
E T I C K AE T I C K A
VYCHOVAVYCHOVA U!EBNICE 

Hana Ginterová
Sv"tlana Hajdinová

8-9





3

Etická v!chova, U"ebnice pro  8. – 9. ro"ník základních #kol a víceletá gymnázia

Autorky: Mgr. Hana Ginterová , Mgr. Sv!tlana  Hajdinová
Odborní edito$i: PhDr. Pavel Moty"ka, Ph.D., Mgr. Zdislava Vyvozilová 
Odborná recenze: Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Mgr. David Van!k, Ph.D.
Odborná spolupráce: Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Ivan Podmanick#, Ph.D.
Jazykové korektury: PaedDr. Aranka $ezní"ková, Dana %tropová
Ilustrace: Alena Legierská
Zlom a sazba: Ing. et Ing. Anna Pospí&ilová
Návrh obálky: Ing. Michal Ji'í"ek

Nakladatel:  Národní institut pro dal&í vzd!lávání, 
Senová(né nám. 25; Praha 1, 110 00; I)O: 45768455; DI): CZ45768455 

Schválilo M%MT ".j.: MSMT-7934/2014 dne 6. "ervna 2014 k za'azení do seznamu u"ebnic pro základní 
vzd!lávání jako sou"ást ucelené 'ady u"ebnic pro dopl*ující vzd!lávací obor Etická v#chova s dobou 
platnosti &est let.

ISBN: 978-80-87449-57-8

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Etická v#chova a u"ebnice“, registra"ní "íslo 
CZ.1.07/1.1.00/26.0114, kter# je spolufinancován Evropsk#m sociálním fondem a státním rozpo"tem 
)eské republiky.



4



5

Obsah

8. RO%NÍK ............................................................................................... 9

Téma 1: D&stojnost lidské osoby ........................................................ 10
Lekce 1: Lidská práva pro v&echny ............................................................................10
Lekce 2: Co mohu já a co ostatní ...............................................................................11
Lekce 3: Co je v "lov!ku skryto… ..............................................................................12
Lekce 4: Osada Bezpráví ...........................................................................................13
Lekce 5: Síla rozhodnutí .............................................................................................15

Téma 2: Komunikace cit& .................................................................... 16
Lekce 6: Podve"erní bilance (co pol&tá' neschová) ...................................................16
Lekce 7: Co s námi cloumá… ....................................................................................18
Lekce 8: Jak se do lesa volá…? .................................................................................20
Lekce 9: Past na hn!v ................................................................................................21
Lekce 10: Osobní scéná' hn!vu .................................................................................23
Lekce 11: Dobr# slu(ebník, ale zl# pán  .....................................................................24
Lekce 12: Zahrada pro v&echny smysly .....................................................................25

Téma 3: Asertivita ................................................................................. 27
Lekce 13: D!láme n!co pro sebe ...............................................................................27
Lekce 14: Práva – tentokrát pro mne .........................................................................28
Lekce 15: Já jsem manipulátor, t!&í m!   ...................................................................30
Lekce 16: Jak prosadit svou bez ztráty kyti"ky..........................................................31
Lekce 17: Od dovednosti k mistrovství ......................................................................33
Lekce 18: Hedvábí a me" ...........................................................................................34

Téma 4: Sexuální zdraví ....................................................................... 36
Lekce 19: Doteky lásky ..............................................................................................36
Lekce 20: T'ináctá komnata .......................................................................................37
Lekce 21: Na prahu dosp!losti ..................................................................................38
Lekce 22: V#sadní právo ............................................................................................39
Lekce 23: Já a rodina – nabídky a o"ekávání ............................................................40

Téma 5: Média a jejich vliv na "lov'ka................................................ 43
Lekce 24: Síla slova, moc obrazu ..............................................................................43
Lekce 25: Náv&t!va „sedmé velmoci“ ........................................................................44
Lekce 26: Tajemství reklamy   ....................................................................................45
Lekce 27: +ijeme v mediálním sv!t! ..........................................................................46



6

Téma 6: Komplexní prosociálnost ....................................................... 48
Lekce 28: Prosociálnost v nás ...................................................................................48
Lekce 29: Co mohu prosociáln! nabídnout? .............................................................50
Lekce 30: Na kole ke vzd!lání, vzd!láním ke svobod! ..............................................51

Téma 7: Etika a ekonomika .................................................................. 55
Lekce 31: Labyrint financí ..........................................................................................55
Lekce 32: Finan"ní pasti a strasti ...............................................................................56
Lekce 33: Harpagon, nebo bonviván? .......................................................................59
Lekce 34: Hra s tisícikorunou .....................................................................................60

Téma 8: Etické ctnosti .......................................................................... 63
Lekce 35: Dva b'ehy ...................................................................................................63
Lekce 36: Piknik (ivota ...............................................................................................65

9. ro"ník ................................................................................................. 67

Téma 1: Sociální empatie (koho potkám na ulici) .............................. 68
Lekce 1: Co je normální? ............................................................................................68
Lekce 2: Je spravedlnost slepá? ................................................................................69
Lekce 3: )lov!k v síti .................................................................................................70
Lekce 4: Svoboda, nebo závislost .............................................................................71
Lekce 5: )lov!k je smrti blízek tím, (e se narodí .......................................................73

Téma 2: Asertivita ve skupin' (t$ída jin!ma o"ima) ........................... 75
Lekce 6: Kritizovat, ale p'itom neb#t ve sporu ...........................................................75
Lekce 7: Montekové a Kapuleti z na&í t'ídy ................................................................76
Lekce 8: Král není doma .............................................................................................77
Lekce 9: Kritika do kapsy ...........................................................................................78
Lekce 10: Rizika otev'en#ch karet ..............................................................................79

Téma 3: Já, potenciální vzor pro druhé  ............................................. 81
Lekce 11: Dv! strany jedné mince .............................................................................81
Lekce 12: Mo(nost b#t vzorem ..................................................................................82
Lekce 13: Samé dobré rady  ......................................................................................83
Lekce 14: Jak zm!nit lidi, ani( se jich dotkneme .......................................................84
Lekce 15: Stát si za sv#m ...........................................................................................85

Téma 4: Komplexní prosociálnost a rozvojová pomoc ..................... 87
Lekce 16: Jaké to je, kdy( jsou karty p'edem rozdány ..............................................87
Lekce 17: Kdy( dva d!lají toté(… ..............................................................................88
Lekce 18: Kdo ví, doká(e se bránit ............................................................................89



7

Lekce 19: Hledá se národ ..........................................................................................90
Lekce 20: Za závojem poznání        ............................................................................91
Lekce 21: Ko'eny a kmeny .........................................................................................92
Lekce 22: Nelze (ít smyslupln# (ivot jen sám pro sebe .............................................93
Lekce 23: Adopce na dálku jako doopravdy ..............................................................94

Téma 5: Duchovní rozm'r "lov'ka ...................................................... 96
Lekce 24: Otazníky kolem (ivota a smrti ....................................................................96
Lekce 25: Cesty poznání sv!ta ..................................................................................97
Lekce 26: Kdo chce h#bat sv!tem .............................................................................99
Lekce 27: M,j „betlém“ aneb Kdo ke mn! p'ichází… .............................................100

Téma 6: Etická stránka lidské sexuality ........................................... 102
Lekce 28: Jakou barvu má láska ..............................................................................102
Lekce 29: Partnerství – celo(ivotní úkol ...................................................................104
Lekce 30: Lásko, p'iná&ím ti dar ..............................................................................106
Lekce 31: Rodinn# kruh – rodinn# dluh ....................................................................107

Téma 7: Etické ctnosti ........................................................................ 110
Lekce 32: Dve'e, kter#mi ke mn! vchází sv!t  .........................................................110
Lekce 33: Cosi tam ve mn! ......................................................................................111
Lekce 34: Akutní polid&t!ní "lov!ka .........................................................................112
Lekce 35: Druhá &ance .............................................................................................113
Lekce 36: Na cestu ...................................................................................................114
Skute"né p'íb!hy – záv!re"né zamy&lení ................................................................115

KOMIKS ............................................................................................... 117



8



Etická v!chova 
U"ebnice  

pro 8. ro"ník  
základních #kol 

a víceletá gymnázia

Sv!tlana Hajdinová

Ilustrovala: Alena Legierská

Tento materiál je spolufinancován Evropsk#m sociálním fondem a státním rozpo"tem )eské republiky. 

Vytvo'ilo Etické fórum )R, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro dal&í vzd!lávání.

V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 „Etická v#chova a u"ebnice“



10

Lekce

1 Lidská práva pro v&echny

(WLFN¿�YÛFKRYD�� ��8êHEQLFH�SUR����URêQËN�=j�� ��7ÇPD����'ĎVWRMQRVW�OLGVNÇ�RVRE\�

„Práva v!ech lidí jsou omezena tehdy, jsou-li ohro"ena práva jednoho #lov$ka.“
(John Fitzgerald Kennedy)

ZAHRAJTE SI HRU  JMENOVKOVÁ K!Í"OVKA.
Vezm!te si ka(d# "ist# list papíru, doprost'ed napi&te své k'estní jméno tiskacím písmem a vydejte 
se na cestu za sv#mi spolu(áky a spolu(a"kami. Ka(dého p!kn! oslovte a po(ádejte ho o zapsání 
do va&í k'í(ovky. A( se setkáte se v&emi, posa-te se na místo.

1. Jak se ti da%ilo oslovovat ostatní?
2. Kde v!ude ses pohyboval/a p%i získávání jmen?
3. Po"ádal/a jsi o zápis ka"dého ve t%íd$?
4. Chovali se k tob$ v!ichni stejn&m zp'sobem? 
5. Hraje! rád/a r'zné hry, sout$"e apod.? Jaké?

Vezm!te si znovu sv,j papír s k'í(ovkou a dob'e si jej prohlédn!te. Popus.te uzdu své fantazii  
a dotvo'te poskládaná písmena do kreativního obrázku, obrázek pojmenujte. 
Na záv!r vytvo'te t'ídní galerii. 

PRÁVO JE:
• oprávn!ní, mo(nost chovat se ur"it#m zp,sobem;
• oprávn!n# nárok podlo(en# zákony, zvyklostmi.

Eleanor Rooseveltová, vdova po b#valém pre-
zidentovi USA, byla spoluautorkou V&eobecné 
deklarace lidsk#ch práv. Deklarace byla p'ijata 
10. prosince 1948 Valn#m shromá(d!ním OSN  
a tento den se stal Dnem lidsk#ch práv.

LIDSKÁ PRÁVA: 
• ka(dá osoba u( jen díky tomu, (e je lidskou bytostí, má ur"itá základní práva, která naz#váme lid-

sk#mi právy,
• s t!mito právy by m!li b#t v&ichni obeznámeni, aby dokázali ochránit sebe, své rodiny a svá sdru-

(ení p'ed t!mi, kte'í by tato práva cht!li poru&ovat.

Práva, která nále(í ka(dému "lov!ku, popisuje V#eobecná deklarace lidsk!ch práv.

Zamysli se nad citátem v úvodu stránky a zapi& n!kolik situací (aspo* t'i), ve kter#ch do&lo k poru&ení 
n!kterého lidského práva (z reálného (ivota, z filmu, z literatury apod.).

Nyní se ve skupinkách pod!lte o své poznatky a rozd!lte v&echny situace do skupin podle toho, které 
právo bylo poru&eno.
Které právo bylo ve va&ich situacích poru&ováno nej"ast!ji?

Jak jste na tom s dodr(ováním práv vy? Do p'í&tí hodiny si v&ímejte d!ní kolem sebe a svého chování 
ke druh#m. Zaznamenejte si podstatné informace do diskuze.

S právem neodd'liteln' souvisejí povinnost a odpov'dnost.
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2Co mohu já a co ostatní

(WLFN¿�YÛFKRYD�� ��8êHEQLFH�SUR����URêQËN�=j�� ��7ÇPD����'ĎVWRMQRVW�OLGVNÇ�RVRE\�

„Ale k #emu je svoboda, ne-li k tomu, aby ses anga"oval?“
(Jean Paul Sartre) 

AKTIVITA KOLE$KA

Sedn!te si do kruhu. 
Nyní máte mo(nost svobodn! vyjád'it, co vás trápí, s "ím nebo s k#m máte problémy a jaké máte 
starosti. Ka(d# z vás dokon"í v!tu: „Vadí mi… (Vadí mi, (e… Vadí mi, kdy(…).“ Sna(te se problémy 
pojmenovat, nikoli je 'e&it.
A nyní zm!*te téma kole"ka – m,(ete kohokoli nebo cokoli pochválit. Dokon"ete v!tu: „Líbí se mi… 
(Líbí se mi, kdy(… Líbí se mi, (e…).“
Jednotlivá kole"ka m,(ete n!kolikrát opakovat.

• Jaké jsi m$l/a pocity p%i vyslovování názor' v první a druhé #ásti aktivity?
• T&kaly se n$které v$ty tebe nebo tvého chování, jednání?
• Jak&m zp'sobem jsi reagoval/a?

V#eobecná deklarace lidsk$ch práv – ano, mnohdy v#ak i ne! 

Není toho málo, co lze v "eské kotlin! v této souvislosti kritizovat, nebo. ani u nás doma není stav lidsk#ch 
práv dosud ideální. Ne v&echna práva mohou u(ívat Romové, senio'i, (eny, lidé s t!lesn#m "i mentálním 
posti(ením, homosexuálové "i p'ist!hovalci. Diskriminace z nejr,zn!j&ích d,vod, je u nás ka(dodenní re-
alitou. A práv! ona je p'eká(kou praktického napln!ní lidsk#ch práv.
http://www.czechfreepress.cz/jiri-bata/vseobecna-deklarace-lidskych-prav-ano-mnohdy-vsak-i-ne.html

• „Sv!t je nebezpe"né místo, ne kv,li t!m, kte'í zlo páchají, ale kv,li t!m, kte'í to vidí a ned!lají nic.“ 
(Albert Einstein)

• „Lépe (ít den jako lev ne( sto let jako ovce.“ (Italské p'ísloví)
• „Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu m#lit se.“ (Móhandás Karam"and Gándhí)
   

Zamyslete se nad citáty a p%íslovím a diskutujte ve skupin&.

„Dodr(uj t'i pravidla: úctu k sob! samému, ohledy na druhé, zodpov!dnost za v&echny "iny, které vy-
koná&.“

(Dalajláma)
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3 Co je v "lov!ku skryto…

(WLFN¿�YÛFKRYD�� ��8êHEQLFH�SUR����URêQËN�=j�� ��7ÇPD����'ĎVWRMQRVW�OLGVNÇ�RVRE\�

„Není mo"né b&t v"dy hrdinsk&, ale v"dy je mo"né b&t lidsk&.“
(J. W. Goethe)

Voda z p'ívalového de&t! zaplavovala ulice i p'ízemí dom,. 
Hasi"ské jednotky "erpaly vodu ze zaplaven#ch míst a pro-
vád!ly dal&í záchranné práce.

Policisté u( druhou noc pát-
rali po zmizelém dít!ti…

V!dci se ve sv#ch v#zku-
mech zab#vají sv!tem 
uvnit' atomu.  
Protony, neutrony, elektro-
ny... Jak se chovají, jak vy-
padají a k "emu vlastn! na 
sv!t! jsou? 

Vytvo'te "ty'- a( &esti"lenné skupiny a formou brainstormingu uva(ujte na téma „skryté mo(nosti 
"lov!ka, jeho potenciality (co je v mo(nostech "lov!ka uskute"nit)“. 
Na záv!r si v&echny skupinky sd!lí své poznatky.

• Co #lov$ka vede k p%ekonávání sv&ch mo"ností?
• V jak&ch situacích dochází k hledání skryt&ch mo"ností v sob$ a k jejich nalezení?
• Doká"e ka"d& #lov$k odkr&t své skryté mo"nosti? Pro# ano, pro# ne?
• Vyu"ívá ka"d& sv'j potenciál (souhrn schopností, celková mo"nost n$co ud$lat)? Za jak&ch okol-

ností rad$ji #lov$k neuplatní v!echny své schopnosti, mo"nosti?

Znáte takového "lov!ka ve svém okolí? P'ipravte si do p'í&tí hodiny povídání o "lov!ku, kter# je vám 
blízk#, kterého si vá(íte, vyjád'ete, co m,(e dokázat; mohou b#t inspirací pro vás jeho "iny, schopnosti? 

Na zásadní (ivotní rozhodnutí má "lov!k n!kdy jenom zlomek vte'iny a nikdo a nic z n!j nem,(e 
sejmout odpov!dnost za n!.

Michal Velí&ek, st'iha" TV Nova, byl v roce 2005 zavra(d!n  
v Praze na Karlov! nám!stí, kdy( se rozhodl pomoci napadené (en! 
s ko"árkem. Nadace Adra ud!luje ka(doro"n! Cenu Michala Velí&ka 
lidem, kte'í prokázali v situacích, v nich( jde o záchranu lidského 
(ivota, ob"anskou state"nost a slu&nost. 
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4Osada Bezpráví

(WLFN¿�YÛFKRYD�� ��8êHEQLFH�SUR����URêQËN�=j�� ��7ÇPD����'ĎVWRMQRVW�OLGVNÇ�RVRE\�

„D'stojnost pro #lov$ka je tolik, co pro rybu voda.“
(John Quincy Adams)

Bezpráví je ozna"ení pro k'ivdu, nespravedlnost nebo p'íko'í, p'ípadn! protiprávnost.

Pracujte ve skupinách.

Ka(dá skupina popí&e (ivot v OSAD/ BEZPRÁVÍ; jak spole"enství lidí 'e&í ka(dodenní situace  
a problémy, kdo stojí v "ele, kdo se o co stará, jak se 'e&í vzd!lání, majetkové vztahy, man(elské  
a rodinné vztahy, vztahy mezi nad'ízen#mi a pod'ízen#mi, jak a kdo v této spole"nosti vykonává 
trestní právo, jak je postaráno o staré a nemocné lidi, d!ti a matky…

(Na pomoc si vezm!te karti"ky V&eobecné deklarace lidsk#ch práv.)

P'ipravte si ukázku ze (ivota v OSAD/ BEZPRÁVÍ formou dramatizace a p'edve-te ji.

N&kter$m lidsk$m práv'm se p%i%azuje vzne#en$ název svobody.  
Jde o tato práva:
 

    

• Sleduj ve scénkách ostatních skupin, jak byly svobody napl*ovány. Pokud nebyly ve scénce vyjád-
'eny, zeptej se na n!. 

• Ve které z p'edveden#ch osad by se ti (ilo nejlépe, ve které nejh,'e? 
• Vyhledej názvy obcí a m!st s pozitivním smyslem (nap'. Chvalkovice).
• Myslí&, (e osada Bezpráví existuje ve skute"nosti? Zjistí& to na následující stran!.

Budeme-li k sob! navzájem ohleduplní, tolerantní a vst'ícní, budou také v&echny svobody p'iroze-
nou sou"ástí na&eho (ivota.

svoboda pobytu

svoboda pohybu 

svoboda my!lení

svoboda projevu

svoboda sv"domí

svoboda nábo#enského vyznání

svoboda um"lecké tvorby

svoboda v"deckého bádání

osobní svoboda

svoboda shroma#$ovací

svoboda spol%ovací

svoboda koali%ní
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4

(WLFN¿�YÛFKRYD�� ��8êHEQLFH�SUR����URêQËN�=j�� ��7ÇPD����'ĎVWRMQRVW�OLGVNÇ�RVRE\�

Bezpráví
je osada v okrese Ústí nad Orlicí a nachází se na pravém b'ehu 
Tiché Orlice, v#chodn! od m!sta Brand#s nad Orlicí. Zdej&í ml#n 
je jako samota dolo(en ji( k roku 1506. Zatímco v roce 1836 m!la 
osada 51 obyvatel, v le-
tech 1890–1961 po"et 
obyvatel byl mén! ne( 
20 a v n!kter#ch letech  
i mén! ne( 10. V letech 
1980, 1991 a 2002 ne-
byl v osad! evidován 
ani jeden trvale bydlící 
obyvatel.

Konkrétní p,vod názvu není znám.

Údolím prochází od roku 1845 (eleznice Praha–Olomouc.  
Na levém b'ehu proti osad! je od druhé poloviny 40. let 20. 
století (elezni"ní zastávka s názvem Bezpráví, s osadou spoje-
ná mostem. V rámci v#stavby I. (elezni"ního koridoru se uva-
(uje o nap'ímení trat! klikatící se údolím a jejím vedení tune-
lem, "ím( by se vyhnula Bezpráví.

Osada dnes slou(í hlavn! k rekrea"ním ú"el,m.
Okolní p'íroda, hlavn! údolí Tiché Orlice a lesnaté svahy  
nad ní, su.ové lesy pod obcí Sudislav nad Orlicí s bohatou kv!-
tenou, kopec Zátvor jsou "ast#m cílem turist,.

Na za"átku 90. let 
20. století se pokusila 
skupina recesist, v Bezpráví vytvo'it "eskoslovensk# skanzen 
komunismu (totality). V&e ale z,stalo ve stadiu po"áte"ní fáze 
spo"ívající v hromad!ní portrét,, bust a soch komunistick#ch 
p'edstavitel,, rud#ch prapor,, p!ticíp#ch hv!zd a jin#ch dobo-
v#ch artefakt,. Pokus nem!l dlouhého trvání.
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5Síla rozhodnutí

(WLFN¿�YÛFKRYD�� ��8êHEQLFH�SUR����URêQËN�=j�� ��7ÇPD����'ĎVWRMQRVW�OLGVNÇ�RVRE\�

MIGNONETTE
19. kv!tna 1884 vypluli "ty'i mu(i na plavbu z Anglie do  Austrálie na jacht! jménem „Mignonette“. Byl 
to kapitán Thomas Dudley, první d,stojník Edwin Stephens, námo'ník Ned Brooks a Richard Parker 
– 17let# plav"ík. Po dvou m!sících klidné plavby, 5. "ervence 1884, obrovská vlna narazila z boku na 
jachtu, která se za"ala potáp!t. Mu(i m!li "as vzít pouze dv! krabice s konzervami a dostat se na zá-
chrann# "lun, ne( se lo- zcela potopila.
)ty'i ne&.astní námo'níci se nacházeli uprost'ed Atlantiku, 1 600 mil od pevniny, s n!kolika málo 
konzervami zeleniny, je( je m!ly dr(et p'i (ivot!. Po t'ech dnech se jim poda'ilo chytit (elvu, kte-
rá jim zajistila jídlo na dal&ích dev!t dní. Ale je&t! 1 000 mil bez jídla a pitné vody je d!lilo od pev-
niny. Ob"as se jim poda'ilo chytit pár kapek de&.ové vody, ale námo'níci za"ali ztrácet nad!-
ji a byli zoufalí. Kapitán napsal dopis své man(elce, (e po-
kud se neobjeví lo-, „…musíme brzy um'ít… Lituji toho, (e 
jsem se vydal na tuto cestu…“ Byla tu v&ak &ance na p'e(ití  
o n!kolik málo dn, déle alespo* pro t'i "leny posádky, kdyby byl 
ob!tován jeden mu( na jídlo pro ostatní. Kapitán navrhl losovat 
o tom, kdo by m!l b#t zabit, ale Stephens  a Brooks nesouhlasili. 
„Pokud máme zem'ít,“ 'ekli, „m!li bychom zem'ít v&ichni spole"-
n!.“ Mlad# Richard Parker, le(ící tém!' v bezv!domí na zádi "lunu, nic ne'íkal. 
Po dvou dal&ích dnech bez vody a jídla kapitán p'esv!d"il Stephense, (e jeden z nich musí b#t ob!to-
ván pro záchranu ostatních a (e jasn#m kandidátem je Richard Parker. Byl sirotek, nem!l ani man(elku, 
ani rodinu a byl u( blízko smrti. Ze svého kómatu se probíral jednou za dlouh# "as, aby se napil mo'-
ské vody, která v&ak jeho stav jen zhor&ovala, a op!t upadal do bezv!domí. Ostatní v!d!li, (e se blí(í  
k pásmu, kudy vedou lodní trasy. Mohli uvid!t lo- ka(d#m dnem, anebo také ne. Dohodli se na tom, (e 
pokud neuvidí lo- ani dal&í den, tak Richarda zabijí. +ádná se neobjevila.
Brooks se necht!l ú"astnit zabíjení. Zatímco si na opa"ném konci "lunu schoval obli"ej do ko&ile, Dudley  
a Stephens poklekli nad bezvládn#m Richardem. „Richarde, chlap"e,“ &eptal kapitán, „nade&el tv,j "as.“ 
Stephens byl p'ipraven p'idr(et mladíkovi nohy, ale nebylo to t'eba. Chlapec byl p'íli& slab#, ne( aby zá-
pasil o (ivot. Kapitán vytáhl kapesní n,( a bodl chlapce do krku. Smrt nastala okam(it!. V&ichni t'i pili krev  
a jedli srdce a plíce po t'i následující dny. )tvrt# den je zachránila n!mecká lo- Montezuma. V&ichni t'i 
byli velmi zesláblí. Prvního d,stojníka a kapitána museli vytáhnout na lo- pomocí lana.
Mu(i p'istáli v Anglii 7. zá'í 1884. Dudley, Stephens a Brooks p'edstoupili p'ed Námo'ní ú'ad, aby vy-
sv!tlili chlapcovu smrt.

POJMY, SE KTER%MI PRACUJEME:
V#eobecná deklarace lidsk!ch práv je jedním ze zásadních milník, historie lidstva. 
Stala se prvním mezinárodním uznáním svobod a práv ka(dého "lov!ka bez rozdílu 
kulturních a nábo(ensk#ch ko'en,, rasy, pohlaví a místa p,vodu.
Valné shromá(d!ní p'ijalo deklaraci 10. prosince 1948. Den p'ijetí se pak symbolicky 
stal Dnem lidsk#ch práv. P'ipomínáme si ho dodnes.

Poprvé v historii se lidstvo dokázalo shodnout na dokumentu, jeho( hodnota byla pova(ována za uni-
verzální.

Deklarace obsahuje a popisuje rovnost t!chto práv v&ude ve sv!t! ("lánek 1 a 2), ob"anská  
a politická práva ("lánky 3–21), ekonomická a sociální práva ("lánky 22–27) a povinnosti  
a zodpov!dnosti prosazování t!chto práv pro ostatní ("lánky 28–30).

Svoboda je mo(nost, p'ípadn! také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své v,le“  
a nést za to p'im!'enou odpov!dnost.

Rovnost vychází z toho, (e v&em lidem nále(í rovná práva, s ka(d#m "lov!kem by se m!lo 
zacházet stejn! bez ohledu na jeho rasu, etnicitu, sociální p,vod "i nábo(enství, v!k, spo-
le"enské "i ekonomické postavení, ka(d# má rovnou mo(nost ú"astnit se politického (ivo-
ta a ucházet se o ve'ejné funkce.

Diskriminace je nej"ast!ji pou(ívána v negativním v#znamu rozli&ování lidí 
na základ! rasy, nábo(enského p'esv!d"ení, politického p'esv!d"ení, pohla-
ví, v!ku apod. 

Potencialita – mo(nost, schopnost.
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„Chceme-li porozum$t n$jaké osob$, musíme pro"ívat její pocity, trp$t jejími bolestmi a u"ívat si její 
radosti.“

(Thérese Jacobs-Stewartová)

TO BYL DNESKA ZASE DEN… 

• budík… zase do &koly  

• a( ráno jsem si vzpomn!l na písemku z matiky 

• máma mi zase nachystala „zdravou sva"inku“  

• ujela mi m!stská   

• v "e&tin! poznámka – pr# jsem se bavil   

• a ta matika – hr,,,za      

• Alena ode&la po vyu"ování ze &koly s Danem, ani se neoto"ila, kdy( jsem na n! volal       

• v basketu jsem si namohl kotník     

• na zítra – referát do d!jepisu, ale jaké téma?      

• zítra bych nejrad&i onemocn!l…                     

DNES BYL FAKT BEZVA DEN…                                                         

• ten ú"es se mi dnes povedl, holky koukaly   

• a Petr na m! "ekal, &li jsme spolu do &koly    

• máma mi p,j"ila sv,j nov# svet'ík, proto(e jsme &li na koncert     

• zkou&ení v zem!pise dopadlo dob'e   

• kone"n! se mi poda'ilo stáhnout tu novou písni"ku  

• trochu nás sjel pan &kolník, (e jsme se pr# s holkama „bavily moc hlasit!“ v &atn!  

• odpoledne jsem v tane"ních kone"n! zvládla ud!lat ty kroky, co jsem po'ád pletla  

• pomohla jsem nachystat ve"e'i a maminka m! za to pochválila   

• brá&ka mi dal pusu za pohádku na dobrou noc   

• u( se t!&ím na zítra… 
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P'e"ti si, jak hodnotí sv,j den dva (áci, a pokus se u ka(dé situace vyjád'it, jaké city pro(ívají její ú"astníci.

• Stalo se ti n$kdy, "e jsi m$l/a podobn& den?

• Jak ses s tím vypo%ádal/a?

V b!(né 'e"i se "asto termíny cit, emoce a pocit pou(ívají jako synonyma a zam!*ují se.
Zjednodu&en! se dá 'íct, (e city máme a emoce poci(ujeme.

Zamysli se nad sv$m dnem a zapi# jeho pr'b&h pomocí pro(it$ch cit'.
V&ímej si, jak pro(ívají a vyjad'ují city lidé kolem tebe. Pom,(e ti Svitek emocí:

„Negativní emoce p'iná&ejí nemoce.“ Nenechme si jimi ovládat (ivot a více vnímejme a pro(ívejme 
pozitivní okam(iky.
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„Kdo p%emáhá sv'j hn$v, vít$zí nad nejv$t!ím nep%ítelem.“
(Publilius Syrus)

Byl to takovej blbej den, do kterého se "lov!k "as od "asu probudí. Sedím v metru, pozoruji oknem 
kilometry barevného vedení a p'em#&lím, jakou energii v sob! ukr#vají. Tu najednou cítím obrovsk# 
v#dej kilojoul, na vlastním t!le. „Dejte si tu hlavu n!kam," sly&ím vedle sebe a jenom pomalu mi do-
chází trapnost situace. Usnula jsem a zabo'ila se sv#m obli"ejem do ramene spolucestujícího. Chá-
pu, tohle se ned!lá. Jeho prudká reakce mi ale náladu rozhodn! nezvedla. Je ráno, kolem musí b#t 
cítit m,j skv!l# parfém (váno"ní dárek) a v,bec nejsem nijak odpudivá, tak(e decentní popostr"e-
ní by podle mého bylo adekvátní.
Z'ejm! nebylo. Stejn! jako z'ejm! není pat'i"né vyh#bat se lidem, kte'í p'i p'estupu z á"ka do bé"-
ka nenasadí tempo mírného poklusu. Nemluv! o tom, kdy( si v p'edklonu zavazují tkani"ku, tudí( 
se nenacházejí v zorném poli sp!chajících. Tolik necht!n#ch plácnutí m,j zadek neza(il ani na ven-
kovské diskotéce. Vrchol blbého dne ale m!l teprve p'ijít. Zaslou(ila jsem se o n!j vlastn! sama, ale 
posu-te. Kdy( p'ed vámi ud!lá pes baskervillsk# bobek, za kter# by se nemuselo styd!t ani ko*ské 
sp'e(ení ze Staromáku, a jeho pán d!lá jakoby nic, neozvali byste se? Já ano, ov&em namísto sá"-
ku se mi p'ed o"ima zjevila ruka s vulgárním gestem a v u&ích zn!la slova, p'i kter#ch jsem se p'e-
stala "ervenat v sedmnácti.
A tak p'í&t!, a( zas nastane blbej den a já se budu opírat o nevrlé spolucestující anebo nabádat  
k úklidu psích exkrement,, usm!ju se na neslu&ná gesta, nasypu si popel na svoji t!(kou hlavu  
a tkani"ky si budu zavazovat jenom mimo dav. 
(Upraveno pro pot%eby u#ebnice podle http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/blo-
gy/159875-jako-male-deti/)

Vytvo%te t%í- a( )ty%)lenné skupiny a pracujte s textem:
Autorka "lánku Kate'ina Ko'ínková je noviná'ka a popisuje jedno své ráno. 
1. Vyhledejte situace, které vzbuzují u pisatelky emoce (city), a tyto emoce pojmenujte.
2. Toté( prove-te i u ostatních ú"astník, – soused v metru, p'estupující kolemjdoucí, majitel psa.
3. Rozd!lte tyto city na AFEKTY a NÁLADY. Najdete v "lánku i n!jakou VÁ%E0 "i CITOV1 VZTAH?

Vysv!tlení pojm, najdete na konci kapitoly.

P$e"t'te si a pokuste se k citátu uvést p$íklad ze )ivota.

9 Afekty se nikdy neru!í rozumem, n&br" je!t$ siln$j!ími afekty. (Spinoza in Dietrich Bonhoeffer)
9 M$jte dobrou náladu. Dobrá nálada va!e problémy sice nevy%e!í, ale na!tve tolik lidí kolem, "e 

stojí za to si ji u"ít.  (Jan Werich)
9 Jestli"e se ti poda%ilo ovládnout vá!e( d%íve, ne" ona ovládla tebe, pak se m'"e! radovat. (Titus 

Maccius Plautus)

ZAHRAJTE SI – hrajte role a vyjád%ete ve scénce 
emoce (city):
• léka'e, kter# p'i&el k havarovanému autu;
• dít!te, které dostalo vysn!ného psa;
• &vadleny, která dostala zakázku pro známou ce-

lebritu;
• policisty, kter# chytil zlod!je;
• závodníka, kter# vyhrál závod;
• "lov!ka, kterému povode* vzala d,m.
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FOTOALBUM PLNÉ EMOCÍ

Emoce by nem!ly ovládat nás, ale naopak – my bychom se m!li nau"it emoce zvládat.

Posa*te se do kruhu, prohlédn&te si fotogra+e a diskutujte:
• Co pro"ívají lidé na obrázcích? (Pom'"e ti Svitek emocí.)
• Jsou jejich pro"itky dlouhodobé, krátkodobé, prudké #i intenzivní? (Rozd$l je.)
• Shodují se tvé názory na obrázky s názory ostatních? (Pro# ano – pro# ne?)
• Má! sv'j osobní zá"itek s afektem? (Chce!-li, sd$l ho ostatním.)
• Co doká"e ovlivnit tvou náladu? (K lep!ímu i k hor!ímu.)
• Pro jakou #innost, osobu, my!lenku #i v$c má! vá!e(?
• Má! k n$#emu (n$komu) citov& vztah?

1 2 3

654

7 8
9

121110
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„Pocity jsou naka"livé – ty pozitivní více, ne" ty negativní.“
(Daniel Goleman)

Jak se odrá(í vá# zp'sob jednání v jednání partnera k vám a naopak?
Zamyslete se nad následujícím schématem a zkuste uvést konkrétní p'íklady.

Na p'íkladech ze (ivota zkuste ukázat, jak se vzájemn! ovliv*uje nejen to, CO JE SD*LOVÁNO,  
ale zárove* JAK+M ZP,SOBEM a FORMOU. Jist! jste mnohdy pocítili, (e kdy( na vás n!kdo 
mluví arogantn!, zv#&en#m hlasem, prudce, máte chu. a tendenci reagovat podobn!. 
Je v&ak lep&í ve v!t&in! takov#ch situací jednat uvá(liv!, bez zbyte"n#ch afekt,. P'i komunikaci 
se vám to m,(e vrátit ve vst'ícném a laskavém jednání od va&eho partnera. Na&e jednání by m!lo 
sm!'ovat k prosociálnímu chování (ochotn! pomoci druh#m, ud!lat jim radost, p'inést jim u(itek 
atd.) a m,(eme jej vyjád'it darem, podporou, sympatií, porozum!ním, nabídkou spolupráce apod. 
Je pak pravd!podobné, (e se podobn! p'i jednání zachová i partner.

