve výuce prvouky (vlastivědy) nej větší důraz? 

4. Používáte pro výuku prvouky (vlastivědy) kromě učebnic také jiné materiály či 
zdroje? 

5. Zařazujete do výuky prvouky (vlastivědy) také témata vztahující se k výchově 
k demokratickému občanství? Pokud ano, jak často? 

6. Jaké vyučovací metody volíte pro rozvoj aktivity žáků ve výuce, jejich vzájemné 
spolupráce, komunikace? 

7. Je podle vašeho názoru důležité zařazovat do výuky témata vztahující se k výchově 
k demokracii? Pokud ano, tak proč? 



POJETÍ VÝCHOVY K DEMOKRACII NA 1. STUPNI 
UČITELSKÝ DOTAZNÍK 

1. V čem spatřujete podstatu výuky prvouky (vlastivědy)? 

2. Co je podle vašeho názoru nejdůležitější, aby si žáci odnesli z výuky prvouky 
(vlastivědy)? ť : 

PRfřog; r n o r a u t e n A ü O Q O 
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3. Na co kladete ve výuce prvouky (vlastivědy) nej větší důraz? 

tJhtfc- ui&uĚTL- £ KOLOS iE. i î ^ t ' o r M i O û f f l û p -

4. Používáte pro výuku prvouky (vlastivědy) kromě učebnic také jiné materiály či 
zdroje? 

fc^Ct l<L0f& CúE. i do Z v Ê" P f t O f f V S . h f i r ^ R j ^ C ] - / U V ^ . 
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5. Zařazujete do výuky prvouky (vlastivědy) také témata vztahující se k výchově 
k demokratickému občanství? Pokud ano, jak často? 

j>0 UO-OtfVJ W O U t ^ l f P A A f h - l -

^ y n ^ ^ r ^ g ^ A ^ ľ u o ŕ V t o ^ M ~ 

6. Jaké vyučovací metody volíte pro rozvoj aktivity žáků ve výuce, jejich vzájemné 
spolupráce, komunikace? 

f a p t e ve ouOMC'gH, š ^ O ŕ i ^ a i , f O ŕ \ Q £ s f O u J ž f l V o u i 
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7. Je podle vašeho názoru důležité zařazovat do výuky témata vztahující se k výchově 
k demokracii? Pokud ano, tak proč? 

Y}£lq fc^t ^ o Í Ž S T ^ f t n o s č E ^ h o o ^ o o č - f V s r r u w u ^ o u f t W r 



Příloha č.6 - Příklady jednání (téma Oprávněné a neoprávněné užití moci) 
Dělat si, co sami chceme nejde ve všech situacích. Někdy se musíme chovat tak jak si to přei 
druzí, musíme je poslechnout. Rozhodni v situacích 1-6, kdo jedná tak, jak se sám rozhodnul 
a kdo musí poslouchat někoho jiného. 

Jména těch, kdo v daných situacích jednají tak, jak se sami rozhodli, zakroužkujte. 
Jména těch, kdo poslouchají někoho jiného, podtrhněte. 

1. Radim se rozhodnul, že stráví dnešní odpoledne na hřišti. 

2. Lucka nemohla jít hned po vyučování za kamarádkou, protože musela vyzvednout ze 
školky mladšího bratra. 

3. Tatínek zavolal domů, že přijde večer později, protože potkal kamaráda z mládí a chce 
si s ním zajít na večeři. 

4. Marek dal svou svačinu Lukášovi, protože je Lukáš větší, chodí do vyšší třídy a 
vyhrožoval mu. 

5. Když Věrka chce, půjčuje si u sousedů psa, kterého vodí věnčit do parku.. 

6. Maruška nemohla na hřiště, i když už neměla teplotu, protože jí paní doktorka 
nedoporučila ještě dva dny chodit ven. 

U každého jména, které jste zakroužkovali odpovězte v rozhovoru ve dvojicích na otázku 
proč si mohli dospělí a děti dělat, co sami chtěli? (Např. Radim mohl jít na hřiště, protože měl 
napsané úkoly a pomohl mamince s nádobím). 