UKÁZKA: REVIZOR A ZASN&N% PÁN
Jedete v autobuse a pozorujete lidi kolem sebe. Na plo&in! pro ko"árky stojí zasn!n# pán. P'istoupili 
revizor a mladá paní s ko"árkem, jen(e pán stojí v prostoru pro ko"árky zamy&len! dál.
Revizor (velmi arogantn$): „Pane, vy neumíte #íst?“ Prstem uká"e na p%epravní %ád pro cestující.
Pán (probral se ze zasn$ní), klidn$, av!ak s nádechem jemné ironie: „Umím, pot%ebujete n$co p%e#íst?“

Nejprve si promyslete úkol sami za sebe. Pak vytvo'te skupinky a zamyslete se nad touto situací. Zva(te mo-
rální oprávn!nost po(adavku revizora sm!rem k pánovi i zp,sob a formu sd!lení obou osob (revizora i pána).

• Byl obsah po"adavku revizora, aby pán uvolnil prostor na plo!in$ autobusu, z morálního hlediska oprávn$n&?
• Jak charakterizujete zp'sob „revizorovy v&zvy“ k cestujícímu?
• Jak byste v roli revizora sd$lili zmín$nou v&zvu cestujícímu vy?
• Co v dané chvíli pravd$podobn$ pro"íval revizor a co zmín$n& pán?

V&ímejte si cit,, mluvte o nich, pochopíte lépe sebe i své blízké.
Bu-te k sob! up'ímní, bu-te optimisté, proto(e „s úsm!vem jde v&echno líp“.

MOJE JEDNÁNÍ reakcí na n' je
OSOBNÍ DOJEM, 

POCITY DRUHÉ OSOBY

ovliv-uje

ovliv-uje

reakcí na n' je JEDNÁNÍ DRUHÉ OSOBYM,J OSOBNÍ 
DOJEM, POCIT
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Past na hn!v
„Hádka je nejhor!í formou komunikace.“

 (Jonathan Swift)

         

               
CO M* DORAZÍ?                       

 

Jsou místa a prostory, ve kter#ch se pohybujeme, jsou lidé nebo skupiny lidí, s nimi( se potkáváme.
Projdi si následující polo(ky ve sloupcích a p'id!l jim body podle stupnice 0 a) 10. 
(0 bod& – v (ádném p'ípad!, nikdy u mne nedochází k projev,m hn!vu – obavy, zlost, vztek, nenávist, 
zu'ivost atd.
10 bod& – v ka(dém p'ípad!, tém!' po'ád u mne dochází k projev,m hn!vu – obavy, zlost, vztek, 
nenávist, zu'ivost atd.)
Zapi& si celkov# sou"et bod, a také sou"ty v jednotliv#ch sloupcích. Porovnej si je se spolu(áky.

O #em vypovídají jednotlivé sou#ty?
Co znamenají nízké a co vysoké hodnoty?
Co zna#í v$t!í rozdíl hodnot mezi jednotliv&mi sloupci?
U kter&ch polo"ek má! nejvy!!í hodnoty a co ud$lá! pro jejich sní"ení?

Kdy( "lov!k p'ijde na to, co ho zlobí, m,(e pracovat na tom, aby si jej hn!v nepodmanil a aby mu 
mohl p'edejít.

CO M* NADZVEDNE? 
CO M* VYTO%Í?

NA KOHO VYJEDU?

• spolu(áci/"ky, kamarádi
• sourozenci
• u"itelé
• rodi"e, p'íbuzní

• t'ída, vyu"ování
• &kolní prostory (chodba, 

jídelna)
• domov
• krou(ky, pobyt venku

• spolupráce, pomoc
• dodr(ování dohod
• chování druh#ch
• p'átelství
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Návod pro „v!bu#niny“ 
(Jak zvládnout hn&v, vztek a zlost)

Pov!stná poslední kapka p'etekla a my se p'isti-
hujeme, (e máme blízko k v#buchu. V&echno nás 
víc zlobí ne( obvykle a sta"í jen nepatrná „jisk-
ra“… a ta dá do pohybu celou lavinu emocí, kte-
rou u( nem,(eme zastavit. 
A tak se stává, (e na&e zlost zasáhne n!koho, 
kdo v,bec za nic nem,(e, kdo nic nezp,sobil,  
a proto ani nechápe na&i v#bu&nou a nep'im!'e-
n! prudkou reakci.

1. Máte právo na to mít zlost a ani to nemusí mít zjevn# d,vod. 
2. Na po"átku mohlo b#t zklamání, ura(ení, poní(ení "i n!"í odmítnutí. 
3. Kdy( vás n!co dusí a zlobí, nedr(te to v sob! a netrpte ml"ky a ublí(en!, sna(te 

se uvolnit… t'eba se zeptat. 
4. Zva(ujte v&echny svoje reakce, v&echno je t'eba 'e&it postupn! a systematicky. 
5. Musíte si p'esn! ozna"it p'í"inu, co vá& hn!v zp,sobilo, nep'ená&et to na nevin-

né… 
6. Nenechávejte nar,stat hn!v a nenechávejte ho p'er,st do jiné situace. 
7. Vyjád'ení hn!vu neodkládejte, ale vyvarujte se trik,:
 – nadávek;
 – citového vydírání;
 – kladení neoprávn!n#ch po(adavk,;
 – snahy za ka(dou cenu vyhrát; 
 – tendence udílet rány pod pás.
8. A jak se zbavit vzteku, kdy( jste na pokraji v#buchu:
 – Zav'ete o"i a t'ikrát se zhluboka nadechn!te a vydechn!te.
 – Po"ítejte pomalu po t'ech od padesátky k nule.
 – Oto"te se dvakrát doleva a t'ikrát doprava a 'íkejte si p'i tom zaklínadlo, 

   t'eba elce, pelce do pekelce… 
 – Ud!lejte t'icet krok, kamkoli.
 – Rozev'ete &iroce o"i, ústa a vyplázn!te jazyk, jak nejvíce m,(ete. 
9. Zbyte"n! nesp!chejte a vyhn!te se nervák,m. 
10.  Uv!domte si, (e je v(dy nutné p'esn! formulovat p'í"inu, p'esn! ozna"it,  

  co hn!v zp,sobilo.

(Informace byly #erpány z knihy: Cimick& Jan: Psychotesty, Fragment s.r.o. 2009.)
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Osobní scéná' hn!vu
„Kdykoliv se t$ zmocní hn$v, nemluv a nic ned$lej d%íve, ne" si v duchu p%e%íká! v!ech #ty%iadvacet  
písmen.“                (Caesar)

Za"íná-li nás ovládat zlost, na&e t!lo reaguje na zlostné podn!ty zv#&en#m pr,tokem krve v rukou, 
co( zp,sobí a usnadní uchopení zbran! nebo ude'ení nep'ítele. Zrychluje se také srde"ní frekvence  
a v d,sledku vyplavení hormon,, hlavn! adrenalinu, dojde k rychlému uvoln!ní energie. Z biologického 
hlediska je t!lo p'ipraveno na fyzickou reakci plnou energie.

Kolá( hn&vu
Jsou dny a chvíle, kdy nás opustí dobrá nálada, jsme vzn!tliví, podrá(d!ní, rozzlobení, ani( víme pro", 
a popudí nás ka(dá mali"kost. Pokuste se v#tvarn! pomocí kolá(e znázornit takovéto pocity. Sledujte 
p'i tom, jak v "lov!ku hn!v vzniká, nar,stá, jaké rozm!ry m,(e dostat, na co je zam!'en, co ho usm!r-
*uje atd. Po ukon"ení práce prezentujte své kolá(e a hovo'te o sv#ch pocitech hn!vu.   
• Jak #asto má! podobné pocity?
• Na koho nebo na co se nej#ast$ji zlobí!?
• Kdo nebo co ti pom'"e zbavit se hn$vu?

SEMAFOR JEDNÁNÍ

    

      ZASTAV SE

  

      ZAMYSLI SE

     
      

           JEDNEJ

Vybavte si situaci, ve které jste se rozzlobili na konkrétní osobu a její chování. Vzpome*te si na pr,b!h 
situace a pokuste se popsat, jak jste/byste ji $e#ili podle SEMAFORU. O sv,j zp,sob 'e&ení se po-
d!lte s ostatními.

Pokud se nám poda'í hn!v ovládnout, m,(e to mít spoustu pozitivních vyu(ití;  sta"í si vybavit mnohé 
v!decké objevy, za jejich( vznikem stála n!"í nesmi'itelnost s my&lenkou na nemoc "i smrt. 
Najd!te p$íklady pozitivního vyu)ití hn!vu. 

Sleduj, co zp,sobuje tv,j hn!v. Mo(ná p'ijde& na to, (e mnohé v!ci nestojí za to, aby ses zlobil/a.
Ne( dá& pr,chod svému hn!vu, n!kolikrát se zhluboka nadechni a dej si pár vte'in na rozmy&lenou. 
Pak jednej.

Rady dob'e mín!né:  
Kdy( se na tebe n!kdo zlobí...?
V!nuj nazlobené osob! pozornost – dívej se na ni, p'e-
sta* s "inností.
Nabídni prostor pro vyjád'ení – nep'eru&uj, neskákej do 'e"i.
Sd!l pochopení pro jeho/její hn!v – asi tu&ím, pro" se zlo-
bí& a chápu to…
Vyslov svoji podporu pro 'e&ení situace – jsem rád/a, (e 
o tom mluvíme… 
Sna( se pozornost nazlobené osoby p'evést na pozitiv-
n!j&í v!ci, kdy( to bude vhodné – chci s tebou po'ád ka-
marádit... Líbí se mi, (e to chce& 'e&it... Oce*uji, (e jsi za 
mnou p'i&el/la. 
P'esu* se z kritického místa st'etu do jiného prostoru – 
poj-, budeme to 'e&it n!kde, kde nás nebudou ru&it nebo 
kde nebudeme nikoho ru&it.
Nabídni n!co k pití, p'i pití se zklidní dech – dáme si limo-
nádu, asi to bude trvat déle…
Nenech se strhnout ke k'iku, nadávkám a urá(kám.
Kdy( nic nepom,(e a emoce jsou p'íli& silné, odejdi se 
sd!lením, (e pokra"ovat budete a( po uklidn!ní situace.
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 „Strach z nebezpe#í je tisíckrát hor!í ne" nebezpe#í samo.“ 

(D. Defoe)

T%i kouty 
Rozd!lte se do skupin podle toho, pro které stanovisko se rozhodnete. V ka(dé skupin! se chvíli bavte 
o svém v#b!ru.

Ka(dá skupina si ur"í mluv"ího, kter# bude zastupovat stanovisko daného koutu. Pokuste se najít od,-
vodn!ní a p'íklady pro „sv,j argument“.
• Jak probíhala diskuze?
• Na jak&ch od'vodn$ních jste se dohodli?
• Pro# by zrovna va!e skupina m$la prosadit sv'j argument? 

 Má& ob"as obavu, (e…
…t! n!kdo nazve slabochem?
…"erná ko"ka p'es cestu znamená ne&t!stí?
…se v pátek 13. n!co nep'íjemného stane?
…kdy( &lápne& na kanál, bude& mít sm,lu?
…nejsi dost atraktivní pro ostatní?
Ve skupinách, které vznikly v „koutech“, formou brain- 
stormingu napi&te, z "eho mají lidé strach, co jim p,-
sobí obavy, z "eho mají úzkost. Zapisujte v&echny 
nápady, své zápisy porovnejte s ostatními.

DÁ SE STRACH P'EKONAT?
(JAK? KDO/CO TI POM,"E?)

Pokuste se vytvo'it seznam 
"inností, které vám pomohou 
strachu p'edejít, p'ekonat ho  
a vyrovnat se s ním. 

Vyu(ijte karti"ku SEMAFORU k návodu, jak postupovat, kdy( nás p'epadne „vnit'ní“ "i „vn!j&í“ strach.

Strach je sou"ástí na&eho (ivota, nemusíme se za n!j styd!t. Ob"as nás ochrání a m,(eme se na-
u"it jej p'ekonat.

Kdo je siln#, nemá 
(ádnou slabost.

Strach z neúsp!chu.
Strach n!koho oslovit a b#t osloven.
Strach vystupovat na ve'ejnosti.
Strach, (e nejsem pro ostatní atraktivní.
Strach 'íct „ne“.
Strach vy'knout vlastní názor.
Strach z odmítnutí.

Strach ze tmy.
Strach ze v&eho cizího.
Strach z uzav'en#ch prostor.
Strach z pavouk,.
Strach z bacil,.
Strach, (e mi n!kdo ublí(í.

Kdo je siln#, ne-
dává své slabosti 

najevo.

Kdo je siln#, m,(e 

p'ipustit i své sla-
bosti.
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Zahrada pro v&echny smysly
„Chytil jsem mot&la – zahynul. Utrhl jsem kv$tinu – zvadla. Poznal jsem, "e v!eho, co je krásné, se 
mohu dotknout pouze srdcem.“                 (John Lennon)

City jsou vá(n#m "initelem v pro(ívání a chování "lov!ka. Mají mimo'ádn# v#znam pro správn#  
a v&estrann# rozvoj osobnosti, jsou jeho nutnou podmínkou. Slabé a chudé city dávají (ivotu pe"e. 
&edivosti a nudy, nepodn!cují k aktivit!. Záporné city se podílejí na rozvoji záporn#ch povahov#ch 
a charakterov#ch vlastností a "asto vedou ke zvrácenému chování "lov!ka. Naproti tomu silné, bo-
haté a kladné city pomáhají "lov!ku osvojit si kladné rysy osobnosti a podmi*ují jeho bohat# vnit'ní 
(ivot. Umo(*ují mu t!&it se ze (ivota, z v#tvor, lidí, z krásy p'írody.

Zaujm!te pohodlnou pozici (vsed! nebo vle(e), zav'ete o"i, uvoln!te se a vnímejte pouze zvuky kolem 
sebe. Soust'e-te se na své d#chání.

P'edstav si, (e t! (ivot zavál do míst, kde jsi je&t! nikdy nebyl…

    
• S k&m se baví!, kdy" má! n$jak& problém?
• Kam jde!, kdy" chce! o d'le"itém problému p%em&!let sám/sama?
• Co se ti b$hem tvé cesty líbilo nejvíc?
• Co ti d$lá nejv$t!í pot$!ení: ochutnat n$co dobrého, n$co krásného sly!et, dot&kat se n$#eho krás-

ného, n$co krásného cítit nebo si n$co krásného prohlí"et?
• Z #eho doká"e! na#erpat novou energii?

AKTIVITA NA ZÁV&R: VYBER SI NOV% RÁM
Ka(dému se 'e&í problémy lépe, kdy( se dívá na sv!t optimisticky. 
Poj-me zkusit pozorovat (ivot skrz rám ze sv#ch my&lenek.
Kdy( si vybereme rám s "ern#mi my&lenkami, jak potom vidíme sv!t?
Kdy( si v&ak doká(eme vybrat rám s jasn#mi, p'íjemn#mi my&lenka-
mi, jak# sv!t a jaké d!ní v n!m vidíme?

• )ím to je, "e n$které d$ti se dívají #ast$ji p%es smutn& rám, zatím-
co jiné skrz rám pln& nad$je?

• Jak se cítí!, kdy" vidí! sv$t skrz rám, kter& jsi práv$ vyrobil?
• Bylo pro tebe t$"ké vyzdobit sv'j rám?
• )í rám se ti líbí nejvíc?
• Jaké mo"nosti se ti nabízejí, kdy" se dívá! na sv$t p%es rám pln& nad$jn&ch vyhlídek?

Jsme lidé plní emocí a cit,, proto je vnímejme, p'ijímejme, poskytn!me jim v sob! nále(it# prostor. 
A nesty-me se za n!. 
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POJMY, SE KTER%MI PRACUJEME:
City (emoce) jsou siln!m impulzem k "innosti, jednání a chování "lov'ka.  
Jsou provázené ur"it#mi fyziologick#mi zm!nami (nap'. zrychlené d#chání, zm!na srde"ního tepu, 
z"ervenání, zpocení), gestikulací a mimikou.
Snadno se p'ená&ejí na ostatní (nezvladateln# smích, plá" p'i smute"ních událostech, panika). P,-
sobí na n! vliv kultury spole"nosti, temperamentu "lov!ka a nálady.
Ni"!í city souvisí s uspokojováním a neuspokojováním biologick#ch/pudov#ch pot'eb. 
Vy!!í city souvisejí se (ivotem "lov!ka ve spole"nosti, pat'í k nim city intelektuální, estetické, etické  
a sociální.
• Intelektuální city jsou city, které "lov!k pro(ívá p'i poznávací "innosti – nap'. zv!davost, p'e-

sv!d"ení a pochybování o správnosti poznání, ned,v!ra, p'ekvapení, zklamání p'i poznávání 
pravdy, láska k v!domostem, radost z poznání atd. 

• Estetické city jsou ty, které "lov!k pro(ívá p'i hodnocení p,sobících podn!t, z hlediska jejich 
krásy. Pat'í k nim nap'. cit krásna, cit odporného, o&klivého, harmonického, kontrastního, dále cit 
sm!&ného, komického, satirického, dramatického atd. Tyto city pro(íváme p'i setkání s um!lec-
k#mi díly i s p'írodními nebo lidsk#mi v#tvory (nap'. s krajinou, oble"ením, bytov#m za'ízením). 

• Etické city jsou ty, které "lov!k pro(ívá p'i dodr(ování nebo poru&ování morálních princip,  
u sebe samého nebo u jin#ch lidí. Takov# je nap'. cit morálního rozho'"ení nebo uspokojení, cit 
viny nebo neviny, cit spravedlnosti nebo nespravedlnosti, cit k'ivdy, cit spojen# s v#"itkami sv!-
domí. Velmi d,le(it#m etick#m citem je cit povinnosti a zodpov!dnosti. 

• Sociální city jsou ty, které pro(íváme ve styku s druh#mi lidmi nebo spole"ensk#mi skupinami. 
Sociální city zahrnují také citové reakce a vztahy, které se vztahují k lidem. Pat'í sem i city lidské 
d,stojnosti, bratrské city, cit dru(by, sounále(itosti, kolegiality, kolektivismu, altruistické city atd.

City se d'lí podle délky trvání a pr&b'hu na:
Afekty Nálady Vá#n', citové vztahy

– intenzivní a prudké cito-
vé reakce na r,zné zá(it-
ky (afekty hn!vu, zlosti, ra-
dosti, d!su, studu, smutku, 
atd.);

– rychl! vznik, bou$li-
v! pr&b'h, krátké trvání  
a nedostatek racionální 
kontroly jednání;

– tendence k okam)itému 
jednání („vybití“);

– nedojde-li k „vybití“ afektu, 
dojde k jeho m!stnání a hro-
zí, (e i nepatrn# zá(itek vy-
volá bou'livou reakci, pop'. 
stav úzkosti, vybuchnutí  
pro mali"kost;

– afekty neomlouvají na!e 
jednání.

– slabé, vícemén! trvalé citové 
stavy, malá intenzita a del#í 
trvání;

– jsou vyvolávány r,zn#mi udá-
lostmi, které mají pro "lov!ka 
v#znam, dodávají v&em zá(it-
k,m ur"ité zabarvení;

– krom! toho mají lidé r&znou 
trvalou náladu, tzv. základní 
náladu;

– ovliv*ují ostatní psychické 
funkce, jako jsou pozornost, 
pam!., motivace, my&lení, 
chování, zájmy, postoje atd.;

– proti negativním náladám je 
mo"né i nutné bojovat.

– silné a hluboké city, zmoc-
*ují se celého "lov!ka, ovlá-
dají jeho my&lení;

– n!kdy p$echázejí do cito-
v!ch vztah& – dlouhodobé 
emo"ní vztahy, trvalé city 
(láska, nenávist, obliba);

– ke konkrétní bytosti (nap'í-
klad láska k ur"itému "lov!ku, 
„domácímu mazlí"kovi“);

– k v'ci (nap'íklad láska k ply-
&ovému medvídkovi, autu…);

– k ideji (nap'íklad nábo(en-
ské…);

– k aktivit' (nap'íklad filatelie, 
volejbal...);

– vá!n$ mohou #lov$ka ni#it (al-
kohol, karty, hrací automa-
ty…), nebo mu b&t prosp$!-
né (práce, v$da, um$ní, koní-
#ek…).
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D!láme n!co pro sebe
„Já sám jsem ten jedin&, kdo m'"e zm$nit m'j "ivot. Nikdo jin& to za m$ neud$lá.“

(Carol Burnett)

Vezmi si papír a libovolnou v#tvarnou technikou vyjád'i, co si p'edstavuje& pod pojmem ASERTIVITA, 
jaké p'edstavy, emoce v tob! tento pojem vyvolává. Se sv#m v#tvorem se p'edve- ostatním, vytvo'te 
spole"nou galerii. 

 
DEFINICE ASERTIVITY
Asertivita je zdravé, p'im!'ené sebeprosazení. Jednat asertivn! tedy znamená nejednat na úkor dru-
h#ch, ale také nep'ipustit jednání ostatních na ná& ú"et. Jde vlastn! o takov# trénink, jak se:
a) vhodn! vyjad'ovat;
b) p'im!'en! prosadit;
c) ú"inn! bránit. 

Jana si objednala v restauraci kávu. )í&ník ji p'inesl, ale káva byla jen vla(ná a na &álku byl otisk rt!nky. 
Jak se Jana zachová, jak bude 'e&it situaci?

Ve dvojicích si p'ipravte dokon"ení situace
A: pasivn!
B: agresivn!
C: asertivn!
(Pomocnou teorii k zopakování najde& na konci kapitoly.) 

ASERTIVNÍ TECHNIKY (opakování)
1.  p'eskakující gramofonová deska,
2.  otev'ené dve'e,
3.  p'ijateln# kompromis.
Ka(d# se m,(e rozhodnout, kdy, ke komu, za jak#ch okolností a do jaké míry bude v jednání s lidmi 
asertivní.

Pro) asertivitu trénovat? 
9 Bude& se lépe vyrovnávat se zát!(ov#mi (ivotními situace-

mi.
9 Zbaví& se p'ehnané sebekriti"nosti a získá& p'im!'ené se-

bev!domí.
9 Nau"í& se vyhrávat a p'ijímat prohru.
9 Odmítne& bez pocitu viny a úzkosti.
9 Bude& 'e&it nep'íjemné situace s nadhledem.
9 Zvládne& jednání s lidmi v b!(n#ch situacích.
9 Doká(e& prosadit své názory.
9 Zabrání& manipulativnímu jednání druh#ch lidí v,"i sob!.
9 P'ijme& odpovídajícím zp,sobem hodnocení ostatních.
9 M,(e& b#t sám sebou.
9 Nau"í& se mluvit s lidmi, kte'í "lov!ka svou 'e"í zahán!jí do nesvobody.

B#t asertivní znamená stát si za sv#mi právy, ani( jsou po&kozena práva ostatních.
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„Skute#n$ !*astn& je, kdo p%ipadá !*astn& sob$, ne jin&m.“
 (Latinské p%ísloví) 

Asertivní lidská práva
Asertivita vede "lov!ka k tomu, aby se um!l rozhodovat 
sám za sebe a za svá rozhodnutí nesl odpov!dnost. Ten, 
kdo chce jednat asertivn! (jasn! a jednozna"n!, slu&-
n!, le" d,razn!, odolávat manipulaci a vyznat se v sob!  
i v druh#ch), by m!l znát zásady asertivních lidsk#ch práv. 
Základem t!chto práv je zásada, (e nikdo s námi nem,(e 
manipulovat, pokud mu to sami nedovolíme. 

A jaká jsou tedy základní asertivní práva?

1. Máme právo sami posuzovat své chování, my&lenky, emoce a nést za n! a za jejich d,sledky odpov!dnost. 
2. Máme právo nenabízet (ádné v#mluvy "i omluvy, ospravedl*ující va&e chování. 
3. Máme právo sami posoudit, zda a nakolik jsme odpov!dní za problémy druh#ch lidí. 
4. Máme právo zm!nit sv,j názor. 
5. Máme právo d!lat chyby a b#t za n! odpov!dní. 
6. Máme právo 'íci: „Já nevím.“ 
7. Máme právo b#t nezávislí na dobré v,li ostatních. 
8. Máme právo d!lat nelogická rozhodnutí. 
9. Máme právo 'íci: „Já ti nerozumím.“ 
10. Máme právo 'íci: „Je mi to jedno.“ 

Co z asertivních práv vypl#vá? Je t'eba prosazováním sv#ch práv neporu&ovat asertivní práva druh#ch 
a p'ijmout své asertivní povinnosti v,"i ostatním. 

A také mít mo(nost vyu(ít 11. asertivní právo:

11. Máme právo sami se rozhodnout, jestli se budeme chovat asertivn!.

Asertivní práva byla zformulována proto, aby pomohla odstranit pasivní, agresivní a manipulativní 
chování z komunikace. 
Dodr(ování asertivních povinností pomáhá p'i jednání s druh#mi vytvá'et rovnocenn# vztah.
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Asertivní povinnosti (závazky v("i druhému):

Sna(te se ostatní pochopit a navzájem se tolerovat. Kdyby ka(d# prosazoval jen sv,j názor, 
nikdo by se s nik#m nedomluvil. Pochopme, (e i ke zvlá&tnímu chování "lov!ka n!co vede. 

1. Chápat ostatní lidi

Ovládat své emoce neznamená chovat se chladn! jako kámen. Emoce je t'eba dávat najevo, 
ale v ur"ité mí'e. P'ehnané vyjad'ování emocí, a. u( pozitivních nebo negativních, m,(e oko-
lí vystra&it. Ne( se projevíte, zhluboka se nadechn!te.

2. Ovládat své emoce

Ka(d# "lov!k má právo chovat se asertivn! a pou(ívat asertivní techniky. Vy máte mo(nost 
volby v tom, jak se budete chovat. Umo(n!te tuto volbu také ostatním. 

3. Umo)nit jin!m chovat se asertivn'

Ne( se p'i pou(ití asertivních komunika"ních technik rozhodnete vést svou, zadr(te. Vá& pro-
t!j&ek m,(e mít v!t&í chu. se dohodnout, ne( byste mohli "ekat. Jestli(e chcete, aby ostatní 
poslouchali vás, musíte toté( umo(nit i jim.  

4. Sna)it se naslouchat druh!m 

Ka(d# máme jin# názor. Navzájem musíme své názory respektovat, i kdy( s nimi úpln! nesou-
hlasíme. Na druhou stranu nás názory druh#ch mohou obohatit. Mohou roz&í'it na&e my&lení.  

5. Vá)it si názor& jin!ch

N!kdy se sejdou lidé, kte'í se sna(í prosadit sv,j po(adavek za ka(dou cenu. Ne( vést nekone"n# 
dialog, je lep&ím 'e&ením p'istoupit na p'ijateln# kompromis. U&et'íte tím nejen "as, ale i energii. 

6. Nau"it se p$istoupit na kompromis

Ka(d# z vás se n!kdy zm#lí. Samoz'ejm! je lépe omyl,m p'edcházet. N!kdy ale omylu p'edejít ne-
lze. Není um!ní se sna(it omyly vym#tit. Nejd,le(it!j&í je svou chybu p'iznat a sna(it se ji napravit.

7. P$iznat omyl a napravit ho
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„Nikdy jsem nemyslel, "e by svoboda #lov$ka zále"ela na tom, aby d$lal, co chce, n&br" spí! v tom, 
aby nikdy ned$lal, co nechce.“           (Jean Jacques Rousseau)

Já, já, já, jenom já...
• M,j úsp!ch p'edev&ím.
• Kdy( se mi n!co nepovede, ob!tní beránek za mne se v(dycky najde. 
• Za v&echno mohou oni. 
• Napovídám chytrému, je to snadné a bezproblémové.
• V mé 'e"i se nikdo nevyzná, druhé chytám za slovo.
• Já nic ne'íkám, ale na moje slova dojde...
• Moje heslo: Rozd!luj a panuj.
• Kdy( chci n!co pro sebe, 'íkám: Bude to pro nás v&echny u(ite"né.
• +ádám náznakem: M!lo by se ud!lat...
• Nikdo to nemá tak t!(ké, slo(ité jako já, ale v(dycky v&em nabídnu pomoc (kdy( to jde).
• Nic nepí&u, musíte mi v!'it.
•  Va&e chyby jsou moje zbran!.
• Stokrát opakovaná le( se stává pravdou – já umím opakovat.
• Informace zásadn! podávám tak, aby vyhovovaly mn!, p'ekroutím, co se dá. 
• Závidím.
• L(u.

JAK DOKÁ)U MANIPULOVAT:

Tém!' ka(d# "lov!k se n!kdy uch#lí k manipulativnímu chování, aby získal pro sebe v#hodu. Pokud se 
ale takové chování stane jeho (ivotním p'esv!d"ením, není (ivot s ním a vedle n!j v,bec jednoduch#. 
Naopak kdy( si uv!domíme, (e nás n!kdo vmanipuloval do toho, s "ím souhlasíme, není nám to proti 
mysli, ba dokonce nám to vyhovuje, pak nemusíme automaticky toto jednání odmítat, ale m!li bychom 
se zamyslet, co a jak p'í&t! ud!láme sami za sebe. 

Manipulaci m,(eme poznat podle toho, jaké pocity máme z komunikace. Pokud na základ! slov  
a jednání n!koho jiného cítíme nep'íjemné pocity jako strach, rozpaky, vinu za své jednání, pravd!po-
dobn! se n!kdo sna(í s námi manipulovat. Pro potvrzení takové domn!nky je dobré druhého pozo-
rovat "ast!ji, pokud to jde, a v jeho chování ur"it prvky manipulace. Pak za"neme s obranou proti ní.

a) manipulace p$ímá – nátlaková, manipulovan# si pln! uv!domuje, (e musí ud!lat n!co, co ne-
chce (synovi se moc nechce na brigádu, kterou mu otec domluví ve svém podniku, aby mu mohl 
pomoci, ale taky kontrolovat, ale na jinou brigádu jej otec nepustí)  

b) manipulace nep$ímá – taktizující, manipulovan# si neuv!domuje, (e momentáln! d!lá n!co 
pro n!j nev#hodného (nakupující v supermarketu se nechá ovlivnit nabídkou typu „3 za cenu 2“, 
„pouze dnes za polovi#ní cenu“ apod. a nakoupí i zbo"í, které nepot%ebuje)

A. manipulace pozitivní – lidumilná, manipulátor p,-
sobí na ostatní s vyu(itím autority a zku&eností, nap'.  
ve zdravotnictví (psychologie), p'i vyjednávání, uklid-
*ování zachra*ovan#ch, p'i 'e&ení situací nekonfliktn! 
("áci si prosazují v&let na kolech, ale u#itel je p%esv$d#í 
o vhodn$j!í mo"nosti v&letu)

B. manipulace sobecká – ubli(ující, manipulátor myslí 
pouze na vlastní prosp!ch za ka(dou cenu (dívka ocení 
znalosti spolu"a#ky a pozd$ji ji po"ádá o vypracování 
úkolu s omluvou, "e to sama nezvládne)

1. manipulace v'domá – úmyslná, manipulátor promy&len! p,sobí na manipulovaného, aby zís-
kal prosp!ch, v#hodu (chlapec d'mysln$ vysv$tluje sest%e, "e nikdy nedoká"e uklidit jako ona, 
aby to ud$lala za n$j)

2. manipulace nev'domá – neúmyslná, manipulátor nev!domky p,sobí na manipulovaného, 
v!t&inou v p'ípad! (ádosti – vyvolání lítosti, lichotka (dít$ si má samo zavázat tkani#ky a nejde 
mu to, za#ne plakat a mamince mu ho je líto a pom'"e mu)
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„+ivot je z 10 % to, co se mi stane, a z 90% to, jak na to reaguji.“
(John C. Maxwell)

Ne ka(d# "lov!k jedná jako manipulátor, p'esto pokud na n!jakého narazíme, je t!(ké se z jeho vlivu 
vymanit. Doká(í se schovat za masku, citov! vydírají, získávají nadvládu.  
Uká(eme si n!kolik manipulativních technik. Lidé aplikující tyto postupy zneu(ívají d,v!ru druh#ch, 
jsou záke'ní "i &kodolibí, l(ou nebo p'edstírají. Kdy( techniky budeme znát, m,(eme je v chování 
lidí snadn!ji odhalit a ú"inn! se proti nim bránit. 

 

Pracujte ve dvojicích. Rozd!lte si podle pokyn, manipulativní techniky a p'ipravte si krátkou scénku,  
v ní( natrénujete obranu proti manipulativnímu jednání. Uv!domte si, (e nejde o to, kdo ve slovním sou-
boji vyhraje, ani o pobavení spolu(ák,, ale o trénink, kter# vás má p'ipravit na obranu proti manipulaci.

Na záv!r diskutujte nad technikami uveden#mi bez komentá'e – co si pod takovou manipulací p'ed-
stavujete?   
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MANIPULATIVNÍ TECHNIKY
TECHNIKA AKTUALIZACE 
(p$ipomínání se)

MANIPULACE OBRANA
N!kdo vás nápadn! "asto, „náho-
dou“, potkává na r,zn#ch místech 
– aktualizuje se tím v pam!ti a p'i-
pomene v „prav# "as“.  

V&ímejte si lidí kolem sebe a tako-
v#ch „náhod“, zpozorn!te a bu-te ve 
st'ehu, kdy po vás budou n!co chtít.

TECHNIKA ASOCIACÍ
(pou)ití emo"ních slov)

MANIPULACE OBRANA
N!kdo vám sd!lí zadání úkolu sty-
lem: já bych se z toho zbláznil, kdy-
bych m!l takovou hr,zu d!lat, je to 
nezvládnutelné…

Hlídejte si emo"n! nabitá slova, 
mohou ovlivnit, jak budete k situaci 
p'istupovat, v jaké pohod! "i nepo-
hod! ji zvládnete. 

TECHNIKA AUTORITY
(udílení p$íkaz&)

MANIPULACE OBRANA
N!kdo zdvo'ile, pevn!, zásadn! 
bez diskuzí udílí p'íkazy t!m, kte'í 
si to nechají líbit.

Posbírejte osobní odvahu, postav-
te se takovému p'ikazova"i a pou-
(ijte asertivní „ne“, stáhne se, sám 
trne, zda mu to u vás vyjde.

TECHNIKA DISONANCE 
(vyvolání nejistoty)

MANIPULACE OBRANA
N!kdo ve vás vyvolává nejistotu, 
rozzlobenost pomocí nenápad-
n#ch &.ourav#ch poznámek: Kdy( 
sis byl odsko"it, zrovna tu byl &éf, 
ale asi si nemyslel nic &patného, 
kdy( t! nevid!l.

Jak tyto poznámky necháte na 
sebe p,sobit, je jen na vás – m,-
(ete se nechat otrávit, vrátit mu to 
nebo se to nau"it ignorovat.

TECHNIKA FIXACE 
(ve$ejné zaji#t'ní slibu)

MANIPULACE OBRANA
N!kdo vyu(ije vhodn# okam(ik –
nebo ho sám vytvo'í – a ve'ejn! (pí-
semn!) vás p'im!je p'ijmout slib  
a dodr(et ho: Tvá minulá práce byla 
perfektní, (e tu z,stane& p'es"as  
a zase to dotáhne& do konce? V!-
'ím ti. 

Dávejte si pozor na lichocení  
a vyu(ívání va&í kritiky, i kdy( se 
na vás dívá dvacet lidí, po'ád m,-
(ete asertivn! odmítnout.

TECHNIKA  
BAD GUY/GOOD GUY 
(vyu)ití d&v'ry)

MANIPULACE OBRANA
N!kdo (good guy) vám pom,(e, za-
stane se vás (bad guy) v nep'íjemné 
situaci a pak (ádá protislu(bu.

Dávejte si pozor na zavázání se 
n!komu a na to, (e nemusíte  p'i-
stupovat hned na první návrh, jak 
oplatit pomoc.

TECHNIKA ATRAKTIVITY
TECHNIKA JAZYKOVÉ MANIPULACE

TECHNIKA OB*TNÍHO BERÁNKA
TECHNIKA POV*R%IVOSTI

TECHNIKA SOUCITU

Ka(d# z nás má p'i komunikaci právo na sv,j názor a m,(e p'ijímat jiné názory pouze podle svého 
uvá(ení. Proto nic lidem nevnucujme a ani sob! vnutit nenechme. Bu-me t!mi, kdo jednají férov!  
a neférovému jednání se doká(í ubránit.
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„Kompromis je forma vy%e!ení sporu, umo"(ující ob$ma protivník'm cítit zadostiu#in$ní p%i my!len-
ce, "e získali to, co jim pat%ilo, a museli se vzdát jen toho, co jim a" tak nep%íslu!elo.“

(Neznám& autor)

Malá anketa: 
Pova"uje! kompromis za dobré %e!ení?
P%istupuje! ke kompromisu #asto?
Nabídne! d%íve svou verzi %e!ení ne" tv'j prot$j!ek?
Poda%í se ti v"dy dohodnout se na kompromisním %e!ení?

KOMPROMIS
P'i snaze o kompromis prosazuje nejprve ka(-
d# své hotové 'e&ení, ze kterého v&ak postup-
n! ubírá, a poda'í se mu prosadit jen "ást své-
ho p,vodního návrhu. Zbytek ob!tuje pro do-
sa(ení dohody.
V#sledek m,(e b#t n!kdy hor&í ne( p,vodní 
návrhy, ú"astníci se rozcházejí s pocitem ztráty 
a ned,v!ry v dal&í spolupráci. 
Na kompromis dochází v!t&inou, kdy( spolu 
strany „bojují“ a trvají na sv#ch pozicích, chybí 
mezi nimi pot'ebná d,v!ra.

KONSENZUS
P'i snaze o dosa(ení konsenzu p'ichází ka(d# se 
sv#mi nápady, ale je p'ipraven je p'i vyjednávání 
m!nit, hledat tvo'iv#m zp,sobem nové 'e&ení, kte-
ré m,(e i nemusí vycházet z p,vodních nápad,.
Ka(d# má respekt k názor,m ostatních a je ocho-
ten upustit od sv#ch v dobré ví'e, (e spole"né 'e-
&ení bude lep&í.
To se pak stává pozitivním impulzem k dal&í spolu-
práci a posiluje vzájemnou d,v!ru.    

 

P'ijateln# kompromis je vzájemn# ústupek z po(adavk,, tak aby 'e&ení vyhovovalo ka(dému, i kdy( 
jen "áste"n!. Konsenzus je 'e&ení vyhovující v&em.

CO KOMPROMIS UMO)NÍ
9 b#t p'ijateln# pro v&echny strany
9 získat "as a prostor na dal&í jednání
! ud!lat z do"asného 'e&ení trval# stav

CO KOMPROMIS NEZP*SOBÍ 
- nedotkne se ni"í sebeúcty
- neznamená vzdát se svého názoru
- nezp,sobí pocit prohry
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„Laskavost nespo#ívá v tom, "e levou rukou poskytujeme mali#kosti, n&br" v tom, "e nejv$t!í v$ci 
dáváme tak, jako by byly mali#kosti.“

(Walter Benjamin)

HEDVÁBNÉ RADY k um&ní po(ádat druhé o laskavost:   
• prosa- se postupy jemn#mi jako hedvábí
• ne"ekej, a( ti p'e"tou p'ání z o"í
• intonaci zvol odpovídající prosb!, ne rozkazu "i v#"itce
• vyhoví-li ti, pod!kuj a projev radost
• nevyhoví-li ti, ber to sportovn! a m!j radost ze sebe, (e jsi to 

zkusil
• s odmítnutím po"ítej p'edem, nebu- ura(e-

n#, na&tvan#, zklaman#, nechystej pomstu
• své p'ání 'ekni jasn! a srozumiteln!
• netva' se poní(en!, jinak se ve tvém projevu 

uká(ou úzkost, nejistota
• o"ekávej spln!ní

SPRÁVNÉ ZBRAN- A VHODNÉ TECHNIKY p%i podání i p%ijetí stí(nosti:
• stí(nost je písemné, ústní vyjád'ení nespokojenosti, v#hrad, nesouhlasu
• obsah stí(nosti je v(dy v!cn#, jasn# a p'ehledn#
• v!cné argumenty na podporu svého rozhodnutí jsou uspo'ádány p'e-

hledn!, nap'. o"íslovány
• v záv!ru je vysloveno o"ekávání zjednání nápravy 
• nepat'í sem neov!'ené informace, v#hr,(ky
• vyjad'ování pouze slu&né

PODÁNÍ STÍ+NOSTI – DOPIS
Oslovení
Samotná stí(nost (2–3 odstavce: pro" pí&e&, na co si st!(uje&, co po(aduje&)
O"ekávání odpov!di (samostatn# odstavec)
Záv!re"n# pozdrav a podpis

P$IJETÍ STÍ+NOSTI – JEDNÁNÍ
Vezmi na v!domí hn!v druhého. „Ochla- situaci“ – projev ú"ast, najdi klidn!j&í místo.
Uznej existenci problému.  Zjisti fakta – otev'ené otázky.
Projev zájem – empatii.   Ud!lej, co je t'eba, informuj p'íslu&né osoby.

AKTIVITA NA ZÁV&R:
Tvoje kamarádka hraje na kytaru. P'í&tí sobotu se bude konat koncert, na kterém bude dvakrát vystu-
povat. Ty dostane& pozvánku a slíbí&, (e na koncert p'ijde&. Ve stejn# den ale hraje tv,j mlad&í brá&-
ka d,le(it# zápas v basketbalu a byl by moc rád, kdybys ho p'i&la na zápas podpo'it. Kdy( p,jde&  
na zápas, nestihne& koncert. Práv! o tom mluví& s kamarádkou, která ti 'íká: „To jsem nev!d!la, (e je 
pro tebe d,le(it!j&í brácha ne( nejlep&í kamarádka. To si teda p'í&t! rozmyslím, jestli t! n!kam pozvu.“
• Co by se v ukázce muselo zm!nit, aby ne&lo o manipulaci?
• Vyjmenujte alespo* t'i emoce, které ve vás manipulace vyvolá. 
• Co byste poradili "lov!ku, kter# mluví s n!k#m, kdo práv! pou(il manipulativní komunikaci? Navrh-

n!te alespo* dv! doporu"ení. 

O laskavost (ádáme jasn! a srozumiteln!, o"ekáváme spln!ní a nevy"ítáme nespln!ní.
Stí(nost p'edneseme stru"n!, v#sti(n! a slu&n!, p'ijmeme ji empaticky.
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POJMY, SE KTER%MI PRACUJEME:

Pasivní chování se vyzna"uje bezbranností v,"i po(adavk,m druh#ch. Pasivnímu "lov!ku chybí 
sebejistota. Ustupuje ostatním. Je nejist#. Stále se omlouvá. Vyh#bá se v#m!n! názor,. N!kdy je 
nadmíru a nep'irozen! sna(iv#, aby ho druzí „proboha“ nekritizovali. Jindy se vyh#bá sociálním kon-
takt,m. Obvi*uje okolí z agresivity. Má pocit, (e ho druzí vyu(ívají. )asto také vyu(íván je. N!kdy si 
pak vybije vztek na n!kom je&t! slab&ím.
Agresivní chování vede k prosazování sebe na úkor druh#ch. Zra*uje druhé. Nedbá na jejich prá-
va. Poni(uje je. Agresivní "lov!k si myslí, (e pravdu má jen on. Rád druh#m ká(e, vy"ítá nebo mo-
ralizuje. Neumí si p'iznat vlastní chybu. )asto zam!*uje up'ímnost s úto"ností. P'ehnané sebev!-
domí a úto"nost mohou b#t zást!rkou komplex,, které jsou agresivitou kompenzovány. K agresiv-
nímu chování pat'í nejen hrubá slova, k'ik "i moralizování, ale také jízlivost, u&t!pa"nost, v#sm!ch 
nebo v#znamné ml"ení.
Manipulativní chování je p'ímé nebo nep'ímé, v!domé i nev!domé, n!kdy také pozitiv-
ní, ale v!t&inou sleduje skryt# sobeck# cíl. Sna(í se dostávat druhého do vnit'ního rozpolo(ení,  
ve kterém manipulaci podlehne. Jak pasivní, tak agresivní jedinci "asto manipulují (plá"em, k'ikem, 
v#"itkami, p'edstíráním bezmocnosti, lichotkami atd.). Jde jim o vít!zství, ne o spolupráci. Jsou  
v jádru p'esv!d"ení, (e lidem nelze moc d,v!'ovat.
Asertivní chování je zp,sob komunikace a jednání, kter#m "lov!k vyjad'uje a prosazuje up'ím-
n!, otev'en! a p'im!'en! své my&lenky, city, názory a postoje jak pozitivní, tak i negativní podoby. 
Asertivní "lov!k p'ebírá plnou odpov!dnost za své chování. Ví, co chce d!lat a jak. Jsou mu jas-
né i d,sledky. Vyh#bá se manipulaci a agresi. Je aktivní. V!t&inou p'ímo 'ekne své pocity a o co mu 
jde. Nepovy&uje se a zásadn! se neponi(uje. Umí naslouchat druhému. Kdy( ud!lá chybu, p'izná ji. 
Umí p'istoupit na kompromisy. P,sobí vyrovnan!, uvoln!n!, srozumiteln!. )ast!ji vyjad'uje pozitiv-
ní v!ci. Kritizuje v!cn!, konstruktivn! a tak, aby nikoho neponí(il. Jde mu více o spolupráci s druh#-
mi ne( o vít!zství nad nimi.

Konsenzus (shoda, svolení, obecn# souhlas) je shoda mín!ní ur"itého spole"enství, obecn! jak#-
koliv vzájemn# souhlas.
Kompromis (dohoda, domluva, st'ední cesta) je zp,sob rozhodování nebo 'e&ení spor, s takov#m 
v#sledkem, na kter# jsou schopny p'istoupit v&echny zú"astn!né strany. Není optimálním 'e&ením, 
proto(e je v podstat! ústupkem nebo nenapln!ním o"ekávání (ádné z vyjednávajících stran.
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„Láska je zázrak, kter& se m'"e udát kdykoliv.“ 
(Friedrich Dürrenmatt)

Na#e ruce
Co asi tvoje ruka &eptá mojí?
Ten nádhern# pocit, a( dech se tají...
N!(né teplo u srdce, kdy( ruce se spojí...
Prsty navzájem si spolu hrají.
Co asi jedna ruka druhé &eptá?
Srdce ví – na nic se neptá.

(Zdroj: http://lucisb.txt.cz/clanky/99476/laska/ – upraveno)

CO JE TO LÁSKA?  LÁSKA JE…

Láska je trp$livá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není dom&!livá.
Láska nejedná ne#estn$, nehledá sv'j prosp$ch, nedá se vydrá"dit, nepo#ítá k%ivdy.
A* se d$je cokoliv, láska vydr"í, láska v$%í, láska má nad$ji, láska vytrvá. Láska nikdy 
nezanikne.

(Bible, 1. Korintsk&m 13:4,5,7,8, http://www.biblenet.cz/app/b/Cor1/chapter/13#v4)

Zamysli se nad dokon"ením v!ty CO LÁSKU…? podle pracovního listu, zeptej se na názory n!kolika 
lidí ve svém okolí a vypracovan# úkol p'ines do p'í&tí hodiny. 
• Co sis uv!domil/a p'i dokon"ování v!t?
• Které z dopln!ní od jiného "lov!ka t! p'ekvapilo, líbilo se ti?
• Je podle tebe správné a vhodné mluvit otev'en! o otázkách lásky a sexu?

 WŽ�ůĄƐĐĞ�ƐĞ�ƚŽƵǎş�͙  >ĄƐŬĂ�ƐĞ�ŚůĞĚĄ�͙ 

 

>ĄƐŬĂ�ƐůŝďƵũĞ�͙ 

 

EĂ�ůĄƐŬƵ�ƐĞ�ēĞŬĄ�͙ 

...nelze bez ní plno-
hodnotn! (ít.

…v ka(dém v!ku.

…mnohdy kus (ivota.

…mnoho krásn#ch slov.

…modré z nebe. 

 

K�ůĄƐĐĞ�ƐĞ�ŵůƵǀş͕�ƉşƓĞ�
͙ 

 

K�ůĄƐĐĞ�ƐĞ�ŵůƵǀş͕�ƉşƓĞ�
͙ 

 

K�ůĄƐĐĞ�ƐĞ�ŵůƵǀş͕�ƉşƓĞ�
͙ 
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 „Láska je jako sklo. Rozbije se, kdy" je n$kdo uchopí p%íli! nejist$, nebo p%íli! prudce.“ 
Lucas Durtain

T'ináctá komnata

SEXUALITA A DOSPÍVÁNÍ

T!lesné zm!ny

Touha po lásce

Zv!davost

Projev dosp!losti

Snaha vyrovnat se
 (v part!)

-DOSPÍVAJÍCÍ !SEXUÁLNÍ AKTIVITA

Spole"ensko-kulturní       
kontext

Rodina

Sd!lovací 
prost'edky Církev

Vliv sexuality na dospívající je velice siln# a mnohdy i slo(it#. Zatímco 'ada faktor, (levá 
"ást grafu) vede adolescenty k uspokojování jejich sexuální touhy, je pro n! lákavá  
a vzru&ující, jiné faktory (pravá oblast tabulky) nep,sobí tak jednozna"n! a p'ímo – n!-
které brzdí (rodina, církev), jiné povzbuzují (sd!lovací prost'edky, spole"ensko-kultur-
ní kontext).

(Upraveno podle knihy Juliana Melgosy: +ít naplno)

ILUZE MLAD1CH
¾ Vstup do sexuálního (ivota berou jako 

d,kaz, (e jsou n!k#m milováni, cen!ni
  => zv!#ení sebev'domí,

ALE

¾ bez zodpov!dného p'ístupu a osobní 
p'ipravenosti toto po"ínání m,(e zp,-
sobit zmatenost, p'íko'í, ublí(ení

  => sní)ení sebev'domí.

Vyber si z Binga v pracovním listu t'i otázky a získej odpov!di od dosp!lého ze svého okolí. Odpov!di 
si zaznamenej a p'iprav do p'í&tí hodiny.
• Jak se ti mluvilo s dosp!l#mi i kamarády o dan#ch otázkách?
• Li&í se v n!"em jejich odpov!di?
• Co ses dov!d!l/a nového, co sis uv!domil/a p'i získávání odpov!dí?

Lásce se musí u"it ka(d# z nás, láska není chvilkové poblouzn!ní, pohlavní vzru&ení, hormonální 
funkce nebo biologick# pud. Teprve a( mladí lidé dosp!jí k tomu, (e láska je v!domé rozhodnutí 
sdílet se vzájemn! a dlouhodob!, mohou uva(ovat o odpov!dném sexuálním vztahu.
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Na prahu dosp!losti
„Co je to láska? Tomu, kdo ji pro"il, to vysv$tlovat nemusíte, tomu, kdo ji nepro"il, to nevysv$tlíte.“ 

(Neznám& autor)

PARTNER – PARTNERKA SN2    

Cht!la bych kluka, kter# na m! bude hlavn! co 
nejvíc hodn#, a chci, aby mi byl i v!rn#. Od kluka o"ekávám, (e si 
m! bude v&ímat a ud!lá si na m! "as, bude si se mnou chtít povídat 
a bude to takov# rytí', kter# m! bude chránit. Cht!la bych, aby si i 
um!l hrát s d!tmi a aby vyd!lával dost pen!z, abychom se nem!li 
&patn!. A hlavn! – chci, aby m! m!l opravdu rád. 

Ideální vzhled (nezále(í na n!m, ale jde  
o sen, ne :)) Zatím p'ibli(n! tak vypadali v&ichni kluci, do kter#ch jsem se 
zbláznila: Zelen# o"i, hn!d# vlasy, &tíhl#, smysl pro humor, citlivost – ne 
n!jaká uf*ukaná panenka, ale kluk, co se mi doká(e sv!'it, kdy( mu je 
t!(ko, bohatství není d,le(ité, snad jen to vnit'ní :)… A m!l by mít -áblíky  
v o"ích… 

180 cm vysok#, modré o"i, dlouhé vlasy, smysl pro 
humor, inteligentní, poku&itel... No prost! ON. 

Ur"it! by m! m!l p'itahovat, ale nemusí to b#t jenom vzhle-
dem, ale i chováním, mimikou nebo chytrostí: -), ale co je  
u m! nejd,le(it!j&í – nesmí lhát, to nesná&ím, a pokud bych 
to zjistila, i kdyby to byl Brad Pitt, tak by let!l :-)

Partnerka m#ch sn,? Asi taková, vedle ní( bych se cítil neu-
stále &.astn#. %.astn# proto, (e jsem ji potkal, (e m! 
miluje stejn! jako já ji, (e jsme navzájem pro sebe ne-
postradatelní. Asi dost ideální p'edstava. Ale na to ses ptal.  (26 let)

Hezká, milá, inteligentní, ale ne nale&t!ná fiflena, se 
smyslem pro humor, nijak extravagantní, p'im!'en! 
otev'ená a ne zas p'íli& uzav'ená, pokud mo(no vy-

rostlá z puberty, &tíhlá, ale ne vychrtlá, vlastn! m,(e b#t i tro&ku kulat!j&í, ale  
s mírou, v&eho moc &kodí. Nesmí kou'it, rodinn# typ, v!rná, taky trochu sexy… 

Inteligentní: nemusí to b#t zrovna intelektuálka, jde 
mi spí& o p'irozenou inteligenci… 
P'im!'en! vzd!laná: ne n!jaká chodící encyklopedie, ale m!la by v!d!t, 
kdo napsal Fausta a kdo to by J. S. Bach… 
Duchovn! zalo(ená: hluboká povaha, která neklou(e jenom po povrchu 
(ivota; pro m! je to zásadní a rozhodující kritérium… 
Introvertní: souvisí s p'edchozím bodem. M!la by mít vlastní du&evní sv!t, 

kter# by mi stálo za to objevovat… 
Nenáro"ná: chápající, co znamená dobrovolná skromnost… 
V!rná a milující pravdu: k tomu není co dodat… 
Prakti"t!j&í v ka(dodenním (ivot!, ne( jsem já: no, to je skoro ka(dá… 
Tolerantní v,"i mnoha m#m povahov#m v#st'ednostem… 
Aspo* trochu hezká: ne (e by mi na tom a( tak zále(elo, ale nem!li bychom se vylo(en! fyzicky odpuzovat… 

Zdroj:http://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy/partner-ka-mych-snu http://www.zpovednice.cz/detail.
php?statusik=172134

+eny a mu(i jsou rozdílní jako voda a ohe*, p'esto se po t!lesné, du&evní i emo"ní stránce vzájem-
n! dopl*ují. Osobní nev!domost t!chto rozdíl,, jejich nerespektování m,(e kvalitu partnersk#ch  
a man(elsk#ch vztah, naru&it.
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V#sadní právo

„Láska je ze v!ech vá!ní nejsiln$j!í, nebo* úto#í sou#asn$ na hlavu, srdce i t$lo.“
(Voltaire)

 

CO M2+E B1T D2SLEDKEM P$ED)ASN1CH 
SEXUÁLNÍCH VZTAH2?
Z hlediska v!voje osobnosti:
• p'esko"ení stadia citové lásky jako osobního vztahu – ochuzen# citov# (ivot;
• sklon k citovému chladu v,"i jin#m lidem – „cool sex“;
• sexuální styk jako návyk – sex bez lásky;
• vytvo'ení svazku lidí nehodících se k sob! – rozpolcenost, ztráta pocitu &t!stí ze (ivota;
• vznik man(elství kv,li t!hotenství – pominutí jin#ch okolností (du&evní soulad, rozdíl v!ku).

Z hlediska rozvoje vztah&:
• zev&edn!ní, ztráta tajemnosti – sexuální aktivita nezaru"í úsp!ch vztahu;
• ohro(ení v!rnosti a úsp!&ného man(elství – st'ídání sexuálních partner,; 
• zdravotní komplikace – pohlavní choroby, necht!né t!hotenství, spontánní potrat apod.; 
• p'eru&ení t!hotenství – zásah do zdraví dívky, zkou&ka vztahu.

Etická a morální odpov!dnost v sexuální oblasti – úcta a respekt v,"i druhému pohlaví.

Simona (16 let): Mezi mnou  
a chlapcem, kterého mám 
nejrad!ji na sv!t!, vzniklo 
nedávno p'átelství a láska. 
Padlo n!kolik pohlazení a po-
libk,, k pohlavnímu styku za-
tím nedo&lo. Dohodli jsme se, 
(e se to stane, a( budeme 
oba dva a hlavn! já chtít. 

Jana (15 let) pí#e: V&imla jsem si ho na diskotéce. Pozval m!  
k tanci, dlouho jsme se spolu bavili, Mí&a m! doprovodil dom, 
a na rozlou"enou m! pla&e políbil. Za t'i dny jsem m!la 15. 
narozeniny. Kdosi zazvonil. Otev'ela jsem a nev!'ila vlastním 
o"ím: stál tam Michal a v ruce dr(el nádhernou orchidej. 
Moji „sta'íci“ se netvá'ili ani moc &patn!, nakonec Michalovi 
bylo u( 18 let. Od toho dne jsme se scházeli denn!, bu- u m!, 
nebo u n!j. Musím poznamenat, (e na&i pro nás m!li velké po-
chopení, i kdy( mi bylo teprve 15. Kdy( jeho rodi"e odjeli na 
deset dní na dovolenou, chodili jsme spolu dva m!síce. A teh-
dy se to stalo. Za 3 roku jsem ot!hotn!la. Byla jsem z toho tak 
vedle, (e jsem se nakonec po porad! s na&ima rozhodla pro 
potrat. Od té doby nastal zlom v mém vztahu k Michalovi. A za 
pár m!síc, jsme se definitivn! roze&li.

Petr (16 let): Jsem chlapec, kte-
r# je oblíben# u dívek, i kdy( se 
tomu dost divím, proto(e nejsem 
p'íli& hezk#. Cht!l bych vypadat 
jako Van Damme, ale zatím se 
mi to neda'í. Myslel jsem, (e to 
do(enu sexem, proto(e i p'i n!m 
namáhám v&echny svaly. Bojím 
se v&ak pohlavních chorob, ale 
neodolám, kdy( mi dá n!jaká 
dívka najevo svou náklonnost. Je 
to u( vlastn! jako droga. Nem,(u 
bez sexu (ít. Pohlavní styk jsem 
m!l p'ibli(n! se 40 dívkami.

Jakub (16 let): Kubovi kamarádi ve &kole "asto mluví  

o sv#ch dívkách. Jakub se intenzivn! v!nuje zájm,m, kte-

ré jsou pro n!j velmi d,le(ité, a dívky ho zatím p'íli& nezají-

mají. Je p'esv!d"en#, (e v&echno má sv,j "as, p'esto(e si 

ho kamarádi kv,li tomu "asto dobírají. 

Lekce
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Já a rodina – nabídky a o"ekávání

„V&chova d$tí je nejsv$t$j!í a nejzodpov$dn$j!í úlohou #lov$ka, úlohou, která p%edpokládá nejv$t!í 
moudrost, nejjemn$j!í takt a nevy#erpatelnou trp$livost. Láska splní v!echny tyto podmínky. Proto 
chce!-li své dít$ vychovat, jdi cestou lásky.“
                                                                                                                    (Orison Swett Marden)

V1ZNAM RODINY V SEXUÁLNÍ V1CHOV/
1. BLÍZKOST A INTIMITA – pat'íme  

k sob!, umíme se obejmout. 

2. D,V*RA, ATMOSFÉRA SDÍ-
LENÍ – mluvíme spolu up'ímn!  
a pravdiv!, sd!lujeme si pocity.

3. RODINNÉ HODNOTY – spo-
le"n! p'em#&líme o mezilidsk#ch 
vztazích, úct!, ví'e, v#chov!, pe-
n!zích, zdravém (ivotním stylu atd.  
a p'ijímáme pozitivní postoje za 
své.

4. P.IROZENÉ SITUACE – 'e&íme a p'im!'en! otev'en! si 
povídáme o (ivotních stavech – t!hotenství a narození dít!-
te, vzájemné sou(ití, sexualita ve filmu apod.  

5. /IR/Í RODINA – p'ijímáme rady prarodi", a hledáme 
osobní vzory ve svém okolí.

NABÍDKY A O)EKÁVÁNÍ

V dob! seznamování pot'ebují mladí lidé usm!rn!ní a vedení, aby dosáhli takového stupn! zralosti, 
kter# je nezbytn#m p'edpokladem pro za"átek pohlavního (ivota. Dosp!lí by je m!li vést tak, aby 
se mladí dokázali rozhodovat svobodn! a odpov!dn!.
V prost'edí vzájemné d,v!ry a lásky, je( se v rodin! utvá'elo 'adu let, se dospívajícím nabízí nejlep-
&í mo(nost najít odpov!di na své otázky.

rodi"ovská láska
smysl pro odpov'dnost
hranice chování a rozhodování
pozornost

mo)nost jít za sv!m cílem, snem
nabídka d&v'ry
vzor chování a jednání
pochopení emo"ního pro)ívání
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CO JE TO LÁSKA? (INSPIRACE PRO VÁS)

1. Láska je, kdy" se procházíte ruku v ruce p%i svitu m$síce a cítíte TEN pocit.

2. Láska je pocit, kter# se nedá vyjád'it slovy, a" to zkou&elo ji( mnoho básník, a spisovatel,, nikdo 
to neum!l vyjád'it tak, jak to "lov!k m,(e cítit. (Ka(d# toti( miluje a je milován jinak, není na 
sv!t! stejná láska.)

3. Láska jsou mot&lci v b%í!ku.

4. Láska je dobrá nálada a pocit &t!stí, i kdy( se vám zrovna neda'í ve &kole "i v jin#ch v!cech.

5. Láska je, kdy" na tu milovanou osobu stále myslíte a nem'"ete ji dostat z hlavy (a samoz%ejm$ 
ani nechcete).

6. Kdy( opravdu milujete, &patná nálada je ta tam, kdy( jste s milovanou osobou.

7. Láska je pocit nekone#ného !t$stí.

8. Láska znamená d!lat spolu ty nejblázniv!j&í v!ci, jaké si jen doká(ete p'edstavit, a p'esto vám 
to nebude p'ipadat tak &ílené, ale roztomilé.

9. Láska je velk& dar sám o sob$, ale také dárky tomu druhému pro pot$!ení – t%eba takov& kamí-
nek, kter& n$kde seberete po cest$ a donesete ho tomu druhému na d'kaz, "e jste se na n$j 
prost$ t$!ili a vzpomn$li jste si na n$j.

10. Láska je, kdy( vám spla&en! bu&í srdce p'i pohledu na toho druhého a podlamují se vám kolena.

11. Láska je, kdy" objímáte milovanou osobu a zapomenete na cel& zbytek sv$ta.

12. Láska nikam nesp!chá a u(ívá si ka(d# okam(ik.

13. Láska je, kdy" vám ka"dá mali#kost na tom druhém p%ipadá naprosto d'le"itá a sna"íte se to 
v!echno si zapamatovat (ne proto"e musíte, ale proto"e p%ímo !ílen$ chcete :)).

14. Láska je, kdy( vám zále(í hlavn! na &t!stí toho druhého.

15. Láska je, kdy" poslední my!lenky p%ed upadnutím do spánku pat%í jemu/jí.

16. Láska je, kdy( první my&lenka po probuzení je na n!j/ni.

17. Láska je, kdy" tolerujete chyby toho druhého a ud$láte z nich p%ednosti.

18. Láska je, kdy( milujete cel#m srdcem.

19. Láska je, kdy" si toho druhého vá"íte, zbo"(ujete ho a polo"ili byste za n$j sv'j "ivot.

20. Láska je, kdy( z,stanete vzh,ru jen proto, abyste vid!li toho druhého spát.

21. Láska je, kdy" se vzbudíte d%íve, jen abyste se mohli dívat na spící tvá% milované osoby.

22. Láska je, kdy( dáte p'ednost svému partnerovi p'ed cel#m sv!tem, proto(e on je pro vás tou 
nejd,le(it!j&í osobou.

23. Láska je, kdy" kolem vás projdou miliony dívek/kluk', av!ak vy máte o#i jen pro tu jednu os'bku.

24. Láska je, kdy( znáte svého partnera lépe ne( sebe. :)

25. Láska neznamená, "e musíte mít stejné koní#ky, ale je to, kdy" koní#ky toho druhého najednou 
milujete, a# jste je p%edtím nem$li v oblib$.

26. Láska znamená naprostou otev'enost – 'íkat si v(dy a v&echno, no secret. :)

27. Láska je tehdy, kdy" se sna"íte b&t s milovanou osobou ka"dou mo"nou chvilku.

28. Láska znamená p'ekonávat spolu p'eká(ky a nástrahy (ivota.

29. Láska je, kdy" si neumíte p%edstavit "ít "ivot s n$k&m jin&m, jen s ním/ní.

30. K lásce nepat'í slzy, a kdy( u( mají p'ijít, tak jen slzy &t!stí.

Láska je, byla a v)dy bude...
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POJMY, SE KTER1MI PRACUJEME:
Antikoncepce – souhrn metod a prost'edk, zabra*ujících po"etí.

Interrupce – um!lé p'eru&ení (ukon"ení) t!hotenství pomocí chirurgického zákroku nebo chemické látky.

Ovulace – ozna"ení okam(iku, kdy dochází k uvoln!ní zralého vají"ka z vaje"níku, zhruba v polovi-
n! menstrua"ního cyklu. P'i sestupování vají"ka vejcovodem k d!loze m,(e dojít k jeho oplodn!ní. 
Pokud se setká se spermií, dojde k jejich vzájemnému splynutí a oplodn!ní vají"ka. To m,(e b#t po 
ovulaci oplodn!no pouze v intervalu krat&ím ne( 24 hodin, pak zaniká. Spermie v&ak mají v t!le (eny 
oplod*ovací schopnost i 3–5 dn,. Sou"et (ivotnosti spermií v t!le (eny a (ivotnosti vají"ka se naz#-
vá plodné období.

Virus HIV – virus lidské imunitní nedostate"nosti (angl. Human Im-
munodeficiency Virus), co( znamená virus zp,sobující ztrátu obra-
nyschopnosti u "lov!ka; p,vodce nemoci AIDS. 
 
Lé"ba sexuáln' p$enosn!ch nemocí nále(í odborník,m (gyne-
kolog, ko(ní léka', venerolog); pacient,m jsou podávána antibioti-
ka, a pokud je nemoc diagnostikována v"as, lze ji vylé"it bez vá(-
n!j&ích následk, (krom! AIDS), v opa"ném p'ípad! hrozí rozsáhlé 
po&kození zdraví a( smrt. 

Pedofil – "lov!k, kter# projevuje trvalou nebo dlouhodobou náklonnost v,"i nedosp!l#m osobám 
nebo na n! eroticky reaguje. 

Chromozom – pentli-
covit# útvar v bun!"-
ném jádru tvo'en# deo- 
xyribonukleovou ky-
selinou a bílkovina-
mi; poslední pár ze 46 
chromozom, ur"uje 
pohlaví – XX (enské, 
XY mu(ské. 

                         
Astrologické symboly vesmírn#ch t!les:
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24Síla slova, moc obrazu

„Slovo má lehkost v$tru a sílu hrom'.“
Victor Hugo 

Kolik slov pot$ebuje# na popis obrázk&?

Základní stavební kameny my&lení a komunikace (a médií) – 
slovo a obrázek
– Slova i obrázky vyu(íváme p'i komunikaci na obou stranách – p'i vyjad'ování sd!lení i p'i pocho-

pení sd!lení.
– Obrázky si spojujeme s na&imi (ivoty, vci.ujeme se do nich.
– Slova i obrazy mají sílu a moc vyvolávat emoce, formovat postoje "lov!ka, p'im!t ho k "in,m.
– O slovech je&t! ob"as pochybujeme (p'icházejí do hlavy p'es sluch), pro obrázky platí – vid!t zna-

mená v!'it (p'ímá cesta do na&ich hlav).

Boj o titulek
Zkuste se stát redaktory – podle redakce celostátního deníku dopl*te ke "lánk,m na pracovním lis-
tu titulek. Vytvo'ené titulky p'edstavte ostatním a vysv!tlete, pro" jste zvolili práv! tyto.

Jak má vypadat správn! titulek?
Obsahov! shrnuje podstatu "lánku.

Poutá a provokuje ke "tení.
Tvo'í v!tu.

Je pro "tená'e srozumiteln#.

Graffiti do ka(dé rodiny. Nebo rad!ji ne
• Jak# obsah "lánku si p'edstaví& pod takov#m titulkem? 
• Rozhoduje& se podle nadpisu, zda si "lánek p'e"te&, koupí& "asopis nebo noviny?
• Pro" se v médiích objevují takové titulky?
• Je správné (etické) vkládat do nadpis, nap'. dvojsmysl, neúplnou informaci atd.?

Cílem médií je prost'ednictvím slov a obraz, vyvolávat emoce, které nás podn!cují k dal&ím
akcím, a to jak spole"ensky prosp!&n#m, tak i naopak.
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Náv&t!va „sedmé velmoci“

„Kdy" pokou!e pes #lov$ka, není to nic nového, ale kdy" #lov$k pokou!e psa – to u" je zpráva!“
(Charles Anderson Dana)

)teme noviny s porozum!ním(?)
B!hem (ivota p'ijdeme do kontaktu s mnoha 
publicistick#mi texty. Je dobré v!d!t a pocho-
pit, co "teme. Co tedy znamená mít doved-
nost "íst noviny s porozum!ním?
)eho by si m!l pou"en# "tená' v&ímat?

1. Je titulek v!t&í ne( zpráva sama?

2. Odpovídá dramati"nost titulku obsahu samotného "lánku?

3. Jak vypadá grafika? U(ívá barvy, do fotografií vepsané v#k'iky a upoutávky?

4. Objevují se na prvních stranách spole"enské skandály, celebrity a dopravní nehody?

5. Je jazyk zpráv p'im!'en#, nebo u(ívá hovorová a p,sobivá slova?

6. Pracují noviny na titulu s chytlav#mi tématy (ceny zbo(í, v#&e plat,)?

7. Je jasné, odkud noviná' informace získal? Obsahuje "lánek odkazy na zdroje?

8. Dává noviná' stejn# prostor ob!ma stranám sporu?

9. Jsou informace p'esné i v detailech?

10. Sna(í se noviná'i ud!lat z d,le(ité zprávy zajímav# "lánek, nebo je to naopak?

11. Jsou noviny schopné vysv!tlit i pozadí a souvislosti sledovaného p'ípadu?

12. Dovedou se noviny omluvit za nep'esnou nebo chybnou informaci?

Trénujte nácvik uv!dom!lého, pozorného "tená'ství. 
Vezm!te si v#tisk novin nebo "asopisu a hledejte odpov!di na p'edcháze-
jící otázky. Porovnejte své poznatky s poznatky spolu(ák,.