Nyní si samostatně vypiš dvě podtržená jména pod sebe, vedle každého z jmen napiš, co víš 
nebo si myslíš, že by každý z nich chtěl dělat, kdyby si mohl vybrat sám. Nakonec vedle 
vypiš, co každému z nich bránilo, aby si dělal, co sám chce. 

Například: 
Lucka chtěla navštívit kamarádku musela vyzvednout bratra ze školky 

V rozhovoru ve dvojicích se pokuste vysvětlit, jakými způsoby mohou lidé přinutit druhé 
k tomu, aby je poslouchali. 
Například- Co udělal Lukáš,aby mu dal Marek proti své vuli svou svačinu? 
Proč Maruška poslechla paní doktorku a nešla na hřiště? 



Dělat si, co sami chceme nejde ve všech situacích. Někdy se musíme chovat tak, jak si to přejí 
druzí, musíme je poslechnout. Rozhodni v situacích 1-6. kdo jedná tak, jak se sám rozhodnul 
a kdo musí poslouchat někoho jiného. 

Jména těch, kdo v daných situacích jedna jí tak, jak se sami rozhodli, zakroužkujte. 
Jména těch, kdo poslouchají někoho jiného, podtrhněte. 

1. Radim se rozhodnul, že stráví dnešní odpoledne na hřišti. 

2. Lucka nemohla jít hned po vyučování za kamarádkou, protože musela vyzvednout ze 
školky mladšího bratra. 

3. Tatínek zavolal domů, že přijde večer později, protože potkal kamaráda z mládí a chce 
si s ním zajít na večeři. 

4. Marek dal svou svačinu Lukášovi, protože je Lukáš větší, chodí do vyšší třídy a 
vyhrožoval mu. 

5. Když Věrka chce, půjčuje si u sousedů psa. kterého vodí věnčit do parku.. 

6. Maruška nemohla na hřiště, i když už neměla teplotu, protože jí paní doktorka 
nedoporučila ještě dva dny chodit ven. 

U každého jména, které jste zakroužkovali odpovězte v rozhovoru ve dvojicích na otázku 
proč si mohli dospělí a děti dělat, co sami chtěli? (Např. Radim mohl jít na hřiště, protože měl 
napsané úkoly a pomohl mamince s nádobím). 

Nyní si samostatně vypiš dvě podtržená jména pod sebe, vedle každého z jmen napiš, co víš 
nebo si myslíš, že by každý z nich chtěl dělat, kdyby si mohl vybrat sám. Nakonec vedle 
vypiš, co každému z nich bránilo, aby si dělal, co sám chce. 

Například: 
Lucka chtěla navštívit kamarádku musela vyzvednout bratra ze školky 
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rozhovoru ve dvojicích se pokuste vysvětlit, jakými způsoby mohou lidé přinutit druhé 
k tomu, aby je poslouchali. 
Například: Co udělal Lukáš,aby mu dal Marek proti své vůli svou svačinu? 
proč Maruška poslechla paní doktorku a nešla na hřiště? 



Příloha č.7- Pomáhání nebo využívání? 
Samostatná práce s textem 

Přečti si následující text a splň úkoly, které jsou v něm uvedeny. 

Pomáhání nebo využívání? 

Michalův táta je školníkem na základní škole a jeho matka je v té škole uklizečkou. Otec má 
po havárii na motorce nepohyblivou pravou nohu, přesto někdy mámě s úklidem školy 
pomáhá. Několikrát v týdnu, když otec nemůže, řekne máma Michalovi a jeho staršímu 
bratrovi Petrovi, aby s ní šli školu uklízet. Michala nechá vynášet odpadkové koše a Petrovi 
řekne, aby zametl a vytřel chodby v prvním patře. 

Podtrhni, kdo v tomto odstavci uplatňoval nad někým moc. 
Považuješ toto jednání za oprávněné? Ano - Ne 
Proč? 