 
1. Vyberte ze svého periodika jeden "lánek a posu-te jej z hlediska 

p'edchozích poznatk,: 
 Zam'$te se na titulek, obsah, grafiku, zdroje, p$esnost, pravdi-

vost, souvislosti.
 Seznamte ostatní se sv#mi záv!ry – zpracujte je jako p'edná&ku, 

my&lenkovou mapu, prezentaci, divadelní p'edstavení, báse* atd.

2. Vyhledejte v novinách nebo v televizi zprávu, které se 'íká „noviná$ská 
kachna“.
Fale&nou zprávu mohou zp,sobit mystifika"ní zám!r, technické nedopat'ení  
i chyba lidského faktoru.

Média zasahují do (ivota spole"nosti i do (ivota jednotlivce, av&ak ne v(dy p'ízniv!. Ú"inky maso-
v#ch sd!lovacích prost'edk, jsou jak antisociální, tak prosociální. Média stále více ovliv*ují spole-
"ensk#, kulturní, ekonomick# a politick# (ivot spole"nosti.
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„Televize není nep%ítel, televize se dá vypnout.“
(Jan Werich) 

$íká se, (e do hlavy a do melounu se nevidí. P'esto se o to pokou&ejí r,zné mediální agentury s cílem 
zjistit, jak ná& mozek reaguje na r,zné televizní po'ady. Podle toho pak za'adí reklamu s odpovídají-
cím dopadem. 
• Víte, jak na vás p,sobí sledování hokejového zápasu?
• Jak# druh pam!ti se aktivuje u telenovely?
• Co se d!je v na&em mozku p'i reality show? A p'i zprávách?

(http://vidimevamdohlavy.cz/)

Jak ná# mozek reaguje na jednotlivé televizní po%ady?
Jednotlivé po'ady velmi rozdíln! p,sobí na ná& mozek. Nap'íklad p'i sledování v'domostní sout')e se 
nám aktivuje centrum 'e"i a pozornosti. V ka(dé vte'in! "ekáme novou otázku a sna(íme se na ni vzá-
p!tí nahlas odpovídat, pokud mo(no d'ív ne( sout!(ící. P'itom vypneme svá motorická centra a periferní 
vid!ní a úpln! zapomeneme na sebe – sedíme bez hnutí, nevidíme kolem sebe.
Naopak na&e v(ívání se do situace sílí ve chvíli, kdy se díváme na reality show. A" t'eba v!dom! ne-
chceme, ztoto(*ujeme se s jejími protagonisty a pro(íváme jejich mnohdy emo"n! vypjaté situace –ko-
mentujeme, co bychom ud!lali my, jak bychom je 'e&ili, co je podle nás nejlep&í.
Ve chvíli, kdy jsme takto nalad!ni, r,zn#m zp,sobem p'ijímáme r,zné druhy informací, tedy i reklamní 
sd!lení. U kvízu je tedy efektivní zapojit informativní reklamu, u reality show spí&e tu, je( hraje na emoce.

Reklama nás zaplavuje doslova ze v&ech stran – v televizi se prolíná vysílan#mi po'ady, na internetu 
na nás bliká, v "asopisech upoutává barevností, na billboardech p'edvádí úsp!ch, mládí, úsm!v. 
Ovliv*uje nás mnohdy nepr,hledn#m a &kodliv#m zp,sobem a my se t!(ko doká(eme bránit. Je jen 
na nás a na&í v,li nau"it se odolat, abychom se reklamy nemuseli obávat, ale s její pomocí se mohli 
dozvídat n!co nového.

sebeprojekce

REALITY SHOW

krátkodobá  
pam!.

TELENOVELA

aktivace pozornosti

V/DOMOSTNÍ 
SOUT/+

deaktivovaná 
'e"

AK)NÍ FILM

dlouhodobá 
pam!.

TALENTOVÁ  
SHOW

zrakové centrum

SPORTOVNÍ PO$AD

sluchové centrum

ZPRAVODAJSTVÍ
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+ijeme v mediálním sv!t!

„Kdo ovládá média, ovládá mysl.“
 (Jim Morrison)

MÉDIA
5�HORKÁ:  
• intenzivn!ji p,sobí na emoce "lov!ka a ob-

vykle na více jeho smysl,; 
• televize, rozhlas, kino, telefon, video, internet, 

dealer aj.

7�CHLADNÁ:
• p'iná&ejí více informací, jsou zpravidla ucho-

vatelná;
• noviny a "asopisy, billboardy, v#kladní sk'ín!, 

obaly, prospekty, dárkové propaga"ní p'ed-
m!ty aj.

Agrese a média – d,sledky vlivu:
9 násilí na obrazovce láká d!ti k napodobování;
9 oslabují u d!tí schopnost soucitu, dochází k otupování cit,  

a sv!domí;
9 probouzejí v d!tech nebezpe"né zalíbení v krutosti, cynismu  

a destruktivit!;
9 oslabují vnit'ní zábrany proti násilnému jednání, u po"íta"ov#ch 

nebo konzolov#ch her je nebezpe"í v!t&í, proto(e dít! samo je 
tv,rcem situace;

9 p'íli&ná sexualizace po&kozuje d!ti tím, (e p'ed"asn! probouzí 
sexuální cít!ní ((ádná n!ha, tajemství a objevování);

9 negativní zdravotní následky u d!tí jsou zp,sobené ub#váním  
a vytla"ováním aktivní rekreace a sportu;

9 oslabují se sociální a n!kdy i tradi"ní rodinné vazby (spole"né 
trávení volného "asu, dovolené, spole"ná setkání u rodinného 
stolu p'i jídle);

9 vytrácí se schopnost komunikovat a rozvíjet tvo'ivost a p'ed-
stavivost, a to zejména u d!tí.

Média lze jen velmi t!(ce v dne&ní dob! odd!lit od ka(dodenního (ivota spole"nosti i jedince. P'e-
tvá'ejí stále více nejen sociální prost'edí, v n!m( (ijeme, ale ovliv*ují chování a jednání mnoha lidí. 
P'ed negativními dopady médií je pot'eba chránit zvlá&t! d!ti. 
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POJMY, SE KTER1MI PRACUJEME

PP – „product placement“, co( znamená umís.ování p'edm!t, s logem, nápi-
s, se zna"kou firmy do film,, videoklip, apod. Jde o skrytou reklamu. 

Média – masové sd!lovací prost'edky ti&t!né i elektronické.

Titulek – název, nadpis; psan# 
text na filmu.

Ukázka nejednozna"ného titulku:
Kdo co zrychlí?
(http://kanky.cz/category/titulky/)

Slovní"ek cizích slov:
realita – skute"nost 
fikce – zdání, klam, domn!nka, 
p'edstava, smy&lenka  
pseudorealita – nepravá, zkres-
lená, fiktivní „skute"nost“
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„Nem'"eme si vybrat, kolika let se do"ijeme, ale m'"eme si sami zvolit, kolik "ivota na!im lét'm 
doká"eme dát. Nem'"eme ovlivnit krásu na!í tvá%e, ale m'"eme ovlivnit její v&raz. Nemáme kont-
rolu nad t$"k&mi okam"iky "ivota, ale m'"eme si je uleh#it. Nem'"eme ovlivnit negativní atmosféru 
celého sv$ta, ale m'"eme ovlivnit atmosféru, která panuje v na!í mysli. )asto se sna"íme ovliv-
(ovat v$ci, se kter&mi nem'"eme nic d$lat. P%íli! málo se sna"íme ovliv(ovat to, co je v na!ich 
silách… na!e postoje.“

John C. Maxwell

CO ZNAMENÁ CHOVAT SE PROSOCIÁLN/?
                       

  

CHCI SE STÁT PROSOCIÁLNÍ OSOBNOSTÍ:

1. soucítím s lidmi, kte$í mají t')kosti

2. raduji se z obdarování druhého nebo rozd'lení se

3. vynakládám námahu ve prosp'ch druh!ch lidí

4. p$ijímám bez závisti úsp'chy druh!ch lidí 

5. mám pochopení pro starosti a t')kosti sv!ch znám!ch a p$íbuzn!ch

6. pro)ívám s druh!mi jejich starosti a radosti

Prosociální chování vy(aduje moudrost, identitu, nadhled nezbytn# pro humor, schopnost vést dru-
hé ke zm!nám a citliv! reagovat na problémy, které tyto zm!ny p'iná&ejí. Je charakteristikou mnoha 
úsp!&n#ch a oblíben#ch osobností.
Vyhledej takovou osobnost (ze sou"asnosti nebo historie) a p'iprav si pro ostatní stru"nou charakte-
ristiku jejího prosociálního chování podle pracovního listu.

P'i konání dobra pro(íváme pocity spokojenosti, pohody a &t!stí, a také pocity zv#&ení sebed,v!ry. 
Budujeme si vztah úcty, d,v!ry a spolupráce k druh#m lidem, p'istupujeme k nim na základ! po-
znání jejich osobnosti.

jednat ve prosp'ch druhého, 
bez povinnosti (BUDU vst$íc-
n!, iniciativní, dobrosrde"n!)       

neo"ekávat protislu)bu  
nebo vn'j#í odm'nu (JSEM 
nesobeck!, nezi#tn!, skromn!)

podporovat vzájemnost, 
vyvolat podobné chování druhého  
(UMÍM jít p$íkladem, b!t vzorem, 
dát náznak)

nenaru#it svou vlastní identitu 
(Z,STANU osobit!, jedine"n!, 
originální)

Prosociálnost v nás
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RAINBOW GAME (HRA NA DUHU) 

%ervená znamená n'koho obdarovat, rozd'lit se, nabídnout n'co. Máme-li dru-
hého rádi, d'láme jim radost nap$íklad tím, )e jim n'co darujeme nebo se roz-
d'líme o vlastní v'ci. 

Oran)ová znamená #í$it pozitivní hodnoty (úsm'vem, radostí, dobr!m slovem). 
Ud'lat n'komu radost je jako ohe-. %asto sta"í jiskra, jeden úsm'v, mal! dáre-
"ek, aby ohe- p$ejícnosti zapálil jiskru ve druhém "lov'ku.

0lutá znamená pozorn' naslouchat, neskákat do $e"i, hezky mluvit. Bude-
me se zájmem poslouchat kamarády, spolu)áky, abychom jim ud'lali radost.  
M&)eme jim ud'lat radost i tím, )e n'co poutavého budeme vypráv't. 

Zelená znamená zdraví, "istotu, správnou )ivotosprávu. Zdrav! "lov'k je vesel!  
a má dost sil, aby pomáhal druh!m. Do tohoto rámce lze za"lenit základní zdra-
votní a hygienické návyky: smyslupln! re)im dne, osobní hygienu, zdravou v!)i-
vu, pohyb, pohybové hry a odpo"inek, dostatek spánku. 

Modrá znamená pé"i o oble"ení, #kolní pom&cky, knihy, kv'tiny, t$ídu atd.  
Jsme-li hezky a vkusn' upraveni, pokoj "i t$ída jsou uklizené, lavice a psací st&l 
uspo$ádané, máme radost my a je to dar i pro druhé.

Indigová znamená moudrost. U"íme se rozli#it dobr! a zl! skutek a konat jen 
skutky dobré. D'láme-li druh!m radost, srdce nám napoví, co je dobré a co zlé. 
Tak)e se u"íme moudrosti, proto)e moudr! "lov'k je ten, kter! má dobré srdce.

Fialová znamená jednotu, kolektivnost, )ít jako jedna rodina. V rodin' je hezky, 
kdy) se mají v#ichni rádi a d'lají jeden druhému radost. Ve t$íd' je hezky, kdy) 
si ned'láme naschvály, ale d'láme jeden druhému radost. Kdy) si lidé v na#em 
m'st' i na celém sv't' budou pomáhat, na#e m'sto – cel! sv't bude )ít jako vel-
ká rodina. 

%ERVENÁ – ROZD*LIT SE

ORAN0OVÁ – USMÍVAT SE

0LUTÁ – NASLOUCHAT

ZELENÁ – 0ÍT ZDRAV*

MODRÁ – DBÁT O SEBE A OKOLÍ

INDIGOVÁ – KONAT DOBRO

FIALOVÁ – B+T SPOLU

Lekce
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29 Co mohu prosociáln! nabídnout?

„+ivot #inn& je opravdov& "ivot. Zahálka je hrobem #lov$ka za"iva. Co má! ud$lat, do toho se dej 
s chutí; co sám m'"e! ud$lat, to ne#ekej od jin&ch a bez p%í#iny neodkládej s ni#ím. Kdy" m'"e! 
n$komu pomoci, u#i( to s nejv$t!í radostí.“

(Jan Amos Komensk&)

Je p!kn# slune"n# den a ty se jde& s n!kolika p'áteli projít ulicemi, mo(ná se zastavíte na zmrzlinu. 
Vtom uvidí& paní ze sousedství, jak lepí na sklo v#kladu letá"ek o ztrát! svého pejska. V(dy. ho také 
zná&, vidívá& je spolu… CO UD*LÁ/?
Koupíte si zmrzlinu a jdete do parku. Ne( si vyberete správnou lavi"ku, v&imne& si starého pána, jak se 
bezradn! rozhlí(í a rád by se asi na n!co zeptal… CO UD*LÁ/?
Na lavi"ce jste probrali události dne a rozcházíte se ka(d# dom,. Jde& pomalu ulicí a vnímá& krásn# 
západ slunce, kdy( t! najednou vyru&í rozzloben# hlas peprn! komentující rozsypan# nákup. Mladé 
(en! s ko"árkem se roztrhla chatrná igelitka… CO UD*LÁ/?
P'ichází& dom,, v kuchyni p'em#&lí&, co si dá& k ve"e'i, co bude& d!lat potom, a vidí& maminku dávat 
prádlo do pra"ky, smutnou, bez nálady… CO UD*LÁ/?   

Formy prosociálního 
chování

poskytnout 
fyzickou 
pomoc

pozitivn' 
hodnotit dru-

hé, posílit 
sebeúctu

poradit,  
vysv'tlit

sna)it se 
chápat 

druhé, b!t 
empatick!

poskytnout 
fyzickou 
slu)bu

darovat,  
p&j"it,  

rozd'lit se

pot'#it, 
povzbudit 

smutné  
a utrápené

naslouchat 
se zájmem, 
soustavn'

dohodnout se 
ve skupin', 
atmosfé$e 
svornosti

b!t solidární 
k situaci,  

stavu  
druh!ch
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30Na kole ke vzd!lání, vzd!láním ke svobod!

„)lov$k je zrozen ke vzájemné pomoci.“
(Seneca)

PREZENTACE CHARITATIVNÍHO PROJEKTU

V'$íme, )e udr)itelnost le)í spí#e v tom, co dáváme, ne) v tom, co do-
vedeme získat.
V'$íme také, )e je mnoho dobrého v li-
dech, jen najít cestu smysluplnosti dob-
ra, p$esto)e se spousta lidí okolo nás ptá: 
„A co z toho budu mít, kdy) n'komu n'co 
dám.“                         

kolo – d,le(it# pomocník v domácnosti

kola – mo(nost &kolní docházky pro dívky

kolo – funk"nost má p'ed-
nost p'ed zna"kou 

kolo – nákladní vozidlo

kola – opravna 

Chovat se prosociáln! znamená p'iná&et druhé osob! nebo osobám prosp!ch bez nutné povinnos-
ti a neprovází jej o"ekávání odm!ny. Motivaci k takovému chování dává vnit'ní pot'eba "i tendence 
konat prosp!&né v!ci pro druhé. P'íkladem je charitativní "innost.
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INFORMA)NÍ PANEL – CHARITATIVNÍ AKCE

Jsou na sv$t$ místa, kter&m se m'"e! 
p%iblí"it jen p$!ky nebo na kole.

V Africe jsou pro d$ti obtí"n$  
dostupné i !koly.

Darováním opot%ebovaného jízdního 
kola m'"e! zm$nit "ivot dít$te 

v Africe.

B,H PRO GAMBII
(charitativní b$h v B$lském lese  

v Ostrav$ a v Podzámecké zahrad$  
v Krom$%í"i)

V&t$"ek z charitativní akce podpo%í 
transport darovan&ch jízdních kol do 

Gambie.

N$která p'vodn$ darovaná kola nejsou 
vhodná k odeslání do Afriky. Proto je 

upravili a je!t$ upraví mladí lidé s um$-
leckou du!í.

V&t$"ek z prodeje podpo%í p%evoz kol 
do Gambie.

Benefi#ní akce v MeetFactory  
v Praze FASHIONAID

(módní p%ehlídka a koncert 
na podporu projektu Kola pro Afriku)
V&t$"ek z charitativních akcí podpo%í 

transport darovan&ch jízdních kol  
do Gambie.



53

(WLFN¿�YÛFKRYD�� ��8êHEQLFH�SUR����URêQËN�=j�� ��7ÇPD����.RPSOH[QË�SURVRFL¿OQRVW

Lekce

30
POJMY, SE KTER1MI PRACUJEME

Sv'tlu#ka je dlouhodob# projekt Nada"ního fondu )eského rozhlasu, zalo(en# 
na solidarit! a dobré v,li lidí, kte'í se rozhodli darovat nevidom#m trochu sv!tla. 
Sv!tlu&ka pomáhá d!tem a dosp!l#m s t!(k#m zrakov#m posti(ením. 
Sv!tlu&ka svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více ne( 48 000 
dobrovolník, a milióny dárc,.
(http://svetluska.centrum.cz/sbirka.phtml)

Bílá pastelka – cílem projektu je shroma(-ovat finan"ní prost'edky na v#-
ukové programy pro lidi, kte'í se u"í zvládat samostatnou ch,zi se slepec-
kou holí, obsluhovat po"íta" nebo uplatnit se v zam!stnání – prost! (ít b!(-
n#m (ivotem v podmínkách ztráty "i vá(ného po&kození zraku. Sbírku po'á-
dá Sjednocená organizace nevidom#ch a slabozrak#ch (SONS )R).
(http://www.bilapastelka.cz/index.php)

Léka$i bez hranic/Médecins Sans Frontières je mezinárodní humani-
tární organizace, která poskytuje okam(itou zdravotnickou pomoc b!hem 
katastrof, epidemií, vále"n#ch konflikt, "i lidem vylou"en#m ze zdravot-
ní pé"e. 
(http://www.lekari-bez-hranic.cz/)
 

Spole"nost %lov'k v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu vále"n#ch zpra-
vodaj, a noviná', v!nujících se zahrani"í, kter#m u( nesta"ilo jen p'ivá-
(et do )eské republiky informace a za"ali ven vyvá(et pomoc. Postupn! 
se spole"nost )lov!k v tísni etablovala jako profesionální humanitární or-
ganizace s cílem pomáhat v krizov#ch oblastech 
a podporovat dodr(ování lidsk#ch práv ve sv!t!.
(http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=176)

ADRA  (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humani-
tární organizace p,sobící v )R od r. 1992. V zahrani"í poskytuje okam(itou 
humanitární pomoc lidem bez rozdílu rasy, politické "i nábo(enské p'íslu&-
nosti p'i mimo'ádn#ch událostech (povodn!, zem!t'esení, vále"né konflik-
ty apod.) Zárove* realizuje dlouhodobé rozvojové projekty s cílem poskyt-
nout lidem (ijícím v chudob! a ve &patn#ch (ivotních podmínkách takovou 
podporu, aby dokázali vzít (ivot do vlastních rukou. V )eské republice po-
máhá v mimo'ádn#ch krizov#ch situacích a zam!'uje se na rozvoj dobro-
volnictví.
(http://www.adra.cz/)

%esk! "erven! k$í) je dobrovolnou humanitární spole"ností p,sobící 
na celém území )eské republiky. Je národní spole"ností Mezinárodního 
hnutí )erveného k'í(e a )erveného p,lm!síce. P,sobí zejména v oblas-
ti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotn!v#chovné. Poskytuje pomoc 
v p'ípad! katastrof, válek a jin#ch mimo'ádn#ch událostí. Napl*ování po-
slání a pln!ní úkol, ))K je v&eobecn! prosp!&nou "inností.
(http://www.cervenykriz.eu/)
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Bíl! kruh bezpe"í poskytuje odbornou, bezplatnou 
a diskrétní pomoc ob!tem a sv!dk,m trestn#ch "in,.
(http://www.bkb.cz/)

Fond ohro)en!ch d'tí je organizací na pomoc 
t#ran#m, zanedbávan#m, zneu(ívan#m, opu&-
t!n#m nebo jinak sociáln! ohro(en#m d!tem, 
s p,sobností na celém území )eské republiky.
(http://www.fod.cz/)

Linka bezpe"í byla zalo(ena za ú"elem pomoci d!tem a mlad#m lidem ne-
jen v obtí(n#ch (ivotních situacích, ale i p'i jejich ka(dodenních starostech 
a problémech.
(http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/home.asp)
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„Peníze vám svobodu dají i vezmou.“
(F. Schlée)

Projdi si text a vypi& slova, která mají spojitost s bankovnictvím a financemi.
Vyhledej si k nim pot'ebné informace a zapoj se do spole"né debaty s ostatními.

D2LE+ITÁ KRITÉRIA  
PRO V1B/R 
BANKOVNÍHO Ú)TU

•  Jak je banka blízko
 (co nejblí(e bydli&t!, &koly nebo jiného 

místa, kde b#vají (ák a jeho rodi"e "asto) 

•  Studentské v!hody
 (nap'. sní(ené nebo nulové poplatky  

na b!(n#ch ú"tech, proplácení poplatk, 
za ISIC karty atd.) 

•  P$ístup k ú"tu
 (p'ímé bankovnictví – mobilním telefo-

nem nebo p'es internet)

•  Poplatky a úroky
 (porovnat si, kolik lze u které banky získat 

na úroku z b!(ného ú"tu a kolik prod!lat 
na poplatcích) 

•  Ostatní v!hody
 (poji&t!ní k platební kart!, mo(nost "er-

pat kontokorentní úv!r do ur"ité v#&e 
nebo tzv. osobní banké' – "lov!k, kter# 
se na zavolání v!nuje klientovi, jen( pak 
nemusí "ekat na pobo"kách)

(Zdroj: http://www.dolceta.eu/ceska-re-
publika/Mod4/Dulezita-kriteria-pro-vyber.

html

Do p'í&tí hodiny zjisti skute"né údaje o nabízen#ch produktech bank a vyber tu, která t! nejvíce osloví. 
Sv,j v#b!r zd,vodni.

Bankovní peníze jsou peníze, které si ulo(íme na ú"tech a jsou ur"ené k bezhotovostnímu placení 
p'es internetové nebo telefonické bankovnictví a k placení platební kartou. V!t&inu plateb lze provést 
bezhotovostn!, proto dnes u sebe nepot'ebujeme tém!' (ádnou v!t&í hotovost.

Jana je úsp'#ná st$edo#kola"ka. Proto)e chce 
studovat je#t' n'kolik let, za"ala se zajímat, jak 
si zajistit dostatek finan"ních prost$edk& na 
dobu studií. 
 Kamarádka jí poradila: „Zajdi do ban-
ky, tam se t' ujme finan"ní poradce, pom&)e ti 
z$ídit b')n! ú"et, ke kterému dostane# plateb-
ní kartu, a je#t' ti uká)e, jak si platit své pohle-
dávky p'kn' z domu – internetbankingem.“
 Maminka p$idala je#t' pár dobr!ch rad: 
„Ne) se do banky vydá#, podívej se na nabídky 
a mo)nosti ve v#ech bankách ve m'st'. Zjisti si 
v!#i úroku, kter! banky poskytují za vklady, po-
platky za slu)by a za vedení ú"tu. Také si pro-
mysli, zda pro tebe nebude v!hodn'j#í spo$icí 
ú"et.“
V bance se Jany skute"n' ujal solidní ú$edník, 
kter! jí podrobn' vysv'tlil v#e, co ji zajímalo, 
hlavn' kone"n' pochopila v!znam a d&le)itost 
zkratky RPSN. Odcházela dom& se spoustou 
informací, n'jak!mi letáky a domácím úkolem 
– promyslet si, zda vyu)ije z$ízení kreditní i de-
betní karty ke svému budoucímu ú"tu. 
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„Peníze n$kdy d$lají dal!í peníze, jindy zase dluhy. Zále"í na jejich majiteli.“
(Lech Przeczek) 

POT.EBUJE/ PENÍZE
A NIKDO P,J%IT  
NECHCE? ZAVOLEJ NÁM BEZ 

ODKLADU 
A ZÍSKÁ/ JE LEHCE!

Volání na drahou linku a vysok# úv!r? 
V(dy. sta"í skromnosti trochu ne( tako-
v# úd!l.

)lov$k zahnan& do dluhové pasti se sna"í vyu"ít ka"dou p%íle"i-
tost k záchran$. Varovné p%íklady takov&ch lidí bijí do o#í, ale re-
klama se p%ed ni#ím nezastaví.
Prav&m ú#elem není pomoc s dluhy, ale od majetku.

Reklama navád$jící k zadlu"ování má problémy nejen s etikou, 
ale mnohdy i se zákonem.

„Domnívám se, (e máme-li b#t skute"n! &.astni, musíme zvolit jin# (ivotní styl ne( (ivotní styl neu-
stále rostoucího konzumu. A (e bude správné, pokud se práv! v této oblasti vrátíme ke ctnosti, kte-
rá je známá pod jménem zdr(enlivost.“      (Dan Drápal)
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V následujících ukázkách reklam na spot'ebitelsk# úv!r (p,j"ku) vyhledej nedostatky podle zákona  
a posu- jejich eti"nost. Na p'í&tí hodinu p'ines konkrétní ukázky podobn#ch reklam. 

Co musí b!t v reklam' na spot$ebitelsk! úv'r (p&j"ku) uvedeno:
a) RPSN,
b) v#p,j"ní úroková sazba a údaje o ve&ker#ch poplatcích spojen#ch se spot'ebitelsk#m úv!rem,
c) celková v#&e spot'ebitelského úv!ru,
d) v#&e jednotliv#ch splátek a celková "ástka splatná spot'ebitelem,
e) doba trvání spot'ebitelského úv!ru,
f) cena zbo(í a v#&e zálohy v p'ípad! úv!ru ve form! odlo(ené platby za konkrétní zbo(í "i slu(-

bu,
g) informace o povinnosti uzav'ít smlouvu o dopl*kové slu(b! související se spot'ebitelsk#m úv!-

rem, zejména poji&t!ní, je-li uzav'ení takové smlouvy podmínkou pro získání spot'ebitelského 
úv!ru za nabízen#ch podmínek a náklady na tuto slu(bu nelze ur"it p'edem.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SPOT.EBITELSK+CH ÚV*R,
• Rozsáhlá informa"ní povinnost v reklam!, p'ed uzav'ením smlouvy a v samotné smlouv!.
• Právo spot'ebitele do 14 dn, odstoupit od spot'ebitelského úv!ru bez udání d,vod,.
• Právo kdykoliv p'ed"asn! splatit spot'ebitelsk# úv!r a sou"asn! omezení poplatk, nebo pokut 

s tím spojen#ch (maximáln! 1 % z p'ed"asn! splacené "ásti jistiny).
• Povinnost v!'itele posoudit úv!ruschopnost spot'ebitele – schopnost splácet.
• Poskytování spot'ebitelského úv!ru a jeho zprost'edkování je vázanou (ivností.
• Povinnost uzavírat smlouvy písemn!.

(Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/zakon-o-spotrebitelskem-uveru-zivnost-vazana)
Bez nahlédnutí do registr, (dlu(ník,) a databází nelze posoudit schopnost splácení.
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První p,j"ka zdarma, zato druhá za po'ádn# úrok.

P,j"ka na dluhy je zase dal&í dluh.
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„Peníze, je" dr"ím, jsou prost%edkem svobody. Peníze, je" sháníme, jsou prost%edkem zotro#ení. 
Proto jsem !etrn& a proto nemám pot%eb.“

(Jean Jacques Rousseau)

Dovede& si p'edstavit, (e bys vyhrál/a milión? Je to málo, nebo mnoho? Jak bys peníze vyu(il/a, na 
co? Nechal/a by sis poradit, nebo by ses rozhodl/a sám/sama? Rozd!lil/a by ses s n!k#m, nebo by sis 
schoval/a peníze na hor&í "asy?

Ka(d# má ob"as chu. rozto"it peníze, u(ít si, ale také je rád, kdy( n!jakou "ástku vlastní, a má tak re-
zervu pro p'ípad pot'eby. Promysli si, kam bys umístil/a svou pozici na následující p'ímce, a ke svému 
rozhodnutí uve- konkrétní p'íklad tvého rozhodování o financích.

RAD*JI PENÍZE SCHRA1UJE/, OPATRU-
JE/ A MÁ/ O NICH P.EHLED?

NEBO

NEBO

KDY0 VLASTNÍ/ UR%ITOU %ÁSTKU PE-
N*Z, PROM+/LÍ/ SI, JAK S NÍ NALO0IT?

JSI NÁZORU, 0E PENÍZE SE MAJÍ TO%IT 
A %LOV*K SI MÁ U0ÍT, KDY0 JE MÁ?

JAKMILE MÁ/ N*JAKÉ FINANCE, KOU-
PÍ/ SI TO, CO U0 T* DÁVNO LÁKÁ  

A TOU0Í/ PO TOM?

HARPAGON
lakomec – 

hlavní postava 
Molierovy di-
vadelní hry

BONVIVÁN
sv!ták, 

po(itká'sk# 
"lov!k„PENÍZE PRO 0IVOT MAJÍ CENU, ALE 

0IVOT PRO PENÍZE NE.“ (Ji$í Odlas)
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„Peníze #asto stojí p%íli! mnoho.“                               

(Ralph Waldo Emerson)
 

…Stalo se to v Praze jednoho nevlídného podzimního dne odpoledne na pet$ínském trávníku. 
Bylo tam tém'$ vylidn'no, schylovalo se k de#ti, foukalo a n'kolik kapek ji) spadlo na zem. 
Po cesti"ce od fontány #li dva mladí studenti, vysoko#koláci Vlá2a a Karel. Vid'li p$ed sebou 
star#ího pána, jak na trávníku n'co hledá a je cel! neklidn!. „Takhle si pokazit v!let do Prahy,“ 
$íkal si sám pro sebe a ud'lal zlostné gesto pravou rukou. Kdy) k n'mu na#e dvojice do#la, za-
díval se na ni nep$ítomn!m pohledem a povídá: „Za dvacet minut mi to jede z místního nádra)í, 
mám tedy co d'lat. Práv' tady na cest' jsem si cht'l zkontrolovat, zda mám jízdenku po ruce. 
Nemohl jsem ji najít, prohrabávám se papíry a pen'zi a najednou mi vypadla tisícikoruna. Vid'l 
jsem, jak s ní vítr zato"il, a zmizela mi z o"í. Nem&)e b!t moc daleko, ale nemohu ji najít, jako 
by se po ní zem' slehla. Jsem také "áste"n' barvoslep!, její modrá barva a barva trávy mi spl!-
vají. Víte co, kdy) ji najdete, bude va#e. Já sám u) nemám "as na dal#í hledání. Na shledanou!“  
S t'mito slovy se star#í pán se studenty rozlou"il a sp'chal na stanici tramvaje. Karel a Vlá2a 
se skute"n' pustili do hledání, nebo( by se jim ty peníze náramn' hodily. 

 

…Oba dva n!jakou dobu hledají, chodí po trávníku k'í(em krá(em a náhle oba sou"asn! spat'í ban-
kovku p'ed sebou v tráv!. Je u( jedno, kdo ji zvedne. Vznikne otázka, jak se o ni rozd!lit:
       Karlovi navrhujete ….. %, Vlá-ovi ……%.

1919 1934

19851932

Hra s tisícikorunou

„Peníze budou asi v(dycky stejné. Jen lidské konání má mravní kategorii.“ (Václav Klaus)
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POJMY, SE KTER1MI PRACUJEME   
    SLOVNÍ)EK POJM2 
ATM (bankomat)
(Automatic teller machine) bankomat – lze jím vybírat hotovost pomocí platební karty.

Debetní karta
Platební karta, s ní( majitel m,(e vybírat hotovost na p'epá(kách bank, z bankomat,, platit za zbo(í  
v obchodech, restauracích a jinde. Peníze m,(e utrácet pouze do v#&e z,statku na ú"tu.

Kreditní karta
Tzv. úv!rová karta, s ní( majitel m,(e vybírat hotovost na p'epá(kách bank, z bankomat,, platit  
za zbo(í v obchodech, restauracích a jinde. Od debetní karty se li&í tím, (e majitel "erpá peníze jako 
úv!r, tak(e je nemusí mít na b!(ném ú"tu.

Limit platební karty
Ur"uje maximální "ástku, kterou je mo(né za ur"ité "asové období (den, t#den) utratit pomocí platební karty.

Blokace platební karty
Jednorázov# úkon, kter#m se zamezí pou(ití platební karty s magnetick#m prou(kem v bankomatech 
a platebních terminálech obchodník,.

Elektronické p$ímé bankovnictví
Forma komunikace s bankou a bankovním ú"tem, p'i ní( klient nemusí osobn! nav&tívit pobo"ku ban-
ky a ve&kerá komunikace se odehrává pomocí moderních komunika"ních kanál, – internetu, mobilní-
ho telefonu atd.

p. a.
„Per annum“ neboli ro"n!; p. m. m!sí"n!.

Osobní banké$
Osobní banké' je konkrétní poradce, na kterého se klient v(dy obrací se sv#mi (ádostmi t#kajícími se 
bankovních produkt, a operací. Banky realizují osobními poradci osobní p'ístup ke sv#m klient,m. 
Pokud se v"as klient objedná k osobnímu banké'i, vyhne se dlouh#m frontám na pobo"kách.

Kontokorentní úv'r
Kontokorentní úv!r je krátkodob# úv!r, kter# dává banka klientovi – majiteli b!(ného ú"tu tak, (e mu 
umo(ní z tohoto ú"tu "erpat do minusu. Pozor na jednu v!c! Banka ur"uje limitní "ástku, do které m,-
(ete ze svého ú"tu "erpat. Pokud hranici p'ekro"íte, po"ítejte s vysok#m penále. Banka vám m,(e na-
ú"tovat úroky z úv!ru ve v#&i mezi 25 a( 30 % z p'e"erpané "ástky. Pamatujte, (e je d,le(ité vyrovnat 
dluh co nejd'íve. Banky mají r,zné lh,ty, do kter#ch musíte p'e"erpání uhradit. Pokud se tak nestane, 
m,(e banka za"ít "ástku vymáhat soudn!.

Bonita
Schopnost zájemce o úv!r jej splácet.

B')n! ú"et
Bankovní ú"et, evidující finan"ní transakce mezi bankou a klientem na základ! smlouvy. Je z'ízen p'e-
dev&ím pro vkládání finan"ních prost'edk, a jejich u(ití. Má nízké úro"ení.

Spo$icí ú"et
Bankovní ú"et ur"en# k ukládání finan"ních prost'edk,. V#hodou je vy&&í úro"ení, nízké nebo nulové poplatky.

V!pis z ú"tu
Banka pomocí n!j informuje o ve&ker#ch pohybech na ú"tu.

Inkasní platba
Platby z p'íkazu p'íjemce, tj. p'íjemce dá pokyn na&í bance, aby odeslala ur"itou "ástku na jeho ú"et. Majitel 
bankovního ú"tu dá p'edem souhlas k ode"tení ur"ité nebo neur"ité (v tomto p'ípad! stanoví horní limit) "ástky.



62

(WLFN¿�YÛFKRYD�� ��8êHEQLFH�SUR����URêQËN�=j�� ��7ÇPD����(WLND�D�HNRQRPLND

Lekce

34
P$íkaz k úhrad'
Jednorázová platba na p'íkaz majitele ú"tu. +ádá jím banku, aby p'evedla na cizí ú"et ur"itou "ástku.

Poplatek za p$íchozí platbu
Banka si ú"tuje poplatek (podle bankovního ceníku/sazebníku) za to, (e majiteli ú"tu p'i&ly peníze  
na ú"et, tedy za zpracování transakce.

Poplatek za odchozí platbu
Banka si ú"tuje poplatek (podle bankovního sazebníku) za to, (e jí majitel ú"tu zadal p'íkaz k úhrad! 
na cizí ú"et.

Osobní aktiva (ve vztahu k domácímu rozpo"tu)
V&e, co do domácnosti p'iná&í p'íjmy (úroky z vklad,, firma, firemní auto, nájem z pronajímaného bytu…)

Osobní pasiva (ve vztahu k domácímu rozpo"tu)
V&e, co v domácnosti tvo'í pouze v#daje (strava, oble"ení, osobní auto, byt, televizor, dovolená…). 

RPSN
„Ro"ní procentní sazba náklad&“ udává v procentech podíl z dlu(né "ástky, kterou zaplatíme  
za jeden rok v souvislosti se správou ú"tu, splátkami a dal&ími v#daji spojen#mi s "erpáním úv!ru. 

Úroková míra
Úrok vyjád'en# v procentech v,"i vkládané nebo p,j"ované "ástce. Jinak 'e"eno cena pen!z; kolik 
nám banka dá za to, (e jí sv!'íme své úspory, nebo naopak, kolik bance musíme zaplatit navíc, kdy( si 
od ní chceme p,j"it. „Kolik“ je vyjád'eno procentem.

Dluhová past
Situace, kdy si na zaplacení dluh, p,j"íme.
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Dva b'ehy

„)lov$k se pln$ projeví, teprve kdy" zm$%í své síly s n$jakou p%eká"kou.“
(Antoine de Saint-Exupéry)  

 

Projd!te pojmy ve schématu, zamyslete se nad vztahy mezi nimi a ve dvojici dopl*te k &ipkám slove-
sa vyjad'ující tyto vztahy, nap'. 
VYTVÁ$ET, TVO$IT, FORMOVAT, FORMULOVAT, VYCHÁZET, PODPOROVAT, NAVAZOVAT, OVLIV0OVAT…

P'e"ti si oba p'íb!hy a pokus se v nich najít a vysv!tlit n!které pojmy a vztahy z grafu, nap'. jaké spo-
le"enské návyky ovlivní rozhodování, jak# mravní postoj je o"ekáván, jaké hodnoty mají prioritu atd.

V,LE

MRAVNÍ VZTAHY A POSTOJE

CHARAKTER

VZORCE CHOVÁNÍ

HODNOTOV+ SYSTÉM

SPOLE%ENSKÉ NÁVYKY MORÁLNÍ KODEXY

MRAVNÍ NORMY

Lekce

35

P.ÍB*H 2
Tv,j nejlep&í kamarád se ti sv!'í, (e 
se mu neopatrností poda'ilo rozbít 
chemickou soupravu za n!kolik tisíc 
korun. Nikdo jin# to neví. U"itel che-
mie ji chce zaplatit, a kdy( se viník 
nep'izná, bude se na zaplacení podí-
let celá t'ída. Spolu(áci jsou na&tva-
ní a cht!jí, aby se viník p'iznal. Tv,j 
kamarád se nechce p'iznat, i kdy( 
jsi ho p'esv!d"oval. Ty te- neví&, co 
má& d!lat.

P.ÍB*H 1
Sp!chá& na oslavu narozenin své 
nejlep&í kamarádky, t!&í& se a ne-
chce& zme&kat p'edávání dárk, na 
za"átku oslavy. Po cest! na autobus 
uvidí&, jak spolu(a"ka, kterou zrovna 
nemusí&, si jde zab!hat a náhle padá 
k zemi. A nezvedá se. Kdy( jí p,jde& 
pomoci, ujede ti autobus a nestihne& 
oslavu. Ty te- neví&, co má& ud!lat.
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POKORA

/T*DROST

P.EJÍCNOST

MÍRUMILOVNOST

CUDNOST

ST.ÍDMOST

%INORODOST

P+CHA

LAKOTA

ZÁVIST

HN*V

SMILSTVO

OB0ERSTVÍ

LENOST

Ka(d# ob"as v (ivot! ud!lá dobrou v!c a ka(d# také ob"as zh'e&í. Jak velkou roli hrají ctnosti a ne'es-
ti ve tvém (ivot!? Zamysli se nad sebou, nad sv#m jednáním a chováním ke druh#m, a prove- krátké 
hodnocení – ovládají t! více ne'esti, nebo se m,(e& py&nit ctnostmi?

O "em je (ivot? Ne o tom, co získáme, ale o tom, co vytvo'íme, "ím prosp!jeme, k#m se staneme. 
A to dá smysl na&emu (ivotu.

Lekce

35



65

(WLFN¿�YÛFKRYD�� ��8êHEQLFH�SUR����URêQËN�=j�� ��7ÇPD����(WLFNÇ�FWQRVWL

Lekce

36Piknik (ivota

„Pesimista %íká, "e vidí sklenici poloprázdnou, optimista tu samou sklenici vidí zpola plnou a !t$dr& 
#lov$k vidí sklenici s vodou a hledá n$koho, kdo by mohl mít "íze(.“

(G. Donald Gale)

 
Piknik je p'íjemné setkání s mil#mi lidmi, v p!kné p'írod!, na sluní"ku, s dobr#m jídlem a pitím a vese-
lou náladou.

+ivot m,(e b#t jako ko&ík na piknik.
Co si do n!j vlo(í&, to si s sebou ponese& cel# (ivot. A to bude& mít také pro lidi kolem sebe.

MY%LENKA NA ZÁV/R:
„Santalové d%evo, d%evo aloe, modr& lotos, rozkvetl& jasmín – i mezi t$mito vo(av&mi v$cmi je ze 
v!eho nejlep!í v'n$ #estného jednání.“      (Buddha)
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POJMY, SE KTER1MI PRACUJEME
MRAVNÍ NORMY – pravidla chování, které si malé d!ti osvojují nejd'íve od rodi",, pozd!ji od u"itel,, 
slupin vrstevník,, sd!lovacích prost'edk, a spole"nosti obecn!.

MORÁLNÍ KODEXY – nap'. desatero, profesní etické kodexy.

SPOLE%ENSKÉ NÁVYKY – spole"enské chování: pozdravit, poprosit, pod!kovat, respektovat druhé, 
autoritu atd.

MRAVNÍ VZTAHY A POSTOJE – projevují se v chování k sob! samému, k lidem (zvlá&t! slab&ím, 
pot'ebn#m); v partnersk#ch vztazích, vztazích k materiálnímu prost'edí (p'íroda, kulturní prost'edí),  
k hodnotám.

VLASTNOSTI – V,LE A CHARAKTER – nap'. cílev!domost, zodpov!dnost, sebeovládání, vytrvalost, 
samostatnost aj. 

HODNOTA – v&echno, co má schopnost uspokojovat pot'eby "lov!ka (to, co v (ivot! "lov!ka „stojí za to“).

HODNOTOV+ SYSTÉM – soustava hodnot (emocionální, sociální, ekonomické, etické, estetické atd.): 
pravda, láska, p'átelství, peníze, svoboda, práce, kariéra, um!ní, rodina, (ivot, zdraví, víra, B,h, dobro, 
krása, poznání, vzd!lání...

VZORCE CHOVÁNÍ – respektující mravní normy, p'ejímané od osob kolem nás, p'edur"ují na&e chová-
ní podle informací ulo(en#ch v podv!domí, které „'íkají“, jak se máme chovat a cítit v konkrétní situaci.

P$EHLED TÉMAT 8. RO)NÍKU ETICKÉ V1CHOVY
 

)ÍSLO    NÁZEV TÉMATU  

1. téma D2STOJNOST LIDSKÉ OSOBY (aneb vá(ím si t!, "lov!"e)  

2. téma KOMUNIKACE CIT2 (aneb cesta do hlubin du&e)  

3. téma ASERTIVITA (aneb poznání – projevení – prosazení)  

4. téma SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ (aneb láska, vztahy, odpov!dnost)  

5. téma MÉDIA A JEJICH VLIV NA )LOV/KA (aneb d,v!'uj, ale prov!'uj)  

6. téma KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST (aneb kde mohu – pomohu…)  

7. téma ETIKA A EKONOMIKA (aneb peníze jako prost'edek, ne cíl)  

8. téma ETICKÉ CTNOSTI (aneb z hlediska vy&&ího principu mravního…)  
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Tento materiál je spolufinancován Evropsk#m sociálním fondem a státním rozpo"tem )eské republiky. 

Vytvo'ilo Etické fórum )R, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro dal&í vzd!lávání.

Etická v!chova 
U"ebnice  

pro 9. ro"ník  
základních #kol 

a víceletá gymnázia

Hana Ginterová

Ilustrovala: Alena Legierská

V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 „Etická v#chova a u"ebnice“
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„Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, "e i ten druh& m'"e mít pravdu.“   (Ji%í Menzel)

Kilt je v#hradn! mu(ská sou"ást skotského národního kroje ((eny, a( 
na v#jimky, kilt nenosí) v podob! mu(ské zavinovací skládané sukni-
ce s barevn#m kárem, ozdobn#mi t'ásn!mi a ozdobnou bro(í.

Po pár náv&t!vách jsem zcela &okovaná jednou odpor-
nou "eskou vlastností, a to p'ezouváním. Kdy( p'ijde-
te k n!komu na náv&t!vu, tak vás nutí se vyzout "asto 
u( p'ed dve'mi z bot a tlapat v&ude v pono(kách nebo 
vám vnutí n!jaké „rozko&*ou"ké“ ba"k,re"ky. Co to 
prob,h je? P'ijde mi p!kn! nechutné lézt do cizích ba"-
kor pln#ch cizích plísní. Nehled! na to, (e je trapné, kdy( jsou vám nohy cítit, proto(e po del&í dob!  
v botách prost! jsou, s tím nic nenad!láte. Nebo )e&i zbo(*ují odér cizích nohou? 

                                                                                                                                 (Ameri"anka) 

Tak si p'edstavte, co mi napsala kamarádka. Je na stá(i v Japonsku a pr# tam mají te- nep'íznivé 
po"así. Ka(d# chrchlá, smrká. Sed!la u stolu s Japoncem v restauraci a on místo, aby se vysmrkal, 
tak mu celou dobu tekla obrovská, zelená… Fuj, to je nechutné.

Kdy( ale sledujeme o"istu v této 'ece v"etn! "i&t!-
ní zub,, pon!kud nás, Evropany, zamrazí. Do indické 
'eky Gangy samoz'ejm! vytékají spla&ky z p'ilehl#ch 
dom,, plavou zde zbytky o(ehl#ch t!l, koupou se tu 
vodní buvoli, pere se zde prádlo…

 

Kde(to %védi jako by se za alkohol styd!li. Teda ti slu&ní. N!kter#m je &patná reputace úpln! vol-
ná, neberou si (ádné servítky a klidn! se opíjejí na ve'ejnosti. To slu&*áci ne, ti jako by cht!li cel# 
ten sv,j vztah k alkoholu ututlat, dá-li se to tak nazvat. V&echno je to zahaleno jakousi rou&kou 
spiklenectví, pocitem n!"eho zakázaného.

Ve v!t&in! islámsk#ch zemí je povoleno mno-
ho(enství, p'esn!ji "ty'i man(elky a neome-
zen# po"et soulo(nic. Podmínkou v&ak je, (e 
mu( je musí u(ivit, nebo. (eny v tradi"ních 
islámsk#ch zemích nechodí do zam!stnání.
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„Doufej ve spravedlnost, ale bu- p%ipraven i na bezpráví.“
(Seneca)

Hra (na) Nespravedliv! sv+t                                      
Spravedlnost je slovo, které se dot#ká ka(dého z nás. $íká se, (e sprave-
dlnost je slepá. Co si o ní myslíte vy? Diskutujte ve t'íd! nad následujícími 
tvrzeními.

Spravedlnost se zavázan#ma o"ima je slepá, a tudí( nic nevidí a nem,-
(e rozhodovat, kdo je vinn# a kdo nevinn#.

Spravedlnost má zavázané o"i proto, aby byla nestranná a nikomu ne-
nadr(ovala.

  

Nyní pracujte ve skupinkách: 
9 Ka(dá skupinka si p'ipraví krátk# p'íb!h o nespravedlnosti nebo k'ivd!, která se p'ihodila jemu, 

n!komu blízkému nebo známému. 
 

Posa*te se do kruhu.
9 Pomocí bodovacích lístk, s "ísly 1–5 se pokuste zhodnotit míru nespravedlnosti p'ednesen#ch p'í-

b!h, (m,(ete hodnotit za sebe nebo také za celou skupinu). 
9 Se"tením bod, by se vám m!lo poda'it odstup*ovat p'íb!hy od nejmén! nespravedliv#ch po nej-

více nespravedlivé.
 
1. Souhlasíte v&ichni se zji&t!n#m po'adím?
2. Dá se jednozna"n! ur"it míra nespravedlnosti?
3. Je spravedlnost subjektivní, nebo objektivní pojem?
4. Platí tedy stejná spravedlnost pro v&echny?
5. Pokuste se vysv!tlit r"ení: Dostal se do rukou Spravedlnosti.
6. Jaká pravda se skr#vá v lidové moudrosti: Bo(í ml#ny melou pomalu, ale jist!?     
7. P'ipome* si osudy dona Quijota z knihy Miguela de Cervantese.   
Je boj za spravedlnost bojem s v!trn#mi ml#ny? (Úkol navíc)

 
A co vy? Nejste také n!kdy zbyte"n! nespravedliví? Do p'í&tího setkání se pokuste pozorn! sledovat, 
co se okolo vás d!je. Zamyslete se nad sv#m ka(dodenním jednáním a pokuste se „b#t spravedliví“. 
Zapisujte si, a. máte o "em povypráv!t sv#m spolu(ák,m.
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„Chvilka pomoci je lep!í ne" deset dní soucitu.“                                                            (Rumunské p%ísloví)

V ka(dém stát! (ijí ob"ané, kte'í jsou schopni postarat se o sebe a své rodiny samostatn! a (ádnou 
podporu od státu nepot'ebují. V ka(dém stát! ov&em (ijí také ob"ané, kte'í se bez státní podpory 
neobejdou. K sociáln! pot'ebn#m lidem pat'í:

1.  P'i'a-te symboly k obrázk,m a vyjmenujte "ty'i skupiny sociáln! pot'ebn#ch osob.
2.  Dovedli byste p'idat je&t! dal&í?
3.  Co znamená v#raz sociální sí.? Má n!co spole"ného se záchrannou sítí?
4.  Musí se sociáln! pot'ební lidé spoléhat pouze na pomoc státu? Kdo by jim je&t! mohl podat po-

mocnou ruku a jak#m zp,sobem?

 
V!t&ina lidí za'azen#ch do sociální sít! skute"n! pomoc pot'ebuje, zárove* jsou to ale lidé s vlastní 

d,stojností. Je smutné, (e p'ístup okolí n!kdy vytvá'í jediné skute"n! nep'ekonatelné p'eká(ky  
na jejich ka(dodenních cestách.

Ze v&eho nejvíce zra*uje projevovan# soucit a nejmén! pomáhá nevhodná pomoc.
Místo lítostiv#ch pohled, a zbrklé pomoci si tito lidé p'ejí, aby s nimi ostatní jednali jako se sob! 

rovn#mi a nebáli se je normáln! oslovit. 
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„)in je protilátka zoufalství.“                    (Joan Baezová)

ZDRAVÍ, NEBO NEMOC
SAMOTA, NEBO P.ÁTELSTVÍ

PRAVDA, NEBO LE0
 

Zkus odpov&d&t na následující otázky:
1. Po "em tou(í v!zn!n# "lov!k?  
2. Co si p'eje t!(ce nemocn#?
3. O "em sní "lov!k osamocen#?
4. Po "em tou(í "lov!k po&kozen# l(í?
Odpov!d!t na tyto otázky je pro vás jist! velmi snadné, ale ve svém (ivot! budete muset zodpov!d!t 
mnohem t!(&í otázky a budete je muset zodpov!d!t p'edev&ím sami sob!.
Pokusme se spole"n! p'ipravit na skute"nost, (e v lidském (ivot! má jen málokter# problém jedno-
zna"né 'e&ení.
 
Na dal!í planet$ bydlel pijan. Náv!t$va u n$ho byla velice krátká, ale ma-
lého prince velice rozesmutnila.
„Co tady d$lá!?“ %ekl pijanovi, kter& sed$l ml#ky p%ed %adou prázdn&ch  
a %adou pln&ch lahví.
„Piji,“ odpov$d$l pochmurn$ pijan.
„A pro# pije!?“ zeptal se mal& princ. 
„Abych zapomn$l,“ %ekl pijan.
„Na# abys zapomn$l?“ vyzvídal mal& princ a u"u" ho za#ínal litovat. 
„Abych zapomn$l, "e se stydím,“ p%iznal pijan a sklonil hlavu.
„A za# se stydí!?“ vyptával se dále mal& princ, proto"e by mu byl rád po-
mohl. 
„Stydím se, "e piji!“ dodal pijan a nadobro se odml#el. 
A mal& princ zmaten ode!el.
 
Ze které knihy byla p$evzata ukázka? Znáte jejího autora? 
 

Já, obr$lenec
…Jsou sm$!ní, ti z leti!t$... S tak siln&mi br&lemi pr& nemohu b&t za%azen do v&cviku… Tam n$kde vza-
du te- le"í moje br&le, tam, co jsem #epoval pohonné látky, tu éterickou sílu t$kající z plechovky. Po-
letím bez nich a taky bez holek ze t%ídy, co se jen chichotají nad m&mi dioptriemi. Bez Alice nev$rnice,  
i kdyby byla oble#ená jen do té své krásné k'"e, tak na ni ka!lu, na v!echny ka!lu. To bylo kdysi hodn$ 
a hodn$ dávno, kdy m$ to !tvalo. To bylo v#era, ale dneska je te- a v!echno je jinak.
Ale to u" jsem se musel hodn$ soust%edit, cítil jsem, jak nabírám rychlost, jak mi mraven#í v kone#cích 
prst'. D&chal jsem turbulenci, která m$ za okam"ik vynese nad #erven& les, a dlan$mi jsem se opíral 
o hradbu molekul vzduchu. Jen mal& skok a odpoutám se od zem$ vlastní levitací. Já, obr&lenec bez 
br&lí, já, první z lidí!
U" skon#ilo v!echno minulé, vítr utichl, stromy se zastavily a moje vte%ina explodovala. Te-!
Mávl jsem pa"emi a let$l…
Lesní d$lníci ho na!li za n$kolik dní pod svatojánskou skálou. Ve tvá%i m$l rozbit& obraz sv&ch !estnácti 
let a v sev%ené p$sti plechovku od %edidla.
(Podle Milana Valenty – Ob#anská v&chova pro 8. ro#ník, zkráceno a upraveno)

 
Na první pohled by se mohlo zdát, (e hrdinové na&ich dvou ukázek nemají nic spole"ného. Je tomu 
ale skute"n! tak?
1. Oba p'íb!hy v sob! nesou poselství. Dovedete ho p'etlumo"it?
2. V obou p'íb!zích hrdinové n!co hledají, po n!"em tou(í. Co d!lají pro to, aby to získali? 

Jdou správnou cestou?
3. Má jejich problém n!jaká jiná 'e&ení? Pokus se n!jaká navrhnout.
4. Jak se jedním slovem naz#vá téma, kterému se v této kapitole budeme spole"n! v!novat?
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(Nejenom) hra Pot%ebuji pomoc 
Drogy zasahovaly do (ivota lidí odnepam!ti. K "emu ale lidé drogy vlastn! pot'ebují?
)lov!k sáhne po droze t'eba proto, (e mu pomáhá zbavit se nejistoty, strachu, cítit se uvoln!n!, umo(-
*uje mu lépe komunikovat, b#t spole"ensk#. Jin#m d,vodem b#vá do"asn# únik od problém,. Lidé 
utíkají od stresu, finan"ních starostí, obav o zdraví, od rodinn#ch problém,. Drogy jim pomáhají na 
chvíli se odpoutat od reálného sv!ta a p'enést se do sv!ta p'edstav… Ale práv! zde za"íná koloto" 
opakovan#ch únik, a nucen#ch návrat,, proto(e realita na sebe nikdy nenechá dlouho "ekat a ka(d# 
návrat zanechává stále bolestn!j&í stopy na t!le a du&i v&ech zú"astn!n#ch osob. 

• Pracujte ve skupinkách.
• Vyberte si jednu z kategorií lidí, kte'í spole"n! bloudí v labyrintu závislosti.
• Vydejte se s nimi na cestu, na které je podobn! jako bájného Thésea "eká nejen boj s Mínotaurem, 

ale i s vlastními chybami a nesprávn#mi (ivotními postoji.
• Podejte jim pomocnou Ariadninu nit, která by je dovedla zp!t na denní sv!tlo.

%t!pánovi bylo teprve dvanáct, kdy( za"al s kou'ením. Moc mu to 
sice nechutnalo, ale p'i p'edstav!, jak by asi vypadal p'ed kama-
rády, to vydr(el. Pozd!ji, vlastn! z tého( d,vodu, za"al s alkoho-
lem a marihuanou. Pak zkusil také dal&í drogy…
                        

M!la jsem podez'ení, (e se %t!-
pán zapletl s drogami. V,bec m! 
ale nenapadlo, (e to m,(e skon-

"it takhle. M!la jsem dojem, (e je u( p'ece dost velk# na to, aby 
se sám o sebe postaral. Bylo to pár dní p'ed %t!pánov#mi sedm-
náct#mi narozeninami. Volali mi z nemocnice…

%t!pána znám u( od základky. V(dycky se mi líbil, ale byla jsem pro n!ho jen malá 
holka. Po jednom ve"írku se ale v&echno zm!nilo a já m!la svého prvního kluka. Ni-
kdy bych si ale nedovedla p'edstavit, jak "asto se o n!ho budu bát. Skute"n! bát… 

                                                                    
%t!pán k nám do centra p'i&el p'ed dv!ma roky. Musel. V ne-
mocnici mu dali na v#b!r. Bu- psychiatrická lé"ebna, nebo am-
bulantní program na&eho protidrogového centra. Zvolil si nás. 
V!t&ina z m#ch „d!tí“ to tak ud!lá. Lé"ebn! se ale nakonec ne-
vyhnul…

 

VAKCÍNA PROTI ZÁVISLOSTI
V pr,b!hu své historie lidé "asto pot'ebovali vakcíny (o"kovací látky) proti r,zn#m nebezpe"n#m cho-
robám. Nebezpe"nou chorobou sou"asnosti je závislost. Vyrobte spole"n! vakcínu, která bude lékem 
pro v&echny, kte'í bloudí v labyrintu závislosti.
Na mal# kousek papíru napi& poselství. M,(e to b#t návrh nebo nápad na 'e&ení problému, soukromé 
p'ání, nabídka pomoci konkrétní osob!, kontakt na p'íslu&nou instituci nebo 
t'eba povzbuzující citát "i obrázek. 
 

V p'í&tí hodin! svá poselství (a. u( je uká(ete spolu(ák,m nebo si je nechá-
te pouze pro sebe) smotejte a ulo(te do p'ipravené sklen!né láhve. Láhev p'i 
vhodné p'íle(itosti vho-te do tekoucí vody. Ekologové protentokrát p'imhou'í 
oko, proto(e takto se sv#mi p'áními zacházeli lidé odnepam!ti… Tak a. se va&e 
poselství naplní! 
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„Stá%í se nevysmívej! V"dy* k n$mu sm$%uje!!“                  (Menandros z Atén)

Ji%í Such$: .lov&k je smrti blízek (zkráceno)
)lov!k je smrti blízek
Tím (e se narodí
Zatímco (ere 'ízek
srdce mu marodí

  
Kdosi 'ekl, (e jako mládí sp!je nezadr(iteln! k dosp!losti, tak dosp!lost zraje postupn! k (ivotní 
moudrosti. A k (ivotní moudrosti pat'í nadhled, tolerance, laskavost, porozum!ní a p'edev&ím láska 
k (ivotu ve v&ech jeho podobách... Období (ivotní moudrosti se naz#vá slovem stá'í. Slovem, na kte-
ré lidé pom#&lejí jen neradi. Slovem, kterého se n!kte'í dokonce bojí… Zam#&leli jste se n!kdy nad 
tím, co "lov!ku do (ivota p'iná&í stá'í? Pro" mají lidé ze stá'í strach, pro" se na toto (ivotní období 
t!&í jen málokdo?

Spole"n' si zahrajte hru na pozitivní my#lení. Myslet pozitivn' znamená um't se na v#e podí-
vat z lep#í stránky a soust$edit se na to dobré ve v#ech )ivotních situacích.
• Rozd!lte se ve t'íd! na poloviny. Nebude d,le(ité, do které poloviny budete pat'it, proto(e se  

ve sv#ch rolích vyst'ídáte. 
• B!hem p!ti minut se pokuste vymyslet co nejvíce negativních tvrzení, které sl#cháte o stá'í a sta-

r#ch lidech. Myslete p'i tom na pravidla slu&ného vyjad'ování.
• Zástupce první skupiny vysloví nahlas negativní tvrzení a zástupce druhé se pokusí stejnou my&-

lenku vyjád'it p'átelskou formou. Má na to 15 sekund. Poté se skupiny vyst'ídají.
• P'íklad:  Je star#.                     Je na sv!t! u( mnoho let.
              Je pomal#.                 Pot'ebuje o trochu více "asu ne( ostatní.     Atd.

 
1. Co bylo pro vás t!(&í? Vyslovovat negativa, nebo je p'evád!t do pozitivní podoby?
2. Jak# máte vztah se sv#mi prarodi"i? Jak "asto se s nimi vídáte? Sna(íte se jim n!jak pomoci? A co 

naopak d!lají oni pro vás?                

  
Jak mluví o prarodi"ích va&i rodi"e? P'áli byste si, aby se na jejich vztahu n!co zm!nilo? Pokud ano, 
pokuste se s nimi o tom p'i vhodné p'íle(itosti promluvit.
Do p'í&tího setkání se pokuste více vnímat rozhovory okolo sebe. Jak se lidé vyjad'ují o stá'í a star#ch 
lidech? Vyu(ijte televize nebo n!které stránky na internetu.

 
Vá)ení a milí, organiza"ní v!bor t$ídy vás co nejsrde"n'ji zve na setkání po PADESÁTI LETECH

Pozvání na t,ídní sraz
Milá Marie, mil& Josefe,

je na #ase, abychom se vrátili o 50 let zp$t a pokra#ovali v lumpárnách, kte-
ré jsme zamlada nestihli dotáhnout do konce. 
Pokud k tomu nedojde, m'"eme aspo( zavzpomínat na krásnou "ivotní eta-
pu, kterou na!e 9. t%ída ukon#ila v roce ……..
Naprosto neformální setkání, kde bude tém$% v!e dovoleno, se koná ……..  
v restauraci ………….

Ú#ast p%islíbilo ji" patnáct spolu"ák', a proto doufáme, "e uvidíme i Tebe.
Za t%ídní organiza#ní v&bor 

Jaroslav Mrkvi#ka,
nást$nká% a !atná%

I moje srdce st,n!
A venku mrholí
Ké( bych byl je&t! v l,n!
Tam kde nic nebolí
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ZAMY-LENÍ NA ZÁV&R
Jsme lep&í ne( opice?
Úcta ke star&ím a naslouchání jim nemusí b#t pouze zále(itostí dobrého vychování. Svou roli z'ejm! 
hrají rovn!( geny. Alespo* tomu nasv!d"uje studie francouzsk#ch v!dc,.
P'i pozorování opic, tedy (ivo"ich,, kte'í jsou lidem evolu"n! nejbli(&í, v!dci zjistili, (e se mlad&í je-
dinci stejn! jako v!t&ina lidí zastaví a pozorn! naslouchají, pokud se n!kdo ze star&ích chystá projevit.
Navíc se ukázalo, (e p'esto(e se star&í "lenové opi"ího spole"enství projevují mén!, vzbuzují u mlad-
&ích "len, tlupy siln!j&í a "ast!j&í reakce. To, (e se takové chování nevyskytuje pouze u lidí, ale m,-
(eme ho pozorovat také u opic, podle v!dc, nasv!d"uje tomu, (e je respekt ke star&ím spí&e vroze-
n# ne( nau"en#. 
(JEMELKA, Petr. Http:// aktualne.centrum.cz [online]. 12:55 | 11.1.2010.  [cit. 2012-02-19 ] Opice p%ines-
ly d'kaz. Úctu ke stá%í máme v genech. 
Dostupné z WWW: < http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=657206 >.)

POJMY, SE KTER%MI PRACUJEME
EMPATIE
Empatie neboli schopnost vcítit se je schopnost a ochota porozum!t 
druh#m lidem, pochopit jejich jednání, chování, zám!ry, pot'eby, pocity  
a my&lenky. 
Empatie tvo'í základ komunikace.  Bez této schopnosti se &patn! získá-
vá d,v!ra druh#ch lidí.
Proto je d&le)ité na této schopnosti pracovat.

NASLOUCHÁNÍ
P'i komunikaci nejsou d,le(ité jen mluvení a 'e" t!la, ale velkou roli hra-
je naslouchání. Uvádí se, (e naslouchání se na procesu komunikace 
podílí ze 45 a) 53 %. Pro úsp!&nou komunikaci je nutné zvládnout dob-
'e poslouchání, aktivní naslouchání a kladení otázek. 

P$esto)e je schopnost poslouchat pova)ována za b')nou v'c, kterou ka)d! umí, odhaduje se, 
)e a) 80 % lidí naslouchat neumí.

• EMPATICKÉ NASLOUCHÁNÍ je takové naslouchání, kdy nasloucháme p$edev#ím pocit&m ode-
sílatele sd!lení. Sna(íme se pochopit, jaké pocity vedou odesílatele k ur"itému zp,sobu komunika-
ce (nap'. jestli je na&tvan#, zklaman#, vesel# apod.).

• AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ znamená, (e poslucha" je vnímav! a pozorn! k mluvícímu a vlastní 
my&lenky p'edkládá teprve tehdy, a( hovo'ící zcela dokon"í to, co chce 'íci. Cílem takového na-
slouchání je nejen získat maximum informací, ale také poskytnout mluvícímu nále(itou zp!tnou 
vazbu a vyjád'it pochopení a ú"ast.

SOCIÁLNÍ EMPATIE
Empatické chování ve vztahu ke spole"nosti, zejména pak k jejím spole-
"ensky a ekonomicky slab#í spoluob"an&m.

SOCIÁLNÍ INTELIGENCE 
Schopnost kladn' p&sobit na své okolí, dovednost optimáln! sociál-
n! komunikovat, smysl pro spolupráci a nekonfliktní vztahy. Na rozdíl  
od vrozené inteligence se dá nau"it. 
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„Spory by netrvaly tak dlouho, kdyby chyba byla jen na jedné stran$.“
                                                                                                          (François de La Rochefoucauld)

Nevím, jestli se mnou budete souhlasit, ale trocha teorie nikdy neza&kodí. K dne&ní hodin! ji toti( 
budeme pot'ebovat. Na&t!stí jsme ji napsali za vás, tak(e sta"í nahlédnout na konec tématu. Pojmy, 
které tam najdete, vám jist! nejsou neznámé. Pokud ano, jen se tím potvrzuje první v!ta. 
 

1. Jaké komunika"ní chyby d!lají osoby na fotografiích?
2. Mohli bychom se od nich naopak n!"emu p'iu"it?
3. Kdo se chová agresivn!, kdo pasivn! a kdo uplat*uje n!kterou z asertivních technik?
4. Poznáváte se v n!které z komunika"ních situací?

    

Po této hodin! byste m!li b#t mnohem lépe p'ipraveni na situace, je( asi v!t&ina z vás p'ímo nevyhle-
dává, ale které p'esto pat'í ke ka(dodennímu (ivotu lidí. Pokuste se je zvládnout. Do p'í&tí hodiny vy-
hledejte podobné obrázky nebo si p'ipravte popis komunika"ní situace, se kterou jste se v pr,b!hu 
t#dne setkali (ve t'íd!, v rodin!, p'i mimo&kolních aktivitách, v televizi, v po"íta"ové h'e). 
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7 Montekové a Kapuleti z na&í t'ídy
„Opakem pravé lásky není nenávist, ale lhostejnost.“    

                                                                         (Robert Fulghum)  

Kde za"al konflikt mezi Romeovou rodinou a mocn#m klanem, ze které-
ho pocházela Julie? V&ichni rádi &plhají s Romeem na balkon, sní s Julií  
a potají vytahují kapesníky p'i scén! z hrobky, ale kdo si dnes vzpomene 
na jiskru, která za(ehla nesmi'itelné nep'átelství mezi ob!ma rody? N!-
které p'íb!hy, a shakespearovské zvlá&t!, se v (ivot! neustále opakují. My 
se dnes p,jdeme podívat do divadla, které se ka(d# den odehrává práv! 
ve va&í t'íd!. Mo(ná vás udiví, jak "asto se k sob! chováte jako ty pov!st-
né znep'átelené rody. Mo(ná se pozastavíte také nad tím, (e u( jste d,vo-
dy svého chování dávno zapomn!li. Mo(ná vás p'ekvapí, (e va&i spolu(á-
ci jsou u( dávno jiní a vy jste si toho jen nesta"ili v&imnout. 

 
Pokuste se vrátit v my&lenkách v "ase. Vzpome*te si  
na to, kdy( jste spolu v &esté t'íd! za"ínali. Projd!te si 
následující ro"níky, ly(ák, v#lety, lásky dávno minu-
lé i sou"asné, nep'átelství na (ivot a na smrt i pros- 
tá nedorozum!ní. Vzpome*te si na u"itele, jací byli, 
jak jste na n! reagovali, jak jste se proti nim "asto se-
mknuli jako jeden mu(. 

1. Máte pocit, (e se va&e t'ída m!ní, nebo si p'ipadáte po'ád stejní?
2. V&ímáte si v&ech sv#ch spolu(ák,, nebo máte jen blízk# okruh p'átel, se kter#mi pro(íváte své (ivoty?
3. Dovedou vás va&i spolu(áci n!"ím p'ekvapit, nebo se v&ichni v(dy chovají tak, jak se od nich „o"ekává“?
4. Dovedete dát sv#m spolu(ák,m najevo, (e se na n! ka(d# den nejen díváte, ale (e je také vidíte? 
5. $íkáte sv#m spolu(ák,m v(dycky to, co si opravdu myslíte, nebo je to pro vás t!(ké?
6. Pomohlo by vám, kdybyste jim svá sd!lení mohli vlo(it do obálky? 