Petr chodí někdy večer na diskotéky se svou dívkou. Když má schůzku, chce po Michalovi, 
aby mámě s uklízením školy pomáhal sám. Když Michal namítá, že je to moc práce, Petr mu 
vyhrožuje, že mu už nikdy nepůjčí svoje horské kolo. Michal na Petrově kole jezdí rád -
všichni kluci ze třídy by takové chtěli. Petr si na něj vydělával celé minulé léto. Nikdo 
z Michalovy třídy takové kolo nemá. Michala někdy napadne, jestli by měl Petrův nátlak 
odmítnout. Většinou ale Petrovi vyhoví, protože nechce přijít o ježdění na jeho kole. 

Podtrhni, kdo v tomto odstavci uplatňoval nad někým moc. 
Považuješ toto jednání za oprávněné? Ano - Ne 
Proč? 

Michal někdy přijde do školy bez úkolů. Vedle něj sedí v lavici spolužák Ruda, který má 
vždycky úkoly z domova hotové a mívá je správně. Michal chce na Rudovi, aby mu dal o 
přestávce úkoly opsat a nabízí mu, že ho za to nechá jezdit na bratrově horském kole. 

Podtrhni, kdo v tomto odstavci uplatňoval nad někým moc. 
Považuješ toto jednání za oprávněné? Ano - Ne 
Proč? 



Samostatná práce s textem 

Přečti si následující text a splň úkoly, které jsou v něm uvedeny. 

Pomáhání nebo využívání? 

Michalův táta je školníkem na základní škole a jeho matka je v té škole uklizečkou. Otec má 
po havárii na motorce nepohyblivou pravou nohu. přesto někdy mámě s úklidem školy 
pomáhá. Několikrát v týdnu, když otec nemůže, řekne máma Michalovi a jeho staršímu 
bratrovi Petrovi, aby s ní šli školu uklízet. Michala nechá vynášet odpadkové koše a Petrovi 
řekne, aby zametl a vytřel chodby v prvním patře. 

Podtrhni, kdo v tomto odstavci uplatňoval nad někým moc. 
Považuješ toto jednání za oprávnčné?[Äno - Ne 
Proč? / , . . • 
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Petr chodí někdy večer na diskotéky se svou dívkou. Když má schůzku, chce po Michalovi 
aby mámě s uklizením školy pomáhal sám. Když Michal namítá, že je to moc práce Petr mu 
vyhrožuje, že mu už nikdy nepůjčí svoje horské kolo. Michal na Petrově kole jezdí rád -
všichni kluci ze třídy by takové chtěli. Petr si na něj vydělával celé minulé léto. Nikdo 
z Michalovy třídy takové kolo nemá. Michala někdy napadne, jestli by měl Petrův nátlak 
odmítnout. Většinou ale Petrovi vyhoví, protože nechce přijít o ježdění na jeho kole. 

Podtrhni, kdo v tomto odstavci uplatňoval nad někým moc. 
Považuješ toto jednání za oprávněné? Ano - Ne 
Proč? « , i fp) / -

; ••". ~.. 'V•/ ; ,>/,' / w (/ XÁ/Uhrr/ Jfi , 

Michal někdy přijde do školy bçz úkolů. Vedle něj sedí v lavici spolužák Ruda, který má 
vždycky úkoly z domova hotové a mívá je správně. Michal chce na Rudovi, aby mu dal o 
přestávce úkoly opsat a nabízí mu, že ho za to nechá jezdit na bratrově horském kole. 

Podtrhni, kdo v tomto odstavci uplatňoval nad někým moc. 
Považuješ toto jednání za oprávněné? Ano -JVej 
Proč? . , y - í ^ . 
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Príloha č. 8 - Oprávněné a neoprávnené užívaní moci 
Oprávnené uplatňování moci 

Neoprávnené uplatňování moci 

Vyber jeden ze svých příkladů oprávněného užití moci: 

Odkud vzala daná osoba právo k tomuto jednání? 



Oprávněné uplatňování moci 
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Neoprávněné uplatňování moci 
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Vyber jeden ze svých příkladů oprávněného užití moci: 

/jlJÍAXS+O 

Odkud vzala daná osoba právo k tomuto jednání? 