Nyní máte p$íle)itost… 

Pokud jsi vlo(il své líste)ky do obálek, pokus si odpov&d&t na následující otázky na t&lo.
1.  P'í&tí hodinu dostane& svou obálku do ruky i s obsahem. Jaká jsou tvá o"ekávání? T!&í& se 

na ni, nebo má& spí&e strach? 
2.  Jsou pro tebe sd!lení od spolu(ák, d,le(itá? Myslí& si, (e o tob! mohou n!co vypovídat? 

Jsi ochoten se nad nimi zamyslet?
3.  Která z p'ipraven#ch tvrzení bys necht!l v (ádném p'ípad! mít ve své obálce? Která by t! 

naopak velmi pot!&ila?

 
V!t&ina z vás je zvyklá, (e je hodnotí a známkují jenom u"itelé. Jsme p'ece ve &kole… Obálky ale situ-
aci trochu m!ní. V následujícím t#dnu se pokus více p'em#&let o sob! a o sv#ch spolu(ácích. V!nuj jim 
o trochu více pozornosti. Pokus se ob"as promluvit i s t!mi, se kter#mi se ve t'íd! spí&e míjíte. Mo(ná 
t! spousta v!cí p'ekvapí. Zapi& si své post'ehy, a. má& o "em mluvit.
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8Král není doma
„Kdy" je hra dohrána, vracejí se král i p$!ák do stejné krabi#ky.“     (Italské p%ísloví)

Napadlo vás n!kdy spo"ítat, kolik "asu t#dn! trávíte se sv#mi spolu(áky, ve své t'íd!, ve své &ko-
le? Mo(ná budete p'ekvapeni, kdy( tuto dobu porovnáte s "asem, kter# trávíte s rodinou. Nebude 
to dlouho trvat a vá& t'ídní kolektiv se rozejde a ka(d# z vás bude muset n!kde znovu za"ínat. Ka(-
dá skupina lidí je jiná, ale bohu(el se stává, (e "lov!k i v novém prost'edí opakuje své omyly. Pokus-
te se dne&ní hodinu brát jako p'íle(itost tyto omyly pochopit a vyu(ít k zamy&lení, 
jak co nejlépe pro(ít ten kousek "asu, kter# va&í t'íd! je&t! zb#vá.

  

V ZÁMKU
V následující h'e se ocitáme na královském dvo'e. Král sedí v kruhu sv#ch dvo'an, a v&ichni mu do-
slova visí na rtech. Co 'ekne král, to je svaté. Na tr,n! se ale nedá sed!t po'ád, je koneckonc, dost 
tvrd#. A v tu chvíli za"íná pro dvo'any ta správná zábava. No, jenom si to klidn! vyzkou&ejte. Na tr,n 
usedne ka(d# z vás.

Sly#te… hovo$í král: Proberte si obsah své 
obálky a vyjád'ete se ke v&emu, co se vás dot- 
klo, co vás p'ekvapilo, s "ím nesouhlasíte, co 

vás pot!&ilo, za co jste vd!"ní, "eho si ceníte. Vystupujte 
jako skute"ní králové.
P'íklad: „Doslechl jsem se, (e…“, „Mí zv!dové m! informo-
vali, (e... “, „Tajn! jsem vyslechl rozhovor…“, „M,j královsk#  
rádce se ke mn! chová, jako bych…“, „Moc m! pot!&ilo, 
kdy( jsem si v královsk#ch novinách p'e"etl, (e…“

Král není doma: Dvo'ané mají právo komento-
vat královu promluvu. Proto(e král není doma, 
nesmí nijak zasahovat.

P'íklad: „Vím, (e se to na&emu králi nebude líbit, ale stejn! 
si myslím, (e…“, „Asi se mnou budete souhlasit, kdy( …“, 
„Ná& král je v!t&inou dobr#, ale ob"as…“

Král se nám vrací: Pokud se chcete je&t! vyjá-
d'it, máte slovo.

P'íklad: „D!kuji vám, (e jste vyslovili svá hodnocení, i kdy( 
pro m! nebyla zrovna lichotivá. Proto(e se chci udr(et na 
tr,n! je&t! hodn! dlouho, zamyslím se nad sv#m chováním.“

V PODZÁM$Í
V podzám"í se zatím v&ichni dob'e baví a královské starosti k nim ne-
doléhají. 
Postavte se v&ichni do kruhu, uvoln!te se a poddejte se rytmu hry. Vy-
volava" (jako první za"ne u"itel) stojí uprost'ed a zato"í se jako u rule-
ty. Uká(e na jednoho (áka a vysloví název zví'ete. Osloven# (ák zví'e 
p'edvede a jeho sousedé mu pohybem „vyjád'í sympatie“.
Ka"ka – nazna"í pohyb zobákem, sousedé se zavlní v bocích.
Prasátko – zachrochtá, sousedé ho po&krábou za ou&kem.
K,* – zahrabe kopytem, sousedé ho uklidní poplácáním. 
Vyvoláva" postupuje svi(n#m tempem a sleduje, jestli se n!kdo ne- 
spletl. S tím si pak vym!ní místo.
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9 Kritika do kapsy
„Pravdivá slova neb&vají p%íjemná. P%íjemná slova neb&vají pravdivá.“         (Lao-c’)

U( to znáte… a zase je to tady… atmosféra by se dala krájet… nic není na svém míst!… za"ínáte 
vnímat první varovné signály… nervózní podupávání, propletené ruce, chv!ní… do hry vstupují 
mimoslovní projevy… sev'ené rty, t!kav# v#raz o"í… u( se to nedá vydr(et… „Tak co jsem zase 
provedl/a?“... následuje studená sprcha.

 
1. Co pro vás znamená kritika a s jak#m pocitem si ji spojujete?
2. Jak se chováte, kdy( jste kritizováni?
3. Za co jste nej"ast!ji kritizováni?
4. Co vám d!lá nejv!t&í obtí(e, kdy( máte n!komu n!co vytknout?

   

BRAINSTORMING BEZE SLOV?
Vezm!te si list papíru a roztrhejte ho na tolik "ástí, kolik písmen má va&e k'estní jméno nebo p'ezdívka. 
Na ka(d# lístek napi&te velk#m tiskacím písmem vymy&lené nespravedlivé tvrzení, které by vás zaru"e-
n! „rozpálilo dob!la“. Na volné prostranství na zemi, kde je p'ipraveno slovo kritika, polo(te své návrhy. 
V naprosté tichosti se pokuste spole"n! poskládat va&e návrhy podle oblastí, které podle vás mohou 
tvo'it. Pozor… nejenom va&e 'e&ení je to správné.
 
1. Jaké skupiny jste utvo'ili? Roz"ílí ka(dého jin# podn!t, nebo jsou p'í"iny konflikt, podobné? 
2. Shodli jste se na tomto d!lení v&ichni, nebo do&lo ke spor,m?
3. Jak se vám pracovalo beze slov? 
4. Mohli byste pochválit n!koho, kdo nejvíce p'isp!l k 'e&ení?
5. Víte, jak správn! reagovat na kritiku? P'esv!d"te se o tom v pracovním list!. 

KAPESNÍ RÁDCE KRITIZOVANÉHO $LOV&KA
TYPY KRITIKY: zapi#te si za u#i
Kritika oprávn'ná – má pravdiv# obsah a je podána p'ijatelnou formou.
Kritika oprávn'ná, ale nevhodn' podaná – 'íká pravdu, ale nevhodn#m tónem.
Kritika neoprávn'ná – nespravedlivé obvin!ní, zobec*ování, manipulace, zveli"ování, citové vydírání.
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10Rizika otev'en#ch karet
„Pravda vít$zí, ale dá to fu!ku.“                                           (T. G. Masaryk)

Ob"as se v (ivot! dostáváte do situací, v nich( se obtí(n! orientujete a do jejich( 'e&ení se vám ani 
tro&ku nechce. A( dodate"n! si uv!domíte rozpor mezi tím, jak jste jednali a co jste p'itom pro(íva-
li. Tento rozpor vychází z pocitu nespokojenosti se sebou sam#m, úzkosti z toho, (e jste byli pasivní, 
p'íli& rychle jste se vzdali a nehájili dostate"n! svá práva. Jindy naopak pro(í-
váte pocit viny, (e jste své po(adavky prosazovali p'íli& d,razn! a bezohledn!.
Jak tedy komunikovat, abychom ostatním nepodléhali, ale ani sami nik#m ne-
manipulovali? Jak tedy „b#t sami sebou“?

 

• Dovedli byste rychle zrekapitulovat události posledního t#dne? Najdete v nich alespo* jednu situa-
ci, která by odpovídala p'edcházejícímu popisu?

• Jste ochotni nám ji popsat? Nezapome*te na pocity, které ve vás vyvolala.

• Trvalo vám dlouho, ne( jste se s nimi vyrovnali? 

• Máte na to n!jak# osv!d"en# recept?
Ve h$e BUBLINKY mo)ná pár takov!ch recept& najdete.

   

ZÁV&RE$NÉ ZAMY-LENÍ
Kon"í dal&í kapitola, v ní( jste si mohli vyzkou&et 'adu r,zn#ch p'íjemn#ch i nep'íjemn#ch rolí a komuni-
ka"ních situací. Pokuste se nyní zhodnotit své pozice, které jste v pr,b!hu p'edcházejících aktivit nej-
"ast!ji zaujímali. 

• Pat'ili jste mezi ty, kte'í neustále p'icházeli s nov#mi nápady, nebo jste se ú"astnili jen pasivn!? 

• Pomáhali jste ostatním, a z,stávali p'itom v pozadí, nebo jste se sna(ili získat hlavní roli? 

• Pokusili jste se zm!nit své obvyklé chování a p'ekvapili tím sebe i ostatní, nebo jste m!li strach 
projevit své skryté já?

Pokuste se vyjád$it své postoje a role v jednotliv!ch aktivitách pomocí symbolu stromu.

• Byli jste ko'enem, siln#m kmenem, pru(n#mi v!tvemi, zelen#mi listy nebo &.avnat#mi plody?

• Byl vá& strom odoln# a pevn#, nebo se p'izp,soboval v!tru? M!li jste pocit, (e vás n!kdo porá(el 
nebo omezoval?
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10
POJMY, SE KTER%MI PRACUJEME
Asertivní jednání: Asertivita je chování, které nám pomáhá jasn! a p'esv!d"iv! sd!lovat na&e pot'e-
by a po(adavky, ani( druhého "lov!ka zra*ujeme nebo poni(ujeme. Teorie rozli&uje chování pasivní, 
agresivní a asertivní. 

Pasivn' se chová "lov!k, kdy( proti své v,li podlehne manipulaci, nejde za sv#m 
cílem a potom se lituje a trápí se. 

Agresivní chování v konfliktních situacích ne&et'í zl#mi slovy, n!kdy m,(e p'er,st 
i ve fyzick# útok. )asto neb#vá adresováno tomu, kdo v nás tuto vnit'ní nevoli vy-
volal. (Ranní rozhovor s maminkou se nevyvinul podle va&ich p'edstav. Kdopak to 
ve &kole asi slízne?)

Asertivní chování je jasné, p$im'$ené. I kdy) "lov'k chce, aby byly respekto-
vány jeho zájmy, sna)í se respektovat zájmy jin!ch.

Asertivní techniky:

1. Technika otev$en!ch dve$í:
Akceptujeme manipulativní kritiku tak, (e klidn! p'iznáme svému kritikovi, (e  
v tom, co 'íká, m,(e b#t n!co pravdy. Kritiku p'ijímáme klidn!, bez úzkosti, jako 
bychom nezaujat! mluvili o n!kom cizím. Obrazn! to lze p'irovnat k situaci, kdy 
se proti nám 'ítí nep'ítel a my mu místo odporu, kter# o"ekává, nabídneme ote-
v'ené dve'e. Vhodné formulace jsou nap'íklad: „M,(e& mít pravdu…“, „M,(e ti 
to tak p'ipadat…“, „Snad se m#lím…“ a mnohé dal&í.

2. Negativní aserce:
Tato technika nás u"í souhlasit s oprávn!nou kritikou, p'ijímat na&e skute"né 
omyly a chyby. V situaci, kdy jsme oprávn!n! kritizováni, m,(eme odpov!d!t: 
„Dob'e, zkazil jsem to, ale proto je&t! nemusím b#t nejhor&í ze v&ech.“, „Je to 
moje chyba. P'í&t! budu jednat jinak.“ Ne&kodí zapojit humor a nadsázku.

3. Negativní dotazování:
Tato technika nás zase nabádá k aktivní podpo'e kritiky s cílem vyu(ít získané 
informace (jsou-li konstruktivní) nebo kritizující vy"erpat (jsou-li manipulativní). 
V ka(dém p'ípad! to vy(aduje pevné nervy a dostatek cviku.
S: „Ty dnes nevypadá& dob'e.“
A: „Jak to myslí&?“
S: „Ví&, to triko nevypadá nejlíp.“
A: „Co na tom triku nevypadá hezky?“
S: „N!jak ti nesedí.“
A: „Myslí&, (e je mi moc t!sné?“
S: „Mo(ná.“
A: „A co ta barva? Ta se ti na m! líbí?“
S: „Ne, ta ti u( v,bec neslu&í.“

4. Technika ohrané gramofonové desky:
Klidn! a neúnavn! opakujeme odmítnutí nebo po(adavek, nepou&tíme se  
do (ádného zd,vod*ování, pouze vytrváme.
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11Dv! strany jedné mince
„+ivot se skládá z mnoha mal&ch mincí. Kdo je dovede zvednout, je bohat&.“                                                                                                                                 

(Jean Anouilh)

Ve sv!t! lidí se nic neodehrává ve vzduchoprázdnu. Jako ka(d# bod na na&í planet! máte i vy své „ze-
m!pisné sou'adnice“. I vy jste se narodili do slo(ité sít! vztah, a konflikt,, podn!t, a reakcí, mo(ností 
a cíl,, úsp!ch, i zklamání.
 

(WALLEROVÁ , Radka. Http://ona.idnes.cz [online]. 7. prosince 2011  1:23.  [cit. 2012-02-19 ] Kdy zav%ít 
mamahotel? Popostr#te d$ti k samostatnosti. Dostupné z WWW: <http://ona.idnes.cz/kdy-zavrit-ma-
mahotel-popostrcte-deti-k-samostatnosti-ppj-/deti.aspx?c=A111206_151452_deti_abr >.)

    
(N,MCOVÁ , Barbora. Http://zpravy.idnes.cz [online]. 21. srpna 2009  13:13.[cit. 2012-02-19 ] VI-
DEO: Bezruk& Jakub %ídí auto nohama, s oblékáním mu pomáhá pes. Dostupné z WWW: < http://
zpravy.idnes.cz/video-bezruky-jakub-ridi-auto-nohama-s-oblekanim-mu-pomaha-pes-pu6-/domaci.
aspx?c=A090819_214455_domaci_ban >)

„Nepomáhá ani nijak nep'ispívá na domácnost, to, (e 
ob"as vyklidí my"ku, se snad ani nepo"ítá,“ vypráví 
Petra, matka dvaadvacetiletého Davida, její( man(el je 
roky v invalidním d,chodu, a tak táhne domácnost ví-
cemén! sama. David skute"n! studuje, jen(e dálkov! 
a do &koly jezdí jednou za "as, v!t&inou se poflaku-
je doma nebo chodí na r,zné brigády. P'íjmy z nich 
mu sta"í na docela pohodln# (ivot. „Kdy( s ním na to 
zavedu 'e", bere si na pomoc zákony a tvrdí, (e po-
kud bude studovat, musím ho (ivit do &estadvaceti,“  
dodává Petra.

Osmnáctilet# Jakub Tome& je  
od narození bez rukou. Nejv!t&í pro-
blém má s oblékáním, se kter#m mu 
pomáhá asisten"ní pes. Auto ale 'í-
dit zvládne – nohama. Nedávno zís-
kal 'idi"sk# pr,kaz. 
Jakub se bez rukou narodil, místo té 
pravé má pah#l se dv!ma prsty. „Ani 
nevím, pro" tohle posti(ení mám, 
po pravd! m! to ani moc nezajímá. 
Jsem spokojen# tak, jak jsem,“ 'íká 
mladík, kter# má je&t! "ty'i star&í 
sourozence. 
Mladík z )eské T'ebové v "ervnu 
dokon"il dvouletou obchodní &ko-
lu v Praze, nyní ho "eká dal&í krok  

k osamostatn!ní. V zá'í za"ne chodit na St'ední pr,myslovou &kolu stavební.
Na 'ízení, o kterém odmala snil, se Jakubovi líbí zodpov!dnost a samostatnost. Tyto faktory 
podle n!j ocení i jeho maminka. „Asi jako ka(dá máma bude mít o m! strach. Ale myslím, (e to 
je takov# krok dop'edu, (e to zvládne,“ doufá Tome&.
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„Dít$ m'"e v"dycky nau#it dosp$lého t%i v$ci: b&t bezd'vodn$ spokojen&, stále se n$#ím zab&vat  
a um$t vymáhat v!ecko, co si p%eje.“                                                           (Paulo Coelho)

HRA VZORN% P'EDM&T
Do p'ipravené nádoby vlo(te jakékoli dva nebo t'i drobné p'ed-
m!ty, které máte b!(n! s sebou ve &kole. Mohou to b#t v!ci  
z pouzdra nebo dal&í &kolní pom,cky, dívky mohou p'ihodit n!-
jaké zkrá&lovací prost'edky, ho&i zase klí"e nebo r,zné p'ív!sky  
a talismany. Pokuste se b#t originální, hra tím získá na zajímavosti. 
Ka(d# z vás si se zav'en#ma o"ima vybere jeden p'edm!t. 
Máte dv! minuty na to, abyste si promysleli, jak a v "em m,(e 
b#t vá& p'edm!t vzorem v&em ostatním p'edm!t,m. 

P$íklad: „Vá(ím si této kancelá'ské svorky, která v(dycky dr(í v!ci na svém míst!.“
              „Opatrn! dr(ím tuto rt!nku, proto(e doká(e V!r"iny rty u"init neodolateln#mi!“

     
Tak co, da'ilo se vám? Ur"it! ano. A v!'te, (e se vám va&e „pochválené“ 
v!ci ur"it! dob'e odvd!"í. Asi se to nedá jednodu&e vysv!tlit, ale tak n!-
jak to funguje.
A úpln! stejné je to ve sv!t! lidí.
V ideálním p'ípad! jsme si sympati"tí, projevujeme si p'átelství nebo lás-
ku, respektujeme a oce*ujeme n!které vlastnosti. Ale n!kdy si k sob! bo-
hu(el také neumíme nalézt cestu. V takovém p'ípad! je ka(dá rada drahá. 
Mo(ná by n!kdy úpln! sta"ilo, stejn! jako v p'edchozí h'e, uv!domit si, 
co pro nás lidé znamenají a co znamenáme my pro n!. Pokuste se o to p'i 
vypl*ování pracovního listu NEJD,LE0IT*J/Í V MÉM 0IVOT*. 
                
V!t&ina z vás je zvyklá rady spí&e dostávat, poslouchat, odmítat a tu a tam 
se n!jakou i 'ídit. 
Dnes ale kone"n! p'ichází va&e chvíle. V&ichni jsou p'ipraveni vyslechnout va&e rady, lépe 'e"eno cel# 
soubor rad, a to v tématu, na které jste v&ichni odborníci na slovo vzatí.
Vezmi si na pomoc své slohové dovednosti nebo spolu(áka, kter# je má. 
Téma dne&ní slohové práce zní: 
NÁVOD NA POU0ITÍ DOSP*LÉHO – p'íbalová informace:

Tak u" se to ve !kole rozk%iklo… U" to ví celé m$sto.  
Va!e t%ída umí parádn$ zacházet s dosp$l&mi a objevila dokonce pár nov&ch finti#ek. 

V&robce práv$ uvádí na trh nov& typ a posílá za vámi svého mana"era. 
Ur#it$ to n$co hodí…
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„Kdyby se n$kdo zeptal na m'j recept na !t$stí, první krok by byl najít, co na sv$t$ d$láte nejrad$ji…“                 
(J. K. Rowlingová)

Krá"eli m!stem t'i: osel, d!de"ek a vnuk. D!de"ek se vezl 
na oslovi, vnou"ek cupal p!&ky. Vtom jeden kolemjdoucí 
pohor&en! vyk'ikl: „No tohle! Nestydí& se, d!dku? Ty si je-
de& a to ubohé d!cko nechá& b!(et. Nevidí&, jaké má malé 
no(i"ky?“
Sta'ík si vzal jeho slova k srdci. Slezl z osla a nabídl své 
místo chlapci. Ale hned za rohem se zhrozil jin# mu(: „Chu-
dák star# pán, no ten se do"kal! Kluk se veze jako kní(e, 
ale starci neproká(e úctu! To ti není hanba, harante?“
Te- se zase styd!l klou"ek. D!de"ek p'isedl k n!mu a jeli 
na oslovi oba dva.
„Fuj! Skandál!“ vyjekla jakási (ena. „Chcete to ubohé zví'e 

zni"it? To mu chcete strhat h'bet?“
Sta'e"ek i ho&ík slezli a u( celí popletení krá"eli vedle osla. Mládenci z hospody vy-
buchli smíchy: „Podívejte se na n!,“ k'i"eli 
jeden p'es druhého. „Mají osla a jdou p!&-
ky! K "emu ho máte, hlupáci?“
D!de"ek a vnou"ek na sebe bezradn! po-
hlédli. Pak vzali osla na ramena a nesli ho 
m!stem. Lidé vybíhali z dom,, vyklán!li se 
z oken a nemohli uv!'it sv#m o"ím. „To jsou 
blázni! Jeden v!t&í osel ne(li druh#,“ volali.

 

 

1. Co to znamená, kdy( se 'ekne „dobrá rada nad zlato“?
2. Platí to také v na&em p'íb!hu?
3. Jak by se m!ly zachovat hlavní postavy? Vyu(ijte r"ení „zlatá 

st'ední cesta“.
4. Znáte n!jaká podobná r"ení nebo p'ísloví, ve kter#ch se dozví-

te, jak by se m!li lidé správn! chovat?

                      

S dobr$mi radami je to n&kdy dost slo(ité 
Dobrá rada, i ta opravdu dobrá a dob'e mín!ná, v jist#ch situacích pozb#vá na platnosti. 
Asi tomu tak bylo v(dycky, proto(e i známá p'ísloví si v mnoha p'ípadech p'ímo proti'e"í.

Vyzkou&ejte si to v pracovním list! "íslo 13 DOBRÁ RADA NAD ZLATO.
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„Dobr& p%íklad není jednou z mo"ností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná mo"nost.“
                                                                                                           (Albert Schweitzer)

Aran.ování v!kladní sk,ín+
U( jste n!kdy p'em#&leli o tom, jak by asi vypadala va&e t'ída, kdyby 
ka(d# mohl d!lat to, co má rád nebo co práv! chce? Mohl by to b#t 
docela zajímav# pohled, co 'íkáte?
V následující h'e si ka(d# vylosuje jméno jednoho svého spolu(áka. 
Pokuste se pro n!ho vymyslet n!jakou zajímavou "innost nebo pozi-
ci, kterou má rád a kterou ve vyu"ování nem,(e realizovat (v!t&inou 
to budou v!ci, za které b#váte u"iteli napomínáni – Jarda u( zase 
kou&e do sva"iny, Jan"a pí&e SMS apod.).
Hra ale nebude tak jednoduchá. Vá& spolu(ák m,(e danou "innost 
uskute"nit jen „za odm!nu“. Musíte nalézt n!co, za co byste ho 
mohli pochválit, v "em by mohl b#t ostatním vzorem.
Nap$íklad: „Kája se sám nabídl, )e doma dokon"í skupinovou 
práci z minulé hodiny, proto mu dovolím, aby si dal nohy na la-
vici. Pokud má tedy "isté pono)ky!“
Hrajte, postupn! se vyst'ídejte (nap'íklad podle abecedy) a uve-te v&echny své spolu(áky do zvole-
n#ch "inností. Na záv!r se v&ichni dob'e rozhlédn!te. Ten pohled bude ur"it! stát za to. Myslím, (e by 
se hodily i n!jaké fotky (doba v#roby t'ídního tabla se blí(í ).
 
1. Jak jste byli spokojeni s volbou, kterou jste si vylosovali?
2. Bylo pro vás t!(ké n!co vymyslet? O "em to asi sv!d"í?
3. Zjistili jste, (e své spolu(áky dob'e znáte, nebo stále chodíte po t'íd! s o"ima zav'en#ma?
4. Jak# je to pocit, kdy( si n!kdo v&imne toho, co jste ud!lali, a pochválí vás za to?
5. Co vám ud!lalo v!t&í radost? Pochvala, nebo originální odm!na?

SÍLA VZORU    
Ur"it! si je&t! vzpomínáte, kdy( jste byli malí a v&echno se zdálo b#t naprosto jednoduché. Dárky no-
sil Je(í&ek (a to i v p'ípad!, (e jste si je zas a( tolik nezaslou(ili), zubní víla vám ukládala dáre"ky za 
ka(d# vypadl# zoubek (v(dycky to bylo jako zázrakem to, co jste si práv! nejvíce p'áli), Spiderman se 
Supermanem okam(it! odhalili ka(dého zlo"ince (a je&t! zvládli utajit svoji identitu) a Hannah Monta-
na s "arod!jkami Witch m!la v(dycky po ruce dostatek p'átel, kte'í jim kdykoli pomohli vy'e&it jak#-
koli problém (ty vlastní z toho nevyjímaje).

 

UP$ESN/NÍ:

Tv,j hrdina: Jeho/její jméno:

Silné stránky jeho/její povahy: Dobré lidské vlastnosti:

Zvlá&tní schopnosti: Jak a k "emu je vyu(ívá:

Slabé stránky, se kter#mi bojuje: Lidské slabosti, které se sna(í p'ekonávat:

Hrdinské "iny: Pro koho a co vykonal/a:
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T%ikrát za pravdou s Ji%ím "á)kem
„S pravdou je to jako s alkoholem: n$kdo snese jen %ed$nou.“        

(Jí%í +á#ek, aforismus, Hovory s m&m hor!ím já)

Za pravdu (epigram)
Za pravdu je r,zná sazba –
jednou pomník,
jindy vazba. 
Kdo ji 'ekne d'ív ne( v"as, 
tomu pravda
zlomí vaz.          (Ji%í +á#ek, R&my pro ko#ku)

Pravda a le) (bajka)
Pravda a Le( se nemohly dohodnout, koho z nich lidé pot'ebují víc.
„Samoz'ejm! pravdu,“ 'ekla Pravda.
„Ale kdo ji unese?“ namítla Le(. „Kdo chce b#t &.astn#, musí ob-
"as zalhat.“
„Naopak, nesmí!“ trvala na svém Pravda. „Ale p'esv!d"me se. Vi-
dí& tamty dva mládence, kte'í se dvo'í stejné dívce? Vstupme ka(-
dá do du&e jednoho z nich, uvidíme, která z nás dvou zm,(e víc!“
A tak se Pravda a Le( vt!lily do dvou chlapc,.
„Pov!zte mi, jaká jsem?“ 'ekla jim koketn! dívka.
„Krásná,“ vydechl mládenec, v n!m( se usídlila Pravda. „Ale 
také rozmazlená, sobecká, ha&te'ivá a líná,“ dodal popravd!.
„Ty jsi ta nejkrásn!j&í, nejn!(n!j&í, neju&lechtilej&í bytost pod sluncem,“ za&eptal vá&niv! druh#, jemu( 
napovídala Le(.
Jak# div, (e první mládenec dostal ko&em, zatímco s druh#m se dívka brzy zasnoubila.
„Sama vidí&,“ 'ekla Le(, „kdo je lidem prosp!&n!j&í.“
„Já,“ nedala se Pravda. „Já jsem zabránila tomu, aby si "estn# a pravdomluvn# mládenec uvázal na 
krk takovou semetriku!“
„Ale ten odmítnut# chlapec se pro svou pravdomluvnost trápí, zatímco lhá' se t!&í z daru &t!stí! +e si 
takov# dar nezaslou(í? Ale ano! Kdo je &.astn#, sna(í se, aby byli &.astní i ti druzí. A ona? +eny jsou 
tvárné jako vosk. Kdy( ji milující mu( bude den co den uji&.ovat, (e je n!(ná a u&lechtilá, nakonec se le( 
stane pravdou a ona bude skute"n! taková. Není to zázrak? Ten p'ece stojí za trochu lhaní!“
Ob! se odml"ely a poté Pravda 'ekla:
„Zdá se, (e milostné p'íb!hy jsou naprosto nevhodné k mravnímu nau"ení.“      (Ji%í +á#ek, Bajky)
 

• P'e"etli jste t'i názory jednoho autora. Ka(d# z nich pohlí(í na téma PRAVDA z jiného úhlu pohledu. 
Dokázali byste tyto úhly pohledu n!jak specifikovat?

• Bajka je literární útvar, kter# v záv!ru obsahuje n!jaké zajímavé (ivotní ponau"ení. Jak toto pona- 
u"ení chápete?

• Kdyby bajka nem!la poslední odstavec, zm!nilo by se její poselství? Jak#m zp,sobem?
• Jak vy sami pohlí(íte na pravdu? Pokud byste se museli rozhodnout mezi následujícími tvrzeními, 

ke kterému byste se p'iklonili? Utvo'te t'ídní „názorovou &kálu“.

Pravdu $íkám za v#ech okolností. N'kdy mívám pro-blémy, ale stojí to 
za to.

Pravdu sd'luji jen 

velmi opatrn'. Ze-

jména p$i hodnoce-

ní druh!ch.

Pravdu si nechávám 
rad'ji pro sebe.  

S $íkáním pravdy 
mám #patné  
zku#enosti.
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ZÁV&RE$NÉ ZAMY-LENÍ
                                                  BALÍM SI KUFR
P'edstavte si, (e odjí(díte na dlouhou cestu a balíte si kufry. Váha zavaza-
del je v&ak omezená. Berte jenom to podstatné a d,le(ité.
V klidu si projd!te p'edcházející t#dny, kdy jste spole"n! se t'ídou pra-
covali na tématu Já, pozitivní vzor pro druhé. Jak# zá(itek, aktivita, hra, 
"innost vám utkv!ly v pam!ti? P'ekvapil vás n!kdo sv#m chováním nebo 
názorem? Zjistili jste n!co nového o své osob!, o svém jednání nebo  
o sv#ch schopnostech?
Co si sbalíte do pomyslného kufru, se kter#m vyrazíte na cestu (ivotem? 

POJMY, SE KTER%MI PRACUJEME
PROSOCIÁLNOST 
Prosociálnost je klí)ov$m termínem a cílem etické v$chovy.
K základnímu zalo(ení "lov!ka pat'í nejen láska k sob!, ale i láska ke druh#m, nejen snaha ud!lat n!co 
pro sebe, ale i snaha ud!lat n!co dobrého pro jiné. Tato schopnost je zalo(ena na jedné z nejpozoru-
hodn!j&ích mo(ností "lov!ka, na schopnosti ztoto(nit se s druh#m, pro(ívat radosti a bolesti druhé-
ho jako své vlastní. 

Tendence k prosociálnímu chování se projevuje ji) v nejútlej#ím v'ku a prosociálnost pat$í 
k základním pot$ebám "lov'ka.

NOVÁKOVÁ, Marie. U#íme etickou v&chovu: manuál etické v&chovy pro základní a st%ední !koly. 1. vyd. 
Praha: Vydalo Etické fórum v nakl. Luxpress, 2006, s. 12-13. ISBN 80-7130-126-4x.• 4 %ty$i znaky prosociálního chování

1. chování ve prosp!ch druhého, které nevypl#vá z povinnosti
2. chování bez o"ekávání protislu(by nebo vn!j&í odm!ny
3. chování podporující reciprocitu – podobné chování u ostatních
4. chování, které nenaru&í identitu toho, kdo se chová prosociáln! 

Prosociální osobnost  
má tyto znaky
• navzdory slo(itosti problém, je  

optimistická
• je oporou institucí
• p'iná&í nové v!ci
• umí poskytnout pomoc
• projevuje jistotu p'i 'e&ení slo(it#ch  

situací
• je empatická, osobn! p'ita(livá
• má smysl pro humor
• umí se odosobnit
• získává následovníky

Prosociální chování znamená
• poskytnout fyzickou pomoc
• poskytnout fyzickou slu(bu
• darovat, p,j"it nebo rozd!lit se
• poradit, vysv!tlit
• pot!&it a povzbudit
• vyjád'it pozitivní hodnocení druh#ch 

s cílem posílit jejich sebeúctu
• se zájmem a soustavn! naslouchat  

druhému
• sna(it se pochopit druhé, zejména  

jejich city – tzv. empatie
• solidárnost – ú"ast na situaci druh#ch
• sna(it se o dohodu ve skupin! hledáním 

toho, co nás spojuje

(R. Roche – Olivar,  
konference Krom$%í" 2003 – zkráceno)
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„A" pozná! zvyky p%ítele, m$j na n$ ohledy.“                   (Publilius Syrus)

Te)kování
• Postavte se do kruhu, zav'ete o"i a pokuste se uvolnit. Se zav'en#ma 

o"ima lehce chy.te ruce sv#ch soused,. 
• D#chejte zhluboka a pomalu a soust'e-te se pouze na to, (e jste v&ichni 

propojeni. Pomocí dotyku vnímejte pocity v&ech sv#ch spolu(ák,, a po-
kud chcete, po&lete jim v duchu své my&lenky. 

• P'ipravte se na to, (e se vás u"itel bude dot#kat na "ele, ale nenechte se 
tím vyru&it. V tuto chvíli to není podstatné…

• Pomalu otev'ete o"i a prohlédn!te si své spolu(áky. Zatím mezi sebou 
nemluvte a podle pokyn, se rozd!lte do skupin.

 

1. Jaké jste m!li pocity, kdy( jste byli spojeni v kruhu? Jste schopni je n!jak blí(e popsat? Myslíte si, 
(e se dají porovnat nebo srovnat s pocity ostatních? Pokuste se své pocity vyjád'it jedním slovem. 

2. Co jste si mysleli, kdy( se vás n!kdo dot#kal na "ele? Poda'ilo se vám z,stat v klidu, nebo jste 
poci.ovali obavy? Co vás p'i tom napadlo? )eho jste se obávali? 

3. Popi&te své pocity, které jste za(ívali p'i rozd!lování do skupin. P'ipomínala vám tato situace n!co, 
co u( jste n!kdy za(ili? Na které „stran!“ jste tehdy stáli? Co pro vás tento zá(itek znamenal?

4. Co pro vás bylo nejv!t&ím problémem p'i vytvá'ení skupin? Byla to skute"nost, (e sami nevidíte 
své ozna"ení, nebo bylo t!(ké respektovat, (e se nesmíte slovn! domlouvat? Za(ili jste u( n!kdy 
podobnou situaci v b!(ném (ivot!? Kde a p'i jaké p'íle(itosti? Jak jste se cítili? 

V souvislosti s posledními dv!ma otázkami se vám mo(ná vybavila situace, kterou jste za(ili na zahra-
ni"ní dovolené. N!kdy je skute"n! velmi t!(ké pochopit jednání "lov!ka, se kter#m se nejsme schopni 
domluvit prost'ednictvím jazyka. A kdy( je&t! navíc neznáme zvyky a tradice té které zem!, b#vá „zad!-
láno na p!kné trapasy“. Skute"n! pak platí heslo v úvodu pracovního listu KDY+ VÍM, MOHU JEDNAT.  
P'esv!d"te se, jak jste na tom se znalostmi, a pokuste se zapamatovat si co nejvíce nov#ch informací.

0ena na snímku s vámi asi te"kovanou nehraje. Víte, pro" má na "ele namalovanou  
"ervenou zna"ku?
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Kdy( dva d!lají toté(…
Potká jedna paní druhou paní s jezev#íkem:  „To je hezk& pejsek? A co stojí?“
Majitelka psa odpovídá: „Nevím, pro# si nesedne.“

Dát si ruce v bok ve 
vietnamské kultu'e znamená 

„jsem roz"ilen#, na&tvan#, 

zásadn! nesouhlasím“. Pokud 

si zákazník dá mimod!k ruce 

v bok, vylo(í si to obchodník 

jako nesouhlas.

Vietnamská zdvo'ilostní fráze  
v doslovném p'ekladu „Jste 
p!kn! tlustá.“ znamená 
„Vypadáte p!kn!, jist! se vám 
da'í dob'e.“ V evropském 
kontextu ideálu &tíhlosti p,sobí 
tato v!ta jako urá(ka.

Doslovn# p'eklad odpov!di  

na pozdrav z vietnam&tiny 

je „ano“. V )echách se ale 

nepou(ívá, proto m,(e tato 

reakce vypadat jako nezdvo'ilá.

Vietnamsk# úsm!v krom! sympatie 
a humoru rovn!( vyjad'uje rozpaky  
a nejistotu, omluvu "i ú"ast  
s "lov!kem v nesnázích. V takov#ch 
situacích pak mohou )e&i pova(ovat 
úsm!v za v#sm!ch...

Vietnam&tí obchodníci a Vietnamci 

v,bec jsou velmi zdvo'ilí, ochotní  

a úslu(ní. V(dy se sna(í b#t zákazníkovi 

k ruce, kdyby n!co pot'eboval. 

Mnoh#m nakupujícím je to ale 

nep'íjemné a vykládají si to jako 

obt!(ování.

Podle pravidel vietnamské etikety je krajn! nevhodné dát na ve'ejnosti voln# pr,chod sv#m negativním pocit,m, nespokojenosti nebo dokonce vzteku. Znamená to „ztratit tvá'“, tj. ztratit p'ed okolím jakoukoli autoritu.
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„Nespravedlivost na jednom míst$ zem$koule ohro"uje spravedlnost na celém sv$t$.“
                                                                                                          (Martin Luther King)

Zku#enosti outsidera [autsaidra]
• Rozd!lte se ve t'íd! na skupiny. Skupina se krátce poradí a vymyslí 

si název, kter# bude vycházet ze spole"ného rysu této skupiny.
• Ka(dá skupina si zvolí dva jedince, kte'í budou usilovat o to, aby se 

dostali do jiné skupiny. Své zástupce volte tak, aby jejich &ance (p'i 
uplatn!ní r,zn#ch strategií) byly co nejv!t&í.

• Jedna skupina vytvo'í kruh, tak aby mezi nimi nez,stal prostor. )len druhé skupiny se sna(í dostat 
do kruhu, p'i"em( zdaleka nejde pouze o pou(ití síly.

• )lenové jeho skupiny sledují v&echny strategie a pop'ípad! radí, jak na to.

1. Jak jste se cítili jako "len skupiny? Pro" jste nedovolili outsiderovi vejít 
do kruhu?

 Jaké d,vody vás naopak vedly k tomu, (e jste mu vyhov!li?
2. Jak jste se cítili v roli outsidera? Pro" jste se cht!li dostat do kruhu, 

pro" jste cht!li pat'it ke skupin!?
3. Která role byla pro vás snaz&í a pro"?
4. Poda'ilo se vám dostat se do kruhu? Jak# to byl pocit?
5. Jak jste se cítili, kdy( jste p'es v&echnu snahu z,stali venku?
6. P'ipomíná vám tato situace n!co z b!(ného (ivota? Pokuste se popsat, o co &lo.
7. Co je d,vodem k tomu, (e takové situace v (ivot! "lov!ka vznikají? Dokázali byste p'i vysv!tlení 

pou(ít slova STEREOTYP, P$EDSUDEK A DISKRIMINACE?
 Pokud vám tyto pojmy nejsou zcela jasné, podívejte se do slovní"ku na konci kapitoly.
8. Pokuste se vytvo'it více trojic podle vzoru:
 
 Stereotyp: „V&ichni )e&i pijí pivo.“

 P'edsudek: „)e&i jsou opilci.“

 Diskriminace: „Nezam!stnávám )echy, proto(e jsou to opilci!“
 

Obvykle se domníváme, (e rasismus je zále(itost zl#ch lidí n!kde v Ji(ní Africe. Ve skute"nosti existuje 
i mezi námi mnoho neod,vodn!n#ch p'edsudk, v,"i n!kter#m spole"enstvím lidí nebo jednotlivc,m. 
V!ty „Bylo to tak v(dycky.“, „Ka(d# to tak d!lá.“ nebo „V&ichni si to myslí.“ by vás m!ly spí&e varovat  
a ne p'esv!d"it o tom, (e je vlastn$ v!echno v po%ádku. Ono toti" není…
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„Kdo zni#il by* jeden p%edsudek, je dobrodincem lidstva.“
(Nicolas Chamfort)

 

Milovaná babi"ka
...paní Bombelová  ze druhého patra je dost p'ísná, ale o paní Demeterové 'íká, 
(e je hezká a slu&ná. Paní Demeterová skute"n! moc hezky vypadá. Chodí  
v kost#mku, velice vkusn! se maluje, má p'íjemné vystupování a je tichá. Má 
"ty'i dcery, v&echny jsou jako ze &katulky, je&t! nikdy je nikdo nevid!l na ulici 
neupravené, n!které dívky jsou proti nim u"in!né &pindíry. P'esto je jim n!kdy 
dává paní Demeterová za p'íklad: „Tady sle"na studuje na vysoké &kole!“ 'íká. 

Holky to ale nezajímá, mají d!ti. 
...Paní Demeterová má "ty'i vnou"ata. Je to vzorná babi"ka. V"e-
ra si to ov&em pokazila  a paní Bombelová ze druhého patra jí ne-
m,(e p'ijít na jméno: „Taková byla slu&ná...“
Paní Demeterová, s tou slu&nou pov!stí, se snad n!jak zapomn!la a…
        

Co asi paní Demeterová ud'lala?

HLEDÁ SE NÁROD

Hledá se národ

+ivot je jako d!tská ko&ilka 
– d!rav#, &pinav# a krátk#.

Kdokoli chce mluvit 
pravdu, m!l by mít 

jednu nohu ve t'meni.

Správná (ena ud!lá 
z jedné koruny dv!. Ná& jazyk je na&e síla.

B,h dává, aby "lov!k bral.

Kdo má rád jenom 
sebe, neví, co je &t!stí.

Ten, kdo t! chce zotro"it, 
ti nikdy ne'ekne pravdu

 o tv#ch p'edcích.

Nezahazuj velkou
 cestu pro malou.

Podej p'íteli ruku,  
ale spo"ítej si prsty.

Nebitá (ena je jako  
nedope"ené maso.

Zítra bude mo(ná pr&et,
 ale vítr v&e vysu&í. Ústa vycházejí ze srdce.

Spousta d!tí, spousta 
&t!stí.

+ivot se skládá z mnoha 
l(í a z tro&ky pravdy.

U'ízni si jazyk, ne( ti jazyk 
u'ízne hlavu.

Lekce
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 Ná! úhel pohledu na v$c nám nezaru#uje, "e se jedná o skute#nou realitu.

1. p$íb'h
Ondra:   Tak co, Masúde, co 'íká& na "eské ko"ky?
Masúd:  No, bloncky se mi líbí, ty u nás nemáme.
Ondra:   A co t'eba Jana? Sice není úplná blond#na, ale ko"ka to teda je.
Masúd:  Je moc p!kná… To jo. Jen(e já to nemám jednoduch#…
Ondra:   Po"kej, jak to myslí&? Tak ji n!kam pozvi, v(dy. je to snadn#!
Masúd:  To bych mohl, to jo, ale vzít si tady (ádnou holku nem,(u.  
  To by máma nep'e(ila. Musím si vzít muslimku.
Ondra:   Co(e? To si d!lá& legraci. To ti holku vyberou rodi"e?
Masúd:  No ano, to je p'ece normální, man(elství je v(dycky v!cí dohody.
Jana:      Ahoj, kluci. Co tady 'e&íte?
Ondra:   Tebe p'ece.
Jana:     Jak to?
Ondra:   Jestli jsou lep&í "eské holky ne( muslimky a jestli by si t! mohl Masúd vzít.
Jana:     No tak to by m! na&i fakt p'izabili.
Masúd:  A to jako pro"? +ádní chlapi nejsou tak dob'í jako Arabové!
Jana:      No, jasn!! Zav'ou (enu doma, hodí jí hadr p'es hlavu a nedovolí jí pracovat. 
              A já fakt netou(ím mít osm d!tí. A tebe bych ani necht!la.
Masúd:  Tos teda docela p'ehnala. Já bych zase necht!l holku, které kouká ze sukn! zadek,
              kou'í a pod mejkapem není ani vid!t, jak vypadá. 
              

 
2. p$íb'h
Petra:     Ví&, o "em jsem p'em#&lela? Chodí tvoje máma zahalená i doma?
Hasan:   Ne, doma ne. Muslimky nechodí doma zahalen#… a moje máma nechodí v &átku v,bec.
Petra:     A to je v,bec mo(n#? Po'ád se 'íká, (e muslimky musí chodit zahalen#.
Hasan:   Ono se o islámu v,bec spousta v!cí jen 'íká… o r,zn#ch skupinách, zemích… V,bec mi
               vadí, (e se 'íká, (e islám je násiln#, (e chlapi se chovají k (enám &patn!! Tak úpln!
               pravda to teda není.
Petra:     No ale úpln! rovnoprávn# vztah mezi sebou teda nemají!
Hasan:   No a co je to ten rovnoprávn# vztah? )emu tak 'íká&?
Petra:     No… (e mají oba právo svobodn! rozhodovat o svém (ivot!… (e si ka(d# z nich m,(e d!lat, 
               co chce…
Hasan:   No jo, ale zase taková (enská nemá (ádnou oporu, (ádnou jistotu. Kdy( si chlap najde 
               milenku a rozvede se, tak (ena z,stane na v&echno sama a nikdo jí nepom,(e. U nás si ji
               vezme a postará se o ob!… Tak co je lep&í?
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21 Ko'eny a kmeny

„Zalévá!-li kv$tiny, zalévej ko%eny. Pou#uje!-li #lov$ka, mluv k jeho srdci.“
                                                                                                                                     ()ínské p%ísloví)

…Pr,zkumná mise je vyslána a po p'istání na Pando'e je zcela ohro-
mena ú(asnou rozmanitostí místní vegetace. Stromy dosahují v#&-
ky mrakodrap, a sv!télkující prales je pln# nádhern#ch tvor,, které 
jste nikdy nevid!li. To je jen zrnko p'ekvapení, které posádku "eká…
Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem (Na‘vi), (ijícím v tak t!s-
ném sou(ití s p'írodou, (e tomu zpo"átku v!dci ani nemohou uv!'it. 
Tak jak se Jake postupn! sbli(uje s obyvateli Pandory, Pandora mu na 
oplátku poodhaluje své tajemství, ve kterém rozhodující roli hrají stromy 
propojené sv#mi ko'eny se v&ím (iv#m na planet!. Pando'ané dostávají 
od své planety v&echno pot'ebné, proto(e se jí nau"ili rozum!t, proto(e 
ji chrání a proto(e za ni nakonec doká(ou bojovat do vít!zného konce.
)lov!k, s v!"nou touhou zachovat sv,j sv!t za ka(dou cenu, tuto bitvu prohrává. 

MISE NA PLANETU ZEMI

...Pr'zkumná mise je vyslána a po p%istání na planet$ Zemi je zcela ohromena hroziv&m 
stavem místní vegetace. De!tné pralesy jsou vykáceny, p'vodní rozmanitost "ivo#i!-
n&ch druh' se kv'li !patn&m podmínkám zredukovala na pár stovek. Ale to je jen zrn-
ko nep%íjemn&ch p%ekvapení, které posádku #eká…

I. Zvolte si ve skupin$ jednoho #lena, kter& bude plnit roli kmene. Jeho úkolem bude shro-
ma"-ovat v!echny informace, které k n$mu budou „proudit“ ko%eny, t%ídit je a zapiso-
vat. V!ichni ostatní jsou ko%eny.

II. Skupina se krátce poradí a kmeny sepí!í v!echny informace, které mají k zadané otázce.
III. Nato se v!echny ko%eny „rozrostou do terénu“, po vzoru planety Pandora se propojí  

s ostatními a pokusí se získat co nejvíce nov&ch informací ke své otázce. Za odpov$- se 
platí informací. 

IV. Nesty-te se, i zdánliv$ nesmyslné odpov$di m'"e vá! kmen p%etvo%it v geniální nápady.
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Nelze (ít smyslupln# (ivot jen sám pro sebe
„V!e, co vysíláme do okolí, se nám vrací... Tím, "e o"elíme n$jaké peníze, budeme mnohem bo-
hat!í i my. Tohle bohatství se ale pen$zi vyjád%it nedá…“                
                                            Ji%í Pergl (zakladatel nada#ního fondu One More Day For Children)

• Myslí& si, (e jsi chud#/á, nebo bohat#/á? A pro"?
• Jak se pozná, (e je n!kdo chud#?
• Jak se pozná, (e je n!kdo bohat#?
• Pro" jsou chudé i n!které zem!?
• V kter#ch "ástech sv!ta je nejvíce chud#ch zemí? 

Zkus je vyjmenovat.
• Co je nejv!t&ím bohatstvím na sv!t!?   

JI$Í PERGL POKRA)UJE:

… B#t skute"n! chud# znamená to, (e dít! má AIDS, je bez rodi", nebo jen s mámou, která má 
AIDS, nebo (ije pouze s p!stouny a ti nemají peníze na ob(ivu.
D!ti jsou velmi vyhladov!lé, nemocné a umírají nejen na HIV. V sou"asné dob! pravd!podobn! díky 
zm!nám klimatu v provincii Doldol nepr&elo ji( patnáct let. Tudí( voda a jídlo se do této oblasti musí 
dová(et, a to je pak znát na cen!. Rok od roku je jídlo a voda dra(&í a dra(&í. Ve slumech kolem m!sta 
Nanyuki lze ob"as vid!t d!ti umírající na ulici. Jsou bez domova a bez rodi",, "ichají lepidlo, aby 
nem!ly hlad. Jsou vyhozeny z domova, "asto ji( od v!ku t'í let, nebo prodány, pop'. zabity vlastními 
rodi"i, jeliko( ti je nemají jak u(ivit. Je také mnoho p'ípad,, kdy rodi"e prodávají na sex 7-14leté dívenky 
ke*sk#m a britsk#m voják,m, proto(e je to pro n! jediná ob(iva. Dívenky se "asto vracejí do slum,  
s AIDS a tuberkulózou…

 
Více na stránkách nada"ního fondu – www.omdc.cz/nadacni-fond/.
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„V"dy* se i o tebe jedná, kdy" sousední stavení ho%í.“      

 (Quintus Horatius Flaccus) 

Adopce na dálku jako doopravdy

Grace je 11letá hol"i"ka, která 
pot'ebuje zachránit z man(el-
ství. Má sest'enici, která utekla 
z man(elství, a ona se o to po-
kusila také spolu se t'emi ka-
marádkami. Chceme jí pomoci  
a vrátit ji zp!t do &koly.

Mitei je 12letá dívka. Její otec je slep# a nem,(e se 
postarat o rodinu. Pomáhala matce prodávat mléko, 
aby u(ivila sv#ch &est mlad&ích sourozenc,. To ale 
nesta"ilo, proto ji matka prodala do man(elství. 
Chceme ji vrátit zp!t do &koly.

Kdy( jsem spolu s Hellen a sociální pracovnicí Josephine 
p'ijí(d!l k rozpadlé chatr"i asi tak t'i km od silnice, nev!-
'il jsem vlastním o"ím. Opravdu star# d!da sed!l na &palku  
a 'ezal v!tve na opravu domku, u n!j (ena kolem 30 let a dít! 
– Samuel. $íkám jim: „Kde je otec?“ 90let# d!da se usm!je a 
'íká: „P'ece já.“ D,m z rozpadl#ch kus, d'eva a trávy spláca-
n#ch dohromady blátem. Finan"ní prost'edky (ádné a v#hled 
do budoucna také (ádn#. Samuel ji( do &koly nechodí pro 
nedostatek finan"ních prost'edk,.

Caro se narodila bláznivé  
a hloupé matce. Nikdy ne-
(ila na stejném míst!. Stále 
usíná bez jídla a hladová, má-
lokdy se nají. Její sou"asná 
situace je velmi vá(ná. Po-
t'ebuje okam(itou pomoc.

Caroline nikdy nepoznala otce, utekl. 
Prarodi"e jí zem'eli ji( dávno. +ije pouze 
s maminkou a "ty'mi sourozenci. Matka 
dostává práci pouze p'íle(itostn!. D!ti 
velmi hladoví. Caroline je nádherná hol-
"i"ka a velmi chytrá.

Fimah (ije ve skromné k,ln! uvnit' slumu, kde spí na jed-
né posteli s maminkou a na druhé babi"ka a její t'i bratranci  
a sest'enice. Ve venkovním p'íbytku (ije str#c se dv!ma bra-
tranci. Matka ztratila práci a ji( rok je bez v#d!lku. Jedin#-
mi osobami, které donesou peníze do celé domácnosti, jsou 
bratranec a sest'enice. P'íjem rodiny je ale jen 15 eur!
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ZÁV&RE$NÉ ZAMY-LENÍ
                                                  SMLOUVA SE SEBOU SAM/M

Kapitola s názvem Komplexní prosociálnost a rozvojová pomoc kon"í a nastává ta správná chvíle 
nejen vzpomínat a hodnotit, ale v tomto p'ípad! také u"init konkrétní rozhodnutí. Musí b#t reálné  

a splnitelné, tedy práv! takové, za které se m,(ete sami sob! zaru"it. Vra.te se k jednotliv#m  
kapitolám tohoto oddílu, zhodno.te své mo(nosti a poté vypl*te smlouvu.

 

POJMY, SE KTER%MI PRACUJEME

STEREOTYP:
Stereotyp vychází z p'edpokladu, (e skupina lidí má stejné vlastnosti – fyzické i psychické – a (e 
se p'íslu&níci této skupiny v ni"em neli&í. Pou(ívání stereotyp, sice slou(í k rychlému zpracování 
a ukládání informací, ale za cenu jejich zkreslení.

P.EDSUDEK:
P'edsudek chápeme jako názor, obvykle nep'ízniv#, kter# si jedinec vytvá'í, ani( má v&echny in-
formace. )asto se tvo'í na základ! stereotypního my&lení.

DISKRIMINACE:
Diskriminace je p'edsudek projeven# navenek. Je to omezování nebo upírání práv ur"itému "lov!ku nebo 
skupin! obyvatel. Proto(e diskriminace vylu"uje ur"ité lidi z "inností nebo skupin, vyvolává negativní 
pocity a "asto i agresivní reakce.
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Cestu k vlastním pocit'm m'"eme nalézt, vydáme-li se jim vst%íc za pomoci fantazie.

P'em#&leli jste n!kdy o tom, jak jste p'i&li na sv!t? Jaké to bylo v t!le matky? Co si asi myslela va&e 
maminka, kdy( vás poprvé spat'ila? Jak vás p'ivítali ostatní "lenové rodiny?
Za(ili jste u( n!"í smrt? Vid!li jste mrtvého "lov!ka? Vid!li jste umírat zví'e? Byli jste n!kdy na poh'bu?  
Jak byste jednou cht!li zem'ít? Kde byste cht!li zem'ít – v nemocnici, u své rodiny? V!'íte, (e se 
narodíte znovu? V!'íte v posmrtn# (ivot? V!'íte, (e existuje neviditeln#, duchovní sv!t?

Rozhovor dvoj"at
•  V!'í& v (ivot po porodu? 
•  Ur#it$, n$co po porodu musí b&t. Mo"ná jsme tu hlavn$ proto, abychom se p%ipravili na to,  

co bude pak. 
•  Blbost, (ádn# (ivot po porodu není. Jak by v,bec mohl vypadat? 
•  To p%esn$ nevím, ale ur#it$ tam bude víc sv$tla ne" tady. T%eba budeme b$hat po sv&ch a jíst 

pusou. 
•  No to je p'ece nesmysl! B!hat se nedá a jíst pusou, to je úpln! sm!&né! +iví nás p'ece pupe"ní 

&n,ra. N!co ti 'eknu, (ivot po porodu je vylou"en# – pupe"ní &n,ra je u( te- moc krátká. 
•  Ba ne, ur#it$ n$co bude. Jen asi bude v!echno trochu jinak, ne" jsme zvyklí. Tunel, na jeho 

konci sv$tlo... 
•  Ale nikdo se p'ece odtamtud po porodu nevrátil. Porodem prost! (ivot kon"í – a v,bec, (ivot 

není ne( velká stísn!nost v temnot!. 
•  No, já p%esn$ nevím, jak to tam bude po porodu vypadat, ale ka"dopádn$ uvidíme mámu a ta 

se o nás postará. 
•  Mámu? Ty v!'í& na mámu? A kde má podle tebe b#t? 
•  No p%ece v!ude kolem nás! V ní a díky ní "ijeme. Bez ní bychom nebyli. 
•  Tomu nev!'ím. +ádnou mámu jsme nikdy nevid!li, tak(e je jasné, (e (ádná není. 
•  Ale n$kdy, kdy" se zti!íme, m'"eme ji zaslechnout, jak k nám promlouvá. Ví!, já si myslím,  

"e opravdov& "ivot nás #eká a" potom...
   

Obrazy, které vidí& p'ed sebou, namaloval jeden z nejv!t&ích sv!tov#ch malí', Salvador Dalí. Pokus se 
o n!m zjistit více informací a jako inspiraci si pomocí internetu vyhledej jeho dal&í díla.

Otazníky kolem (ivota a smrti
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„Ko%enem v!eho zla je nedostatek poznání.“           (Buddha)

JUDAISMUS
Duchovní tradice )idovského národa se vyzna"uje vírou v jediného Boha Stvo-
$itele. )lov!ka stvo'il B,h jako nositele „Bo)ího obrazu“. Z této my&lenky vyvo-
zuje judaismus posvátnost lidského )ivota a d&stojnost ka)dé lidské bytosti. 
Nejd,le(it!j&í stránkou Bo(í v,le jsou pravidla dobr!ch mezilidsk!ch vztah& (lidé 
by si m!li pomáhat a b#t k sob! ohleduplní, nem!li by lhát, krást, ubli(ovat si atd.).
Pro (idovské nábo(enství má ale nejd,le(it!j&í v#znam zjevení, kterého se 
dostalo praotci )idovského národa Abrahámovi. Obsahem tohoto zje-
vení je smlouva mezi Bohem a Abrahámov!mi potomky. Podstatou této 
smlouvy je zvlá#tní poslání, které se t#ká práv! )idovského národa. Tento 
národ je pov!'en úkolem (ít v souladu se souborem Bo(ích p'ikázání, a tak 

b#t „sv'tlem v#ech národ&“, a sice v zemi (pozd!ji nazvané Izrael), kterou B,h jednou )idovskému ná-
rodu sv'$í. Bo)í p$ikázání, jejich( soubor se naz#vá tóra, byla (idovskému národu zjevena prost'ednic-
tvím Moj)í#e na ho$e Sinaj poté, co byl cel# národ pod jeho vedením vysvobozen z otroctví v Egypt'. 
Vypráv!ní o t!chto událostech a také o dal&ích osudech (idovského národa jsou zapsána v hebrejské 
bibli, svaté knize, která je v Evrop! známá pod názvem Star! zákon. St'edem nábo(enského (ivota +id, 
je sv!domité dodr(ování p'ikázání tóry a studium svat#ch text,, které vykládají (idov&tí u"enci, rabíni.

K$ES4ANSTVÍ
K'es.ané v'$í stejn! jako +idé v jediného Boha, kter# stvo$il vesmír a "lov!ku 
sv'$il zvlá#tní poslání. K'es.anství na )idovské nábo)enství navazuje, pro-
to(e vzniklo p'ed dv!ma tisíci let jako ur"it# sm!r v rámci tehdej&ího judaismu. 
V dob! rozjit'eného o"ekávání p'íchodu zaslíbeného Krále za"al mezi +idy 
ve'ejn! kázat Je)í# z Nazaretu. Jádrem Je(í&ovy zv!sti bylo tvrzení, (e 
B,h od lidí neo"ekává úp!nlivou snahu p'esn! dodr(ovat v&echna p'iká-
zání a pravidla, ale (e je jako milující Otec zve k osobnímu vztahu lás-
ky a d&v'ry a (e jim odpou#tí jejich chyby a nedostatky. Je(í&ovi odp,r-
ci se rozhodli, (e nejlep&í bude Je(í&e uml"et – vydali ho 'ímsk#m ú'ad,m  
a vyvolali soudní proces, kter# skon"il Je)í#ovou popravou – uk$i)ováním.

Podle sv!dectví Je(í&ov#ch následovník, se t$etí den po Je(í&ov! poprav! stal zázrak: B,h ho vzk$ísil z mrt-
v!ch, a tím vlastn! p'itakal tomu, co Je(í& b!hem svého (ivota hlásal. Je(í& nebyl jen zaslíben#m (idovsk#m králem, 
ale Bo)ím Synem. Jeho smrt na k$í)i nebyla jen hanebnou vra(dou, ale zástupnou ob'tí za h$íchy v#ech lidí.
Je(í&ovi u"edníci vyrazili do sv!ta s novou vírou, která se stala základem k$es(anství. Zv!stování Je(í&o-
v#ch u"edník, se setkalo s nep'átelstvím, ale také s nad&en#m p'ijetím mnoh#ch sou"asník,. Tak se p$ed 
dv'ma tisíci let zrodila k$es(anská církev.

BUDDHISMUS
Zakladatel buddhismu Siddhártha Gautama se narodil v Indii v #estém sto-
letí p$ed na#ím letopo"tem. Pocházel ze &lechtické rodiny, ale poté, co za-
(il &okující setkání s r&zn!mi projevy lidské bídy, opustil palác a vydal se na 
cestu duchovního hledání. 
Nedlouho poté pro)il osvícení a za"al ve'ejn! kázat. Své u"ení, ke kterému na zá-
klad! osvícení dosp!l, Buddha zformuloval jako "ty$i vzne#ené pravdy. První prav-
da spo"ívá v konstatování, (e ve#keré lidské bytí je utrpení. Druhá pravda spat'uje 
p$í"inu tohoto utrpení v touze. T'etí pravda ukazuje cestu ven z utrpení prost'ed-
nictvím vyko$en'ní ve#keré touhy. )tvrtá pravda pak zahrnuje konkrétní poky-
ny k )ivotu, kter# vede k osvobození od utrpení prost'ednictvím vyko'en!ní touhy.

Buddhovo u"ení vychází ze star#ích indick!ch tradic. Z nich Buddha p'ijímá u"ení o zákonu kar-
my a také ideál opro&t!ní od v&ech t!lesn#ch i du&evních tu(eb a pot'eb. Tento cílov! stav buddhis-
té naz#vají nirvána – vyhasnutí.
Buddhovo u"ení se net#ká pouze Ind,, ale je adresováno v#em lidem. Proto se také buddhismus od po-
"átku úsp'#n' #í$il do mnoha zemí na jih i na sever od Indie. Buddhovo u"ení je zcela rovnostá$ské, 
ru&í tedy spole"enské t'ídy a t'ídní rozdíly tradi"ní indické spole"nosti.

Cesty poznání sv!ta
Lekce
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ISLÁM
Islám vychází stejn! jako judaismus a k'es.anství z víry v jediného Boha, 
kter# je Stvo$itelem vesmíru a Pánem d'jin. Zakladatelem islámu byl 
arabsk# prorok Mohamed, kter# (il v sedmém století na#eho letopo"tu 
ve m!st! Mekka. 
Ve v!ku "ty'iceti let pro(il Mohamed neoby"ejn! siln! duchovní zá)itek 
–  byl povolán Bohem k tomu, aby své sou"asníky volal k ví$e v jediného 
Boha a nabádal je, aby se odvrátili od fale&n#ch boh,. 
Po jisté dob! váhání Mohamed vystoupil se svou zv'stí ve$ejn', ale nakonec 
musel se sv#mi v!rn#mi z rodného m!sta uprchnout a uch!lit se do Medíny.
Mohamedovu zv!st lze celkov! charakterizovat práv! slovem islám, co( zna-
mená odevzdanost do Bo)í v&le. Zjevení, které p'ijal Mohamed od Boha, 

tvo'í svatou knihu islámu Korán.
Nejd,le(it!j&ími pokyny islámu je tzv. p't pilí$& islámu, tedy vyznání víry (Není boha krom! Boha a Moha-
med je jeho prorok), dále nábo)enská da-, p'edepsaná modlitba p'tkrát denn', ka(doro"ní t'icetiden-
ní p&st v m'síci ramadán (v(dy od úsvitu do soumraku) a n!kolikadenní pou( ke svatyni v Mekce, kte-
rou je t'eba vykonat jednou za (ivot.

HINDUISMUS
Rozmanité duchovní a nábo)enské tradice Indie se ozna"ují spole"-
n#m názvem hinduismus. Jde vlastn! o národní nábo)enství Indie, 
které se odvolává na starov'ké posvátné texty zvané védy. Autory  
a vyklada"i védsk#ch spis, byli brahmáni, zvlá&tní spole"enská vrstva 
specializovaná na nábo(enské zále(itosti.
Tradi"ní indická spole"nost zahrnuje dal&í t$i vrstvy "i t$ídy: k#atrijové, 
vládcové a bojovníci, vai#jové, hospodá'i, a #údrové, slu(ebníci. Rozd!-
lení spole"nosti souvisí se dv!ma dal&ími d,le(it#mi idejemi indické ná-
bo(enské tradice – s u"ením o p$evt'lování a u"ením o zákonu karmy.
Podle u"ení o p'evt!lování prochází ka(d# "lov!k v pr,b!hu svého du-
chovního v#voje $adou vt'lení podle toho, jak si vedl v sou"asném 
)ivot'. Platí zde zákon karmy, tedy spravedlivá rovnováha: pokud 

"lov!k p,sobil druh#m bolest, bude muset práv! takovou bolest vytrp!t, pokud konal dobré skutky, 
stane se p'íjemcem odpovídajícího dobra.
Cílem duchovní cesty je vysvobození, mók#a. Toto vysvobození spo"ívá ve vyman!ní se z kolo-
b!hu znovuvt!lování a splynutí s bo)stvím. V#znamnou pomocí na cest! duchovního pokroku je 
soubor t!lesn#ch a medita"ních technik zvan# jóga.
 V d!jinách indického nábo(enství do&lo k n'kolika reformám, z nich( nejd,le(it!j&í je reforma sta-
rého védského nábo(enství v období Upani#ad (8.–4. století p'. n. l.), filozoficky zam!'en#ch v!kla-
d& star!ch védsk!ch spis&.
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Pro� m� nutíš d�lat�v�ci,�které�neumím,�

dosáhnout�n��eho,�o�co�nestojím,�
používat�zp�soby,�které�se�mi�p�í�í,�
abych�se�zalíbila�lidem,�kte�í�m� ni�í?

Protože�jsem�MANIPULACE.

… Veronika je V��ina spolubydlící na koleji, kterou vzali s sebou na chalupu, aby se trochu vzpa-
matovala z hrozivých událostí, jež se kolem ní v poslední dob� odehrály. Martin, tak se jmenoval její kluk, 
jenž m�l vysokou postavu,…………………………………………………. S Veronikou se potkal na univerzitním 
plese p�ed dv�ma lety; tam spolu poprvé tan�ili a od té doby tan�ili vlastn� už jen spolu. Láska na první po-
hled a na vždycky, Romeo a Julie na konci století, zmi�ovala se o nich doma ob�as V�ra. P�ed �asem odjel 
Martin s partou horolezc�…………......................………….. M�li p�ed svatbou a Veronika šílela bolestí.
Za n�jaký �as za�ali Veroniku navšt�vovat podivní lidé. S p�eochotnou starostlivostí naslouchali její 
bolesti, s velikým zájmem a laskavým úsm�vem, trp�liv�, den co den jí vysv�tlovali, že vše, co se 
odehrálo, …………………………………………., aby prohlédla a nalezla Cestu.
�asem ji pozvali mezi sebe, do komunity náboženské sekty, která byla �ízena v�dcem, žila podle p�ísných, 
v�dcem stanovených pravidel a lidem „zvenku“ byla uzav�ena.
�ím �ast�ji Veronika komunitu navšt�vovala, tím ……………………………………... Sou�asn� však za-
pomínala i na to, co ji v život� obklopovalo dobrého, její vztah ke sv�tu „tam venku“ zlhostejn�l, stejn�
tak se postupn� uvol�ovaly vazby na …………………………………. Nenápadn�, kr��ek po kr��ku, ztrá-
cela dívka vlastní osobnost, svou identitu a svobodu. Za�ala myslet jako oni, cítit jako oni, toužit jako 
oni. P�estávala ………………………………………..

Zm�ny si našt�stí ješt� v�as ………………………………….., vyvedli Veroniku z „bludného kruhu“ sekty, 
a tak ji ochránili p�ed dalšími metodami psychického nátlaku, jež používal v�dce sekty k tomu, aby své 
následovníky udržel v …………………………………………………………………...
„Tenhle postup má dokonce sv�j odborný název v angli�tin�, �íká se tomu …………………….. – vymývání 
mozku,“ vysv�tlovala v p�edešlém týdnu V�ra „rodinné rad�“, kterou svolala proto, aby se poradila, 
jak Veronice pomoci, a dohodla s rodi�i její pobyt na chalup�.

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekta)

Kdo chce hýbat sv�tem

Nev�sty v bílých šatech a ženichové 
v �erných oblecích s �ervenou kravatou… 
Hromadná mezirasová svatba Církve 
sjednocení reverenda Moona.

Slavnost u p�íležitosti otev�ení nového 
kostela Scientologické církve – populární 
hudba, moderní tanec, demonstrace bohat-
ství a moci.
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„Nikdy ti není dáno p%ání, ani" by ti sou#asn$ nebyla dána síla jej splnit.
Mo"ná v!ak pro to bude! muset t$"ce pracovat.“                 Richard Bach

Úkol 1. N!kolikrát si p'e"ti hymnu (ivota. Zná& (enu, která ji napsala? Vyhledej fotografie a údaje  
o jejím (ivot!.