í 



Příloha č. 9 - úvodní text pro veřejné zasedání 

Šenov je malé město ležící na severní Moravě. V celém městě se nachází pouze dvě 

městská hřiště. Jedno leží v horní a více obydlené části města. Toto hřiště je nově 

zrekonstruováno, je oplocené a vybavené spoustou nových houpaček, klouzaček a pískovišť. 

Druhé hřiště je v dolní části obce. Jelikož město již nenašlo ve svém rozpočtu finance na 

obnovu a rekonstrukci obou hřišť, je toto dolní hřiště sice v provozu, ale v daleko horším 

stavu, než hřiště v horní části města. 

Dolní hřiště není oploceno, proto zde hrozí nebezpečí znečištění pískovišť zvířaty. Také 

houpačky a dřevěný hrad jsou již na některých místech poškozeny a hrozí zde dětem 

nebezpečí úrazu. 

Nej větší problém tohoto hřiště je v jeho poloze. Poblíž se totiž nachází restaurace III. 

cenové skupiny, která již od časných ranních hodin vítá své pravidelné zákazníky. Kolem 

hrajících si dětí a jejich matek se tak často pohybují osoby ve značně podnapilém stavu s ne 

příliš vhodným způsobem vyjadřování. Matky, které se svými dětmi toto hřiště navštěvují, si 

již několikrát stěžovaly na městském úřadě a dokonce sepsaly petici na posunutí otvírací doby 

místní restaurace. 

Často zde zasahuje také městská policie, neboť v restauraci dochází k potyčkám a rvačkám 

či přítomnost podnapilého člověka v blízkosti hřiště ohlásí některá z přítomných matek. 

Majitel restaurace se hájí tím, že platí městu řádný nájem a otvírací dobu přizpůsobil svým 

zákazníkům, kteří ho živí. To, co se děje za zdmi restaurace již není jeho problém. 



Příloha č. 10 - podklad pro práci ve skupině (veřejné zasedání) 

Skupina 1 - STAROSTA A MĚSTŠTÍ RADNÍ 

- budou řídit schůzi 

- jejich úkolem je vyslechnout zástupce všech skupin a zeptat se jich na všechny 

důležité věci 

- měli by také sledovat, jak jsou práva jednotlivých skupin dodržována 

Skupina 2 - ZÁSTUPKYNĚ MATEK 

hájí zájmy své a svých dětí 

- jsou rozzlobené, protože město stále neřeší problém polohy hřiště a jeho bezpečí 

- protestují proti tomu, aby byla restaurace otevřena již v ranních hodinách 

- dožadují se také častější přítomnosti městské policie v okolí restaurace a hřiště 

Skupina 3 - ZÁSTUPCI POLICIE 

- hájí se tím, že jich není takový počet, aby vymezili ze svých řad jednoho ze strážníků 

pro hlídání hřiště 

- tvrdí, že zasáhnou pokaždé, když obdrží oznámení o porušení veřejného pořádku 

- není v jejich pravomoci restauraci uzavřít či jinak pokutovat majitele restaurace 

Skupina 4 - ZÁSTUPCI RESTAURACE 

- hájí se tím, že řádně platí městu nájem a o objekt restaurace se starají 

- dále tvrdí, že otvírací dobu přizpůsobili svým zákazníkům, kteří je živí 

- hájí se tím, že to, co se děje za zdmi jejich restaurace je již nemusí zajímat 



Príloha č. 11 - pokyny k průběhu veřejného zasedání 

- Mluvčí první skupiny řídí zasedání. 

- Vysvětlí, proč se veřejné zasedání koná a postupně dává slovo zástupcům jednotlivých 

skupin. 

- Zástupci prezentují názory a návrhy své skupiny. 

- Ujistí spoluobčany, že svými návrhy nechtějí omezovat práva žádné ze skupin občanů 

Šenova. 

- Každá skupina napíše stručně svůj návrh řešení na tabuli. 

- Po vystoupení každé skupiny dá moderátor všem účastníkům možnost ptát se, 

vyjadřovat se k názorům, návrhům. 

- Po vystoupení všech skupin budou účastníci zasedání pod vedením moderátora 

hlasovat pro řešení, které bude chtít přijmout většina. 



Příloha č. 12 -Výsledek skupinové práce - krátký novinový článek 
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