Matka Tereza
Hymna )ivota

+ivot je &ance – vyu(ij ji
+ivot je krása – obdivuj ji
+ivot je bla(enost – u(ívej ji
+ivot je sen – uskute"ni ho
+ivot je v#zva – p'ijmi ji
+ivot je povinnost – napl* ji
+ivot je hra – hraj ji
+ivot je bohatství – ochra*uj ho
+ivot je láska – pot!& se s ní
+ivot je záhada – pronikni ji
+ivot je slib – spl* ho
+ivot je smutek – p'ekonej ho
+ivot je hymna – zpívej ji
+ivot je boj – p'ijmi ho
+ivot je &t!stí – zaslu( si ho
+ivot je (ivot – (ij ho
 

Úkol 2. Zná& osobu, o které se mluví v textu, a ví&, jak vypadá? Vyhledej, 
jak se správn! pí&e její jméno.
Narodil se roku 1869 v Britské Indii. Byl jedním z nejv!t&ích politick#ch 
a duchovních v,dc, Indie a indického hnutí za nezávislost. Prosazoval filozofii aktivního, ale ne-
násilného odporu satjágraha, zalo(eného na principu nenásilnosti, kter# nakonec dovedl Indii k vyhlá-
&ení nezávislosti roku 1947.
 

Úkol 3. Zjisti údaje o chlapci a mu(i, kterého vidí& na fotografiích. Jmenuje se Nick Vujicic.
Pus. si také n!které z videí, je( ti internet nabídne.

M,j „betlém“ aneb Kdo ke mn! p'ichází…



101

Lekce

27

(WLFN¿�YÛFKRYD�� ��8êHEQLFH�SUR����URêQËN�=j�� ��7ÇPD����'XFKRYQË�UR]PøU�êORYøND

ZÁV&RE$NÉ ZAMY-LENÍ
                                                  JEDENÁCTÉ P!IKÁZÁNÍ/DVANÁCTÉ P!ÁNÍ …

+e vám to n!co p'ipomíná? 
+e u( jste to n!kde sly&eli? 
+e to "íslo nesouhlasí? 

 
Máte pravdu – to je úkol pro vás.

Ji( odnepam!ti toti( lidé hledali kompas pro sv,j (ivot, kter# by je sm!roval p'i rozhodnutích, co je dobré 
a co &patné. Pravidla se m!nila, m!ní a budou m!nit. Vy ale znáte jedno, které m,(e platit bez rozdílu pro 
v&echny lidi na celém sv!t!. Svaté knihy v&ech nábo(ensk#ch tradic toto pravidlo obsahují.

 

CO CHCE%, ABY LIDÉ D/LALI TOB/, D/LEJ TY JIM.
anebo

CO NECHCE%, ABY LIDÉ D/LALI TOB/, NED/LEJ TY JIM.

Ka(d# sám za sebe zkuste naplnit toto pravidlo konkrétním obsahem a vyslovte svá p'ání, tak aby bylo 
jasné, jak# úkol z nich vypl#vá pro vás.
P'íklad:
• „P'ál/a bych si, aby mi lidé v!novali více pozornosti, a proto se budu sna(it pozorn! naslouchat 

v&em okolo sebe.“
• „P'ál/a bych si, aby se sestra se mnou stále nehádala, a proto se budu p'í&t! sna(it 'e&it na&e 

spory klidn#m zp,sobem.“
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Jakou barvu má láska?

Láska je duhová, láska je oh(ová,
a proto stobarevná,
a proto v$#n$ jiná. 

Jakou barvu má láska

P'edstavme si dívku, bude se jmenovat 
P'átelství. A druhou, kterou pojmenujeme 
Láska. Zdá se, (e druhá dívka se sv#m 
jménem dopadla lépe, (e?
Pro kolik z vás je láska d,le(it!j&í ne( p'á-
telství? Sáhn!te si do sv!domí…
Kdy( se ob! dívky setkají, je ji( od pohledu 
jisté, (e se neshodnou. 
Láska se na P'átelství zamra"í a praví: „Jdi 
pry", P'átelství, te- jsem tady já.“ 
A pov#&en! se usm!je. Moc dob'e ví, (e 
i kdy( láska není tak trvalá a pevná jako 
p'átelství, lidé jí dávají zaslepen! p'ednost.

A te- si p'edstavme chlapce, dáme mu t'e-
ba jméno Michal. 
Michal se zná s ob!ma d!v"aty. P'átel-
ství je jeho dlouhodobou kamarádkou, kte-
rá ho v(dy v (ivot! podr(ela. Zato Láska je 
dívka, do ní( se p'ed nedávnem zamiloval, 
a tou(í s ní trávit ve&ker# "as. 
Pro" ne? Je to dívka, kterou miluje.

Michal a Láska jsou spolu &.astní, ale kdy( 
p'ijdou problémy, Michal hledá podporu  
u P'átelství. 
Po "ase se v&e urovná a Michal jako by  
na svou kamarádku op!t zapomn!l a ve&ke-
r# sv,j "as v!nuje Lásce. Dívka je smutná, je 
sama a Michal si jí v&imne, jen kdy( pot'ebuje. 
A pak se Láska rozhodne chlapce opustit. 
Je p'ece pomíjivá. Chlapec, stále nepo- 
u"en a zaslepen, hledá podporu u P'átelství, 
která ho uti&uje, ale jen do doby, kdy se Lás-
ka rozhodne zase vrátit. Naivní Michal znovu 
odsouvá P'átelství na druhou kolej.

Kdy( ale dojde k dal&ímu rozchodu Lásky  
a Michala, P'átelství ztratí trp!livost a u( 
odmítá pomoci:
„V(dy, kdy( jsi n!co pot'eboval, byla jsem 
zde, byla jsem nablízku a pro tebe. Nechal 
jsi m! ale samotnou, dával jsi Lásce p'ed-
nost p'ede mnou. Choval ses ke mn! jako 
k hra"ce a byl jsi tak zaslepen#, sobeck#  
a povrchní. Já to tolerovala a doufala, (e si 
uv!domí& své chyby. Dala jsem ti spoustu 
&ancí, ale tys je promarnil. Já odcházím  
a u( tady pro tebe nebudu. Budu tady pro 
n!koho jiného, kdo mi to bude stejn#m dí-
lem oplácet a nebude mi zp,sobovat bo-
lest. Já se pou"ila, te- mohu jen doufat, (e 
ty se jednou také pou"í&!“
Opu&t!n# Michal si najednou uv!domil, ja-
kou ud!lal chybu, kdy( zahodil P'átelství 
kv,li pomíjivé Lásce. Na vlastní k,(i si vy-
zkou&el, jak se musela jeho kamarádka cí-
tit. V té chvíli si moc p'ál dostat dal&í &anci. 
Takovou, kterou by si skute"n! zaslou(il.

Kdykoli se tito t'i potkají, Láska si nedoká(e od-
pustit jízlivé poznámky, ze kter#ch je více ne( 
jasné, (e má nad P'átelstvím p'evahu. Michal 
v&ak nic nevidí a p'es v&echny náznaky, které 
mu P'átelství dává, aby pochopil, jaká Láska 
opravdu je, v!nuje jí pouze pohled, kter# jako 
by 'íkal: „Láska je pro mne d,le(it!j&í. S tebou 
mohu b#t kdykoliv jindy. Neka( nám tyto chvíle.“
P'átelství se jen smutn! usm!je a pomyslí si: 
„Dob'e, odejdu, kdy( si to p'eje&, ale proto(e 
nejsem pomíjivá jako ty, Lásko, v(dy tady budu, 
abych mohla osu&it slzy.“
Odchází a marn! doufá, (e se za ní Michal ales-
po* ohlédne.

1

3

4

2

5

Poskládejte p%íb&hy z jednotliv$ch úryvk' a napi#te 
po%adí )ísel.
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Ptám se, kdo to z nás dnes ví,
láska, anebo p'átelství.
Mám s tebou, tak nádhernou, b#t 
kamarád.
Ptám se kv,li kráse tv#,
láska, anebo p'átelství.
Vím, ty 'íká& p'átelství, nemám se ptát.

$íká& p'átelství je víc,
m,(em si pomáhat a v&echno 'íct.
To pro trochu líbání,
jen zkazit se dá.
V tanci mám t! v náru"í,
a tvoje blízkost m! snad umu"í,
Já ale stejn! vím, (e cítí& co já.

Já to první z nás dnes vím.
Láska, a nejen p'átelství. 
Nejde s tebou, tak nádhernou, b#t 
kamarád,
láska, nebo p'átelství.
Ptej se sebe tam n!kde v hloubce sv#,
doufám, (e láska zvít!zí,
p'esta* se bát.
Mám t! rád.

Josef Wágner
Láska nebo p$átelství

Já t! znám u( od d!tství,
kdy mezi námi vzniklo p'átelství.
Bylas holka svéhlavá,
spí& kluk, jako já.
Plavali jsme proudem ní(,
m!li jsme ve skalách svou tajnou skr#&.
A( o t!hle prázdninách
jsi prom!n!ná.

2

1

3

4
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„)ekat na setkání s ideálem znamená strávit "ivot v #ekárn$.“   
(Putigrilli)

Ka"d& jsme jedine#n&, máme unikátní genetick& kód a na!e povaha se rozhodn$  
nevejde do jednoho !uplí#ku.

Zárove( také ka"dá lidská spole#nost má ur#itá pravidla pro vznik, zdárnou existenci  
i zánik partnersk&ch vztah'. 

Partnerství ve v!ech sv&ch formách je celo"ivotním experimentem. Nezále"í na tom, jestli  
se teprve rozhlí"íte kolem sebe nebo se u" sna"íte budovat stál& vztah. 

)asto se uká"e, "e jsme nezvolili správn& sm$r, a je t%eba vrátit se na za#átek. Ob#as nám  
dojdou síly v polovin$ putování a pot%ebujeme n$koho, o koho bychom se mohli op%ít. 

Je t%eba si dob%e vybrat…
 

P'i'a-te k sob! fotografie a typy mu(, a (en.
Vytvo'te dvojice, které se podle va&eho uvá(ení budou v partnersk#ch vztazích nejlépe dopl*ovat.

Zajímav# 
introvert

jsem...

jsem...

jsem...

jsem...

jsem...

jsem...

V!"n# hleda" 
sp'ízn!né du&e

Romantick# 
snílek

Rozevlát# 
um!lec

Sebev!dom# 
boss

Záhadn#  
cizinec

Nespoutan# 
jako pták

1

6

2

5 74

(WLFN¿�YÛFKRYD�� ��8êHEQLFH�SUR����URêQËN�=j�� ��7ÇPD����(WLFN¿�VWU¿QND�OLGVNÇ�VH[XDOLW\

3

jsem...



105

Lekce

29

Hodná
holka

Úsp!&ná  
(ena

Sportovkyn!

Hospody*ka

Intelektuálka

Módní
ikona

K'ehká 
kv!tinka

jsem...jsem...

jsem...

jsem...

jsem...

jsem...

jsem...

A

B

G

D

E

C

F
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30 Lásko, p'iná&ím ti dar

„Mu" a "ena – jak ti dva si mohou rozum$t? Oba p%ece cht$jí n$co úpln$ jiného.
Mu" "enu a "ena mu"e.“

   (F. Karinthy)
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31Rodinn# kruh – rodinn# dluh

„Kde rodina v rozbroji, tam je zlato na hnoji.“
                                                                      ()eské p%ísloví)

                    

TYPY vztah,, které v (ivot! vytvá'íme, jsou do zna"né míry ovlivn!ny tím, co jsme pro(ili a vst'e-
bali v d!tství. I kdy( si myslíme, (e ve vlastním vztahu d!láme v&e po svém, v klí"ov#ch okam(i-
cích d!láme to, co jsme odkoukali v d!tství od rodi",. )asto pak na sebe bereme roli matky "i 

otce a ve sv#ch vztazích opakujeme jejich chování.

Pes a ko"ka
Jak je z'ejmé z názvu párového typu, tato 
dvojice bez p'estání mezi sebou bojuje, a to  
v soukromí i na ve'ejnosti. Klidn! p'ed vámi na 
sebe k'i"í, a kdy( se jich pak zeptáte, pro" se 
nerozejdou, nejspí& vás ozna"í za blázna hned, 
jakmile se usmí'í.

Idol a fanou#ek 
Pro tento pár je v&e "ernobílé. Jedna polovina 
páru je ú(asná, nejlep&í a skv!lá, a ta druhá ji 
uctívá. Ve skute"nosti mohou b#t oba z páru 
úsp!&ní, ale jeden z nich dobrovoln! p'ebírá 
roli uctíva"e, aby posílil sebev!domí druhého. 

Pronásledovatel – distancovan!
Pro tento vztah je typické, (e se jeden sna(í 
zajistit u druhého pozornost a lásku, zatímco 
druh# bu- p'edstírá, (e o tom neví, nebo si 
u(ívá vzru&ení z pronásledování a neustálého 
dob#vání. 

Rodi" a dít' 
Ve vztahu se ten, kdo p'edstavuje rodi"e, cítí 
b#t zodpov!dn# za svého partnera, kterého 
pova(uje za mén! schopného. Usly&íte ho, jak 
druhému 'íká: „Za minutku jdeme, má& kabát?“ 
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 Tak trochu mám n!kdy pocit, (e spolu p'estáváme hovo'it – slovy, gesty, poezií, obrazem "i písní. 
Ale láska dává lidem k'ídla k tomu, aby se pokusili d!lat v!ci jinak…

 P'edstav si "lov!ka, kterému chce& sd!lit své skr#vané pocity. M,(e b#t stejn! star# jako ty nebo 
i star&í. Rozmysli si, co v&echno mu chce& sd!lit a jak to sd!lit práv! jemu. Jak# je? Je plach#, (ije 
daleko od tebe, nebo se vídáte "asto? V,bec se nemusí& styd!t, je to jen hra a m,(e z,stat ano-
nymní.

 Napi& dopis, báse*, inzerát, milou SMS nebo e-mail, nakresli obrázek, slo( "i nov! otextuj píse*, 
vyfo. nebo uprav fotografie.

 Dal&í inspirace a návody na http://danulkas.blog.cz/rubrika/pranicka-zamilovane-laska

 Dal&í inspirace na http://www.psanci.cz/nova.php?kategorie_id=11-basne-laska-vyznani

Záv!re"né zamy&lení

„Lásko, asi ani netu&í&, jak moc se mi 
po Tob! st#ská. Celou tu dlouhou dobu, 
co nemohu b#t s Tebou, alespo* sním  
a myslím na Tebe. Chybí& mi. 
Kdysi nás svedla spolu náhoda a já 
jsem jí za to vd!"n#. Dnes u( vím,  
co je to láska, n!ha a &t!stí. P'ál bych si 
T! mít neustále vedle sebe. Dívat se do 
Tv#ch krásn#ch o"í a okusit chu. Tv#ch 
rt,. Poslouchat zamilovaná sloví"ka  
a nechat se uná&et na oblá"cích &t!stí. 
Kdy( jsme spolu, nemyslím na nic,  
co m! tí(í. I de&tiv# den je pro m! krás-
n#m a h'ejiv#m. Bude to tím, (e jsi m,j 
andílek. 
Vra. se mi brzy. Ka(dá vte'ina je jako 
celá v!"nost.“                    

 Anonym 

 Dal&í inspirace na http://dopisy.pro-
tebe.cz/91-styska-se-mi.html

)as dal&ího mazlení

V(dycky t! zastavím.
Pot'ebuji se ti op'ít o ramena
pot'ebuji tvé ruce,
ruce, co m! p'ijímají
sly&et tv,j hlas
cítit tvou v,ni
tvé teplo
snít sny... co se nezdají...

Tvé o"i, kdy( spo"inou na mé tvá'i
najednou p'estanou b#t  
zamy&len! pracovité
a za"nou p'em#&let o mn!!
O tom, (e tou(ím mít tvou n!hu.

Usm!je& se a podv!dom!
p'esko"í& na v#hybku lásky.
Hm... nevím, jestli chci více...
více dotek,, ve sn!hu 
polibk,.

Ale ty si klidn! vy"ká& na dal&í  
zastavení
p'ece si pat'íme
neute"em si.
A to je pro nás
to pravé znamení
"ekání na "as
dal&ího mazlení...

„Laska je 5 pismen, tisice podob a spousta 
jmen. Ale moje srdce uz krici jen jedno jme-
no a to to tvoje, lasko. Nechci uz bez tebe 
byt ani minutu a je mi smutno, kdyz te ne-
mam vedle sebe. Libam te.“                       
 Dal&í inspirace na http://www.nej-sms.cz/

zamilovane-sms/sms-vyznani-lasky/
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POJMY, SE KTER%MI PRACUJEME

� Adopce: osvojení, p'ijetí za vlastní. 

� Alimenty: v#(ivné.

� Casanova: Giacomo Casanova byl italsk# kn!z, spisovatel, intrikán, &pión a diplomat, jeho jméno 
je synonymem pro sv,dce.

� Cynismus: pohrdání zásadami, které jsou pro jiné svaté. 

� Extrovert: "lov!k (iv! reagující, komunikativní, snadno navazující kontakt (opakem je introvert).

� Idol: zbo(*ovaná, uctívaná osoba.

� Inspirace: nápady, podn!ty ke tvorb!.

� Inteligence: rozumová schopnost 'e&it slo(ité situace.

� Introvert: "lov!k uzavírající se do sebe (opakem je extrovert).

� Investice: vklad s o"ekáváním budoucího zisku.

� Filozofie: hledání podstaty a smyslu lidské existence.

� Geny: vlohy, d!di"né p'edpoklady. 

� Gender: poukazování na sociální nerovnost mezi pohlavími.

� Harmonick!: vyrovnan#, v souladu.

� Hysterie: prudká citová reakce, kolísání nálad.

� Kreativita: schopnost tvo'it nová díla – psát, malovat, skládat hudbu apod.

� Motivace: d,vod ur"itého jednání. 

� Nekompromisní: neschopn# ústupk, a spole"né dohody.

� Nestandardní: neobvyklé, nezvyklé.

� Outfit: vn!j&í vzhled.

� Presti): ocen!ní, vá(nost.

� Racionální: rozumov#.

� Reprezentace: zastupování, vystupování na ve'ejnosti.

� Sex appeal: p'ita(livost pro druhé pohlaví.

� Spontánní: bezprost'ední, bezd!"n#. 

� Striktní: p'ísn#, nesmlouvav#.

� /arm: p,vab, p'irozené kouzlo.

� Tolerance: sná&enlivost.

� Xantipa: (ena filozofa Sokrata, synonymum pro hádavou a nep'ející (enu.
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32 Dve'e, kter#mi ke mn! vchází sv!t 

„Dve%e otvíráme mnoh&m, srdce málokomu.“ 
(Gruzínské p%ísloví)

Ne( se za"neme v!novat následující kapitole, p'edstavte si dve'e. Ano, dve'e. Jsou n!které dve'e, kte-
ré máte rad!ji? Vybavte si dve'e, které otevíráte lehce, a jiné, je( otevíráte s ur"itou námahou. Dovede-
te si p'edstavit dve'e, za kter#mi by bylo mo(né o"ekávat ur"ité p'ekvapení? Jaké pocity ve vás vyvo-
lávají dve'e s nápisem „Vstup zakázán!“ nebo dve'e stále zam"ené?

Zav'i o"i a p'em#&lej o tom, jak vypadají dve'e, jimi( k tob! vchází sv!t. Popi& je nebo namaluj. Jsou 
&ir&í, nebo spí&e úzké? Jak# mají rám a kliku, jakou mají barvu, jsou n!jak zdobené? Jsou na nich 
slova "i obrázky?

 
) M,(e obrázek dve'í napov!d!t n!co o tvém vztahu ke sv!tu?
) Jak se tvé dve'e otevírají? 
) Musí p'íchozí klepat, nebo m,(e vejít jen tak?
) Co by m!l náv&t!vník 'íct, kdy( vejde?
) Pozná se podle tv#ch dve'í, jestli má& sv!t rád?
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„…ctnost je v"dycky uprost%ed mezi dv$ma krajnostmi. Nedosahovat správné míry p%i n$jaké #in-
nosti je práv$ tak !kodlivé, jako ji p%ekra#ovat. Nap%. fyzické síle !kodí jak p%ehnané cvi#ení, tak i ne-
dostate#né. Pro zdraví je !kodlivé jíst nebo pít jak p%íli! mnoho, tak p%íli! málo. Stejné je to s mír-
ností, odvahou a ostatními ctnostmi. Kdo utíká p%ed v!ím, kdo se bojí v!eho a nepostaví se na od-
por proti ni#emu, je zbab$l&; kdo se zase ni#eho nebojí a jde hlava nehlava proti v!emu, je neroz-
vá"n&. Kdo vyhledává v!echny slasti a nikdy se neomezuje, je nemírn&. Kdo se vyh&bá radostem "i-
vota, je podivín…“

 (Aristoteles – Etika Nikomachova)

POVINNOST bez lásky "iní mrzut#m.
ODPOV*DNOST bez lásky "iní bezohledn#m.
SPRAVEDLNOST bez lásky "iní tvrd#m.
MOUDROST bez lásky "iní hrozn#m.
P.ÁTELSTVÍ bez lásky "iní fale&n#m.
PO.ÁDEK bez lásky "iní malichern#m.
%EST bez lásky "iní dom#&liv#m.
MAJETNOST bez lásky "iní lakom#m.
VÍRA bez lásky "iní fanatick#m.
0IVOT bez lásky je nesmysl.

Photos ©  Warner Bros

Photos © 20th Century Fox

Photos © Twentieth Cen-
tury-Fox Film Corporation

Photos ©  OfficialAvatarMovie  

Cosi tam ve mn!
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34 Akutní polid&t!ní "lov!ka
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 „)lov$k v sob$ nosí v$t!í bytost, ne" je on sám.“         
(Antoine de Saint-Exupery)

 

To takhle jedete tramvají, která nejede, nebo jede jen málo, a proto v ní jede dvakrát tolik lidí, ne( by 
v ní m!lo jet. Jest parno a jste zmítáni r,zn#mi silami pohybu nep'ímo"arého a nesetrva"ného. A"koli 
cestující jsou povinni se dr(eti, nem,(ete se dr(eti, proto(e nedosáhnete na ty", jako(to i proto, (e 
ve vás stoupá nezadr(itelná nenávist k propocenému pánovi, kter# vám mírn! naolejovanou bra&nou 
systematicky podrá(í nohy. Paní v modrém zjevn! nenávidí paní v bílém, proto(e tato stojíc na ni padá, 
zatímco paní v bílém nenávidí paní v modrém, proto(e sedí, zabírá místo a je namalovaná víc, ne( paní 
v bílém uznává za vhodné pro sedící paní v modrém. V&ichni nenávidí 'idi"e, nebo. dlouho nejel a cuká 
s nimi, 'idi" pak nenávidí v&echny, nebo. pro" je jich tolik, pro" nepostoupí a pro" v,bec jsou.
     Tu se p'ihodí, (e paní v modrém zbledne a sesune se, nebo. její srdce p'estalo pro tuto chvíli sná&et 
tvrdou realitu. Ob!hové selhání, 'e"ené nehoda. A tu paní v bílém bleskem se vyzuje ze své nenávisti  
a ji( pomáhá sesutému bli(nímu, ji( jej ovívá, ji( povolává varovné signály o nehod!. Pán s bra&nou, 
která se rázem zmen&ila na polovi"ní objem, se s neuv!'itelnou obratností neexistujícím prostorem 
prodere k 'idi"i a oznámí mu stav v!ci. $idi" okam(it! zastaví a neexistujícím prostorem nav&tíví mís-
to nehody, ut!&í dobr#m slovem, vrátí se, zastaví u dozorce, vy'ítí se z vozu a objedná záchranku na 
místo, kam b!hem p!ti minut bude s to dojet, proto(e na Národní t'íd! se stát nem,(e. Jede dál a p'i 
ka(dé p'íle(itosti se obrací a ptá se po stavu pacientky a cel# obsah vozu sborov! odpovídá. Z celého 
vozu se stala lo- míru, pomoci, záchrany a nad!je. 
    Nehoda má rozhodující podíl na procesu akutního polid&t!ní "lov!ka.
                                                                                                 (Miroslav Holub: K principu rolni#ky) 

 

 

Y Pokuste se popsat, k jaké zm!n! v my&lení a jednání lidí v p'íb!hu do&lo.
Y V jak#ch situacích k této zm!n! dochází? Dokázali byste najít podobné p'ípady?
Y Za(ili jste u( n!kdy obdobnou situaci na „vlastní k,(i“? Byli jste v roli toho, kdo pomáhá, nebo jste 

za(ívali pocity "lov!ka, kter# je odkázán na cizí podporu?
Y Zamyslete se nad pocity "lov!ka, kter# je náhle odkázán na cizí pomoc. Co je pro n!ho nejt!(&í? 

Jak# p'ístup mu nejvíce pom,(e? Platí zde n!jaká obecná pravidla, nebo je nutné uplatnit empatické 
schopnosti?

Y S jak#mi pocity odchází "lov!k, kter# dokázal pomoci druhému v nouzi? M,(e tento pro(itek  
"lov!ka trvale zm!nit? 

Y Je podle va&eho názoru snaz&í pomoci "lov!ku v akutní nouzi, kdy nemáme mnoho "asu na roz-
my&lenou, nebo lidé pomáhají spí&e tam, kde si mohou dob'e rozmyslet v&echna pro a proti? 

Y V této souvislosti se znovu zamyslete nad úvodním citátem a poslední v!tou p'íb!hu.
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Druhá &ance

„Usilovná snaha hledat smysl vlastního "ivota je základní hybnou silou v #lov$ku. Dovoluji si tvrdit, 
"e neexistuje na sv$t$ nic, co by #lov$ku pomohlo p%e"ít i ty nejhor!í podmínky tak ú#inn$ jako po-
znání, "e jeho "ivot má n$jak& smysl.“ 

(Viktor Frankl)

Kdy( je "lov!k &.astn#, málokdy se zajímá o smysl (ivota.
Bohu(el v lidském (ivot! i malé p'í"iny mají velké následky. 
Na obrázcích jsou pod "ísly 1–10 zobrazeny (ivotní situace, které mohou v#razn! pozm!nit smysl  
a sm!r (ivota ka(dého "lov!ka.
) Pokuste se je se'adit podle záva(nosti, kterou podle va&eho názoru mohou mít.
) Na&li byste dal&í podobné skute"nosti, které mohou mít rozhodující vliv na pro(ívání osobního (i-

vota?
) P,sobí tyto skute"nosti na v&echny osoby stejn!, nebo mohou b#t ve zp,sobu pro(ívání nep'ízni-

v#ch situací rozdíly?

12 3

4

5
6

7
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9
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36 Na cestu
„)lov$k musí "ít velmi dlouho, aby se stal #lov$kem.“      

                                                                                           (Antoine de Saint-Exupery)

Pán B,h poté, co stvo'il nebe i zemi a ve&kerá zví'ata, ur"il ka(dému 
z nich po"et let na zemi.
Jako první zástupce zví'eny k n!mu p'i&el osel. B,h mu povídá: „Tob!, 
oslíku, jsem ur"il t'icet let (ivota. Jsi spokojen#?“ Neboh# osel vyt'e&-
til o"i a prosí: „Pane Bo(e, smiluj se! Ví&, jak t!(k# náklad stále nesu 
na sv#ch bedrech? Za svou d'inu a práci mám jen samé nadávky, 
nevd!k a kopance. Prosím t!, dej mi mén! let!“ I rozhodl se Pán nad 
oslem slitovat a vym!'il mu pouze osmnáct let.

Jako druh# ze zástupc, (ivo"ich, p'ichází k Pánu Bohu pes. 
„Tob!, pejsku, jsem vym!'il t'icet let (ivota. Jsi spokojen#?“ Pes 
se v&ak na Boha zadívá a zaprosí: „Pane Bo(e, smiluj se a dej 
mi mén! let! Cel# (ivot hlídám, musím b#t v neustálé pozornosti  
a ve st'ehu. )asto m! pak ji( opou&t!jí mé smysly, vypadávají mi 
zuby, su(ují m! r,zné nemoci. Le(ím tam kdesi k nepot'eb!, sám 
v koutku. To nem,(u vydr(et ani osmnáct let, cos dal oslovi.“ Pán 
B,h se zamyslí a nakonec psovi vyhoví. Dá mu pouh#ch dvanáct 
let (ivota.
Do t'etice p'ichází k Pánu Bohu opice. „Tob!, opi"ko, jsem vy-

m!'il t'icet let (ivota. Jsi spokojená?“ Opice se v&ak vyd!sí: „Pane Bo(e, tolik let! To nem,(u vydr(et!“ 
„Jak to?“ diví se B,h. „V(dy. ty p'ece ned!lá& nic jiného, ne( jen rozradost*uje& lidi!“ „Pane Bo(e, ty 
neví&, (e to je práv! to nejt!(&í?“ B,h se na chvíli zamyslí a pak opici vym!'í pouh#ch osm let (ivota. 
Jako poslední p'ijde k Pánu Bohu "lov!k. Pán B,h ji( zcela odevzdan! 'íká: „Tob!, "lov!"e, jsem 
vym!'il t'icet let (ivota. Jsi spokojen#?“ )lov!k na Boha vyd!&en! pohlédne: „Pane Bo(e, jenom! Je-
nom t'icet let? V(dy. to sotva vyrostu, sotva se n!k#m stanu, sotva si zalo(ím rodinu, zasadím strom  
a postavím d,m a u( bych m!l odejít? Prosím t!, smiluj se nade mnou a dej mi více let!“ I zamyslí se 
B,h a povídá: „Dobrá tedy. Dám ti je&t! osmnáct let osla, dvanáct let psích a osm let opi"ích. Ale  
o víc u( nepros!“ )lov!k tedy jen n!co pro sebe zamumlá, ani nepod!kuje a jako jedin# odchází ne-
spokojen#. 
Od té doby má "lov!k to, co cht!l. Tedy t'icet let (ivota své-
ho – období, ve kterém dospívá, pro(ívá první lásky i zklamání. 
Je to v!k, kter# mu právem pat'í. Pak jej "eká osmnáct let os-
lích. To jsou léta plná d'iny a námahy, léta vysilující práce, kdy 
má "lov!k stejn! pocit, (e za svou práci dostává spí&e jen rány 
a kopance. Aby to nesta"ilo, "eká na "lov!ka je&t! dvanáct let 
psích. To jej ji( opravdu su(ují r,zné nemoci a neduhy, ob"as 
skute"n! le(í v koutku bez pov&imnutí. Ale to je&t! není v&ech-
no. Na "lov!ka je&t! "ekají léta opi"í, kdy stárne, senilní a je 
sm!&n# svou malicherností a ned,tklivostí. 
A Pán B,h se tam n!kde naho'e na "lov!ka kouká, zamy&len! kroutí hlavou a myslí si: „Jo, jo, "lov!"e, 
kdy( u( jsi tolik let cht!l a já ti ve své nerozvá(nosti tolik let dal, prosím t!, pro(ij je tak, aby ses mohl 
na konci podívat zp!t a 'íci – i p'es v&echna ta léta oslí, psí a opi"í, i p'es to v&echno, bylo to krásné  
a m!lo to smysl.
                                                                                       (Pohádka brat%í Grimm' – zkráceno a upraveno)
 

1. Pat'í k lidské povaze spokojenost se (ivotem a s mo(nostmi, které se lidem nabízejí?
2. Pro" si lidé po'ád p'ejí n!co víc, ne( mohou dostat, a jak# má tento postoj vliv na vnímání osobní 

spokojenosti?
3. V "em by nám, lidem, mohla b#t zví'ata vzorem?
4. Pro" si lidé mnohdy na sebe „nakládají“ neúm!rn! mnoho?
5. K "emu nabádá Pán B,h v záv!ru pohádky? Co by tedy mohlo b#t hlavním smyslem lidského (ivo-

ta, spole"n#m pro v&echny lidské bytosti? 
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Skute"né p'íb!hy – záv!re"né zamy&lení
...Stuhu jsem dala celé t$íd'. Vzali si ji a zazvonilo. P$esto ve t$íd' bylo ticho, ne"ekané, 

podivné. Jeden z kluk& vstal první a podal svou stuhu spolu)a"ce. Nemá u) maminku, ze-
m$ela, zato jí z&stalo n'kolik mlad#ích sourozenc&.

Pár spolu)ák& d'lá toté).
„To je pro tebe,“ $íká n'kdo. „Chceme, abys v'd'la, )e ti pom&)eme, kdybys cht'la. Chce-
me, abys m'la "as, chodila s námi ven a byla spokojená. Tuto stuhu má# od nás, abys nám 

$ekla, a) bude# n'co pot$ebovat.“

...Vyjít s ním nebylo snadné. 0lutou stuhu si vzal beze slova a n'kam zmizel. Po n'kolika 
dnech jsem ve schránce d&v'ry ve své t$íd' na#la dopis. Dal stuhu mamince. Maminka je 
u) déle nemocná, vypadá to vá)n'. Dal jí stuhu se slibem, )e jí pom&)e s mlad#í sestrou – 
tatínek s nimi u) ne)ije. Dnes je mu dvacet. Maminka je na tom dob$e a znovu se vdala. On 

stojí na sv!ch nohou a myslím si, )e se nau"il b!t #(astn!.

 
...Najednou se objevil na chalup' b!val! )ák a syn p$i#el s rozpaky: „Mami, vím, )e je to 
nesmysl, ale nemá# tady náhodou p$íb'h se )lutou stuhou? Kamarád ho pot$ebuje, nut-
n'.“ P$íb'h jsem m'la, "ekal mne kurz pro pedagogy, kam jsem p$íb'h vezla. K "emu jej 

mlad! mu) pot$eboval? Nevím, ale vím, )e mu stálo za to p$ijet pro n'j na chalupu a risko-
vat nepochopení.

„Poznáváte m'?“ Dívám se do o"í krásné dívky a usilovn' p$em!#lím. „Gymnázium,“ napo-
vídá, „u"ila jste m' matematiku.“ Sna)ím se vzpomenout si. „Podívejte se.“ Na zádech má 

hezk! sportovní batoh. Pohotov' ho chválím. „Hezk! batoh.“ „To nemyslím,“ up$es-uje. 
Sundává ho: „Vidíte tohle?“ Na kraji batohu se houpe tmav! provázek. „Hm,“ ohodnotím. 

„Poznáte to? To je )lutá stuha. Pamatujete tehdy p$ed Vánoci, tolik jste mi pomohla.“
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+LUTÁ STUHA

Tato stuha je záchrann& pás.
Skr&vá v sob$ poselství, "e existují ti, 

kter&m na tob$ zále"í.
Jestli ty sám (sama) pot%ebuje! pomoc

a neví!, jak o ni po"ádat,
zanes tuto stuhu n$komu,

komu d'v$%uje!
– svému spolu"ákovi, u#iteli, rodi#i.
On ti jist$ podá pomocnou ruku...

Dnes tuto stuhu dostáváte od nás
jako mal& dárek,

jako takové malé poselství,
"e nejste na sv$t$ sami,

"e nám zále"í na vás
a vám by m$lo zále"et na n$kom druhém.
A" vám nebo n$komu dal!ímu bude zle, 

m'"ete tuto stuhu pou"ít…

Dovednost kontrolovat sám sebe a $ídit sv&j sv't b!vá obvykle podce-ována. Nikdo ale ne-
m&)e slo)itá hnutí ve vás vid't a posuzovat p$esn'ji ne) vy sami, ale pouze za p$edpokladu, 
)e si budete tím nejp$ísn'j#ím a nejpravdomluvn'j#ím p$ítelem.
Poslouchat tohoto p$ítele je ta nejlep#í v'c, kterou m&)ete ud'lat sami pro sebe, ale také 
pro v#echny okolo vás.
Ze v#eho nejvíce si tedy p$ejeme, aby bytost, kterou v sob' nosíte, zamávala nov' nabyt!mi 
k$ídly a rozlet'la se vst$íc p$icházejícím mo)nostem. Stojíte v otev$en!ch dve$ích…
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